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

แบบฟอรมใบแจงความจํานงการใชสิทธ ิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษทั แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ “GOLD-W1” 

 วันที่ยืน่ความจํานง...................................................      
     เรียน   คณะกรรมการ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  

ผูใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โปรดกรอกขอความในชองดานลางน้ีดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน 

ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูจองซ้ือหุนสามัญ) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน.................................................................................... 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล. .................................................................................... 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว  เลขท่ีใบตางดาว/หนังสือเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบุคคลสัญชาติตางดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................... 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดท่ีบานเลขท่ี....................................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................    

แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย ........................................  

โทรศัพท ........................................................................................................................... อีเมล ............................................................... สัญชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................   

วัน/เดือน/ป เกิด (ป ค.ศ.) ..........................................  เลขประจําตัวผูเสียภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหักภาษี ณ ท่ีจาย    ไมหักภาษี ณ ท่ีจาย      หักภาษี ณ ท่ีจาย 

มีความประสงคท่ีจะใชสทิธิในการจองซ้ือหุนสามัญของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“หุนสามัญ”) จํานวน........................................................................................หนวย ในอัตราใชสิทธิ 

1 หนวยใบสําคัญแสดงสทิธิ ตอ 1 หุนสามัญ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

กรณีถือเปนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ กรณีโอนผานศูนยรับฝาก  

เลขท่ีใบสําคัญแสดงสิทธ ิ เลขท่ีเอกสารการโอน วันท่ีโอน เลขท่ีสมาชิกผูโอน จํานวนหุน 

     

                                                                                                                                                                           ราคาใชสทิธิ (บาทตอหุน) 3.00 

                                                                                                                                                                           รวมเปนเงินท้ังสิ้น (บาท)  

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทตามท่ีแสดงความประสงคขางตน ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี:  (ผูจองซ้ือหุนโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีเลือก) 

 ในกรณีท่ีมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย    :    ใหฝากหลักทรัพยตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย)จํากัดเพ่ือผูฝาก”  และดําเนินการให

บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผูฝากเลขท่ี………………...........................นําหลักทรัพย เขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย)จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซ้ือ

ขายหลักทรัพยช่ือ...................................................................................................................เลขท่ี……………………………..……..…ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน (ช่ือผูจองซ้ือตองตรงกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย

มิฉะน้ันจะดําเนินการนําหุนเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา)  

 ในกรณีท่ีไมมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย :   
 ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของ

บริษัทท่ีออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลังผูจองซ้ือหุนจะตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด)  

 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรน้ันไวในนามของผูจองซ้ือและจัดสงใบหุนท่ีไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวขางตน  

พรอมกันน้ี ขาพเจาขอสงเงินคาจองซ้ือหุนสามัญดังกลาวโดย   

     เงินโอน(ผานเคานเตอรธนาคารเทาน้ัน)  เขาบัญชีเงินฝากช่ือ   “ บัญชีสําหรับการจองซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหม บมจ.แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท ”     ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนหลังสวน   

           บัญชีกระแสรายวันเลขท่ี  082-1-07020-1  

   เช็คบุคคล  แคชเชียรเช็ค   ดราฟท   เลขท่ีเช็ค...........................................วันท่ี.................................................ธนาคาร................. ..........................................สาขา....................................................โดยสั่งจาย 

“ บัญชีสําหรับการจองซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหม บมจ.แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท ”  (ในกรณีท่ีสงคาจองซ้ือหุนเปนเช็คบุคคล แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง หรือภายในระยะเวลา 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย) 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะใชสิทธิซ้ือหุนสามัญและจะไมยกเลิกการจองซ้ือขางตนน้ี  แตหากขาพเจาไมสงใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีระบุไวขางตน หรือไมกรอกรายละเอียดใบ
แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิใหครบถวน หรือไมปดอากรแสตมป (ถามี) หรือไมชําระคาจองซ้ือหุนสามัญใหครบถวน หรือ ไมนําสําเนาใบนําฝาก (Pay in Slip) การชําระคาจองซ้ือ มาถึงบริษัทหรือตัวแทนรับแจงความจํานงใน
การใชสทิธิของบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละคร้ัง ขาพเจายินยอมใหบริษัทดําเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิของ GOLD-W1  

 

 

 

หลักฐานการรับแบบฟอรมใบแจงความจาํนงการใชสิทธิของ GOLD-W1 (ผูใชสิทธิจองซ้ือ โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน)  

เลขท่ี………………….…………………………..                                                                                                                                                                                     วันท่ี........................................................................ 

ขาพเจา  ...............................................................................ประสงคใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน........................... .............หุน     

ในราคาหุนละ  3.00 บาท  รวมเปนเงิน.....................................................บาท    (....................................................................................................................................................................................................บาท) 

โดยชําระเปน        เงินโอน     เช็คบุคคล  แคชเชียรเช็ค    ดราฟท  เลขท่ีเช็ค ..................................................................วันท่ี.................................................................................       

ธนาคาร ………..……………………………….. สาขา ……………………………………………………………..พรอมกันน้ี หากไดรับการจัดสรรหุนสามัญ ขาพเจาตกลงใหบริษัทดําเนินการสงมอบหุนดังน้ี 

 ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” เลขท่ีสมาชิกผูฝาก.............................................บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขท่ี ........................................................................... 

 ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา 

         ออกใบหุน                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                              เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ .......................................................  

 

ลงช่ือ ………………………………………............… ผูใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญ      

(…………………………………………...………) 



รายชื่อสมาชิกผูฝากหลักทรัพย กับ ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

BROKER 

ผูฝากเลขที ่ ช่ือบริษัท ผูฝากเลขที ่ ช่ือบริษัท 

002 บริษัทหลักทรัพยทสิโก จํากัด 030 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 

003 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด  (มหาชน) 032 บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จาํกัด   

004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากดั   034 บริษัทหลักทรัพยฟลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

005 บริษัทหลักทรัพยซิกโก  จํากัด (มหาชน) 038 บริษัทหลักทรัพยยูไนเต็ด จํากัด  (มหาชน)     

006 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด  (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

007 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 200 บริษัทหลักทรัพยกิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

008 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส จํากดั  (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด  221 บริษัทหลักทรัพยเมอรชั่น พารทเนอร จํากดั 

011 บริษัทหลักทรัพย กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

013 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพยซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

014 บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 

015 บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากดั 

016 บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากดั  (มหาชน) 244 บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี  แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

019 บริษัทหลักทรัพยเกยีรตินาคิน จํากัด 247 บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส  (ประเทศไทย) จํากัด 

022 บริษัทหลักทรัพย ทรีนติี้ จํากดั 248 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากดั 

023 บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากดั 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

026 บริษัทหลักทรัพยยโูอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)        

027 บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)   

029 บริษัทหลักทรัพยกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   

 

SUB-BROKER 

ผูฝากเลขที ่ ช่ือบริษัท ผูฝากเลขที ่ ช่ือบริษัท 

236 ธนาคาร ทิสโก จํากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธรุกิจหลักทรัพย จาํกัด (มหาชน) 

242 บริษัทหลักทรัพย ซิตีค้อรป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

CUSTODIAN 

ผูฝากเลขที ่ ช่ือบริษัท ผูฝากเลขที ่ ช่ือบริษัท 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากัด (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผูรับฝากทรัพยสิน 330 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชัน่ จํากัด (เพ่ือตราสารหนี้) 

304 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากดั 334 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธรุกิจหลักทรัพย จาํกัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

311 ธนาคาร เครดติ อะกริกอล คอรปอเรทแอนดอินเวสเมนทแบงก 339 ธนาคาร ทิสโก จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิน) 

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด  (ไทย) จํากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพ่ือคาตราสารหนี้) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 341 บริษัทเงินทนุ สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

324 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 345 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

326 ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอน็.วี. สาขากรุงเทพฯ 410 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากัด (มหาชน) – เพ่ือบริหารเงิน 
 


