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เลขที ใบจอง................................................................... 

 
ใบแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซื !อหุ้นสามัญของ บริษัท เซเว่น ยทูิลติี !ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) รุ่นที  # (7UP-W2)  

                                               ครั !งที"    _____________________________________________      วนักําหนดการใช้สิทธิ  _________________________________________ 

วนัที"ยื"นจํานงการใช้สิทธิ _______________________________       ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเลขที" ____________________________ 

 

เรียน คณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี !ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ข้อมูลผู้จองซื !อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี !ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซื !อหุ้น) 

o บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจําตวัประชาชน  

o นิติบคุคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบคุคล. ................................................................................................... 

o บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  เลขที"ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง........................................................................ 

o นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ...................................................................................... 
ชื"อ o นาย o นาง o นางสาว o นิติบคุคล .............................................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ o ชาย o หญิง  
ที"อยู่ที"สามารถติดตอ่ได้ บ้านเลขที"...............................................หมูที่"............................................ตรอก/ซอย......................................................................................... ถนน.................................................................................................................. 
แขวง/ตําบล................................................................................... เขต/อําเภอ........................................................................................ จงัหวดั...................................................................................รหสัไปรษณีย์...................................................... 
ที"อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบคุคล o ที"อยู่เดียวกบัที"อยู่ที"สามารถติดตอ่ได้ o ตา่งจากที"อยู่ที"สามารถติดตอ่ได้   ดงัมีรายละเอียดดงันี ! 
บ้านเลขที"..................................................................................หมูที่"............................................ตรอก/ซอย.........................................................................................ถนน................................................................................................................... 
แขวง/ตําบล................................................................................... เขต/อําเภอ........................................................................................ จงัหวดั...................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................. ....
โทรศพัท์........................................................ โทรศพัท์เคลื"อนที" ........................................................... อีเมล์ ............................................................................................. สญัชาติ ................................อาชีพ .............................................................  
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปีค.ศ.) ..................................เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี……….................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ที"จ่าย   o ไมห่กัภาษี ณ ที"จา่ย     o หกัภาษี ณ ที"จ่าย (กรณีนิติบคุคลโปรดกรอกรายละเอียดเพิ"มเติมหน้าตอ่ไป) 
ในฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที"จะขอใช้สิทธิในการจองซื !อหุ้นสามญัของ บริษัท เซเว่น ยูทลิตีิ !ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดงันี !  
 

จาํนวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ที ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

จาํนวนหุ้นสามัญที ได้จาก 

การขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงนิทั !งสิ !น (บาท) จาํนวนเงนิ (ตวัอักษร) 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิ $ หน่วย ต่อ หุ้น

สามัญ $.%&'* หุ้น 

1.1827   

 

  
ทั !งนี ! ข้าพเจ้าได้สง่ใบสําคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี ! 

1. ใบสําคญัแสดงสิทธิที"ได้สง่ เลขที" _________________________________   จํานวน ___________________________ หน่วย 

2. จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที"ได้รับทอน (ถ้ามี) _________________________________ หน่วย 

 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี !:  (ผู้จองซื !อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ"งเท่านั !น) 

o ในกรณีที"มีบญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์    :  ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจํานวนที"ได้รับการจดัสรรนั !นไว้ในชื"อ“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื"อผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท............................................................................................ 
………………....………………………........................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที"……………….....................................................นําหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื"อเข้าบญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์ 

ชื"อ.......................................................................................เลขที"……………………………..……..……………ซึ"งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั !น (ชื"อผู้จองซื !อต้องตรงกบัชื"อบญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์ มิฉะนั !นจะดําเนินการออกใบหุ้นในชื"อของผู้จองซื !อแทน)  

o ในกรณีที"ไมมี่บญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์ :   
o ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจํานวนที"ได้รับการจดัสรรนั !นไว้ในชื"อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทที"ออกหลกัทรัพย์สมาชิก

เลขที" 600 เพื"อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงัผู้จองซื !อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที"บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

o รับเป็นใบหุ้น โดยออกใบหุ้นตามจํานวนที"ได้รับการจดัสรรนั !นไว้ในชื"อของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื"อที"อยู่ที"ระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆเพื"อทําให้สามารถจดัทําใบ
หุ้น และสง่มอบใบหุ้นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็ว แตไ่มเ่กิน #$ วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ ซึ"งข้าพเจ้าตกลงวา่ ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลงัจากที"ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและ
อนญุาตให้ทําการซื !อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกนันี !ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซื !อหุ้นสามญัดงักลา่วโดย 

o เงินโอน เข้าบญัชีเงินฝากชื"อ “บริษัท เซเว่น ยูทลิตีิ !ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน)” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) บัญชีเดินสะพดั เลขที  101-302109-1 

o เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค)                             o  เช็คบคุคล                o  ดร๊าฟท์  

                    เลขที"เช็ค __________________________________ วนัที" ______________________________ ธนาคาร ________________________________ สาขา _____________________________________ 

                   โดยสั"งจ่าย “บริษัท เซเวน่ ยทิูลิตี !ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)”  

                   (กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั%วแลกเงินหรือคําสั"งจ่ายเงินของธนาคารโดยเขค็จะต้องลงวนัที"ก่อนวนัที"ใช้สิทธิ & วนัทําการ และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวนัใช้สิทธิแตล่ะครั !ง) 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซื !อหุ้นสามญัจํานวนดงักลา่ว และจะไมย่กเลิกรายการที"ได้แสดงไว้ข้างต้นนี ! แตห่ากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื !อหุ้นสามญัของบริษัทที"ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชําระเงินคา่จอง
ซื !อหุ้นมายงับริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ไมผ่า่นการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิในการจองซื !อหุ้นสามญัของบริษัท 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซื !อหุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยทูลิิตี !ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) (ผู้จองซื !อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี !ด้วย)  

วนัที" ………………….…………………………..                                                                                                    เลขที"ใบจอง………………….………………………….. 

บริษัท เซเวน่ ยทิูลิตี ! แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื"อตามใบจอง)  ....................................................................................................................................................................................................................  

เพื"อจองซื !อหุ้นสามญัเพิ"มทนุของบริษัทฯ จํานวน ................................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.1827  บาท รวมเป็นเงิน................................................................................................................................... บาท                            
โดยชําระเป็น      o  เงินโอน                 o  การโอนเงินผา่นระบบเงินโอนอตัโนมติั (ATS) o  เช็ค               o  แคช็เชียร์เชค็   o  ดร๊าฟท์  

เลขที"เช็ค …………………………………………………….. วนัที" …………………..……………………………. ธนาคาร ………..……………………………….. สาขา …………………………………………………………….... 

ชื"อบญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์...........................................ประเภทบญัชี................................เลขที"บญัชี....................................................... 

o ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื"อผู้ฝาก” เลขที"สมาชิกผู้ฝาก.............................................บญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์เลขที"....................................................................................... 
o ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที" 600 เพื"อข้าพเจ้า  
o ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื !อภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซื !อหุ้น  

         เจ้าหน้าที"ผู้ รับมอบอํานาจ ...........................................................................................      

r  ลงชื"อ ………………………………………..……….… ผู้จองซื !อ                  
(………………………………...………….……………) 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี ยง 

และผู้จองซื !อควรศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื !อหุ้น 
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 / ��
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               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 

,�
�-. / Date___________________________ 

 �	
��	
 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
�� !
�"#$%& '�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#1�&2�3 
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 

� /(2*��ก�#��.'GH
2#$��IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.'  : �L�(%�
�+ก _____________________________________ ������%�
�+ก__________________ 
 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 

 

� /(2*��ก�#��.'O
.)2����� ��.�+%/ก	 
 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
 

� P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
 

)2!�2��� / on  ................................................................................. 
 

�0�12�320�����
��ก������ / Transferee Information 
/(2GH
2IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.' / /(2#$*!H
&�Jก 	
�(&�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 / P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 

 
 

�L�(*��ก�#��.' 
Securities Name 

 
 

0
2!2
*��ก�#��.' 
Number of 
Shares 

 
 

S	2�T2 
SH(*T	2 

Cost/ Unit 
 

�L�( V 2
�%กT� 
Account Name 

 
����������� 
Account No. 

 
��������S#"#$�
�2 
ID / Passport No. 

#
 
/(2 
SH(*T	2 

Price/Unit 

       

       
       

       

       

       

       

       
5673�8
ก��	�
 / ��
��ก������ 
Reason for the withdrawal / transfer 
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*��ก�#��.'��L�(/(2)*	ก���T  �(L�2[\�&�+)�H�	
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��	
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#P(2X�$/*#L(/(2*��ก�#��.'�	
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 

�	
��	
�(�0
#$ H
c##��2�.��"Q20
2!2�&+2 / I/We would like to pay the fee amounting to  _____________________________ �
�/1. / Baht by 

� �&+2%1 / ��e  / �&+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer) � P(2
ก������&+2K
ก�(&�	
��	
 (Withdraw from my cash deposit account) 

 

���1:�;:.�320��	�
 (5=0���>��?;-/320���1�����
�=) / Authorized Signature ______________________________________________________ 
 

 
 

 H
c##��2�.� ___________________________ �
� )��%#e#���&+2 ��H���� ____________________������ ___________________ !�2��� ______________________________ 
Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 

BK-EM-14-001  


