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

ใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซอื ้ หุ้นสามัญของ บริษัท เซเว่ น ยูทิลติ สี ้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 (7UP-W2)
ครัง้ ที่ _____________________________________________
วันที่ยื่นจำนงกำรใช้ สิทธิ _______________________________

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ _________________________________________
ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่ ____________________________

เรียน คณะกรรมการบริษัท เซเว่ น ยูทิลิตีส้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้ ำพเจ้ ำ (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น)
 บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย เลขประจำตัวประชำชน

 บุคคลธรรมดำสัญชำติตำ่ งด้ ำว

เลขที่ใบต่ำงด้ ำว/หนังสือเดินทำง........................................................................

 นิติบคุ คลสัญชำติไทย
เลขทะเบียนนิติบคุ คล. ...................................................................................................  นิติบคุ คลสัญชำติตำ่ งด้ ำว
เลขทะเบียนนิติบคุ คล ......................................................................................
ชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  นิติบคุ คล .............................................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชำย  หญิง
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ บ้ ำนเลขที่...............................................หมูท่ ี่............................................ตรอก/ซอย......................................................................................... ถนน..................................................................................................................
แขวง/ตำบล................................................................................... เขต/อำเภอ........................................................................................ จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน/ทะเบียนนิติบคุ คล  ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้  ต่ำงจำกที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ดังมีรำยละเอียดดังนี ้
บ้ ำนเลขที่..................................................................................หมูท่ ี่............................................ตรอก/ซอย.........................................................................................ถนน...................................................................................................................
แขวง/ตำบล................................................................................... เขต/อำเภอ........................................................................................ จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................. ....
โทรศัพท์........................................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................... อีเมล์ ............................................................................................. สัญชำติ ................................อำชีพ .............................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..................................เลขประจำตัวผู้เสียภำษี ………................................................. ประเภทของกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย  ไม่หกั ภำษี ณ ที่จำ่ ย  หักภำษี ณ ที่จ่ำย (กรณีนิตบิ คุ คลโปรดกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติมหน้ ำต่อไป)
ในฐำนะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ที่จะขอใช้ สทิ ธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของ บริษัท เซเว่ น ยูทลิ ติ ีส้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ตำมรำยละเอียดดังนี ้

จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จาก
การขอใช้ สิทธิ (หุ้น)

อัตราการใช้ สิทธิ

ราคาใช้ สิทธิ
(บาทต่ อหุ้น)

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย ต่ อ หุ้น
สามัญ 1.0568 หุ้น

1.1827

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

จานวนเงิน (ตัวอักษร)

ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ สง่ ใบสำคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ำมี) ดังนี ้
1.
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ สง่ เลขที่ _________________________________ จำนวน ___________________________ หน่วย
2.
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับทอน (ถ้ ำมี) _________________________________ หน่วย
หำกข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรจัดสรรหุ้นดังกล่ำวแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ ดำเนินกำรดังต่อไปนี :้ (ผู้จองซื ้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ำนัน)
้
 ในกรณีที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ : ให้ ฝำกใบหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ“บริ ษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และดำเนินกำรให้ บริษัท............................................................................................
………………....………………………........................................................สมำชิกผู้ฝำกเลขที่……………….....................................................นำหุ้นเข้ ำฝำกไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์
ชื่อ.......................................................................................เลขที่……………………………..……..……………ซึ่งข้ ำพเจ้ ำมีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
้ ำเนินกำรออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ แทน)
 ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝำกใบหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นเข้ ำฝำกไว้ กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้ ำบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์สมำชิก
เลขที่ 600 เพื่อข้ ำพเจ้ ำ (กำรขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภำยหลังผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมตำมที่บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 รับเป็ นใบหุ้น โดยออกใบหุ้นตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ ำพเจ้ ำ และจัดส่งใบหุ้นให้ ข้ำพเจ้ ำตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้ำงต้ นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ ำพเจ้ ำยินดีมอบหมำยให้ บริษัทดำเนินกำรใดๆเพื่อทำให้ สำมำรถจัดทำใบ
หุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้ำพเจ้ ำโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ซึ่งข้ ำพเจ้ ำตกลงว่ำ ข้ ำพเจ้ ำอำจได้ รับ ใบหุ้นหลังจำกที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและ
อนุญำตให้ ทำกำรซื ้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมกันนี ้ข้ ำพเจ้ ำขอส่งเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวโดย

เงินโอน เข้ ำบัญชีเงินฝำกชื่อ “บริษัท เซเว่ น ยูทลิ ติ ีส้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) บัญชีเดินสะพัด เลขที่ 101-302109-1

เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค)
 เช็คบุคคล
 ดร๊ ำฟท์
เลขที่เช็ค __________________________________ วันที่ ______________________________ ธนำคำร ________________________________ สำขำ _____________________________________
โดยสัง่ จ่ำย “บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี ้ส์ แอนด์ พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน)”
(กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตัว๋ แลกเงินหรือคำสัง่ จ่ำยเงินของธนำคำรโดยเข็คจะต้ องลงวันที่ก่อนวันที่ใช้ สิทธิ 2 วันทำกำร และสำมำรถเรียกเก็บได้ ในกรุงเทพมหำนคร ภำยในวันใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ )
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซื ้อหุ้นสำมัญจำนวนดังกล่ำว และจะไม่ยกเลิกรำยกำรที่ได้ แสดงไว้ ข้ำงต้ นนี ้ แต่หำกข้ ำพเจ้ ำไม่สง่ ใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่ได้ กรอกรำยละเอียดครบถ้ วนเรียบร้ อยพร้ อมชำระเงินค่ำจอง
ซื ้อหุ้นมำยังบริษัทภำยในระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ ำฟท์ ไม่ผำ่ นกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ให้ ถือว่ำข้ ำพเจ้ ำแสดงเจตนำไม่ประสงค์ใช้ สิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท

การลงทุนในหุ้นย่ อมมีความเสี่ยง
และผู้จองซือ้ ควรศึกษาข้ อมูลการลงทุนอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หุ้น

 ลงชื่อ ………………………………………..……….… ผู้จองซื ้อ
(………………………………...………….……………)

หลักฐานการใช้ สิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท เซเว่ น ยูทลิ ิตสี ้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย)
วันที่ ………………….…………………………..

เลขที่ใบจอง………………….…………………………..
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี ้ แอนด์ พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน) ได้ รบั เงินจำก (ชื่อตำมใบจอง) ....................................................................................................................................................................................................................
เพื่อจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน ................................................................หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.1827 บำท รวมเป็ นเงิน................................................................................................................................... บำท
โดยชำระเป็ น  เงินโอน
 กำรโอนเงินผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS)
 เช็ค
 แค็ชเชียร์เช็ค
 ดร๊ ำฟท์
เลขที่เช็ค …………………………………………………….. วันที่ …………………..……………………………. ธนำคำร ………..……………………………….. สำขำ ……………………………………………………………....
ชื่อบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์...........................................ประเภทบัญชี................................เลขที่บญ
ั ชี.......................................................




ฝำกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” เลขที่สมำชิกผู้ฝำก.............................................บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์เลขที่.......................................................................................
ฝำกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้ ำบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ ำพเจ้ ำ
ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซื ้อภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น
เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับมอบอำนำจ ...........................................................................................

BROKER
ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริ ษทั

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริ ษทั

2

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด

030

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

3

บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)

032

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด

4

034

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

038

บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)

6

บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิ คเคอร์ส (ประเทศไทย)
จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

048

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)

7

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

050

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด (มหาชน)

8

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด

051

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

10

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลิ นช์ (ประเทศไทย) จากัด

200

11

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

211

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด

13

213

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

14

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)

224

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

15

บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิ ล เวลธ์ จากัด (มหาชน)

225

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

16

บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)

229

บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด

19

บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

230

บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

22

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด

244

บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

23

บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด

247

บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิ ต สวิ ส (ประเทศไทย) จากัด

26

บริ ษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

248

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

924

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

5

27
29

SUB-BROKER
236

ธนาคาร ทิ สโก้ จากัด (มหาชน)

243

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

242

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
301

ธนาคารซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

302

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

330

303

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผู้รบั ฝาก
ทรัพย์สิน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ ง คอร์ปอเรชัน่
จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

334
336

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ ง
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
บริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
(คัสโตเดี้ยน)
ธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝาก
ทรัพย์สิน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

339

ธนาคาร ทิ สโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้ )

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

345

ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน

324

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับ
ฝากทรัพย์สิน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

425

ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)

328

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

304
305
308
312
316
320

