
 เลขที� / No……………………. 

แบบฟอรม์แสดงความจํานงการใชส้ทิธทิ ี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทั เจซเีค อนิเตอรเ์นช ั�นแนล จํากดั (มหาชน) 
         NOTIFICATION OF INTENTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

วันที�ยื�นความจํานงการใชส้ทิธ ิ/ Date to notify the Intention to exercise………………………………………………… 

  ทะเบยีนผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธเิลขที� / Warrant holder registration No. ………………………………………………………………… 

เรยีน คณะกรรมการบรษัิท เจซเีค อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด (มหาชน) 

To The Board of Directors of JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นติบิคุคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)……………………………………………………………นามสกลุ (Surname)……………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ / Birth Date………………………/………………/……………เพศ / Sex……………สญัชาต ิ/ Nationality……………………………อาชพี / Occupation………………………………………………………………

บา้นเลขที�ปัจจุบนั / Address No…………………………………………………ตรอก / ซอย / Soi………………………………………………………………ถนน / Road………………………………………………………………………

แขวง / ตําบล / Sub-District……………………………………………………… เขต / อําเภอ / District……………………………………………………………จังหวัด / Province………………………………………………………… 

รหัสไปรษณีย ์/ Post Code……………………………………………………โทรศัพท ์/ Telephone…………………………………………เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี / Tax ID No…………………………………………………………… 

ประเภทการเสยีภาษี / Type of Tax Planning         ! หักภาษี                         ! ไมห่กัภาษี 

โปรดระบปุระเภทผูจ้องซื!อหุน้ / Please specify type of subscribers                 tax to be deducted tax not to be deducted 

! บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย บัตรประจําตัวประชาชนเลขที�………………………………………………………………………………………………… 

Natural Person of Thai Nationality Identification No. 

!  บคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว  ใบตา่งดา้ว / หนังสอืเดนิทาง / เลขบัตรประจําตัวเลขที�……………………………………………………………… 

Natural Person of Alien Nationality Alien Card / Passport / ID Card No. 

!  นติบิคุคลสญัชาตไิทย  เลขทะเบยีนบรษัิท…………………………………………………………………………………………………………… 

 Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. 

!  นติบิคุคลสญัชาตติา่งดา้ว  เลขทะเบยีนบรษัิท / เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี…………………………………………………………………………… 

Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. / Tax ID No. 

ในฐานะผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื!อหุน้สามัญของบรษัิท เจซเีค อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด (มหาชน) 

Being the warrant holder of JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ี�จะใชส้ทิธใินการจองซื!อหุน้สามัญของบรษัิท เจซเีค อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด (มหาชน) 

I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

1. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสทิธทิี�ขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of the warrants to exercise………………………………………………………………………………………หน่วย / Units 

จํานวนหุน้สามัญที�ไดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of the common shares received from the exercise of the warrants……………………………………………หุน้ / Shares 

2. อัตราการใชส้ทิธเิทา่กับใบสําคัญแสดงสทิธ…ิ………………หน่วย…………………หุน้สามัญ ในราคาหุน้ละ……………บาทหรอืราคาการใชส้ทิธติามเงื�อนไขการปรับสทิธหิากมกีารปรับราคา การใชส้ทิธแิละ/หรอือัตรา
การใชส้ทิธติามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดการใชส้ทิธ ิหัวขอ้ 1.4 

The exercise ratio is warrant…………………………………Unit (s): common share……………………………………share (s) with the exercise price of Baht…………………………per share or adjusted price 

as refer to the terms of the exercise of clause 1.4

3. รวมเป็นเงนิที�ตอ้งชําระในการจองซื!อหุน้สามัญ/ Totaling of payment……………………………………….บาท / Baht และคา่อากร / and duty stamps……………………………………………………บาท / Baht

4. ขา้พเจา้ไดชํ้าระเงนิคา่จองซื!อหุน้สามัญดังกลา่ว ที�สามารถเรยีกเก็บเงนิในเขตกรงุเทพมหานครเทา่นั!นโดย / I herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok 

only: by   ! เชค็ / Cheque  ! ดร๊าฟท ์/ Draft  ! คําสั�งจ่ายเงนิของธนาคาร / Cashier Cheque 

สั�งจ่าย “บญัชจีองซื�อหุน้เพิ�มทนุ บมจ. เจซเีค อนิเตอรเ์นช ั�นแนล” / Payable to “JCK International Plc.” 

เลขที�เชค็ / Cheque No…………………………วันที� / Dated………………………ธนาคาร / Bank……………………………………………………สาขา / Branch…………………………………………………………………… 

5. ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื!อหุน้สามัญหรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธแิละขอรับทอนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดังนี! / I have delivered the warrant certificates or temporary warrant

certificate and receive the less warrants, which are not exercised (if any). 

สง่มอบใบสําคัญแสดงสทิธ ิจํานวน / Amount of Delivered warrants……………………………………………………………………………ใบ / Certificate (s) ตามรายละเอยีด ดังนี! / With the following details:

เลขที�ใบสําคัญ / Warrant Certificate (s) No……………………………………………………จํานวน / Amount……………………………………………………………………………………………………………หน่วย / Units 

เลขที�ใบสําคัญ / Warrant Certificate (s) No………………………………………………………………… จํานวน / Amount………………………………………………………………………………………………หน่วย / Units 

จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธทิี�ขอรับทอน (ถา้ม)ี / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)………………………………………………………………………………………………หน่วย / Units 

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจัดสรรหุน้สามัญดังกลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหดํ้าเนนิการดังตอ่ไปนี! (ผูจ้องซื!อหุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 

When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one);

   ! ใหอ้อกหุน้สามัญที�ไดรั้บจัดสรรนั!นไวใ้นชื�อ “บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผูฝ้าก” และดําเนนิการใหบ้รษัิท…………………………………………………………………………… 

ผูฝ้ากเลขที�…………………………………………………………(ระบชุื�อใดชื�อหนึ�งตามรายชื�อที�ปรากฏในดา้นหลังในแบบฟอรม์แสดงความจํานงการใชส้ทิธทิี�จะซื!อหุน้สามัญนี!) นําหุน้นั!นเขา้ฝากไวก้บั 

บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผูฝ้าก เพื�อบัญชซีื!อขายหุน้เลขที�…………………………………………………………………ซึ�งขา้พเจา้มอียูก่ับบรษัิทนั!น 

Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for………………………………………………………Participant 

No……………(Please specify a name as mentioned on the back of this subscription form), to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for 

Securities  trading account No……………………………………………………………………………………………………………………I have with that company. 

!  ใหอ้อกใบหุน้สามัญตามจํานวนที�ไดรั้บการจัดสรรนั!นไวใ้นชื�อ “บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด โดย
นําเขา้บญัชขีองบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย ์สมาชกิเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้ 

Issue the common share certificates in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and deposit those common shares with Thailand Securities 

Depository Company Limited under Issuer Account for my/our name account number 600. 

!  ใหอ้อกใบหุน้สามัญที�ไดรั้บจัดสรรนั!นไวใ้นชื�อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดทีี�จะมอบหมายใหบ้รษัิทดําเนนิการใดๆ เพื�อทําใหก้ารจัดทําใบหุน้สามัญและการสง่มอบใบหุน้สามัญมาใหข้า้พเจา้นับจากวันที�
ใชส้ทิธซิื!อหุน้ ตามที�อยูท่ี�ระบไุวข้า้งตน้ ซึ�งขา้พเจา้ยอมรับวา่ ขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุน้หลงัจากที�ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยรับหลกัทรัพยข์องบรษัิทเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตให ้
หลักทรัพยซ์ื!อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common 

share certificates made and delivered to me as soon as after the exercise date at the address specified above and that I may obtained the share certificates after the Stock 

Exchange of Thailand has approved the listing of the Company’s Share and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

7. หากขา้พเจา้ชําระเงนิในการใชส้ทิธไิมค่รบถว้น ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษัิทดําเนนิการดังตอ่ไปนี! (เลอืกขอ้หนึ�งขอ้ใด) 

In the case that I have made the payment only part of the Exercise Price, I consent the Company to perform as follow: (select one)

! ถอืวา่การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธนิี!ส ิ!นสภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ

Deem that the Notification of Intention to Exercise expires without any exercise 

! ถอืวา่จํานวนหุน้สามัญที�จองซื!อมจํีานวนเทา่กบัจํานวนที�จะไดรั้บตามจํานวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึ�งบรษัิทไดรั้บชําระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธใินขณะนั!น หรอื 

Deem that the number of shares subscribed is equal to the number of shares eligible in accordance with the actual payment the Company receives at the then prevailing Exercise 

Price, or 

! ใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธชํิาระเงนิเพิ�มเตมิตามจํานวนที�ประสงคจ์ะใชส้ทิธใิหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธใินครั!งนั!น หากบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิครบตามจํานวนในการใชส้ทิธ ิ

ภายในระยะเวลาดังกลา่ว บรษัิทจะถอืวา่การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธใินครั!งนั!นสิ!นสภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ

Request the Warrant Holder to pay the balance within such Notification Period. If the Company does not receive the full payment within the same Notification Period, it is deemed 

that the Notification of Intention to Exercise expires without exercise. 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะรับซื!อหุน้สามัญจํานวนดังกลา่ว หรอืในจํานวนที�ทา่นจัดสรรไว ้และจะไมย่กเลกิการจองซื!อหุน้สามัญนี! แตห่ากขา้พเจา้ไมส่ง่มอบใบจองซื!อหุน้สามัญที�ไดก้รอกรายละเอยีดครบถว้น 

เรยีบรอ้ย พรอ้มเชค็/ดร๊าฟท/์คําสั�งจ่ายเงนิของธนาคาร มาถงึบรษัิทภายในกําหนดระยะเวลาแจง้ความจํานงการใชส้ทิธ ิหรอืเชค็/ดร๊าฟท/์คําสั�งจ่ายเงนิธนาคารไมผ่่านการชําระเงนิจากธนาคารใหถ้อืวา่ขา้พเจา้
แสดงเจตนา ไมป่ระสงคใ์ชส้ทิธกิารจองซื!อหุน้ 

I hereby undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me and shall not cancel my subscription. If I do not deliver this subscription form which 

has been completely filled in and the cheque / draft / cashier cheque to the company within notification period or the cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, it shall be 

deemed that I shall not intend to exercise the warrants. 

  ลงชื�อ / Signature…………………………………………….ผูจ้องซื!อหุน้สามัญ / Subscriber 

     (…………………………………………) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักฐานการรับฝากการจองซื!อหุน้สามัญ (ผูจ้องซื!อ) โปรดกรอกขอ้ความในสว่นนี!ดว้ย / SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL IN THIS PORTION) 

บรษัิท เจซเีค อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด (มหาชน) ไดรั้บเงนิจาก (ชื�อตามใบจอง)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED received money from (Name of subscriber)……………………………………………………………………………………………….หุน้ / Shares 

เพื�อจองซื!อหุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธขิองบรษัิท เจซเีค อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด (มหาชน) / For a subscription of common shares of JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED   

จํานวนหุน้สามัญที�ไดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of common shares received from the exercise of the right…………………………………………………………………………………หุน้ / Shares 

ในราคาหุน้ละ / at the price of Baht per share…………………………………บาท  รวมเป็นเงนิ / Totaling amount of Baht……………………………… บาท จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธทิี�ขอรับทอน / Amount of 

the less warrants which are not exercised………………………………………………………………………………….   ! เชค็ / Cheque     ! ดร๊าฟท ์/ Draft     ! คําสั�งจ่ายเงนิของธนาคาร / Cashier Cheque   

เลขที�เชค็ / Cheque ………………………………………………………วันที� / Dated……………………………………ธนาคาร / Bank………………………………………………สาขา / Branch………………………………………

จํานวน / Amount of Baht……………………………………………บาท 

เจา้หนา้ที�ผูรั้บมอบอํานาจ / Authorized Officer…………………………………………………………………… 

    (…………………………………………………………………) 
วันที�……………………………………………………………………… 

JCK-W5 
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ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั
Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี�  กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชั!น พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จาํกดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี" จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จาํกดั
 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั
SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขที! ชื!อบริษทั ผูฝ้ากเลขที! ชื!อบริษทั
Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื!อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตี"คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จาํกดั  

 SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.  

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขที! ชื!อบริษทั ผูฝ้ากเลขที! ชื!อบริษทั
Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิตี"แบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี!ยงไฮแ้บงกิ"งคอร์ปอเรชั!น จาํกดั (เพื!อตราสารหนี" )
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื!อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี"ยน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี!ยงไฮ ้แบงกิ"ง คอร์ปอเรชั!น จาํกดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื!อรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื!อคา้ตราสารหนี" )
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื!อรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื!อลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

หมายเหตุ
-     กรุณาแนบใบรับรองการจองซื"อหุ้นมาพร้อมใบจองซื"อฉบบันี"ดว้ย
-     ผูจ้องซื"อจะตอ้งแนบใบนาํฝากเงินใหค้รบถว้นตามจาํนวนเงินที!โอน
-     ถา้จาํนวนหุ้นที!ระบุไวใ้นใบจองซื"อไม่ตรงตามจาํนวนเงินที!บริษทัไดรั้บชาํระ บริษทัจะถือตามจาํนวนเงินที!ไดรั้บชาํระเป็นหลกั
-     หากผูจ้องซื"อประสงคจ์ะเปลี!ยนแปลงที!อยู่โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งหลกัฐานไปที!ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
      เลขที! 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2009-9000



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (JCK-W5) 

Notification of the Last Exercise (XE) of  JCK-W5 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

  JCK-W5 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     19/06/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    23/06/2020 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    3.50   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     29/06/2020 - 13/07/2020 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  23/06/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          02/07/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

   

 



 

เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหนคร 10120 
โทรศัพท์: (66) 2676 4031-6, (66) 2676 3836-9 โทรสาร Fax : (66) 2676 4038-9 http ://www.jck.international ทะเบียนเลขที่ 0107537000475  
(เดิมเลขที่ บมจ.294) 
18, Soi Sathorn 11 Yeak 9, TFD Building, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. 
Tel : (66) 2676 4031-6, (66) 2676 3836-9 Fax : (66) 2676 4038-9 http ://www.jck.international Registration No. 0107537000475 (former: BorMorJor.294) 

 

  
 

ที ่บ/63 - 278 

วันที ่9 มถินุายน 2563 
 

 
เรือ่ง การแจง้ขา่วเกีย่วกับการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธคิรัง้ที ่5 (JCK-W5)  

  ครัง้สดุทา้ย 
 

เรยีน ทา่นผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. แบบสอบถามเพือ่หาขอ้บง่ชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ (บคุคลและนติบิคุคล) เฉพาะผู ้

  ประสงคน์ าหลักทรัพยฝ์ากเขา้บัญชผีูอ้อกหลักทรัพย ์(Issuer Account)  
 2. แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนติบิคุคล 

 3. แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท เจซเีค อนิเตอร ์

  เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 
 

 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ( ชื่อเดิม “บริษัท ไทยพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)” ) ขอแจง้ รายละเอยีดเกีย่วกับการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยใน

การจองซื้อหุน้สามัญของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั ้งที่  5 หรือ JCK-W5 (ชื่อย่อ
หลักทรัพยเ์ดมิ “TFD-W5”) ดังนี้ 

 

1. วันและเวลายืน่ความจ านงการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 
ใหย้ืน่ความจ านงการใชส้ทิธไิดใ้นวันท าการระหว่างวันที ่ 29 มถินุายน - 13 กรกฎาคม 2563 

ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
 

2. วันใชส้ทิธแิปลงสภาพครัง้สดุทา้ย 

วันใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยคอืวันที ่14 กรกฎาคม 2563 
 

3. ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ 
หุน้ละ 3.50 บาท 

 

4. อัตราการใชส้ทิธ ิ
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อ หุน้สามัญ 1 หุน้ 

 
5. วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนสทิธใิบส าคัญแสดงสทิธ ิ(JCK-W5) 

วันที ่23 มถินุายน 2563 ถงึ วันที ่14 กรกฎาคม 2563 
 

6. จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ 

 
7. ระยะเวลาการหยดุพักการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิJCK-W5 (ขึน้เครือ่งหมาย SP) :  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับระบบการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพยข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บรษัิทจงึขอใหต้ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหยุดพักการซือ้ขายใบส าคัญสทิธ ิ(JCK-W5) ในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรอืขึน้เครือ่งหมาย SP เพือ่หา้มการซือ้ขายใบส าคัญสทิธ ิ(JCK-W5) โดย

ขึน้เครือ่งหมายในวันที ่19 มถินุายน 2563 ถงึ วันที ่14 กรกฎาคม 2563 
 

8. การสิน้สภาพของใบส าคัญสทิธ ิ(JCK-W5) : 
เมือ่พน้ก าหนดการใชส้ทิธแิปลงสภาพครัง้สดุทา้ย ในวันที ่14 กรกฎาคม 2563 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซือ้หุน้สามัญ (JCK-W5) จะหมดอายุและสิน้สดุการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยตัง้แตวั่นที ่15 กรกฎาคม 2563 
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9. เอกสารในการยืน่ความจ านง 

9.1  แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามัญ ทีก่รอกรายละเอยีดครบถว้น 

     9.2  ใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(ส าหรับระบบไรใ้บหุน้) 
9.3  เช็ค ดร๊าฟ ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่ เรียกเก็บเงินไดใ้นเขต

กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ตามวันที่จองซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชจีองซือ้หุน้เพิม่ทุน 
บมจ. เจซเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล" 

9.4  หลักฐานประกอบการจองซือ้ 

            ก) บคุคลสญัชาตไิทย :   ส าเนาบัตรประชาชน พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง  
            ข) บคุคลตา่งดา้ว  :   ส าเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

            ค) นติบิคุคลในประเทศ :   ส าเนาหนังสอืรับรองบรษัิทพรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสาร          
                                                  หลักฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ ตาม ก) หรอื ข) พรอ้มรับรอง 

                                                  ส าเนาถกูตอ้ง  

ง) นติบิคุคลตา่งประเทศ :   ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนรับรองโดย Notary Public พรอ้ม  
                                       รับรองส าเนาถกูตอ้งและเอกสารหลักฐานของผูม้อี านาจลงลายมอื 

                                       ชือ่ตาม ก) หรอื ข) พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

10. สถานทีต่ดิต่อขอใชส้ทิธ ิ
ฝ่ายการเงนิและบัญช ี

บรษัิท เจซเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่เลขที ่18 อาคารทเีอฟด ีซอยสาทร 11 แยก 9 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์ (66) 2676 4031-6, (66) 2676 3836-9 
โทรสาร    (66) 2676 4038-9 

 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 
       ขอแสดงความนับถอื 

                                                                                            

                                                                                                                                               
                                                                       (น.ส.สริพิร  เตมนัีนท)์ 

                                                                      กรรมการ และเลขานุการบรษัิท 



 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 



 เลขที ่/ No……………………. 

แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั เจซเีค อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
         NOTIFICATION OF INTENTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

วันทีย่ืน่ความจ านงการใชส้ทิธ ิ/ Date to notify the Intention to exercise………………………………………………… 

  ทะเบยีนผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธเิลขที ่/ Warrant holder registration No. ………………………………………………………………… 

เรยีน คณะกรรมการบรษัิท เจซเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 

To The Board of Directors of JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นติบิคุคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)……………………………………………………………นามสกลุ (Surname)……………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ / Birth Date………………………/………………/……………เพศ / Sex……………สญัชาต ิ/ Nationality……………………………อาชพี / Occupation………………………………………………………………

บา้นเลขทีปั่จจุบนั / Address No…………………………………………………ตรอก / ซอย / Soi………………………………………………………………ถนน / Road………………………………………………………………………

แขวง / ต าบล / Sub-District……………………………………………………… เขต / อ าเภอ / District……………………………………………………………จังหวัด / Province………………………………………………………… 

รหัสไปรษณีย ์/ Post Code……………………………………………………โทรศัพท ์/ Telephone…………………………………………เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี / Tax ID No…………………………………………………………… 

ประเภทการเสยีภาษี / Type of Tax Planning         � หักภาษี                         � ไมห่กัภาษี 

โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้ / Please specify type of subscribers                 tax to be deducted tax not to be deducted 

� บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที…่……………………………………………………………………………………………… 

Natural Person of Thai Nationality Identification No. 

�  บคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว  ใบตา่งดา้ว / หนังสอืเดนิทาง / เลขบัตรประจ าตัวเลขที…่…………………………………………………………… 

Natural Person of Alien Nationality Alien Card / Passport / ID Card No. 

�  นติบิคุคลสญัชาตไิทย  เลขทะเบยีนบรษัิท…………………………………………………………………………………………………………… 

 Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. 

�  นติบิคุคลสญัชาตติา่งดา้ว  เลขทะเบยีนบรษัิท / เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี…………………………………………………………………………… 

Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. / Tax ID No. 

ในฐานะผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท เจซเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 

Being the warrant holder of JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญของบรษัิท เจซเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 

I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

1. จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ/ Amount of the warrants to exercise………………………………………………………………………………………หน่วย / Units 

จ านวนหุน้สามัญทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of the common shares received from the exercise of the warrants……………………………………………หุน้ / Shares 

2. อัตราการใชส้ทิธเิทา่กับใบส าคัญแสดงสทิธ…ิ………………หน่วย…………………หุน้สามัญ ในราคาหุน้ละ……………บาทหรอืราคาการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรับสทิธหิากมกีารปรับราคา การใชส้ทิธแิละ/หรอือัตรา

การใชส้ทิธติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดการใชส้ทิธ ิหัวขอ้ 1.4 

The exercise ratio is warrant…………………………………Unit (s): common share……………………………………share (s) with the exercise price of Baht…………………………per share or adjusted price 

as refer to the terms of the exercise of clause 1.4

3. รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามัญ/ Totaling of payment……………………………………….บาท / Baht และคา่อากร / and duty stamps……………………………………………………บาท / Baht

4. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หุน้สามัญดังกลา่ว ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิในเขตกรงุเทพมหานครเทา่นัน้โดย / I herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok 

only: by   � เชค็ / Cheque  � ดร๊าฟท ์/ Draft  � ค าสัง่จ่ายเงนิของธนาคาร / Cashier Cheque 

สัง่จ่าย “บญัชจีองซือ้หุน้เพิม่ทนุ บมจ. เจซเีค อนิเตอรเ์นช ัน่แนล” / Payable to “JCK International Plc.” 

เลขทีเ่ชค็ / Cheque No…………………………วันที ่/ Dated………………………ธนาคาร / Bank……………………………………………………สาขา / Branch…………………………………………………………………… 

5. ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญหรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธแิละขอรับทอนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดังนี ้/ I have delivered the warrant certificates or temporary warrant

certificate and receive the less warrants, which are not exercised (if any). 

สง่มอบใบส าคัญแสดงสทิธ ิจ านวน / Amount of Delivered warrants……………………………………………………………………………ใบ / Certificate (s) ตามรายละเอยีด ดังนี ้/ With the following details:

เลขทีใ่บส าคัญ / Warrant Certificate (s) No……………………………………………………จ านวน / Amount……………………………………………………………………………………………………………หน่วย / Units 

เลขทีใ่บส าคัญ / Warrant Certificate (s) No………………………………………………………………… จ านวน / Amount………………………………………………………………………………………………หน่วย / Units 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิีข่อรับทอน (ถา้ม)ี / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)………………………………………………………………………………………………หน่วย / Units 

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจัดสรรหุน้สามัญดังกลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดังตอ่ไปนี้ (ผูจ้องซือ้หุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) 

When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one);

   � ใหอ้อกหุน้สามัญทีไ่ดรั้บจัดสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการใหบ้รษัิท…………………………………………………………………………… 

ผูฝ้ากเลขที…่………………………………………………………(ระบชุือ่ใดชือ่หนึง่ตามรายชือ่ทีป่รากฏในดา้นหลังในแบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญนี)้ น าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั 

บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพือ่ผูฝ้าก เพือ่บัญชซีือ้ขายหุน้เลขที…่………………………………………………………………ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่ับบรษัิทนัน้ 

Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for………………………………………………………Participant 

No……………(Please specify a name as mentioned on the back of this subscription form), to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for 

Securities  trading account No……………………………………………………………………………………………………………………I have with that company. 

�  ใหอ้อกใบหุน้สามัญตามจ านวนทีไ่ดรั้บการจัดสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด โดย

น าเขา้บญัชขีองบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย ์สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ 

Issue the common share certificates in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and deposit those common shares with Thailand Securities 

Depository Company Limited under Issuer Account for my/our name account number 600. 

�  ใหอ้อกใบหุน้สามัญทีไ่ดรั้บจัดสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะมอบหมายใหบ้รษัิทด าเนนิการใดๆ เพือ่ท าใหก้ารจัดท าใบหุน้สามัญและการสง่มอบใบหุน้สามัญมาใหข้า้พเจา้นับจากวันที่

ใชส้ทิธซิือ้หุน้ ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวข้า้งตน้ ซึง่ขา้พเจา้ยอมรับวา่ ขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุน้หลงัจากทีต่ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยรับหลกัทรัพยข์องบรษัิทเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตให ้

หลักทรัพยซ์ือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common 

share certificates made and delivered to me as soon as after the exercise date at the address specified above and that I may obtained the share certificates after the Stock 

Exchange of Thailand has approved the listing of the Company’s Share and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

7. หากขา้พเจา้ช าระเงนิในการใชส้ทิธไิมค่รบถว้น ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษัิทด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ (เลอืกขอ้หนึง่ขอ้ใด) 

In the case that I have made the payment only part of the Exercise Price, I consent the Company to perform as follow: (select one)

� ถอืวา่การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธนิี้ส ิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ

Deem that the Notification of Intention to Exercise expires without any exercise 

� ถอืวา่จ านวนหุน้สามัญทีจ่องซือ้มจี านวนเทา่กบัจ านวนทีจ่ะไดรั้บตามจ านวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึง่บรษัิทไดรั้บช าระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธใินขณะนัน้ หรอื 

Deem that the number of shares subscribed is equal to the number of shares eligible in accordance with the actual payment the Company receives at the then prevailing Exercise 

Price, or 

� ใหผู้ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธชิ าระเงนิเพิม่เตมิตามจ านวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใิหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ หากบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิครบตามจ านวนในการใชส้ทิธ ิ

ภายในระยะเวลาดังกลา่ว บรษัิทจะถอืวา่การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ส ิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ

Request the Warrant Holder to pay the balance within such Notification Period. If the Company does not receive the full payment within the same Notification Period, it is deemed 

that the Notification of Intention to Exercise expires without exercise. 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะรับซือ้หุน้สามัญจ านวนดังกลา่ว หรอืในจ านวนทีท่า่นจัดสรรไว ้และจะไมย่กเลกิการจองซือ้หุน้สามัญนี ้แตห่ากขา้พเจา้ไมส่ง่มอบใบจองซือ้หุน้สามัญทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้น 

เรยีบรอ้ย พรอ้มเชค็/ดร๊าฟท/์ค าสัง่จ่ายเงนิของธนาคาร มาถงึบรษัิทภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิหรอืเชค็/ดร๊าฟท/์ค าสัง่จ่ายเงนิธนาคารไมผ่่านการช าระเงนิจากธนาคารใหถ้อืวา่ขา้พเจา้

แสดงเจตนา ไมป่ระสงคใ์ชส้ทิธกิารจองซือ้หุน้ 

I hereby undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me and shall not cancel my subscription. If I do not deliver this subscription form which 

has been completely filled in and the cheque / draft / cashier cheque to the company within notification period or the cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, it shall be 

deemed that I shall not intend to exercise the warrants. 

  ลงชือ่ / Signature…………………………………………….ผูจ้องซือ้หุน้สามัญ / Subscriber 

     (…………………………………………) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุน้สามัญ (ผูจ้องซือ้) โปรดกรอกขอ้ความในสว่นนี้ดว้ย / SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL IN THIS PORTION) 

บรษัิท เจซเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) ไดรั้บเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED received money from (Name of subscriber)……………………………………………………………………………………………….หุน้ / Shares 

เพือ่จองซือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธขิองบรษัิท เจซเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) / For a subscription of common shares of JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED   

จ านวนหุน้สามัญทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of common shares received from the exercise of the right…………………………………………………………………………………หุน้ / Shares 

ในราคาหุน้ละ / at the price of Baht per share…………………………………บาท  รวมเป็นเงนิ / Totaling amount of Baht……………………………… บาท จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิีข่อรับทอน / Amount of 

the less warrants which are not exercised………………………………………………………………………………….   � เชค็ / Cheque     � ดร๊าฟท ์/ Draft     � ค าสัง่จ่ายเงนิของธนาคาร / Cashier Cheque   

เลขทีเ่ชค็ / Cheque ………………………………………………………วันที ่/ Dated……………………………………ธนาคาร / Bank………………………………………………สาขา / Branch………………………………………

จ านวน / Amount of Baht……………………………………………บาท 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer…………………………………………………………………… 

    (…………………………………………………………………) 
วันที…่…………………………………………………………………… 
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BROKER
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ  ากดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 
010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั   200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.
013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ  ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015 บริษทัหลกัทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จ ำกดั (มหำชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   
022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.
027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ  ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั
Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จ  ากดั  
 SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.  

CUSTODIAN
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

หมายเหตุ
-     กรุณาแนบใบรับรองการจองซ้ือหุ้นมาพร้อมใบจองซ้ือฉบบัน้ีดว้ย
-     ผูจ้องซ้ือจะตอ้งแนบใบน าฝากเงินใหค้รบถว้นตามจ านวนเงินท่ีโอน
-     ถา้จ านวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือไม่ตรงตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช าระ บริษทัจะถือตามจ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระเป็นหลกั
-     หากผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งหลกัฐานไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
      เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2009-9000
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