
 
 
 

เลขที่ใบจอง................................................................... 

 
ใบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท เซเว่น ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (7UP-W2)  

                                               ครัง้ท่ี    _____________________________________________      วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ  _________________________________________ 
วนัท่ียื่นจ ำนงกำรใช้สิทธิ _______________________________       ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเลขท่ี ____________________________ 

 
เรียน คณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 
ข้ำพเจ้ำ (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น) 
 บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย เลขประจ ำตวัประชำชน  

 นิติบคุคลสญัชำติไทย  เลขทะเบียนนิติบคุคล. ................................................................................................... 

 บคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งด้ำว  เลขท่ีใบตำ่งด้ำว/หนงัสือเดินทำง........................................................................ 

 นิติบคุคลสญัชำติตำ่งด้ำว เลขทะเบียนนิติบคุคล ...................................................................................... 
ช่ือ  นำย  นำง  นำงสำว  นิติบคุคล .............................................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชำย  หญิง  
ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดตอ่ได้ บ้ำนเลขท่ี...............................................หมูท่ี่............................................ตรอก/ซอย......................................................................................... ถนน.................................................................................................................. 
แขวง/ต ำบล................................................................................... เขต/อ ำเภอ........................................................................................ จงัหวดั...................................................................................รหสัไปรษณีย์...................................................... 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน/ทะเบียนนิติบคุคล  ท่ีอยู่เดียวกบัท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดตอ่ได้  ตำ่งจำกท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดตอ่ได้   ดงัมีรำยละเอียดดงันี ้
บ้ำนเลขท่ี..................................................................................หมูท่ี่............................................ตรอก/ซอย.........................................................................................ถนน................................................................................................................... 
แขวง/ต ำบล................................................................................... เขต/อ ำเภอ........................................................................................ จงัหวดั...................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................. ....
โทรศพัท์........................................................ โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ........................................................... อีเมล์ ............................................................................................. สญัชำติ ................................อำชีพ .............................................................  
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปีค.ศ.) ..................................เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี……….................................................  ประเภทของกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย    ไมห่กัภำษี ณ ท่ีจำ่ย      หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย (กรณีนิตบิคุคลโปรดกรอกรำยละเอียดเพ่ิมเติมหน้ำตอ่ไป) 
ในฐำนะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิของบริษัท ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ท่ีจะขอใช้สทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท เซเว่น ยูทลิตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ตำมรำยละเอียดดงันี ้ 

 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จาก 
การขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตวัอักษร) 

  ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้น

สามัญ 1.0568 หุ้น 

1.1827   

 

  
ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำได้สง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิและขอรับทอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ดงันี ้

1. ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้สง่ เลขท่ี _________________________________   จ ำนวน ___________________________ หน่วย 
2. จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับทอน (ถ้ำม)ี _________________________________ หน่วย 

 
หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นดงักลำ่วแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี :้  (ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวธีิหนึ่งเท่ำนัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์    :  ให้ฝำกใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ“บริษัท ศนูย์รบัฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผู้ฝำก” และด ำเนินกำรให้บริษัท............................................................................................ 

………………....………………………........................................................สมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี……………….....................................................น ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
ช่ือ.......................................................................................เลขท่ี……………………………..……..……………ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้แทน)  

 ในกรณีท่ีไมม่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ :   
 ให้ฝำกใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” และน ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบั บริษัท ศนูย์รบัฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยน ำเข้ำบญัชีของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์สมำชิก

เลขท่ี 600 เพ่ือข้ำพเจ้ำ (กำรขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภำยหลงัผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมตำมท่ีบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนด 
 รับเป็นใบหุ้น โดยออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้ำพเจ้ำ และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้ำพเจ้ำตำมช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้ำงต้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ำพเจ้ำยินดีมอบหมำยให้บริษัทด ำเนินกำรใดๆเพ่ือท ำให้สำมำรถจดัท ำใบ

หุ้น และสง่มอบใบหุ้นแก่ข้ำพเจ้ำโดยเร็ว แตไ่มเ่กิน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ ซึ่งข้ำพเจ้ำตกลงวำ่ ข้ำพเจ้ำอำจได้รับใบหุ้นหลงัจำกท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรบัหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและ
อนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมกนันีข้้ำพเจ้ำขอสง่เงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่วโดย 
 เงินโอน เข้ำบญัชีเงินฝำกช่ือ “บริษัท เซเว่น ยูทลิตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) บัญชเีดินสะพดั เลขท่ี 101-302109-1 
 เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค)                               เช็คบคุคล                  ดร๊ำฟท์  

                    เลขท่ีเช็ค __________________________________ วนัท่ี ______________________________ ธนำคำร ________________________________ สำขำ _____________________________________ 
                   โดยสัง่จ่ำย “บริษัท เซเวน่ ยทิูลิตีส้์ แอนด์ พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)”  
                   (กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตัว๋แลกเงินหรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำรโดยเขค็จะต้องลงวนัท่ีก่อนวนัท่ีใช้สิทธิ 2 วนัท ำกำร และสำมำรถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหำนคร ภำยในวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้) 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงวำ่จะซือ้หุ้นสำมญัจ ำนวนดงักลำ่ว และจะไมย่กเลิกรำยกำรท่ีได้แสดงไว้ข้ำงต้นนี ้แตห่ำกข้ำพเจ้ำไมส่ง่ใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทท่ีได้กรอกรำยละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมช ำระเงินคำ่จอง
ซือ้หุ้นมำยงับริษัทภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ำฟท์ ไมผ่ำ่นกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ให้ถือวำ่ข้ำพเจ้ำแสดงเจตนำไมป่ระสงค์ใช้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท 

 
 

 

                                                                                                                                                                         
 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยทูลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย)  

วนัท่ี ………………….…………………………..                                                                                                    เลขท่ีใบจอง………………….………………………….. 
บริษัท เซเวน่ ยทิูลิตี ้แอนด์ พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ได้รบัเงินจำก (ช่ือตำมใบจอง)  ....................................................................................................................................................................................................................  
เพ่ือจองซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ ำนวน ................................................................หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.1827  บำท รวมเป็นเงิน................................................................................................................................... บำท                            
โดยช ำระเป็น        เงินโอน                   กำรโอนเงินผำ่นระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS)   เช็ค                 แคช็เชียร์เชค็     ดร๊ำฟท์  
เลขท่ีเช็ค …………………………………………………….. วนัท่ี …………………..……………………………. ธนำคำร ………..……………………………….. สำขำ …………………………………………………………….... 
ช่ือบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์...........................................ประเภทบญัชี................................เลขท่ีบญัชี....................................................... 

 ฝำกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศนูย์รบัฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผู้ฝำก” เลขท่ีสมำชิกผู้ฝำก.............................................บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์เลขท่ี....................................................................................... 
 ฝำกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศนูย์รบัฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยเข้ำบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้ำพเจ้ำ  
 ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซือ้ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น  

         เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับมอบอ ำนำจ ...........................................................................................        

  ลงชื่อ ………………………………………..……….… ผู้จองซือ้                  
(………………………………...………….……………) 

 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง 
และผู้จองซือ้ควรศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น 



 

BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั 

2 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั   030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

3 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั  (มหาชน)  032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั     

4 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั   

034 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

5 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์ จ ากดั 
(มหาชน) 

038 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั  (มหาชน)           

6 บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

7 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั (มหาชน) 

8 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั  051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์  จ ากดั  

10 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั   200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

11 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

13 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)  

213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

14 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

15 บริษทัหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

16 บริษทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

19 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

22 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนิต้ี จ ากดั 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

23 บริษทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 

26 บริษทัหลกัทรพัยย์ูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

248 บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

27 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

29 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)   

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

CUSTODIAN 

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

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิง
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผู้รบัฝาก
ทรพัยสิ์น 

334 บริษทัหลกัทรพัยเ์พ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
(คสัโตเด้ียน) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั  

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

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

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือรบัฝาก
ทรพัยสิ์น 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้าตราสารหน้ี) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพ่ือรบั
ฝากทรพัยสิ์น)  

345 ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น 

324 ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคาร กรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกค้า) 

328 ธนาคาร กรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)   

 


