
ครัง้ที.่............................................................................................... วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ.ิ....................................................................................................

วนัทีย่ืน่ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธ.ิ............................................................ ทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคัญแสดงสทิธเิลขที.่...........................................................................

เรยีน คณะกรรมการ  บรษิทั สกาย ทาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ขำ้พเจำ้ ( โปรดระบปุระเภทผูถ้อืใบส ำคัญแสดงสทิธิ ์)

       บคุคลธรรมดำสญัชำตไิทย เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................... บคุคลธรรมดำสญัชำตติำ่งดำ้ว เลขทีใ่บตำ่งดำ้ว/หนังสอืเดนิทำง.....................................

       นติบิคุคลสญัชำตไิทย เลขทะเบยีนนติบิคุค...................................................... นติบิคุคลสญัชำตติำ่งดำ้ว เลขทะเบยีนนติบิคุคล.............................................................

ชือ่           นำย             นำง               นำงสำว                   นติบิคุคล................................................................................... สญัชำต.ิ....................

เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษีอำกร…........................................................................................ วนั/เดอืน/ปี เกดิ/ วนัจดทะเบยีนนติบิคุคล.............................................................................................

ทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิตอ่ได้

บำ้นเลขที.่......................................หมูท่ี.่............................................ ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................

แขวง/ต ำบล..................... เขต/อ ำเภอ............................... จังหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์.............................

โทรศัพท ์......................................................................... อเีมล.....................................................................................

ในฐานะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอใชส้ทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั สกาย ทาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้

ทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคัญ จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญ จ ำนวนหุน้สำมัญทีไ่ด ้ รำคำใชส้ทิธิ

แสดงสทิธเิลขที่ แสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) จำกกำรขอใชส้ทิธ ิ(หุน้) (บำทตอ่หุน้)

ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย

 ตอ่ หุน้สำมัญ 1 หุน้

ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไดส้ง่ใบส ำคัญแสดงสทิธแิละขอรับทอนใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ( ถำ้ม ี) ดังนี้

1 ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีไ่ดส้ง่มอบ เลขที.่..........................................จ ำนวน.......................................... หน่วย

เลขที.่..........................................จ ำนวน.......................................... หน่วย

รวมจ ำนวน..................................... หน่วย

2 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสทิธทิีไ่ดรั้บทอน....................................................................... หน่วย

หำกขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรจัดสรรหุน้ดังกลำ่วแลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงใหด้ ำเนนิกำรดังตอ่ไปนี้ : ( ผูจ้องซือ้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึง่เทำ่นัน้ )

        เงนิโอน เขำ้บัญชเีงนิฝำกชือ่ “บรษัิท สกำย ทำวเวอร ์จ ำกัด (มหำชน)”  ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญส่ลีม บัญช ี เลขทีบ่ัญช ี101-5-98299-2

        เช็คธนำคำร                                                                              เช็คบคุคล ดร๊ำฟต์

เลขทีเ่ช็ค......................................วนัที.่.........................................................ธนำคำร........................................สำขำ............................................

โดยส ัง่จา่ย “บรษิทั สกาย ทาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)” 

(กรณีเป็นเช็ค แคชเชยีรเ์ช็ค ตั๋วแลกเงนิธนำคำรหรอืค ำสัง่จำ่ยเงนิของธนำคำรโดยเช็คจะตอ้งลงวนัทีก่อ่นวนัทีใ่ชส้ทิธ ิ3 วนั ท ำกำรและสำมำรถเรยีกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหำนคร 

ภำยในวนัใชส้ทิธแิตล่ะครัง้)

ขำ้พเจำ้ขอรับรองและตกลงวำ่จะซือ้หุน้สำมัญจ ำนวนดังกลำ่ว และจะไมย่กเลกิรำยกำรทีไ่ดแ้สดงไวข้ำ้งตน้นี้ แตห่ำกขำ้พเจำ้ไมส่ง่แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมัญ

ของบรษัิททีไ่ดก้รอกรำยละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ยพรอ้มช ำระเงนิคำ่จองซือ้หุน้มำยังบรษัิทภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิหรอื เช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค/ดร๊ำฟต ์

ไมผ่ำ่นกำรเรยีกเก็บเงนิจำกธนำคำร ใหถ้อืวำ่ขำ้พเจำ้แสดงเจตนำไมป่ระสงคใ์ชส้ทิธใินกำรจองซือ้หุน้สำมัญของบรษัิท

 ลงชือ่.............................................................................................ผูจ้องซือ้หุน้สำมัญ

"

เลขทีใ่บจอง......................................................

วนัทีย่ืน่ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ.ิ......................................................................... ครัง้ที.่.........................................

บรษัิท สกำย ทำวเวอร ์จ ำกัด (มหำชน) ไดรั้บเงนิจำก (ชือ่ตำมแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ)ิ...........................................................................................................................

เพือ่ใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

ทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคัญ จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญ จ ำนวนหุน้สำมัญทีไ่ด ้ รำคำใชส้ทิธิ

แสดงสทิธเิลขที่ แสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) จำกกำรขอใชส้ทิธ ิ(หุน้) (บำทตอ่หุน้)

ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย

 ตอ่ หุน้สำมัญ 1 หุน้

โดยช ำระเป็น                  เงนิโอน                 เช็คธนำคำร                    เช็คบคุคล                      ดร๊ำฟต์

เลขทีเ่ช็ค......................................วนัที.่.........................................................ธนำคำร........................................สำขำ............................................

ผูจ้องซือ้ตอ้งการใหด้ าเนนิการสง่มอบหุน้สามญัดงันี้

        น ำหุน้เขำ้ฝำกบัญชซีือ้ขำยหลักทรัพยข์องผูจ้องซือ้ ทีม่อียูก่ับบรษัิทซึง่มเีลขทีส่มำชกิผูฝ้ำกเลขที.่........................................... บัญชซีือ้ขำยหลักทรัพยเ์ลขที.่.............................

        ออกใบหุน้ในนำม “บรษัิท ศนูยรั์บฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด” โดยเขำ้บัญชขีองบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย ์สมำชกิเลขที ่600” 

        ออกใบหุน้ในนำมผูจ้องซือ้

เจำ้หนำ้ทีผู่รั้บมอบอ ำนำจ.....................................................วนัที.่..........................

     ยนิดมีอบหมำยใหบ้รษัิทฯ ด ำเนนิกำรใด ๆ เพือ่ท ำใหส้ำมำรถจัดท ำใบหุน้ และสง่มอบใบหุน้แกข่ำ้พเจำ้โดยเร็ว แตไ่มเ่กนิ 15 วัน ท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใชส้ทิธซิ ึง่ขำ้พเจำ้

     ตกลงวำ่ขำ้พเจำ้อำจไดรั้บใบหุน้หลังจำกทีต่ลำดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ รับหลักทรัพยข์องบรษัิทเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนและอนุญำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลักทรัพย ์

พรอ้มกันนี้ขำ้พเจำ้ขอสง่เงนิคำ่จองซือ้หุน้สำมัญดังกลำ่วโดย

     เอ็ม เอ ไอ    

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

แบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญั

ของ บรษิทั สกาย ทาวเวอร ์จ ากดั ( มหาชน ) ( STOWER-W3 )

อัตรำกำรใชส้ทิธิ รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ (บำท)

อัตรำกำรใชส้ทิธิ รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ (บำท)

0.08

       (..........................................................................)

หลกัฐานการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั บรษิทั สกาย ทาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่3 (STOWER-W3)  โปรดกรอกขอ้ความในสว่นนีด้ว้ย

     น ำหุน้เขำ้บัญชซีือ้ขำยหลักทรัพยข์องตนเอง : ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนทีไ่ดรั้บกำรจัดสรรไวใ้นชือ่“บรษัิท ศนูยรั์บฝำกหลักทรัพย ์( ประเทศไทย ) จ ำกดั เพือ่ผูฝ้ำก"และด ำเนนิ

     กำรใหบ้รษัิทหลักทรัพย.์..............................สมำชกิผูฝ้ำกเลขที ่                      น ำหุน้เขำ้ฝำกไวก้บั บรษัิท ศนูยรั์บฝำกหลักทรัพย ์( ประเทศไทย ) จ ำกดั เพือ่เขำ้บัญชซีือ้ขำย

     หลักทรัพยเ์ลขที.่........................................ชือ่/นำมสกลุ..................................................................( ชือ่ผูจ้องซือ้ตอ้งเป็นชือ่เดยีวกนักบัชือ่บัญชซีือ้ขำยหลักทรัพยเ์ทำ่นัน้ )

     น ำหุน้เขำ้ฝำกบัญชขีองผูอ้อกหลักทรัพย ์ : ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนทีไ่ดรั้บกำรจัดสรรไวใ้นชือ่“ บรษัิท ศนูยรั์บฝำกหลักทรัพย ์( ประเทศไทย ) จ ำกดั ”และน ำหุน้เขำ้ฝำกไวก้บั

     บรษัิท ศนูยรั์บฝำกหลักทรัพย ์( ประเทศไทย ) จ ำกดั โดยน ำเขำ้บัญชขีองบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย ์ สมำชกิผูฝ้ำกเลขที ่600 ( กำรถอนเป็นใบหลักทรัพยใ์นภำยหลังผูจ้องซือ้จะ

     ตอ้งเสยีคำ่ธรรมเนียมตำมที ่บรษัิท ศนูยรั์บฝำกหลักทรัพย ์( ประเทศไทย ) จ ำกดั ก ำหนดไว ้)

     รับเป็นใบหุน้ : ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนทีไ่ดรั้บกำรจัดสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขำ้พเจำ้ และจัดสง่ใบหุน้ใหข้ำ้พเจำ้ตำมชือ่ทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนโดยขำ้พเจำ้

0.08


