
ใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ครัง้ที่ 1 (PYLON-W1) 
บริษัท ไพลอน จาํกัด (มหาชน) (PYLON-W1) 

อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.20 บาท 

วนัท่ีย่ืนความจํานงใช้สทิธิ                                             . 
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเลขท่ี                                     . 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ นิติบคุคล)                                                                                                 วนั/เดือน/ปีเกิด                                   สญัชาติ                                               ท่ีอยู่เลขท่ี                       . 
ตรอก/ ซอย                                      . ถนน                                            แขวง/ ตําบล                                                   เขต/ อําเภอ                                               .จงัหวดั                                                    .
รหสัไปรษณีย์                          .โทรศพัท์            .ประเทศ      เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี                                                                          
 ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย              ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย      หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น พร้อมแนบสําเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
        บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขท่ีประจําตวัประชาชน เลขท่ี                                                 . 
        บคุคลธรรมดาสญัชาตติ่างด้าว ใบต่างด้าว/ หนงัสอืเดนิทาง/ เลขบตัรประจําตวัเลขท่ี                                                  . 
        นิติบคุคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท                                                 . 
        นิติบคุคลสญัชาตติ่างด้าว เลขทะเบียนบริษัท/ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี                                                . 
ในฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ มีความประสงค์จะใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงันี ้ 

จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีขอใช้สทิธิ (หน่วย) 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สทิธิ
(หุ้น)  

ราคาใช้สทิธิ
(บาทต่อหุ้น)

รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการ
จองซือ้หุ้นสามญั (บาท) 

จํานวนเงิน 
(ตวัอกัษร) 

  2.20   
ข้าพเจ้าได้ชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว โดย 
 เช็ค               ดร๊าฟท์           ตัว๋แลกเงินธนาคาร         คําสัง่จ่ายเงินธนาคาร     เลขท่ีเช็ค                     วนัท่ี                 ธนาคาร                                สาขา                                    . 
 ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท ไพลอน จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้และใช้สิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ” 
 เงินสด/ เงินฝากเข้าบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก(สขุุมวิท-พระราม 4) เลขท่ี 718 258 5631 ช่ือบญัชี “บริษัท ไพลอน จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้และใช้สิทธิ
 ใบสาํคัญแสดงสิทธิ” โดยได้นําสง่สําเนาใบนําฝากเงินดงักลา่วให้แก่บริษัทมาพร้อมกนันี ้  
 
ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิฯ และขอรับทอนใบสําคญัแสดงสทิธิ(ถ้ามี) ดงันี ้ 

วิธีการรับใบสําคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 
            ให้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท   สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี
                      นําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดัเพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี   ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
           ให้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ สง่ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิให้แก่ข้าพเจ้า ตามช่ือ ท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในหน้าทะเบียนของศนูย์รับฝาก
 หลกัทรัพย์ฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ 
 ให้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีขอรับทอนไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของ
 บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงัผู้จองซือ้หลกัทรัพย์จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมในแต่ละรายการ)  
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยนิยอมให้ดําเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้ใช้สทิธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้)  
   ให้ออกใบหุ้นสามญันัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท        สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี                              . 
 นําใบหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดัเพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี   ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้  
           ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรรไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นสามญัให้ข้าพเจ้า ตามช่ือ ท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในหน้าทะเบียนของศนูย์รับฝาก หลักทรัพย์ฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน     
 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ 
 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดย
 นําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงัผู้จองซือ้หลกัทรัพย์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในแต่ละรายการ)  
 ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามญัจํานวนดงักลา่ว หรือในจํานวนท่ีท่านจดัสรรให้ และจะไมย่กเลกิการจองซือ้หุ้นสามญันี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
เรียบร้อย พร้อมเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เงินสด มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ หรือเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค ไม่ผ่านการชําระเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่
ประสงค์ใช้สทิธิการขอซือ้หุ้น 
  
          ลงช่ือ                                                                      ผู้ขอใช้สทิธิ 
                  (                                          )  

 
ใบรับแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไพลอน จาํกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) (ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) 

เลขท่ีใบจอง                                                       . 
บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามแบบแสดงความจํานงฯ)     ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ โดยได้สง่มอบ
ใบสําคญัแสดงสทิธิจะซือ้หุ้นจํานวน  หน่วย และจํานวนใช้สทิธิเป็น      หน่วย รวมเป็นเงิน  บาท จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีขอรับทอน  หน่วย 
โดยชําระเป็น           เงินสด/เงินฝาก เช็ค ดร๊าฟท์     ตัว๋แลกเงินธนาคาร คําสัง่จ่ายเงินธนาคาร   เลขท่ีเช็ค        วนัท่ี           ธนาคาร           สาขา                                   . 
โดยหากผู้ใช้สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้สิทธิให้ดาํเนินการ  
 ออกใบหุ้นสามญัในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ นําฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก                       บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี              . 
 ออกใบหุ้นสามญัในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
 ออกใบหุ้นสามญัในนามผู้ใช้สทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ 
วธีิการรับใบสาํคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 
 ออกใบสําคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ นําฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก          บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี                       . 
 ออกใบสําคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
 ออกใบสําคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนในนามผู้ใช้สทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ                                                                                   . 
        (                                                                                    ) 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีสง่มอบ จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี)(หน่วย) 
 เลขท่ี จํานวน (หน่วย) 

   


