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

แบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 หรือ “LH-W3” 
ใช้สิทธิได้ทกุวนัท าการสดุท้ายของเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย. และ ธ.ค. โดยก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2557 และครัง้สดุท้าย คือวนัท่ี 4 พ.ค. 2560 

 

 

วันที่ยื่นความจ านง................................................... 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 
ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้นสามญั) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน..........................................   บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง ......................................................... 
  นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบคุคล. ...................................................  นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนนิติบคุคล ............................................................................... 
ชื่อ   นาย   นาง   นางสาว   นิติบุคคล .................................................................................................................................................................................................. เพศ   ชาย   หญิง 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขท่ี....................................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน....................................................................แขวง/ต าบล 
............................................................... เขต/อ าเภอ ........................................................ จงัหวดั .................................................ประเทศ.................................รหสัไปรษณีย์ ............................. 
โทรศพัท์ ................................................................ อีเมล์ ............................................................... สญัชาติ ................................ อาชีพ .................................................................. 
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) .......................................... เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี .......................................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
มีความประสงค์ที่จะใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (“หุ้นสามญั”) จ านวน.............................................................. หน่วย ในอตัราใช้สทิธิ  1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ ต่อ 1 
หุ้นสามญั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ  

ใบส าคญัแสดงสทิธิเลขท่ี เลขท่ี วนัท่ี เลขท่ีสมาชิก จ านวนหุ้น 

     

ราคาใช้สทิธิ (บาทต่อหุ้น) 3.50 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท)  

 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี:้ (ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึง่เท่านัน้ โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เลอืก) 
  ในกรณีที่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ : ให้ฝากหลกัทรัพย์ตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย)จ ากดัเพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้ 
บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี………………...........................น าหลกัทรัพย์ เข้าฝากไว้กบับริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย)จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ชื่อ.............................................................................................เลขท่ี……………………………..……..…ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
มิฉะนัน้จะด าเนินการน าหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า) 
  ในกรณีที่ไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ : 
  ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบญัชีของ
บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงัผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
  ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในนามของผู้จองซือ้และจดัสง่ใบหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ข้างต้น 
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย 
  เงินโอน(ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านัน้) เข้าบญัชีเงินฝากชื่อ “บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาคิวเฮ้าส์ ลมุพินี 
บญัชีกระแสรายวนัเลขท่ี 227-3-00006-9 
  เช็คบคุคล   แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค...........................................วนัท่ี.................................................ธนาคาร................. ..........................................สาขา....................................................โดย
สัง่จ่าย “ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ” (ในกรณีที่สง่ค่าจองซือ้หุ้นเป็นเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัครบ
ก าหนดการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ หรือภายในระยะเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัและจะไม่ยกเลกิการจองซือ้ข้างต้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนท่ีระบไุว้ข้างต้น หรือไม่กรอกรายละเอียดใบ
แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัให้ครบถ้วน หรือ ไม่น าสง่ส าเนาใบน าฝาก (Pay in Slip) การช าระค่าจองซือ้ มาถงึบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิของบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิของ LH-W3 

 
ลงชื่อ................................................................................ผู้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญั  

                                                                                                                                                                 (.......................................................................) 
.................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................... 
 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ LH-W3 (ผู้ใช้สิทธิจองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
เลขท่ี………………….…………………………..        วนัท่ี........................................................................ 
ข้าพเจ้า ...............................................................ประสงค์ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน........................... .......หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงิน.....................................................บาท(............................................................................................................................ ..........................................................บาท) 
โดยช าระเป็น   เงินโอน  เช็คบคุคล   แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ เลขท่ีเช็ค ..................................................................วนัท่ี................................................................................. 
ธนาคาร ………..……………………………….. สาขา ……………………………………………………………..พร้อมกนันี ้หากได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการส่งมอบหุ้นดงันี  ้
  ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก.............................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ...................................................... 
  ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
  ออกใบหุ้น 

เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ ....................................................... 



 

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กบั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ  ากดั  030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ  ากดั   200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ากดั 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ  ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

  

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

   

   

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)


