
ข้อมูลการรับหลักทรัพย ์ 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ (โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) 

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

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
ในอัตราส่วนการจองซื้อ 1.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท พร้อมใบสำคัญแสดงสทิธิ (STOWER-W4) โดยไม่คิดมูลคา่ 

วันที่จองซื้อ 23 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565 31 พ.ค. 2565
  1 มิ.ย. 2565   2 ม.ิย. 2565  6 ม.ิย. 2565  7 มิ.ย. 2565  8 มิ.ย. 2565  9 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565 

ชื่อผู้ถือหุ้น      นาย       นาง      นางสาว      นิติบุคคล ………………………………….………………..………………….....……...…  ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ …………………..…………….…….......................................……………..……………... 
      บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน ...................................................................................................... บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ........................................................ 
      นิติบุคคล สัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................................................................................................ นิติบุคคล ต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................................................................ 
ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่  1 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
เบอร์โทรศพัท์มอืถือ ……………….……….......…................................................................    เบอร์โทรศัพท์สำรอง …………............................................................................…….……… 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 1  เมษายน 2565 

จำนวนหุ้นที่มี ................................................................... หุ้น และมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน อัตราการจองซื้อ 1.5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม่ จำนวน ................................................................. หุ้น 

ประเภทการจองซื้อ จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) จำนวนเงินทีต่้องชำระ (บาท) 

1. จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน
2. จองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะส่วนเพิม่)
3. จองซื้อต่ำกว่าสิทธิที่ไดร้ับจัดสรร

รวม 
ข้าพเจ้าได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย 

1. โอนเงินเข้าบัญชีผ่าน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 195-4-91076-4 ธนาคาร เกียรตินาคินภทัร จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 20-0290962-0 
2. ชำระผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร เกียรตินาคินภทัร จำกัด (มหาชน)  
3. เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟต์ โดยสั่งจ่าย “บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)” (บริษัทต้องได้รับเช็ค/และเช็คลงวนัที่ไม่เกินวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เท่านั้น)

เลขที่เช็ค .................................................................... วันที่ .................................................................... ธนาคาร .................................................................... สาขา .................................................................... 
กรณคีืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (หากมี) 
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรร หรือผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากเกินมูลค่าหุ้นที่ตน

ได้รับการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ (ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อ) โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มี
ค่าเสียหายใดๆ  โดยวิธีการดังนี้ (กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) 

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของข้าพเจ้า ......................................................................................................................... พร้อมแนบและลงนามรบัรองสำเนาถูกต้องหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement 
ชื่อธนาคาร ……………...............……………….….………………….. สาขา ……………….………….……………………………… เลขที่บัญช ี…………............…….……….…………………….. ประเภท  กระแสรายวัน          ออมทรพัย ์
จ่ายเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ชีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามขอ้มูลสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดในช่องที่เลือก โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) 
ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก”และดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์..................................................................................................................................... 
บริษัทหลักทรพัย์เลขที่   (ดูเลขที่ด้านหลังใบจองซื้อหุ้น) นำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพยข์องข้าพเจ้า 

บัญชีเลขที่...................................................................... .......... ชื่อ ........................................................................................................................................................... (ชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกับชือ่ผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น) 

ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือผู้ฝาก” และนำหุ้นเข้าฝากกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือข้าพเจ้า ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องกรอกเ อกสารเพิ่มเติมประกอบ การจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญ ชีบ ริ ษั ท ผู้ อ อ ก หลักทรัพย์ (Issuer Account) และเ อกสารตรวจสอบ สถานะ FATCA ให้
ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบ จองซื้อหุ้นฉบับนี ้(การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด กำหนด) 
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดี มอบหมายให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพ่ือจัดทำและ
ส่งมอบใบหุ้นให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ  
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกตอ้ง

เรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซื้อ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟต์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันทำการถัดไป นับแต่วันที่ชำระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไข และ
ไม่สามารถเพิกถอนได้ และหากจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อนี้ ไม่ตรงตามจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าชำระ ข้าพเจ้าจะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นหลัก ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และยินยอมผูกพัน
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย 

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 


เลขที่ใบจอง .................................................................... 
บริษัท สกาย ทาวเวอร ์จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นจาก (ชื่อตามใบจอง) .................................................................................................................................................... ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท
วันที่จองซื้อ 23 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565 31 พ.ค. 2565

1 มิ.ย. 2565   2 ม.ิย. 2565   6 ม.ิย. 2565   7 มิ.ย. 2565   8 มิ.ย. 2565   9 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565 
ประเภทการจองซื้อ จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท) 

1. จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน
2. จองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะส่วนเพิม่)
3. จองซื้อต่ำกว่าสิทธิที่ไดร้ับจัดสรร

รวม 

 โดยชำระเป็น เงินโอน Bill Payment เช็คธนาคาร  เช็คบุคคล   ดราฟต ์
  เลขที่เช็ค ………………………………….……….…..วันที่ ………………………….………….……………………..  ธนาคาร ………………………………..……........................………………….…สาขา …….……….….…....................……………….......……………. 

ฝากหุน้ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพือ่ผูฝ้าก” บริษัทหลักทรพัย์เลขที่    บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่............................................................................................................... 
ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 
ออกใบหุน้ในนามผู้จองซื้อ   

เจ้าหน้าทีผู่้รับมอบอ านาจ …………....…………........................………… 

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชดัเจน ตัวบรรจง 

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………ผู้จองซื้อ 
(                                                                                    ) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3
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