
ใบแจงความจํานงการใชสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามญั ครั้งที่ 5 (PYLON-W1) 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) (PYLON-W1) 

อัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามญั 1.25 หุน ในราคาใชสิทธิหุนละ 1.76 บาท 
วันทีย่ื่นความจํานงใชสทิธ ิ                                            . 

ทะเบียนผูถอืใบสําคญัแสดงสิทธเิลขที่                                     . 
เรียน  คณะกรรมการบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว/ นิติบุคคล)                                                                                                 วัน/เดือน/ปเกิด                                   สัญชาติ                                               ที่อยูเลขที่                       . 
ตรอก/ ซอย                                      . ถนน                                            แขวง/ ตําบล                                                   เขต/ อําเภอ                                               .จังหวัด                                                    .
รหัสไปรษณีย                          .โทรศัพท            .ประเทศ      เลขประจําตัวผูเสยีภาษี                                                                          
 ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จาย              ไมหักภาษี ณ ที่จาย      หักภาษี ณ ที่จาย 
โปรดระบุประเภทผูจองซื้อหุน พรอมแนบสําเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
        บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขที่ประจําตวัประชาชน เลขที่                                                 . 
        บุคคลธรรมดาสญัชาตติางดาว ใบตางดาว/ หนังสอืเดนิทาง/ เลขบัตรประจําตัวเลขที่                                                  . 
        นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท                                                 . 
        นิติบุคคลสัญชาตติางดาว เลขทะเบียนบริษัท/ เลขประจําตัวผูเสียภาษี                                                . 
ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ มีความประสงคจะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนี้  

จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดง
สิทธทิี่ขอใชสิทธิ (หนวย) 

จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสทิธิ
(หุน)  

ราคาใชสทิธิ
(บาทตอหุน)

รวมเปนเงินทีต่องชาํระในการ
จองซื้อหุนสามัญ (บาท)

จํานวนเงิน 
(ตัวอักษร)

 1.76  
ขาพเจาไดชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาว โดย 
 เช็ค               ดราฟท           ตั๋วแลกเงินธนาคาร         คําสั่งจายเงินธนาคาร     เลขที่เช็ค                     วันที่                 ธนาคาร                                สาขา                                    . 
 ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร และขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อและใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ” 
 เงินสด/ เงินฝากเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม 4) เลขที่ 718 258 5631 ชื่อบัญชี “บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือและใชสิทธิ
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ” โดยไดนําสงสําเนาใบนําฝากเงินดังกลาวใหแกบริษัทมาพรอมกันนี้  
 
ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ(ถามี) ดังนี้  

วิธีการรับใบสําคัญแสดงสิทธิสวนทีข่อรับทอน (ถามี) 
            ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธสิวนที่ขอรับทอนนัน้ไวในชื่อ “บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท   สมาชิกผูฝากเลขที่
                      นําใบสําคญัแสดงสิทธเิขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเพ่ือเขาบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพยเลขที่   ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนัน้ 
           ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธสิวนที่ขอรับทอนนัน้ไวในชื่อของขาพเจา โดยขาพเจาตกลงใหบริษัทฯ สงใบสําคัญแสดงสทิธทิี่ยังไมไดใชสทิธิใหแกขาพเจา ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในหนาทะเบียนของศนูยรับฝาก
 หลักทรัพยฯ ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธ ิ
 ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธทิี่ขอรับทอนไวในชือ่ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหลักทรัพยเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของ
 บริษัทผูออกหลกัทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลังผูจองซื้อหลักทรัพยจะตองเสยีคาธรรมเนียมในแตละรายการ)  
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงยนิยอมใหดําเนินการดังตอไปนี้ (ผูใชสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธหีนึ่งเทานัน้)  
   ใหออกใบหุนสามัญนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท        สมาชิกผูฝากเลขที่                              . 
 นําใบหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเพ่ือเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่   ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น  
           ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรไวในชื่อของขาพเจาและจัดสงใบหุนสามัญใหขาพเจา ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในหนาทะเบียนของศูนยรับฝาก หลักทรัพยฯ ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน     
 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 
 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหลักทรัพยเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดย
 นําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลังผูจองซื้อหลักทรัพยจะตองเสียคาธรรมเนียมในแตละรายการ)  
 ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาว หรือในจํานวนที่ทานจัดสรรให และจะไมยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวน
เรียบรอย พรอมเช็ค/ดราฟท/แคชเชียรเช็ค/เงินสด มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิ หรือเช็ค/ดราฟท/แคชเชียรเช็ค ไมผานการชําระเงินจากธนาคารใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไม
ประสงคใชสิทธิการขอซื้อหุน 
  
          ลงชื่อ                                                                      ผูขอใชสทิธ ิ
                  (                                          )  

 
ใบรับแจงความจํานงการใชสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่จะซือ้หุนสามัญของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) (ผูใชสิทธิโปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย) 

เลขที่ใบจอง                                                       . 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจํานงฯ)     ขอใชสทิธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ โดยไดสงมอบ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนจํานวน  หนวย และจํานวนใชสทิธิเปน      หนวย รวมเปนเงิน  บาท จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธทิี่ขอรับทอน  หนวย 
โดยชําระเปน           เงินสด/เงินฝาก เช็ค ดราฟท     ตั๋วแลกเงินธนาคาร คําสั่งจายเงินธนาคาร   เลขที่เช็ค        วันที่           ธนาคาร           สาขา                                   . 
โดยหากผูใชสิทธิไดรบัการจัดสรรหุนดังกลาวแลว ผูใชสิทธิใหดําเนินการ  
 ออกใบหุนสามัญในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูนําฝาก” เลขที่สมาชิกผูฝาก                       บัญชีซื้อขายหลกัทรัพยเลขที ่              . 
 ออกใบหุนสามัญในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือขาพเจา 
 ออกใบหุนสามัญในนามผูใชสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 
วิธีการรับใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่ขอรับทอน (ถามี) 
 ออกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่ขอรับทอนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูนําฝาก” เลขที่สมาชิกผูฝาก          บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่                       . 
 ออกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่ขอรับทอนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือขาพเจา 
 ออกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่ขอรับทอนในนามผูใชสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 

เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ                                                                                   . 
        (                                                                                    ) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทีส่งมอบ จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถามี)(หนวย) 
เลขที ่ จํานวน (หนวย) 

 


