
  
           

 
 
 
เรียน คณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)...................................................................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............................................หมู่ท่ี............................................................ 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..................................................แขวง/ตําบล..........................................................เขต/อําเภอ.......................................................จงัหวดั......................................... 
รหสัไปรษณีย์...............................โทรศพัท์.........................................เพศ.......................สญัชาติ.........................อาชีพ........................................................เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี...................................................... 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประชาชนเลขท่ี.............................................................................  นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท........................................................................................... 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ใบต่างด้าว.........................................................................................  นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนบริษัท..................................................................................... 
ในฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามญัของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

1. จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ 
 (หน่วย) 

อตัราการใช้สิทธิ 
(วอแรนท์ : หุ้น) 

2. จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ 
(หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  
(บาท/หุ้น) 

3. รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการจองซือ้หุ้นสามญั 
(บาท) 
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4. ข้าพเจ้าได้ชําระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามญัดงักล่าวโดย 

 เงินโอน เข้าบญัชี  “บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน)” ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลบางนา เลขท่ีบญัชี 193-6-02432-2    
 เงินสด           เช็ค           แคชเชียร์เช็ค           ตัว๋แลกเงินธนาคาร           อ่ืนๆ........................................................................ 
สัง่จ่าย “บริษัท เอเวอร์แลนด์ จาํกัด (มหาชน)”  

เลขท่ีเช็ค....................................................................ลงวนัท่ี...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา.................................................................................... 
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั และขอรับทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี ้
 ส่งมอบใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเลขท่ี.......................................................จํานวน.......................................................................หน่วย 
 ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน.......................................ใบ ตามรายละเอียด ดงันี ้  
เลขท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ...................................................................................จํานวนหน่วย..............................................................หน่วย 
เลขท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ...................................................................................จํานวนหน่วย..............................................................หน่วย 
รวมจาํนวนของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ส่งมอบ.................................................................................................................................หน่วย 
จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี).......................................................................................................................หน่วย 
6. วิธีการรับใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 
 ให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท...................................................................................................จํากดั 
ผู้ฝากเลขท่ี................................................นําใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี.................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
 ให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้า
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
 ให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และสง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น ตามท่ีอยู่ท่ีระบตุามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นซึง่ข้าพเจ้าตกลง
ว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี ้(เลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท......................................................................................................................จํากดั 
ผู้ฝากเลขท่ี.................................................นําหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือบญัชีซือ้ ขายหุ้นเลขท่ี.......................................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และส่งมอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น ตามท่ีอยู่ท่ีระบตุามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นซึง่ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับ
ใบหุ้นหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามญัจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
เรียบร้อย พร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ถือว่า
ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซือ้หุ้น 
        ลงช่ือ................................................................................................ผู้แสดงความจํานง  

 
           เลขท่ี........................................................... 
 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)........................................................................................................................เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท 

จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ 
 (หน่วย) 

อตัราการใช้สิทธิ 
(วอแรนท์ : หุ้น) 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ  
(หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  
(บาท/หุ้น) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการจองซือ้หุ้นสามญั  
(บาท) 

 1 : 1  5.0  
 
พร้อมกนันีไ้ด้รับการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นโดย   เงินโอน           เงินสด           เช็ค           แคชเชียร์เช็ค           ตัว๋แลกเงินธนาคาร           อ่ืนๆ...................................................................... 
เลขท่ีเช็ค....................................................................ลงวนัท่ี...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา.................................................................................... 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนินการดังต่อไปนี ้(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝากเลขท่ี............................................บญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี................................................... 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และส่งมอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น      
        

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ...................................................................................... 

                                                                                                                        เลขท่ี........................................................... 

แบบแสดงความจาํนงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จาํกัด (มหาชน) “EVER-W3”  
(สาํหรับการใช้สทิธิครัง้สุดท้าย) 

วนัท่ีย่ืนความจํานง................................................................. 



**รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด** 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท 
002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั   032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั  (มหาชน)  034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั   038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 
005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั  (มหาชน) 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั  
007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 
008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั  
010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากดั   200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   
011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 
013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 
014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน)  221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จํากดั (มหาชน) 
015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากดั 224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั  (มหาชน) 225 บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั  
019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั      229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 
022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จํากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 
023 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั  (มหาชน)      247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จํากดั 
027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 
029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน)    

SUB-BROKER 
ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

CUSTODIAN 
ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
308 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จํากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้ 
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน  345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 

 

*ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 มถินุายน 2561 

 


