
                                                   ROJNA-W3                                                   เลขที่/No. ………… 

แบบฟอร์มแสดงความจ านงในการใช้สิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 
SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 

การใช้สิทธิ คร้ังที/่Exercise No.  ......................... 

 

                     วนัที่/Date ………….…………………………… 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 
To The Board of Directors of Rojana Industrial Park Public Company Limited 

 ขา้พเจา้  (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล    Mr./Mrs./Miss/Juristic  Person) ….……….…………...………….……………………….อยูบ่า้นเลขท่ี/ 

Address No. ……….……หมู่ท่ี/Moo ………………. ตรอก/ซอย/Soi …………………………… ถนน/Road ….………………………………….. แขวง/ต าบล/  

Sub-District………………………………………....เขต/อ าเภอ/District……………………………………… จงัหวดั/Province ………………………………………. 

รหสัไปรษณีย/์Postal  Code ……………… โทรศพัท/์Telephone …………………………สญัชาติ/ Nationality ….….….…… อาชีพ/Occupation …………...……… 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร/Tax ID No. ………..…..……….………………… บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี/Personal ID No. ….……………………………………….. 

ซ่ึงเป็นผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ  บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 3   มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี/้being the holder of Warrant Certificate NO.3 of Rojana Industrial Park Public 

Company Limited hereby intends to exercise the right to purchase the common shares of Rojana Industrial Park Public Company Limited as followed: 

1. จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะขอใชสิ้ทธิ/Number of warrants to be exercised                                    ……………………...…………….. หน่วย/Units                                                    

จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ/Number of the common shares received from the exercise of warrants    ……………………...…………….. หุน้/Shares   

อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ  1  หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1.04441 หุ้น  ในราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ  3.830  บาท                                                                         
        The exercise ratio is  1  unit of warrant to  1.04441  common shares at the exercise price of Baht  3.830  per share.    

 รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระในการท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั/Total payment for the common shares purchased             ………..……….…….…………….. บาท/Baht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. ขอช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดย                                                                                                                  

I here with submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only by: 

   เช็ค/Cheque         แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque      ตัว๋แลกเงินธนาคาร/Bill of Exchange  

   เงินสด/Cash                ใบน าฝาก/Deposit Slip                         ใบบนัทึกรายการ/Transaction Record   

ธนาคาร/Bank         ………………………………………….….      สาขา/Branch        ………………………………………….….                                   

 เลขท่ีเช็ค/Cheque No.  …………………………………….…….…  ลงวนัท่ี/Dated     .……………………………………………       

 ส่ังจ่าย“บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน)”/ Payable  to  “SHARE  SUBSCRIPTION  ACCOUNT OF 

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED”                                         

3. ขา้พเจา้ไดส่้งใบส าคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี                                                                                                                                  
I have delivered the warrant certificates and wish to receive the less warrants, which are not exercised (if any). 

 เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ/Warrant Certificate No. ………………………..……………………….. จ านวน/Number …………..…………………… หน่วย/Units     

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ/Warrant Certificate No. …………………………………………………  จ านวน/Number ……...……………………......หน่วย/Units

รวมจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมอบ/Total number of the warrants delivered                                            ………........……..……………หน่วย/Units  

 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บทอน/Number of the less warrants, which are not exercised (if any)   .……..……………………….. หน่วย/Units 

4. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง)                                                                                                    
When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to have either one of the followings executed (please select one). 

      ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้
บริษทั ………………………............................................................................ ผูฝ้ากเลขท่ี …………..…………..………….……..……… น าหุน้นั้นเขา้ฝากไว้
กบั  “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เพื่อบญัชีซ้ือขายหุน้เลขท่ี ……………….……….……………………. ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น            
Issue the common share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed 

for ……………………………………………………………………………………Participant No. ………………………………………… to deposit those 

common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account no. ……………….………..…………………… 

I have with that company. 

      ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษทัฯ  ด าเนินการใด ๆ  เพื่อจดัท าใบ
หุน้และส่งมอบใบหุน้มาใหข้า้พเจา้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง/Issue the common share certificates in my name for the 

allotted number of common shares.  I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates 

made and delivered to me with 45 days after the exercise date. 

 ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่  จะรับซ้ือหุน้สามญัจ านวนดงักล่าว  หรือในจ านวนท่ีท่านจดัสรรใหแ้ละจะไมย่กเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัน้ี    แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบฟอร์มแสดง
ความจ านงในการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อม เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถึงบริษทัฯ ภายในก าหนดระยะเวลา
แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร ไม่ผา่นการช าระเงินจากธนาคารใหถื้อวา่ ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการจองซ้ือหุน้/ I hereby 

certify and agree to undertake the purchase of the above number of common shares or any number allotted to me and shall not cancel the 

subscription.  If I do not deliver this subscription form, which has been duly filled in, along with a cheque/cashier cheque/bill of exchange/cash to 

the company within the exercise period; or a cheque/cashier cheque/bill of exchange be refused from the bank, I shall not intend to exercise the 

warrants. 

                                                                                ลงช่ือ/Signature……………..……………………………….ผูแ้จง้ความจ านง/Subscriber 

                                                                                     ( …………………………………………… ) 

 
หลกัฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญ/SUBSCRIPTION RECEIPT 

ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีใหค้รบถว้น/Subscriber please completely fill in this portion                                                      เลขท่ี/No. ……………………. 

        วนัท่ี/Date ………………...……………  

บริษทั  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จ  ากดั   (มหาชน)    ไดรั้บเงินจาก   นาย/นาง/น.ส. / Rojana  Industrial  Park  Public  Company  Limited  received  money  from 

Mr./Mrs./Miss ………………………………………….……………………….. ในการจองซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ/for a subscription of common shares. 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ/Number of common shares received from the exercise of the right  …………………...………….……….… หุ้น/Shares 

ในราคาหุ้นละ 3.830 บาท/at the price of Baht 3.830 per share เป็นจ านวนเงินรวม/with total payment of    …………………………………..………  บาท/Baht 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บทอน/Number of the less warrants which not exercised (if any)         ……………..…...………………………. หน่วย/Units 

       เช็ค/Cheque          แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque    ตัว๋แลกเงินธนาคาร/Bill of Exchange  

  เงินสด/Cash               ใบน าฝาก/Deposit Slip                   ใบบนัทึกรายการ/Transaction Record 

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

                                                    ลงช่ือ/Signature ……………..………………………………. เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ/Authorized Officer                                                                                            ( …………………………………………… ) 

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

 


