เลขที่...........................................................

แบบแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) “EVER-W3”
(สําหรับการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
วันที่ยื่นความจํานง.................................................................

เรี ยน คณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)...................................................................................................................................อยู่บ้านเลขที่...............................................หมู่ที่............................................................
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..................................................แขวง/ตําบล..........................................................เขต/อําเภอ.......................................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.........................................เพศ.......................สัญชาติ.........................อาชีพ........................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ......................................................
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประชาชนเลขที่.............................................................................  นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท...........................................................................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว ใบต่างด้ าว.........................................................................................  นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว เลขทะเบียนบริษัท.....................................................................................
ในฐานะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการจองซื ้อ หุ้นสามัญของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
ราคาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
3. รวมเป็ นเงินที่ต้องชําระในการจองซื ้อหุ้นสามัญ
อัตราการใช้ สิทธิ
2. จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ
1. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ
(หุ้น)
(บาท/หุ้น)
(บาท)
(หน่วย)
(วอแรนท์ : หุ้น)
1:1
5.0
4. ข้ าพเจ้ าได้ ชําระเงินค่าจองซื ้อ หุ้นสามัญดังกล่าวโดย

 เงินโอน เข้ าบัญชี “บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)” ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลบางนา เลขที่บญ
ั ชี 193-6-02432-2
 เงินสด
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค
 ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
 อื่นๆ........................................................................
สัง่ จ่าย “บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)”
เลขที่เช็ค....................................................................ลงวันที่...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา....................................................................................
5. ข้ าพเจ้ าได้ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้
 ส่งมอบใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่.......................................................จํานวน.......................................................................หน่วย
 ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน.......................................ใบ ตามรายละเอียด ดังนี ้
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ...................................................................................จํานวนหน่วย..............................................................หน่วย
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ...................................................................................จํานวนหน่วย..............................................................หน่วย
รวมจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ สี ่ งมอบ.................................................................................................................................หน่ วย
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี).......................................................................................................................หน่วย
6. วิธีการรับใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)
 ให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริษัท...................................................................................................จํากัด
ผู้ฝากเลขที่................................................นําใบสําคัญแสดงสิทธินนเข้
ั ้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อบัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่.................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
 ให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําใบสําคัญแสดงสิทธินนเข้
ั ้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ า
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนนัน้ ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิมาให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น ตามที่อยู่ที่ระบุตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลง
ว่า ข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (เลือกข้ อใดข้ อหนึง่ )
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริษัท......................................................................................................................จํากัด
ผู้ฝากเลขที่.................................................นําหุ้นนันเข้
้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อบัญชีซื ้อ ขายหุ้นเลขที่.......................................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นนันเข้
้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบหุ้นมาให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น ตามที่อยู่ที่ระบุตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลงว่า ข้ าพเจ้ าอาจได้ รับ
ใบหุ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ้อหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้ แสดงไว้ ข้างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน
เรี ยบร้ อย พร้ อมเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถึงบริ ษัทภายในกําหนดระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หรื อเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรี ยกเก็บเงินจากธนาคารให้ ถือว่า
ข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิการจองซื ้อหุ้น
ลงชื่อ................................................................................................ผู้แสดงความจํานง

เลขที่...........................................................
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)........................................................................................................................เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ราคาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
รวมเป็ นเงินที่ต้องชําระในการจองซื ้อหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิ
(หุ้น)
(บาท/หุ้น)
(บาท)
(หน่วย)
(วอแรนท์ : หุ้น)
1:1
5.0
พร้ อมกันนี ้ได้ รับการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นโดย
 เงินโอน
 เงินสด
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค
 ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
 อื่นๆ......................................................................
เลขที่เช็ค....................................................................ลงวันที่...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา....................................................................................
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่ าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาํ เนินการดังต่ อไปนี ้ (เลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝากเลขที่............................................บัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่...................................................
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบหุ้นมาให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ......................................................................................

**รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด**
BROKER

ผู้ฝากเลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริษัท
ผู้ฝากเลขที่
บริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
032
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
034
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
038
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
048
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
050
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
051
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
052
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
200
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
211
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
213
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
221
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
224
บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
225
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
229
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จํากัด
230
บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
244
บริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
247
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
248
บริ ษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
924
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
SUB-BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชื่อบริษัท
ผู้ฝากเลขที่
236
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
243
242
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
245
CUSTODIAN
ผู้ฝากเลขที่
ชื่อบริษัท
ผู้ฝากเลขที่
301
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
302
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
330
303
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
334
304
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
336
305
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
337
308
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
339
312
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
340
316
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
343
320
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
345
328
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
425
*ข้ อมูล ณ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2561

ชื่อบริษัท
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)

