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

แบบแจ้งความจาํนงการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (EASON-W2) 
เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท 

 

การใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 

ระยะเวลาแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ :     วันที่ 15 – 29 พฤศจกิายน 2560    เวลา 9.00 – 16.00 น.    ณ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
ข้อมูลผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

วนัท่ี ..................................................... 

เรียน  คณะกรรมการ บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้น) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจําตวัประชาชน 

 นิติบคุคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบคุคล. .................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ......................................................................... 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล ....................................................................................................................................................................................................................................................................  

บ้านเลขท่ี .................................... หมู่ท่ี .................... ตรอก/ซอย .................................................................................................  ถนน .........................................................................................................................  

แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย์ .....................................……………… 

โทรศพัท์มือถือ.................................................................. อีเมล์ …………………………………............................................................. สญัชาติ ................................ อาชีพ ......................................................................   

วนั/เดือน/ปี เกิด (ปีค.ศ.) ..........................................  เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย    ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย      หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย                  

มีความประสงค์ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นและขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้ 

จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ (หน่วย) 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

อตัราการใช้สิทธิเท่ากบั 1 หน่วย : 1.307 หุ้นสามญั  
(ให้ปัดเศษของหุ้นสามญัจากการคํานวณทิง้) 

ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.30 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท) 

จํานวนเงิน (ตวัอกัษร) 

    

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี:้  (ผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่เท่านัน้) 
 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท ……………………..………………………………………....……… 

สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ……………….. นําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี (กรุณาระบใุห้ชดัเจน) ……………………………..………..……  
ช่ือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……   
ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะดําเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้แทน)  

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบญัชีของ 
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า  

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพ่ือทําให้ 
การจดัทําใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวโดย    เงินโอน   ช่ือบญัชี "บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บมจ. อีซึน่ เพ้นท์”  เลขท่ี 039-6-03097-1  ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน 39 
  เช็คธนาคาร                      เช็คบคุคล   ดร๊าฟท์   สัง่จ่าย "บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ บมจ. อีซึน่ เพ้นท์” 
เลขท่ีเช็ค ………………………….. วนัท่ี ……………………. ธนาคาร ……….……………………………….. สาขา …………………….................................. 
 
สาํหรับผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นใบสาํคัญแสดงสิทธิเท่านัน้ 
                  ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจํานวน......................................หน่วย  เลขท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ................................................. และขอใช้สิทธิจํานวน............................................หน่วย   
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซือ้หุ้นสามญัจํานวนดงักลา่ว และจะไมย่กเลิกรายการท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นนี ้ แตห่ากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมชําระ

คา่ซือ้หุ้นสามญัและเอกสารหลกัฐานมาถึงบริษัทภายในกําหนดเวลาแสดงความจํานงการใช้สิทธิ  ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิครัง้นี ้ 

 

 
 

หลักฐานการรับฝากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้ใช้สิทธิจองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย)  

วนัท่ีแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ ............................................................... 

เลขท่ี.................................................บริษัทได้รับเงินจาก (ช่ือตามแบบแสดงความจํานง)  ................................................................................................................. เบอร์โทรศพัท์มือถือ ...............................................  

เพ่ือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน ................................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30  บาท      รวมเป็นเงิน ........................................................................ บาท               

ชําระเป็น    เงินโอน            เช็คธนาคาร             เช็คบคุคล            ดร๊าฟท์  เลขท่ีเช็ค ……………………….. วนัท่ี …………………..…. ธนาคาร ………..………………….. สาขา …………………........... 

 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก.............................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ................................................................................... 
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า  
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้  

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

หมายเหต ุ:  หากผู้ใช้สิทธิประสงค์จะเปล่ียนแปลงท่ีอยูท่ี่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขตอ่นายทะเบียนโดยตรงได้ท่ี : 
     บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  93  ถนนรัชดาภิเษก  แชวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ  10400  โทรศพัท์  02-009-9000  โทรสาร 02-009-9991 

ลงช่ือ ………………………………………………………………..……….… ผู้ใช้สิทธิ 
(…………………………………………………………………...………….……………) 

   

 



 

 

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท 

002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด 030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 032 บริษัทหลักทรัพย์  เคทีบี (ประเทศไทย)  จ ากัด   

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด   033 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จ ากัด (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด  (มหาชน) 038 บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี  จ ากัด  (มหาชน)     

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด  (มหาชน) 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด  211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 

014 บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด 225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด  (มหาชน) 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

019 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ากัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด 244 บริษัทหลักทรัพย์   แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากัด 

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)      248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

027 บริษัทหลักทรัพย์  อาร์เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน)   
 

SUB-BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 

CUSTODIAN 

ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากหลักทรัพย์ 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี้) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส  

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
 




