
 

 

                                    

                                     

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

แบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 หรือ “NVD-W1” 

 วันที่ยื่นความจ านง...................................................                                                            
     เรียน   คณะกรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอ ิจ ากัด (มหาชน)  

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนอวานา ไดอ ิจ ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ) 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน  

 นิติบคุคลสญัชาติไทย  เลขทะเบยีนนิติบคุคล. .................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสอืเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนนิติบคุคล ......................................................................... 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล ........................................................................................................................................................................................................ .......................... เพศ  ชาย  หญิง 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขท่ี....................................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................    
แขวง/ต าบล ....................................................................... เขต/อ าเภอ ............................................................................ จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย์ ........................................  
โทรศพัท์ ........................................................................................................................... อีเมล์ ............................................................... สญัชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................   
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..........................................  เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย    ไม่หกัภาษี ณ ทีจ่่าย      หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 
มีความประสงค์ที่จะใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 จ านวน..............................................................................................................หน่วย                 
ในอตัราใช้สทิธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ  

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิ เลขท่ีเอกสาร วนัท่ี เลขท่ีสมาชิก จ านวนหุ้น 

     

                                                                                                                                                                           ราคาใช้สทิธิ (บาทต่อหุ้น) 8.00 

                                                                                                                                                                           รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท)  

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี:้  (ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องที่เลอืก) 
 ในกรณีที่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์    :    ให้ฝากหลกัทรัพย์ตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรตามการใช้สทิธินัน้ไว้ในชื่อ “บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผู้ฝาก”  และด าเนินการให้

บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี………………...........................น าหลกัทรัพย์ เข้าฝากไว้กบับริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ชื่อ...................................................................................................................เลขท่ี……………………………..……..…ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิต้องตรงกบัชื่อบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรตามการใช้สทิธินัน้ไว้ในนามของผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามการใช้สทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่
ระบไุว้ข้างต้น)  

 ในกรณีที่ไม่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ :   
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรตามการใช้สทิธินัน้ไว้ในชือ่ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดย

น าเข้าบญัชีของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเตมิประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์
ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด “TSD” ด้วย ในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนดจะ
ด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน)  

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรตามการใช้สทิธินัน้ไว้ในนามของผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิและจดัสง่ใบหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามการใช้สทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ข้างต้น  
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินตามจ านวนในการใช้สทิธิดงักลา่วโดย   
     เงินโอน  เข้าบญัชีเงินฝากชื่อ   “ บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)”  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา อาคารซนัทาวเวอร์ส บญัชีออมทรัพย์ เลขท่ี  986-0-82495-9    
   เช็คบคุคล  แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์   เลขท่ีเช็ค...........................................วนัท่ี.................................................ธนาคาร................. . .........................................สาขา....................................................โดยสัง่จ่าย 
“ บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)”  (ในกรณีที่สง่ค่าใช้สทิธิในการซือ้หุ้นเป็นเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุและจะไม่ยกเลกิการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุข้างต้นนี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนท่ีระบไุว้ข้างต้น 
หรือไม่กรอกรายละเอียดใบแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ช าระ เงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือ ไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay in Slip) การช าระเงินตาม
จ านวนในการใช้สทิธิดงักลา่ว มาถงึบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสทิธิของ NVD-W1  

 

 
 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ NVD-W1 (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)  

เลขท่ี………………….…………………………..                                                                                                                                                                                     วนัท่ี........................................................................ 

ข้าพเจ้า  .............................................................................ประสงค์ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคัญแสดงสทิธิจ านวน......................................หุ้น ในราคาหุ้นละ  8.00 บาท  
รวมเป็นเงิน.....................................................บาท    (....................................................................................................................................................................................................บาท) 
โดยช าระเป็น        เงินโอน     เช็คบคุคล  แคชเชียร์เช็ค    ดร๊าฟท์  เลขท่ีเช็ค ..................................................................วนัท่ี.............................................. ...................................       

ธนาคาร ………..……………………………….. สาขา ……………………………………………………………..พร้อมกนันี ้หากได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 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 .......................................................  

ลงชื่อ ………………………………………............… ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ     
        (…………………………………………...………) 



 

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ากดั 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บริษัทหลกัทรัพย์ยไูนเต็ด จ ากดั  (มหาชน)     

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ากดั  (มหาชน) 052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั  200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ ากดั (มหาชน) 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด      229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   
 

SUB-BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 

CUSTODIAN 

ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

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

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

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

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

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

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


