
     แบบฟอรม์แสดงความจาํนงการใชส้ทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั ของบรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
           NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

วนัที�ยื�นความจาํนงในการใชส้ทิธ.ิ............................................................... 
ทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิลขที�........................................................ 

 เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
 

  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิตบุิคคล) ................................................................................นามสกุล………….………..........................................................เพศ.............................................  
 บ้านเลขที�.................................................. หมู่ที�......................................... ตรอก/ซอย .........................................................................ถนน……..................................................................................... 
 แขวง/ตาํบล ......................................................................เขต/อาํเภอ ............................................................ จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
 ประเทศ.................................................โทรศพัท.์.......................................................................................สญัชาต.ิ............................................................ อาชพี............................................................ 
 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี............................................................ ประเภทการหกัภาษี ณ ที�จ่าย      � ไม่หกัภาษี ณ ที�จ่าย    � หกัภาษ ีณ ที�จ่าย 
 
 โปรดระบุประเภทผูท้ี�จะใชส้ทิธซิื�อหุน้  

� บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขบตัรประจาํตวัเลขที�.......................................................................................................................................................... 
� บุคคลต่างดา้ว  ใบต่างดา้ว / หนงัสอืเดนิทาง / เลขบตัรประจําตวัเลขที�............................................................................................................ 

  � นิตบุิคคลสญัชาตไิทย  เลขทะเบยีนบรษิทั.................................................................................................................................................................................... 
 � นิตบุิคคลต่างดา้ว  เลขทะเบยีนบรษิทั / เลขบตัรประจาํตวัเลขที�......................................................................................................................................... 
 
 ในฐานะผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ บรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ี�จะใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัของ บรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ขอใชส้ทิธ.ิ..............................................................................หน่วย 
2. จาํนวนหุน้สามญัที�ไดจ้ากการขอใชส้ทิธ.ิ..........................................................................................หุน้ อตัราการใชส้ทิธเิท่ากบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิP หน่วยต่อ P หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ Q.RR บาท 

หรอือตัราการใชส้ทิธติามเงื�อนไขการปรบัสทิธหิากมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอื อตัราการใชส้ทิธติามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธ ิ
3. รวมเป็นเงนิที�ตอ้งชาํระในการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญั........................................................................................................บาท 
4. ขา้พเจา้ไดช้าํระเงนิค่าการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัดงักล่าว ที�สามารถเรยีกเกบ็ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั �นภายใน V วนัทาํการ นบัจากวนัที�ในการใชส้ทิธแิต่ละครั �ง โดย 

                      � เงนิโอน                � แคชเชยีรเ์ชค็         � ดร๊าฟท์   � เชค็บุคคล  
 เลขที�เชค็ / ดร๊าฟท.์.......................................................... วนัที�....................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................  
 และขดีคร่อมเฉพาะเชค็สั �งจ่าย “บญัชีจองซือหุ้นเพิ�มทุน บมจ.ผลธญัญะ”( “Phol Dhanya Public Company Limited for Capital Increase.”) 
 ประเภทบญัช ีกระแสรายวนั 0158394499 ธนาคารกสกิรไทย สาขาคลอง 6 ธญับุร ี
5. ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัและขอรบัใบทอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดงันี� 

ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธจิาํนวน...............................................ใบ จาํนวน .............................................................................................หน่วย ตามรายละเอยีดดงันี� 
เลขที�ใบสาํคญัหรอืใบแทนใบสาํคญั.............................................................................จาํนวน.............................................................................................หน่วย 
เลขที�ใบสาํคญัหรอืใบแทนใบสาํคญั.............................................................................จาํนวน.............................................................................................หน่วย 
เลขที�ใบสาํคญัหรอืใบแทนใบสาํคญั.............................................................................จาํนวน.............................................................................................หน่วย 
รวมจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธสิ่งมา.......................................................................................................หน่วย 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ขอรบัทอน (ถา้ม)ี....................................................................................................หน่วย 

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี� (ผูท้ี�จะใชส้ทิธซิื�อหุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
� ใหนํ้าหุน้สามญัที�ไดร้บัจดัสรรนั �นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และดําเนินการให้บรษิทั....................................................................................

สมาชิกผู้ฝากเลขที� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . นํา หุ้นนั �นเข้าฝากไว้กับ  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผู้ฝาก เพื�อ เข้าบัญชีซื�อขายเลขที�
.......................................................................................ซึ�งขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันั �น 

� ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจาํนวนที�ไดร้บัการจดัสรรนั �นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนําหุ้นสามญัเขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั โดยนําเข้าบญัชขีองบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที� tRR เพื�อขา้พเจ้า (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผู้จองซื�อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที� บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด) 

� ให้ออกใบหุ้นสามญัที�ได้รบัจดัสรรนั �นไวใ้นชื�อของขา้พเจ้า โดยขา้พเจ้ายนิดทีี�จะมอบหมายให้บรษิัทดําเนินการใดๆ เพื�อจะทําให้การจดัทําใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาให้
ขา้พเจา้ภายใน Pv วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชส้ทิธแิต่ละครั �ง โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัจาํนวนดงักล่าว หรอืในจาํนวนที�ท่านจดัสรรใหแ้ละจะไม่ยกเลกิการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญันี� แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใชส้ทิธทิี�    
จะซื�อหุ้นสามญัที�ได้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนเรยีบร้อยพร้อม เงนิโอน / เชค็ / ดร๊าฟ / แคชเชยีร์เชค็ มาถึงบริษทัภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิหรอื เงนิโอน / เชค็ / ดร๊าฟ / 
แคชเชยีรเ์ชค็ ไม่ผา่นการชาํระเงนิจากธนาคารใหถ้อืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะซื�อหุน้  

 
 

        ลงชื�อ................................................................................................................ผูจ้องซื�อหุน้สามญั
              (......................................................................................................................) 
 

� 
 
 

 

เลขที�ใบจอง______________________________________ 
บรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื�อตามใบแจง้ความจาํนง).................................................................................................................................................................................................. 
เพื�อจองซื�อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ครั �งที� P จาํนวนหุน้สามญัที�ไดจ้ากการขอใชส้ทิธ.ิ...................................................................หุ้น ในราคาหุน้ละ Q.RR บาท 
รวมเป็นเงนิ...................................................................บาท    โดยชาํระเป็น   � เงนิโอน  � แคชเชยีรเ์ชค็    � ดร๊าฟท์    � เชค็บุคคล 
เลขที�เชค็ / ดร๊าฟท.์................................................................ วนัที�....................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา................................................................... 

  
 เจา้หน้าที�ผูร้บัมอบอาํนาจ .........................................................................................  
 วนัที�.......................................................................................... 

หลกัฐานการรบัฝากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ครั �งที� 1 (PHOL-W1) (ผูท้ี�จะใชส้ทิธซิื�อหุน้โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนี�ดว้ย) 

เลขที�ใบจอง____________________________ 



 
 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารประกอบการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั 
 

1. ตน้ฉบบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPHOL-W1 / ใบแทนที�ขอใชส้ทิธ ิ
 

2. แบบฟอรม์แสดงความจาํนงการใชส้ทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั ของ บรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดไดท้ี� www.pdgth.com 
 

3. เอกสารประกอบการใชส้ทิธ ิ
3.1 บุคคลธรรมดา 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พรอ้มลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
3.2 บุคคลต่างดา้ว 

• สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
3.3 นิตบิุคคล 

• สาํเนาหนงัสอืรบัรองของนิตบิคุคลผูข้อใชส้ทิธ ิพรอ้มลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนาม และประทบัตรา
สาํคญับรษิทั (ถา้ม)ี 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามกระทาํการแทนนิตบิคุคล หรอืผูร้บัมอบอาํนาจและผูม้อบอาํนาจ 
• หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี 

3.4 เอกสารการชาํระเงนิ/หลกัฐานการชาํระเงนิ 
1. โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากชื�อ “บญัชจีองซื�อหุน้เพิ�มทุน บมจ.ผลธญัญะ” เลขที�บญัช ี0158394499 ประเภทบญัช ีกระแสรายวนั 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาคลอง 6 ธญับุร ีโดยแนบหลกัฐานการโอนเงนิ 
2. ชาํระโดย เชค็ ดร๊าฟท ์ตั |วแลกเงนิธนาคาร หรอืคาํสั �งจ่ายเงนิธนาคารที�สามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนัใชส้ทิธิ

แต่ละครั �ง โดยขดีคร่อมสั �งจ่าย “บญัชีจองซือหุ้นเพิ�มทุน บมจ.ผลธญัญะ” และตอ้งโอนเงนิภายในวนัที� 30 เมษายน 2561 
เวลา 15.30น. และยื�นความจาํนงระหว่างวนัที� 23-27 เมษายน 2561 

  
4. กาํหนดการใชส้ทิธแิปลงสภาพ ครั �งที� 3 

1. วนัที�แสดงความจาํนงการใชส้ทิธ ิวนัที� 23 เมษายน ถงึ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00น.-16.00น. 
2. วนัที�ใชส้ทิธแิปลงสภาพครั �งที� 3  วนัที� 30 เมษายน 2561 

 

5. สถานที�ตดิต่อในการใชส้ทิธ ิและขอรบัใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธ ิ
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)   

 เลขที� P/PP หมู่ Q ต.ลาดสวาย อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี PVPvR 
 โทรศพัท:์ R-V��P-RPPP ต่อ 151, 206 โทรสาร:  R-V��P-RPRR-Q 
           ผูป้ระสานงาน:  1. นางสาวเสาวภา ชรุูจพิร  ต่อ 151 

                 2. นางสาวศริพิร อ่อนด ี     ต่อ 206  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษทั ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษทั 

--2 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จาํกดั   -30 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

--3 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี� กรุป๊ จาํกดั  (มหาชน)  -32 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั     

--4 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   -34 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

--5 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์ จาํกดั (มหาชน) -38 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั  (มหาชน)           

--6 บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) -48 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

--7 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั -F- บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั  

--8 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จาํกดั  -FG บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั  

-10 บริษทัหลกัทรพัย์ เมอรริ์ล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั   200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

-11 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

-13 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  21I บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จาํกดั   

-14 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

-15 บริษทัหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

-16 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

-19 บริษทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

-22 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนิตี จาํกดั 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

-23 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั 

-26 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จาํกดั 

-27 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

-29 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จาํกดั (มหาชน)   

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพื�อธรุกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิตีคอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  328 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เพื�อผู้รบัฝากทรพัยสิ์น 

303 ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น II- ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอรป์อเรชั �น จาํกดั (เพื�อตราสารหนี) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิง คอรป์อเรชั �น จาํกดั  334 บริษทัหลกัทรพัย ์เพื�อธรุกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (คสัโตเดียน)  

305 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) เพื�อการชาํระราคาหลกัทรพัย์ 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพื�อรบัฝากทรพัยสิ์น 337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

311 ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) (เพื�อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื�อค้าตราสารหนี) 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื�อรบัฝากทรพัยสิ์น I[F ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพื�อรบัฝากทรพัยสิ์น 

326 ธนาคารเดอะโรยลัแบงกอ์๊อฟสกอตแลนด ์พีแอลซี สาขากรงุเทพฯ [\F ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื�อลูกค้า) 

 


