ใบจองเลขที่/Subscription No ……………………………

ใบจองซือ้ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของ บริษัท เซเว่ น ยูทลิ ิตสี ้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (7UP-W4)
Subscription Form for Warrant of Seven Utilities and Power Public Company Limited (7UP‐W4)

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท เซเว่น ยูทิลิตี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 605,919,620 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.05 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
Offering 605,919,620 warrants to existing shareholders of Seven Utilities and Power Public Company Limited at the offering price of Baht 0.05 per unit at ratio of 5 existing ordinary shares for 1 warrant

วันที่จองซื ้อ
Date

 18 กรกฎาคม 2562

 19 กรกฎาคม 2562

 22 กรกฎาคม 2562

 23 กรกฎาคม 2562

July 18, 2019

July 19, 2019

July 22, 2019

July 23, 2019

 24 กรกฎาคม 2562
July 24, 2019

ข้ อมูลผู้จองซือ้ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน (Subscriber’s details – please fill in the completed information)
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) (Type of subscriber)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขที่ประจําตัวประชาชน ..............................................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง.........................................................................................
Natural Person of Thai Nationality ID card Number

Natural Person of Alien Nationality

 นิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล .....................................................................
Juristic Person of Thai Nationality

 นิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

Company Registration Number

Juristic Person of Alien Nationality

Alien Card/Passport Number

เลขทะเบียนนิติบคุ คล.........................................................................................................
Company Registration Number

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (Mr., Mrs., Miss, Others) .............................................................................................................................................. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่/Share Register Number............................................................
บ้ านเลขที่..................................................... หมูท่ ี่..................................... ตรอก/ซอย .............................................................................................. ถนน ........................................................................................................................................................
Address

Moo

Land/Soi

Road

แขวง/ตําบล .............................................................................................. เขต/อําเภอ ............................................................................................ จังหวัด ....................................................................... รหัสไปรษณี ย์..........................................................
Sub‐District

District

Province

Postal Code

โทรศัพท์ (บ้ าน )..........................................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................................... สัญชาติ....................................................................... อาชีพ.....................................................................
Subscriber’s telephone (Residence)

Mobile Phone

Nationality

Occupation

วัน/เดือน/ปี (วันจดทะเบียนนิติบคุ คล)............................................. เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ....................................................... ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 ไม่หกั ณ ที่จา่ ย

 หักภาษี ณ ที่จา่ ย

Date of Birth (Registration Date)

Non Withholding Tax

Withholding Tax

Tax ID Number

Type of Tax Payment

ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2562 จํานวน....................................................... หุ้น ประสงค์ขอจองซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริ ษัท เซเว่น ยูทิลิตี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ดังนี ้
รายละเอียดการจองซื ้อ /Subscription details
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จองซื ้อ/No. of warrant subscribed
จํานวนเงินที่ชําระ/Amount (Baht)
 จองซื ้อตาม/น้ อยกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร/Subscription for full/less than entitlement
 จองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร/Subscription for more than entitlement

รวม/Total
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวโดย/I/We enclose herewith my/our payment by

 โอนเงินเข้ าบัญชีเลขที่ 101-302109-1 ประเภทบัญชีเดินสะพัด ธ. ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร / Transfer to Siam Commercial Bank Public Company Limited, Sathorn Rd. Branch, Current Account No. 101-302109-1
 แคชเชียร์ เช็ค/Cashier Cheque
 ดร๊ าฟท์/Draft
 เช็คบุคคล/Cheque
เลขที่เช็ค/ดร๊ าฟท์............................................................... วันที่....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา...................................................................
Cheque/Draft Number
Date
Bank
Branch
โดยสัง่ จ่ายบัญชี “บริ ษัท เซเว่น ยูทิลิตี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)”/ Account Payable to “Seven Utilities and Power Public Company Limited”
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี :้ (ผู้จองซื ้อหลักทรัพย์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ เท่านัน)
้
If the securities are allotted to me/us, I/We here by agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
นําหลักทรัพย์เข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง: ให้ ออกใบหลักทรัพย์ตามจํานวนที่ได้ รับจัดสรรไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ..........................................................................
สมาชิกผู้ฝากเลขที่........................................................................นําเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื อ้ ขายหลักทรัพย์ซึ่งข้ าพเจ้ า มีอยู่กบั บริ ษัทนัน้ บัญ ชี เลขที่ ................................................................
(ชื่ อบัญ ชี ซื อ้ ขาย หลักทรัพย์ ต้ องเป็ น ชื่ อเดียวกั บผู้จ อง มิฉะนัน้ จะดําเ นิ น การออกใบ หุ้น ในชื่อผู้จองชื่ อแทน ) /Issue a securities certificate under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and
have…………………………..………………Participant Number……………………………,deposit the said securities with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No
…………………………………..(The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities certificate will be issued)
 ให้ ออกใบหลักทรัพย์ตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และนําใบหลักทรัพย์เข้ าฝากไวกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ภายหลังผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องเสียค่าธรรมเนี ยมรายการละ 65 บาท ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) Issue a securities certificate under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for
Depositors” and deposit the said securities with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for m y/our name. (For issuing a securities certificate later, subscriber will be subject to 65 Baht fee
specified by Thailand Securities Depository Company Limited)
 ให้ ออกเป็ นใบหลักทรัพย์ตามจํานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่ อข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหลักทรั พย์ ให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2562 โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหลักทรัพย์ภายหลังจากที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ รับหลักทรัพย์ดงั กล่าวเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Issue a securities certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that I/we may
obtain the securities certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said securities and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นี ้ หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งมอบใบสัง่ จองซื อ้ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรี ยบร้ อยพร้ อมชําระค่าจองซือ้
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อหาก เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วนันไม่
้ ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิจองซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ข้ าพเจ้ าได้ อ่านหนังสื อแจ้ งการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ และเอกสารการแจ้ งสิทธิการจองซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริ ษัท เซเว่น ยูทิลิตี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือดังกล่าวและที่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมภายหน้ าอีกด้ วย I/We hereby undertake to buy the said warrant in the
number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment (Cheque/Dr aft/Pay-in slip) or the Cheque/Draft has not been honored within the subscription
period. I/We may be deemed to have not exercised my/our warrant subscription rights.
การคืนเงินค่าจองซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (ถ้ ามี) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรน้ อยกว่าจํานวนที่จองซี ้อทังหมดหรื
้
อไม่ได้ รับการจัดสรรไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการคืน
้
เงินค่าจองซื ้อ หรื อเงินส่วนต่างค่าจองซื ้อ โดยโอนเงินคืนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร.......................................................... สาขา.............................................เลขที่บญ
ั ชี..................................................(โปรดแนบสําเนาหน้ าบัญชีที่เป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื ้อเท่านัน)
Refund of the money (if any), in case that I/We entitled to less than the subscription amount or didn’t receive the allotted portion given any reasons that have already explained in the notice of capital increase (right offering).
I/We have agreed for the refund to be returned in term of money transfer to bank …………………………………..Branch………………………………No. ………………………………………… ( Please encode the copy of the account book
and the name on the book must be the subscriber is name)
การลงทุนในหุ้นย่ อมมีความเสี่ยงและก่ อนการตัดสินใจจองซือ้ หุ้นควรพิจารณาหนังสือแจ้ งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯอย่ างรอบคอบ
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all inf omation before deciding on the warrant subscription



ลงชื่อ................................................................................................................ผู้จองซื ้อ/Subscriber’s name
(.................................................................................................................)

หลักฐานการรั บฝากการจองซือ้ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯของ “บริษัท เซเว่ น ยูทิลิตสี ้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)” (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนและชัดเจน)
Receipt for subscription for warrants (This section must be filled by the subscriber)
วันที่จองซื ้อ
 18 กรกฎาคม 2562
 19 กรกฎาคม 2562
 22 กรกฎาคม 2562
 23 กรกฎาคม 2562
 24 กรกฎาคม 2562

บริ ษัท เซเว่น ยูทิลิตี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจอง (ชื่อตามใบจอง).............................................................................................................................เพื่อจองซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯของบริ ษัท เซเว่น ยูทิลิตี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

 เช็คบุคคล
จํานวน......................................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิน.........................................................บาท โดยชําระเป็ น โอนเงินเข้ าบัญชี  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์
เลขที่เช็ค/ดร๊ าฟท์............................................................... วันที่....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา...................................................................
 นําใบสําคัญแสดงสิทธิฯเข้ าบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ.ศูนย์รับฝากฯ  นําใบสําคัญแสดงสิทธิฯเข้ าฝากบัญชีของ บจ.ศูนย์ รับฝากฯ โดยเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรั พย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯในนามผู้จองซือ้
เลขที่สมาชิกผู้ฝาก........................................................................
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่..........................................................
เลขบัญชีที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ …………………………………....…..
………………………………………………………………………………..
ใบจองเลขที่/Subscription No…………………………………….…
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ

ผู้ฝากเลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATION PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย)
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จากัด
KIATNAKIN SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี จากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.

ผู้ฝากเลขที่
BROKER
027
029
030
032
034
048
200
211
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

243
245

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
326

ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY
SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

328
329
330
334
336
337
339
340

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชันจากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

รายละเอียด และเอกสารการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เซเว่น ยูทลิ ิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)

วัตถุประสงค์ของการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

: 1.) ใช้ลงทุนในธุรกิจคัดแยกและกําจัดขยะอุตสาหกรรม ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล
เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด (บริษัทร่วมทุน) ตามที่ได้มีการแจ้งสารสนเทศ
รายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2562 โดยบริษัทร่วมทุนอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30
ประมาณ 300 ล้านบาท
2.) ใช้ลงทุนในธุรกิจกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ภาคใต้ จํานวน 52 ล้านบาท โดย
บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาเพื่อเข้าลงทุน
3.) ใช้ลงทุนธุรกิจปั๊มน้ํามันของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม พลัส จํากัด (บริษัท
ย่อย) ซึ่งมีแผนขยายปั๊มน้ํามันอีก 14 สาขา งบลงทุน 210 ล้านบาท
4.) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่างๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเข้าประมูล
โครงการของบริษัท เอ็ม โซลูชั่น จํากัด และบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส
จํากัด

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก

: 605,919,620 หน่วย

จํานวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ

: 605,919,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00
ของสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับต่อจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ จัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญสิทธิ
โดยบริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดให้ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2562 เป็ น วั น ให้ สิ ท ธิ ผู้ ถื อ หุ้ น
(Record Date) มีสิทธิในการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท
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อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

: การใช้สิทธิ ครัง้ ที่ 1 ราคา 0.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สทิ ธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
การใช้สิทธิ ครัง้ ที่ 2 ราคา 1.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สทิ ธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
การใช้สิทธิ ครัง้ ที่ 3 ราคา 2.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สทิ ธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะการเสนอขาย

: บริษัทจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริ ษั ท ในอั ต ราส่ ว น 5 หุ้ น สามั ญ ต่ อ 1 หน่ ว ยใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ โดยหาก
คํานวณแล้วมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิต่ํากว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง
ทั้งจํานวน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจแสดงความจํานงในการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
เกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มี
อํานาจในการดําเนินการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจากการ
ที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจํานงจองซื้อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่
ละราย (Pro-rata)
โดยในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือน้อยกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื้อ
เกิ น กว่ า สิ ท ธิ แ ต่ ล ะรายคู ณ ด้ ว ยจํ า นวนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ หลื อ จะได้ เ ป็ น
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการ
จัดสรร (ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิจากการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษนั้น
ทิ้ ง ) จนกระทั่ ง ไม่ มี ใ บสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ เ หลื อ จากการจั ด สรร ทั้ ง นี้ จํ า นวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชําระค่าจองซื้อแล้ว
ในการจัดสรรกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือมากกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกิน
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กว่าสิทธิและชําระค่าจองซื้อดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อเกินกว่า
สิท ธิและในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจองซื้อดังกล่าวข้างต้น
บริษัทจะตัดใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือนั้นทิ้งทั้งจํานวน
ระยะเวลาและกําหนดการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันทําการสุดท้ายของ
เดือนมิถุนายน ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยกําหนดวันใช้สิทธิวันแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกําหนดการใช้
สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนําไปใช้สิทธิได้ในวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไป
ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
แล้ว ใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยวันใช้
สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
กรณีที่วันกําหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทําการของบริษัท ให้เลื่อนวันกําหนดใช้สิทธิ
ในแต่ละครั้งเป็นวันทําการก่อนหน้าวันกําหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ระยะเวลาแสดงความจํานงในการ : ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ ก่อนวันกําหนดใช้สิทธิ
ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย)
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการ : ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกําหนดใช้สิทธิ
ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 9 สิงหาคม 2562

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้ น สามั ญที่ เ กิด จาก : บริ ษั ท จะนํ า หุ้ น สามั ญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้ า จด
การใช้สิทธิ
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อ กํ า หนดกรณี ที่มี ใ บสํ าคั ญ แสดง : บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจํานวน
สิทธิเหลืออยู่
สิทธิและผลประโยชน์อื่น

: หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและ
ฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการออกเละเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้
สิทธิทั้งจํานวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกรณีนี้
จึงเท่ากับศูนย์
2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ครั้งที่ 2 ราคา 1.25 บาทต่อหุ้น และครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) ราคา 2.25
บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น
ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562 (ข้อมูล
จาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ละอั ต ราการใช้ สิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด
เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ทั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดซึ่งเป็นวิธีการคํานวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่
โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิดัง กล่าว ต่ํากว่า ร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด ซึ่งเป็นวิธีการคํานวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือ
หุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้สําหรับการดําเนินงานใน
ระยะเวลาบัญชีใดๆ
6. เมื่อมีการอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทําให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ ผู้ ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้ รั บ เมื่ อ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
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ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ ห ารเป็ น ผู้ มี อํ า นาจในการพิ จ ารณากํ า หนดเงื่ อ นไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้
สิทธิและราคาใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้มีอํานาจในการ (1) กําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจําเป็น
และสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ รายละเอี ย ดการเสนอขาย วิ ธี ก ารจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคํา
ขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่อ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (3) ดํ า เนิ น การต่ า งๆ อั น จํ า เป็ น และสมควรอั น
เกี่ยวเนื่องกับใบสําคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิในครั้งนี้
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา
และอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

การจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
1. ระยะเวลาการจองซื้อ
ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 ในวันทําการของบริษัท ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น.
2. สถานที่ติดต่อจองซื้อ
บริษทั เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2741-5700 หมายเลขโทรสาร 0-2741-6878
กรณีนําส่งด้วยตนเอง สามารถนําส่งได้ในระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 รวม 5 วันทําการในระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
กรณีนําส่งทางไปรษณีย์ เอกสารการจองซื้อดังกล่าวต้องถึงผู้รบั ปลายทาง (บริษทั ฯ) ไม่เกินวันที่ 24
กรกฎาคม 2562 (งดรับเช็คเพือ่ ชําระเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์)
ทั้งนี้ หากบริษทั ฯ ได้รับเอกสารภายหลังวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 บริษทั ฯ จะถือว่าผู้ถอื หุน้ สละสิทธิในการ
จองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
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3. วิธีการจองซื้อและชําระเงิน
กรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ํากว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ จะได้รับการจัดสรรทั้งจํานวนตามที่แจ้งความประสงค์ และต้องชําระค่าจองซื้อเต็มจํานวน
กรณีจองซื้อเกินจากสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะต้อง
ชําระค่าจองซื้อเต็มจํานวน และหากมิได้รับการจัดสรรตามที่จองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีที่
ท่านแจ้งไว้ในเอกสารใบจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
ช่องทางการชําระเงิน
3.1 โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอวร์ จํากัด (มหาชน)” เลขที่ 101-302109-1
ประเภทบัญชีเดินสะพัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
3.2 เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)”
ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีกรุงเทพเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
4. การสละสิทธิการจองซื้อ
ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือมิได้ชําระเงินภายในเวลาที่กําหนดไว้หรือบริษัทฯ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามเวลาที่กําหนด หรือผู้ถือหุ้นมิได้นําส่งเอกสารการจองซื้อให้
ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
5. เอกสารที่ใช้ในการจองซื้อ
5.1 ใบจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่ออย่างถูกต้องครบถ้วน
5.2 สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บญ
ั ชีของผู้จองซือ้ ในกรณีจองซือ้ เกินสิทธิ
5.3 เอกสารประกอบการแสดงตัว
1) บุคคลสัญชาติไทย

สําเนาบัตรประชาชนซึง่ ยังไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

2) บุคคลต่างด้ าว

สําเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ หรื อสําเนาใบต่างด้ าวซึ่งยังไม่
หมดอายุ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

3) นิติบคุ คลในประเทศ

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หรื อภายในเวลาที่
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนด พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

4) นิติบคุ คลต่างประเทศ

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบคุ คลรับรองโดย Notary Public สําเนา
หนังสือบริคณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริษัทฯ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 2) พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

5.4 หลักฐานการชําระเงิน สําเนาการโอนเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
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สถานที่จองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ (7UP-W4)
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

7/7

เรื่อง
subject:

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อใบแสดงสิทธิฯ (XR)
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (7UP-W4)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of 7UP-W4

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
LIMITED

7UP

วันขึ้นเครื่องหมายเพื่ อรั บสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

07/06/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Bookclosing Date)

11/06/2019

อัตราส่วน (ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants)

5:1 (W4)

ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Baht per share)

0.05

กาหนดวัน จองซื้ อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

18/07/2019 - 24/07/2019

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ท่านมีหุ้น ฝากไว้กับบริ ษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้ บริ ษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้ องนาส่งเอกสารดังต่ อไปนี้ ให้ บริ ษัทฯ
(Documents Required)

.......(2)....... หุ้น (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
18/07/2019

1. ใบจองซือ
้ ฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซื้อฯ
**เพิ่มเติม (Remark) : เป็น การให้สิทธิแก่ ผู้
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
ถือหุ้นเดิมจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
3. เช็คชาระการจองซือ
้ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ (7UP-W4)
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

