
เลขที่…………………………………………… 

แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (ECL-W4) 
ครั้งที.่.................................... 

วันที่ยื่นความจำนงการใชส้ิทธิ..................................... 
วันกำหนดการใช้สทิธิ..................................... 

ทะเบียนผู้ถอืใบสำคญัแสดงสิทธิเลขที่..................................... 
เรียน คณะกรรมการ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 
ข้าพเจ้า ชือ่    นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ  ........................................................................................................................................... ...................    เพศ   ชาย  หญิง  
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน ............................................................. 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล    ............................................................. 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง............................................... 
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................. เลขทะเบียนนิติบุคคล .............................................................................. 

บ้านเลขที ่................................ หมู่ท่ี ...............................     ตรอก/ซอย .................................................     ถนน .....................................................     แขวง/ตำบล ................................................     
เขต/อำเภอ .............................................. จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณยี์ .............................................................. โทรศัพท ์. ................................................................ 
อีเมล์ .............................................................................................................. สญัชาต ิ.................................  อาชีพ ................................. วัน/เดือน/ปีเกดิ ............................................................. 

ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

จำนวนหน่วยของ 
ใบสำคญัแสดงสิทธิทีข่อใช้สิทธิ (หน่วย) 

จำนวนหุ้นสามัญ 
ที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (หุน้) 

อัตราการใช้สิทธิ 
ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
(บาท) 

จำนวนเงิน (ตวัอกัษร) 

  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 

หุ้นสามัญ 1 หุ้น 
2.00   

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบสำคัญแสดงสทิธิฯ ที่จะซือ้หุ้นสามัญ และขอรบัทอนใบสำคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี ้

ใบสำคญัแสดงสิทธ ิหรอืใบแทนใบสำคญัแสดงสิทธิทีส่่งมอบ 
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสทิธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี) (หนว่ย) 

เลขที่ จำนวนหน่วย 

   

1.วิธกีารรับใบสำคัญแสดงสิทธสิ่วนท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 
 ให้ออกใบสำคญัแสดงสิทธติามจำนวนที่ขอรบัทอนนั้นไวใ้นนามของ “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกดั เพ่ือผู้ฝาก” และดำเนินการใหบ้รษิัทหลักทรัพย์ …………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………..…………….… สมาชิกผู้ฝากเลขที ่……………………………………..…………. นำใบสำคัญ
แสดงสิทธเิขา้ฝากไว้กับ บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกดั เพ่ือเขา้บญัชีซื้อขายหลักทรัพย ์ เลขที ่……………………………………………………..… ซึ่งขา้พเจ้ามีอยูก่บับรษิัทนั้น 

 ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ขอรับทอนนั้นไว้ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด  โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600  เพ่ือข้าพเจ้า  

 ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ขอรับทอนไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น 
2. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปน้ี (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) 
 ให้ออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจดัสรรนั้นไว้ในนามของ “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกดั เพ่ือผู้ฝาก” และดำเนินการให้บรษิัทหลักทรัพย์ ……………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………….…………….…….… สมาชิกผู้ฝากเลขที ่……………………………………..…………. นำหุ้นเข้าฝาก
ไว้กับ บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกดั เพ่ือเขา้บญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์เลขที่ ……………………………………………………….……..… ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั้น 

 ให้ออกใบหุ้นตามจำนวนที่ไดร้ับการจัดสรรนั้นไว้ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้า
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า  

 ให้ออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น 

3. พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นดังกล่าว โดยชำระเป็น 
  เงินโอนเข้าบญัชี “บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน บมจ.  ตะวันออกพาณิชยล์ีสซ่ิง” บัญชอีอมทรัพย ์ เลขที ่807 – 164 – 672 – 6     ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา พระราม 9 
 เช็ค               แคชเชียร์เชค็             ดรา๊ฟท ์          (โดยส่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน บมจ. ตะวันออกพาณิชยล์ีสซ่ิง”) 
เลขที่เช็ค/แคชเชียร์เชค็/ดรา๊ฟท์…………………………………………………วันท่ี……………………………....ธนาคาร……………………..………….สาขา……………………………………………… 
(กรณีเป็นเช็ค  แคชเชียร์เช็ค ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสัง่จ่ายเงินของธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันท่ีก่อนวันท่ีใช้สิทธิ 2 วัน และสามารถเรียกเกบ็เงินได้ในกรงุเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง) 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจำนงการใชส้ิทธิซื้อหุน้สามัญของบรษิัทที่ไดก้รอกรายละเอียด
ครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นมายังบริษัท ภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือหาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์  นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

ลงชื่อ …………………………………………………………………….…….ผู้ตรวจรบั 
(…………………………………………………………....…………………) 

ลงชื่อ …………………………………………………………..………….…….ผู้จองซื้อ 
(…………………………………………………………....…………………) 

หลักฐานการใช้สิทธจิองซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซ่ิง จำกัด (มหาชน) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในสว่นน้ีด้วย)  

วันที่ ……………………………………………………                                                                                                                                                        เลขที่………………………………………. 
บริษัท ตะวันออกพาณชิย์ลีสซ่ิง (มหาชน) ไดร้ับเงินจาก (ชือ่ตามใบจอง)  .................................................................... ......................................................................................................................... 
ทะเบียนผู้ถอืใบสำคญัแสดงสิทธิเลขที่ …………………………………..……………. ในการจองซื้อหุน้สามัญเพ่ิมทุนจำนวน ….............................................. หุ้น ในราคาหุ้นละ ……………………. บาท 
เป็นจำนวนเงินรวม ...................................................................................... บาท และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี) จำนวน ………………..……………………………………………… หนว่ย 
โดยชำระเป็น      เงินโอน                    แคชเชียร์เช็ค                   เช็ค                     ดร๊าฟท ์    
เลขที่เช็ค/แคชเชียร์เชค็/ดรา๊ฟท์……………………………………………...ลงวันท่ี……………………………....ธนาคาร……………………..………….สาขา………………………………………………… 
ผู้จองซื้อตอ้งการใหด้ำเนินการส่งมอบใบหุ้นสามัญ  ดังนี ้
 นำหุ้นเข้าฝากบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของผู้จองซ้ือ ท่ีมอียู่กับบริษัท ซ่ึงมีเลขที่สมาชิกผู้ฝากเลขที ่……………………………  บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ……………………………….…….. 

 นำหุ้นเข้าฝากกับ บริษัท ศูนย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 ในนาม บจ.ศูนย์ฝากฯ เพ่ือชือ่ผู้จองซือ้ 

 รับใบหุ้นในนามผู้จองซ้ือ                                                                                           เจ้าหน้าที่ผู้รบัมอบอำนาจ..................................................................................................... 



รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
Member List of Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

BROKER 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จ ำกดั 032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบีเีอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 

003 บรษิทัหลกัทรพัย์ พำย จ ำกดั (มหำชน) 034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

004 บรษิทัหลกัทรพัย์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 038 บรษิทัหลกัทรพัย์เออซีี จ ำกดั (มหำชน) 

005 บรษิทัหลกัทรพัย์แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 

006 บรษิทัหลกัทรพัย์ เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ำกดั 

007 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 

008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จ ำกดั 052 บรษิทัหลกัทรพัย์จเีอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั 

010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอร์รลิ ลนิซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 213 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท์ จ ำกดั 

014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 221 บรษิทัหลกัทรพัย์เมอร์ชัน่พำร์ทเนอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

015 บรษิทัหลกัทรพัย์ คงิสฟ์อร์ด จ ำกดั (มหำชน) 224 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 225 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีิต ีจ ำกดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบล็ก จ ำกดั 

023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพำณิชย์ จ ำกดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร(ีประเทศไทย) จ ำกดั 

026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบเีคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

027 บรษิทัหลกัทรพัย์อำร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 248 บรษิทัหลกัทรพัย์ กรุงไทย ซีมโิก้ จ ำกดั 

029 บรษิทัหลกัทรพัย์ กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 

030 บรษิทัหลกัทรพัย์ไอ วโีกลบอล จ ำกดั (มหำชน)   

SUB-BROKER 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

236 ธนำคำร ทสิโก้ จ ำกดั (มหำชน) 245 ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

242 บรษิทัหลกัทรพัย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 257 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพำณิชย์ จูเลยีส แบร์ จ ำกดั 

243 บรษิทัหลกัทรพัย์เพือ่ธรุกจิหลกัทรพัย์ จ ำกดั (มหำชน)   

CUSTODIAN 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

301 ธนำคำรซติี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 329 ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 330 ธนำคำรฮอ่งกงและเซียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (เพือ่ตรำสำรหนี้) 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผู้รบัฝำกทรพัย์สนิ 334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดี้ยน) 

304 ธนำคำรฮอ่งกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 336 ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 337 ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

308 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัย์สนิ) 339 ธนำคำรทสิโก้ จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัย์สนิ) 

312 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 340 ธนำคำร เจพมีอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี้) 

316 ธนำคำรไอซีบซีี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 343 ธนำคำร ซีไอ เอ็มบ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) 

320 ธนำคำรดอยซ์แบงก์เอจ ีสำขำกรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝำกทรพัย์สนิ 425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ) 

328 ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน)   

 


