
 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                 ใบจองซ้ือเลขที่ / Subscription No……………………..……………………..……. 

                                      

แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท พ ีอาร์ จี คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)  คร้ังที ่ 1  (PRG-W1) 

Form for the Notification of Intention to Exercise the Rights of the Warrant to Purchase the Ordinary Shares of PRG Corporation PCL. No.1 (PRG-W1) 

อัตราการใช้สิทธิ/Exercise ratio: 1 หน่วย/unit 1.0278 หุ้นสามัญ/ordinary share  ราคาใช้สิทธิ/Exercise price: 4.8647 บาท/หุน้ THB/share ย่ืนเอกสารระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น./Submit Time: 9.30 – 15.30 hrs. 

วนัที่ย่ืนความจาํนง/Intention Notification Date........................................................................ 

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below 

เรียน คณะกรรมการบริษทั พี อาร์ จี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) / To Board of Directors of PRG Corporation Public Company Limited (“the Company”) 

ขา้พเจา้/ I/ We                นาย/Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company …………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................... 

เลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ / Warrants Holder Registration  No. …………………………………………….………………………………………. โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้/ Tel. …………………………………………………………………………………………… 

บตัรประจาํตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขท่ี / No. …………………………………………………..……………………………………………..…………………………………………... 

ท่ีอยู ่/ Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………… 

ขา้พเจา้มีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จาํนวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พี อาร์ จี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี  

I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows: 

จาํนวนท่ีจองซ้ือ (หุน้) / 

No. of shares subscription (Shares) 

จาํนวนเงินท่ีชาํระ (บาท) / 

Total Payment Amount (Baht) 

           จองซ้ือตามสิทธิทั้งจาํนวน / Subscription for full of the entitlement            โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง 

           จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement                Choose one only 

  

                                                                                                                                            รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription 
  

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยชาํระเป็น / I/ We enclose my/our share subscription  payment by 

   เงินโอนเขา้บญัชี / Bill Payment         เช็คบุคคล / Personal Cheque                เช็คธนาคาร / Cashier Cheque  ตัว๋แลกเงิน / Draft 

(ในกรณีท่ีส่งค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยชาํระเป็นเช็คบุคคล  หรือเช็คธนาคาร หรือตัว๋แลกเงิน  จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน  2  วนัทาํการ / In case of payment by personal cheque or cashier cheque or draft, it shall  

be able to be cleared in Bangkok branches within 2 working day) 

เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ……………………………………..……………  ลงวนัท่ี / Date …………….…………………..……………  ธนาคาร / Bank ……………………..….…………………  สาขา / Branch ………………………………………..………………………  

โดยสัง่จ่าย “ บริษทั พี อาร์ จี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ” เลขท่ีบญัชี  329-5-85577-1  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาบางกะดี (ปทุมธานี)  / Payable to Account “ PRG Corporation Public Company Limited For 

Share Subscription Under Warrant” THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, Branch  Bang Kadi (Pathum Thani) , Savings Account No. 329-5-85577-1    

เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ในการส่งมอบหุ้นขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง)  If  I/We  am/are  allotted  the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only) 

ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก ” และดาํเนินการให ้บริษทั ............................................................................ สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ....................................................................... 

นาํหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี .................................................................... ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.  

For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name ......................................................................... TSD member no. ...............................................To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our 

securities a/c no. ................................................... maintained at the said TSD member company. 

ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ  “ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ” และนาํหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ สมาชิกเลขท่ี  600             

เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีบริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  กาํหนด / Issue a share certificate in the Name of  “ Thailand Securities Depository Co., Ltd .”   For the allotted 

Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD) 

ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจาํนวนท่ีไดจ้องซ้ือไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายให้บริษทัดาํเนินการใดๆ  เพ่ือทาํให้การจดัทาํใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่

ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัท่ีครบกาํหนดการใช้สิทธิ / Issue a share certificate in my/our name for booking Shares subscription and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register.               

I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the relevant Exercise Date 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน  หรือเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลา

การจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน ท่ีสั่งจ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองและขา้พเจา้ยินยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้บริษทั พี อาร์ จี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ

ยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายภาคหนา้ดว้ย 

I/We hereby book to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription.  If  I/we do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-in) or the Personal 

Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification 

of subscription rights for newly issued ordinary shares of  PRG Corporation Public Company Limited, including the amendment of those in the future. 

การลงทุนในหุ้นย่อมมคีวามเส่ียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                                            

ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                                                   

การประเมนิความเส่ียงทีย่อมรับได้ (Suitability Test) เพ่ือจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 

1. ขา้พเจา้ไดผ้า่นการทาํแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 

2. ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 

ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุนในหุน้

สามญัคร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my 

signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.     

                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ลงช่ือ……….............................................................................................ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (………............................................................................................)  

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนีด้ว้ย) (Subscriber please also fill out the portion) 

 

วนัที่จองซ้ือ / Subscription Date …………………………………………………                                                                                                                                        ใบจองซ้ือเลขที ่/ Subscription No. ………………………………………………… 

 

 

บริษทั พี อาร์ จี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก /PRG Corporation Public Company Limited  received payment from …………………………………….…………………………………………………………………… เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จาํนวน 

/ For a subscription of the ordinary shares of the Company of ………………………………………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ละ 4.8647 บาท / at Baht 4.8647 per share  รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………………………  บาท /Baht 

โดยชาํระเป็น / made payable by                    เงินโอน /Bill Payment               เช็คบุคคล / Personal Cheque              เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                ตัว๋แลกเงิน / Draft 

เลขท่ีเช็ค  / Cheque No. ……………………………………..  ลงวนัท่ี / Date …………………………………………..  ธนาคาร / Bank ……………………………………………………….  สาขา / Branch ……………………….…………………………………………..

โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 

  ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก  ............................................................................ บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี   ………………………………………………………….…………………………..…   

  / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ......................................................................... Securities trading account number  ………………..…………………………………………………   

  ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยนาํเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือผูจ้องซ้ือ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under        

   issuer account for my name, account number 600 

        ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่ปิดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 

 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ / Authorized Officer  ………………………………………………………………. 


