
 

  

 

 

 วันท่ียื่นความจํานงการใชสิทธิ ……………………….…...…………………... 

 ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขท่ี  
เรียน  คณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)……………………..………………….. นามสกุล…………….……………………………วัน/เดือน/ปเกิด…………/………...…../……….. 
เพศ ……….….. สัญชาติ ………………. อาชีพ …………………………….. บานเลขท่ีปจจุบัน .…………….. ตรอก/ซอย ………………………… ถนน …….………..………………..
แขวง/ตําบล……………………...เขต/อําเภอ .….…………..……. จังหวัด………………………..…............รหัสไปรษณีย …………………โทรศัพท ………………………………. 

    โปรดระบุประเภทผูจองซื้อหุน (พรอมแนบสําเนา และรับรองความถูกตอง) 
�   บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.……………………………………………….…………………. 
�   บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว  ใบตางดาว / หนังสือเดินทางเลขท่ี.…………………….………………………………………... 
�   นิติบุคคลสัญชาติไทย   เลขทะเบียนบริษัท.……………………………………………………………………………… 
�   นิติบุคคลสัญชาติตางดาว   เลขทะเบียนบริษัท.………………………………………………….…………………………... 

ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) ขาพเจามีความประสงคท่ีจะขอใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของ บริษัท ผลิตภัณฑ
ตราเพชร จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดตอไปน้ี  
1. จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิ …………………………...………………………………….. หนวย  

จํานวนหุนสามัญท่ีไดจากการขอใชสิทธิ ………………………………….……………………………………… หุน  
2. อัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน ในราคาการใชสิทธิหุนละ 2.34 บาท  
3. รวมเปนเงินท่ีตองชําระในการจองซื้อหุนสามัญ ………………………………………………………..…………บาท  
4. ขาพเจาไดชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวโดย 
   � เงินโอน  เพื่อเขาบัญชี  “ บมจ .ผลิตภัณฑตราเพชร เพ่ือจองซ้ือหุนเพ่ิมทุน ” เลขที่บัญชี 001-0-16310-3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
             สาขาสํานักเพลินจิต  และสงแฟกซใบนําฝากเงิน (Pay In) มาที่เบอร 0-3622-1464 เพ่ือยืนยันการโอนเรียบรอยแลว 
5. ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใหนายทะเบียนลงนามสลักหลังบันทึกการใชสิทธิ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(ถามี) ดังน้ี  
หมายเลขใบสําคัญแสดงสิทธิ                                          จํานวน …………….…………………………………..หนวย  
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถามี) ……………….……..…………………………………………………………….…...………หนวย  

6. หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี (ผูจองซื้อหุนเลือกขอใดขอหน่ึง) 
�   ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีได รับจัดสรร น้ันไว ใน ช่ือ  “บริษัท  ศูนย รับฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย )  จํ า กัด   เพื่ อผู ฝ าก”  และดํา เ นินการให

บริษัท……………………………………………………………….สมาชิกผูฝากเลขท่ี…….……..นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
เขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ช่ือบัญชี…………………………………………………………… เลขท่ีบัญชี………………………..……….ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน  

�  ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขาพเจา  

�  ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือของขาพเจา และจัดสงใบหุนใหกับขาพเจา โดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพื่อทําให
การจัดทําใบหุนและการสงมอบใบหุนใหแกขาพเจาภายใน 15 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิ ซึ่งอาจไดรับใบหุนภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหุน
เพิ่มทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว  

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะรับซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการท่ีไดแสดงไวขางตนน้ี แตหากขาพเจาไมสงแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทท่ีไดกรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอยพรอมการชําระเงินมาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิ ใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสิทธิ
การจองซื้อหุน  
 
                ลงช่ือ ……………………………………………ผูตรวจรับการจองซื้อ ลงช่ือ ............................................................ ผูจองซื้อ                                               
                         (…………………………………………..)                                                                               (……………………………………….)           

  
 
 

    เลขที่ วันที่………………………………… 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………..………..…….………………….……………………ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขท่ี……………………………………………………… เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน …………………………………….…………….หุน ในราคาหุนละ 2.34  บาท
เปนจํานวนเงินรวม ………….……………………….…………… บาท และมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถามี) จํานวน .…………………..……………….……. หนวย 

ผูตรวจรับการจองซ้ือ / นายทะเบียน……………………………………………. 
 
 

 

เลขที่   
แบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 
หลักฐานการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญ (ผูจองซื้อ) โปรดกรอกขอความในสวนน้ีดวย  
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Date to notify the Intention to exercise…………...…………………………… 

  Warrant holder registration No.  

To The Board of Directors of Diamond Building Products Public Company Limited  
  (Mr, Mrs, Miss, Juristic Person)…………………………………………………Surname…………….….……….… …………………Birth Date…….……/…………/……... 

Sex………..…….….. Nationality ………..…………. Occupation …………………………..Address No.…………..……. Soi ……………….  Road 
……………………….……………… 
Sub-District ………………………………. District …….........……………. Province ……...........………….. Postal Cod………………… Telephone ……………………………… 

    Please specify type of subscribers (Attached certified copy) 
�   Thai Individual   Identification No.………………………………………….….………………………………….. 
�   Foreign Individual   Foreign Identity / Passport No.………………………….……………………………………….. 
�   Thai Juristic Entity   Company Registration No.………………………………………………………………………. 
�   Foreign Juristic Entity   Company Registration No.………………………………………………….….………………… 

as a holder of the warrant of Diamond Building Products Public Company Limited. I/We hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Diamond Building 
Products Public Company Limited as stated below: 
1. Number of warrants to be exercised …………………………...………………………………………………...……….. Units 
 Number of the ordinary shares received from the exercise of the warrants ………………………………..……..……… Shares 
2. The exercise ratio is warrant 1 unit to 1 ordinary shares with the exercise price of Baht 2.34 per share. 
3. Total payment for subscription ………………………………………………….…………………………………...…… Baht 
4. I herewith submit the payment of the ordinary shares that by 

  � Bill Payment Payable to “Diamond Building Products Plc. for Shares Subscription” Account No. 001-0-16310-3 Bank of Ayudhya Public Co., Ltd.,  
          Ploenchit Office Branch and send fax (0-3622-1464) leaves Pay In order to confirm the transfer successfully. 

5. I/We have delivered the warrant certificate or slip of warrant withdrawal to the registrar to endorse signed record exercise and shall receive new certificate representing those 
warrants that were not exercised  (if any)  as follows:  

Warrant No.                                    Amount ……………………………………….………….Units 
Number of warrants that were not exercised (if any) …………………………………………………….……………..….……Units 

6. When I receive the above ordinary shares as allotted to me. I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one ); 
�   Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted shares and arrange for the Participant 

name…………………..…...……………….……………….……….. number…………..……to deposit those shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for 
my  / our security trading Account name………………….……………………………..Account number…………………………… with I have with the said company. 

�  Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company 
Limited under the Issuer account number 600 for my name. 

�  Issue a share certificates for the allotted shares in my/our name and deliver it to me/us. I/We hereby authorize the Company to proceed with any necessary action to have 
the share certificate made and delivered to me/us within 15 days after exercise date which may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has 
approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

I/We hereby undertake to purchase the ordinary shares as stated above and will not cancel my subscription, if I/We do not deliver this completed notification form in and                 
bill payment to the company within notification period, I/We shall be deemed to have not exercised the warrants. 

(Signed)………………………………………………Inspector for bookings (Signed)................................................................ Subscriber                                    
                           (……………………………………………..)                                                                                (…………......…….…………………….) 

  
 

 
 
No. Date…………….………………… 
Diamond Building Products Public Company Limited has received money from (name of subscriber)……………………………………………………………Warrant 
No.  ……………..……………...for a subscription of newly issued ordinary shares of ………………………………shares at the exercise price of Baht 2.34 per share. 
total amount of ………………………………………………Baht and number of the warrant which are not exercised (if any) ……………………………………units. 

                Inspector for bookings / Registrar................................................................................. 

 

RECEIPT FORM (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILLS IN THIS PORTION) 

      No.  
Notification Form for Exercise of Right to Purchase Ordinary Shares  

Of Diamond Building Products Public Company Limited 
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