
 

เลขท่ีใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 
แบบฟอร์มแจ้งความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (HPT-W1) 

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED No.1 (HPT-W1) 

วนัท่ียื่นความจ านงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise……………………………….      ทะเบียนผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………………….. 
เรียน    คณะกรรมการ บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
To       The Board of Directors of HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ .........................…………………. เพศ …………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                               Date or Birth                                                   Nationality                                                Sex 
อาชีพ ………….......…….................... ที่อยู่เลขท่ี ........……......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ต าบล .......……............................. เขต/อ าเภอ ……....……….......………... 
Occupation                                        Address No.                      Lane/Soi                                              Road                                                  Sub-District                                            District 
จงัหวดั ...............…….….......................... รหสัไปรษณีย์ .............…................. โทรศพัท ์....................................................... ประเทศ…….....….............................................……. 
Province                                                   Postal Code                                    Telephone No.                                              Country                                                                
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสียภาษี                   หกัภาษี                             ไม่หกัภาษี 
Tax ID No.                                                                                       Type of Tax Planning                 Tax to be deduced              Tax not to be deduced 
โปรดระบุประเภทผู้จองซือ้หุ้น พร้อมแนบส าเนาหลักฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย    
Thai Individual  

เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี.......................................................................
ID Card No. .................................................................................... 

 นิติบุคคลสญัชาติไทย          
Thai Juristic Entity 
 

เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................................... 
Company Registration No.  ........................................................... 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  
Alien Individual  
 

ใบต่างด้าว / หนงัสือเดินทาง / หนงัสือเดินทาง .................................... 
Alien Card/Passport /Passport No…………………………………… 
 

  นิติบุคคลสญัชาติต่างด้าว 
Alien Juristic Person 
 

เลขทะเบียนนิติบุคคล........................................................................ 
Company Registration No............................................................... 
 

ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
As a warrant holder of HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ…………………………………………..……...หน่วย 

Amount of the warrants to exercise                                                                                    unit(s) 
2. อตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1.00828 หุ้นสามญัในราคาหุ้นละ 0.49589 บาทหรือราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด 
         สิทธิข้อที่ 6 

The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1.00828 share(s) with the exercise price of Baht 0.49589 per share or adjusted price as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 6                                                                                                                                                     
3. รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั………………….........…..บาท (............................................................................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………) 

Totaling of payment                                                                           Baht                                                                                                                                and duty stamps        Baht 
4. ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้โดย 

I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only: by 
  เช็คธนาคาร /Cashier Cheque       ดร๊าฟท์ / Draft         เช็คบุคคล / Cheque          เงินโอน / Cash Transfer 
สัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชี บัญชีเดินสะพัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ีบัญชี 205-300458-4 
Pay to “Account for Subscription for Ordinary Shares of Home Pottery Public Company Limited”  Current Account Type, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Central World Branch  Account                     
Number: 205-300458-4 
เลขท่ีเช็ค /Cheque No. ................……………................. วนัท่ี /Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…...........สาขา/Branch…………..….................................…………….. 

5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี  ้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  

 ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงันี ้
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ...................……….…........ จ านวนหน่วย ...........….……..…...หน่วย 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ...................…….….……......จ านวนหน่วย................………….หน่วย 
รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิที่ส่งมา ...............………………..……….......………หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)............................….…….………หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….………………………. units 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….………………………. units 
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units 
Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………..……....units 

6. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นเลือกข้อใดข้อหน่ึง)  
   If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 
 ให้ออกหุ้นสามญัทีไ่ด้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชือ่ “บริษทั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท ................................................................…............. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ….…................. น า
หุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี ……………....................................... ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 

 Issue the common shares 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.…….….………….…… that I/we have with the Company. 
 ให้ออกใบหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชือ่ของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจัดท าใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ี
ใช้สิทธิซือ้หุ้น 

 Issue the common share certificates in my name for the allotted number of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made 
and delivered to me within 15 business days after the exercise date. 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัให้ และจะไมย่กเลิกการจองซือ้หุ้นสามญันี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้ นสามญัที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค / ดร๊าฟท ์ / 
แคชเชียร์เช็ค /เงินสด  มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็คไม่ผ่านการช าระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการขอซือ้หุ้น 
I/We, hereby, undertake to purchase the above number of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely 
fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 
 
 ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผู้จองซือ้หุ้นสามญั(Subscriber) 

                       ( ..……............….................................…...................................) 
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย/Subscribers please also fill in this section) 

วนัท่ีรับใบจอง/Date ……..……………………....…….                  เลขท่ีใบจอง / Form No. ………………………................................. 
บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก  ..................................................................................................................เพือ่จองซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน)  
HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from…………………………………………………for a subscription of common shares of HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED  
จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการขอใช้สิทธิ….…………………..….……......…........ หุ้นในราคาหุ้นละ .....................บาท  
รวมเป็นเงินท่ีช าระ ……….............…..……….……………….......... บาท (……..................................................................................................................................………..……………………..……….) 
Number of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares.  At the price of Baht/share .................Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. 
Baht (…………………………..……………….….…...…)                                           
 เงินโอน / Cash Transfer    เช็คธนาคาร /Cashier Cheque   ดร๊าฟท์ / Draft    เช็คบุคคล / Cheque  เลขท่ีเช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วนัท่ี /Dated ………..…............................. 
 ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units. 
 

                                                         เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………                                                                                                                                                                            
(                                                                                               ) 



  

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

BROKER 
002 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บริษัทหลักทรัพย์  เอเอสแอล จ ากัด 

ASL SECURITIES  COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 
015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด  (มหาชน) 

APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด  (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     

SUB BROKER 
236 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. 
(CUSTODY SERVICES) 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. 
BKK-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. 
BKK 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK  OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 
CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR 
CUSTOMER) 



 

บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารประกอบการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 

1. ต้นฉบบัใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ (HPT-W1) 
2. แบบฟอร์มแจ้งความจ านงการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ของ บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

http://www.homepottery.com 
3. เอกสารประกอบการใช้สิทธิ 

3.1. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย:  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าให้ชื่อ/ช่ือสกลุ ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ช่ือสกลุ เป็นต้น) พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2. บคุคลธรรมดาต่างด้าว: ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
3.3. นิติบุคคลสญัชาติไทย: ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.4. นิติบุคคลต่างด้าว: ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อ งโดย
กรรมการ-ผู้ มีอ านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง และรับรองโดย 
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

3.5. คสัโตเดียน : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

4. เอกสารการช าระเงิน/หลกัฐานการช าระเงิน 

วิธีการช าระเงิน 

1. ช าระเงินโดย เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ (เช็คต้องลงวนัที่และส่ง

มอบระหว่างวนัที่ 20 พฤษภาคม ถึง 2 มิถนุายน 2564) และส่งหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิให้ครบถ้วน  

2. ช าระเงินโดยการโอนเข้าบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด (มหาชน)” (“Account for Subscription for Ordinary Shares 

of Home Pottery Public Company Limited”) ประเภทบัญชี บัญชีเดินสะพัด เลขท่ีบัญชี 205-300458-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์” โดยการโอนเงินต้องด าเนินการระหว่างวนัที่ 20 พฤษภาคม ถึง 3 มิถนุายน 2564 

ก าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สุดท้าย 

1. วนัที่แสดงความจ านงการใช้สทิธิ วนัที ่20 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที่ 3 มิถนุายน 2564 ตัง้แต่เวลา  09.00-16.00 น. 

2. วนัที่ใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สดุท้าย วนัที่ 4 มิถนุายน 2564 

สถานท่ีจัดส่งเอกสาร  
บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 119 หมู่ที่ 15 ถนนล าปาง-ตาก ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล าปาง 52170 
ผู้ประสานงาน :  
1. คณุวนิดา ศรีกนัใจ เลขานกุารบริษัท  โทรศพัท์ 089-191 9071 อีเมล์  wanida@homepottery.com 
2. คณุโชติมนต์ แววเจริญ ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท โทรศพัท์ 089-191 9071 อีเมล์  chotimon@homepottery.com 

 



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จ ากดั (มหาชน) (HPT-W1)   

Notification of the Last Exercise (XE) of  HPT-W1 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จ ากดั (มหาชน) 
 HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED 

  HPT-W1 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     12/05/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    14/05/2021 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
               

  1:1.00828 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    0.49589   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     20/05/2021 - 03/06/2021 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  14/05/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          25/05/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

  

 



 
 
เลขที่ HPT64/005     

 
วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 

 
เร่ือง แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (HPT-W1) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตามที่บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครั ้งที่ 1 
(HPT-W1) จ านวน 110,498,564 หน่วย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยมีก าหนดการใช้สิทธิ คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 วันที่ 30 
มิถุนายน 2563 วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 และวนัที่ 4 มิถุนายน 2564 (ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการ ให้เล่ือนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว) รวมเป็นการใช้สิทธิทัง้หมด 4 ครัง้ 

บริษัทฯ ขอแจ้ง รายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ HPT-W1 ส าหรับการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย ดงันี ้
 

1. วนัใช้สิทธิ   
วนัท่ี 4 มิถนุายน 2564 

2. วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 4 มิถนุายน 2564 

3. ระยะเวลาการหยดุพกัการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ีขอขึน้เคร่ืองหมาย SP) 
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 4 มิถนุายน 2564 

4. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 3 มิถนุายน 2564 

5. อตัรา และราคาการใช้สิทธิ 
อตัราการใช้สิทธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.00828 หุ้น  
ราคาใช้สิทธิ :  0.49589 บาท ต่อ 1 หุ้น  

6. วนัท่ีพ้นสภาพเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
วนัท่ี 5 มิถนุายน 2564 

7. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
บริษัท  โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 119 หมู่ที่ 15 ถนนล าปาง-ตาก ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล าปาง 52170 



 
ผู้ประสานงาน :  
1. คณุวนิดา ศรีกนัใจ เลขานกุารบริษัท   โทรศพัท์ 089-191 9071 

        อีเมล์  wanida@homepottery.com 
  2. คณุโชติมนต์ แววเจริญ ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท โทรศพัท์ 089-191 9071 
         อีเมล์ chotimon@homepottery.com 
 

8. วิธีการใช้สิทธิและขัน้ตอนการใช้สิทธิ 
ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องด าเนินการ และจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัท ตามสถานท่ีติดต่อข้างต้น 
8.1 แบบฟอร์มแจ้งความจ านงการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการ 

พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่
ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(http://www.homepottery.com)  

8.2 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (scripless) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว จะด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศูนย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุกบับริษัท  

8.3 หลกัฐานยืนยนัการช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
8.4 เอกสารประกอบการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญั 

8.4.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึง่ท าให้ชื่อ/ชื่อสกลุ ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

8.4.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

8.4.3 นิติบคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัท
นัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 



 
8.4.4 นิติบุคคลต่างด้าว : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลง

ลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการ-ผู้มีอ านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอื
ชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

8.4.5 คสัโตเดียน : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

8.5 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ 
8.6 จ านวนหุ้นสามญัที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้

ช าระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเต็ม 
ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการ
ใช้สิทธิแล้วท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักล่าว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 
จะไม่น าเศษดงักล่าวมาคิดค านวณและจะส่งคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร 
หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะชื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

8.7 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั โดยจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในการ
ซือ้หุ้นต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน (ยกเว้นในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายนี ้
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัโดยไม่มีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขัน้ต ่า) 

 
9. เอกสารการช าระเงิน/หลกัฐานการช าระเงิน 

9.1 ช าระเงินโดย เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เชค็/ตัว๋แลกเงนิธนาคารท่ีสามารถเรียกเกบ็ได้ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนั
ท าการ (เช็คต้องลงวนัที่และส่งมอบระหว่างวนัที่ 20 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2564) และส่งหลกัฐานประกอบการใช้
สิทธิให้ครบถ้วน  

9.2 ช าระเงินโดยการโอนเข้าบญัชี 
เข้าบัญชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด (มหาชน) ” (“Account for Subscription for 
Ordinary Shares of Home Pottery Public Company Limited”) ประเภทบัญชี บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 205-
300458-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์” โดยการโอนเงินต้องด าเนินการระหว่างวนัท่ี 
20 พฤษภาคม ถึง 3 มิถนุายน 2564  

 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากร

หรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
เมื่อเลยวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะหมดสภาพและไม่สามารถ

น ามาใช้สิทธิได้อีกต่อไป 
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