เลขทีใ่ บจอง.....................................................................

้ หุน
ิ ธิทจ
แบบแสดงความจํานงการใช้สท
ี่ ะซือ
้ สาม ัญของบริษ ัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จําก ัด (มหาชน) ครงที
ั้ ่ 1 หรือ “JKN-W1”
กําหนดการใช ้สิทธิครัง้ ที่ 4 (ครัง้ สุดท ้าย) ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะวันทําการ)

วันทีย
่ น
ื่ ความจํานงการใช ้สิทธิ.............................................................

เรียน คณะกรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ข ้าพเจ ้า

นาย

นาง

นางสาว

นิตบ
ิ ุคคล ..........................................................................................................................................อยู่บ ้านเลขที.่ ..........................หมู่ท.ี่ .........................

ตรอก/ซอย........................................ถนน.....................................................แขวง/ตําบล...................................................เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ .................... โทรศัพท์........................................เพศ............................สัญชาติ.............................อาชีพ.............................................เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี...............................................
้
โปรดระบุประภทผู ้จองซือ
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประชาชนเลขที่ ..................................................................................

นิตบ
ิ ุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท ...........................................................................

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด ้าว ใบต่างด ้าว/หนังสือเดินทาง/เลขบัตรประจําตัวเลขที.่ ...........................................................

นิตบ
ิ ุคคลสัญชาติต่างด ้าว เลขทะเบียนบริษัท ....................................................

้ หุ ้นสามัญของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (JKN-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)
ในฐานะผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ข ้าพเจ ้ามีความประสงค์ทจ
ี่ ะใช ้สิทธิในการจองซือหุ ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี้
จํานวนหน่วยของใบสําค ัญแสดงสิทธิ
ิ ธิ
ทีข
่ อใช้สท
(หน่วย)

ิ ธิ
อ ัตราการใช้สท
(วอแรนท์ : หุน
้ )

้
รวมเป็นเงินทีต
่ อ
้ งชําระในการจองซือ
หุน
้ สาม ัญ
(บาท)

ิ ธิ
ราคาใช้สท
้ หุน
ซือ
้ สาม ัญ
(บาท/หุน
้ )

จํานวนหุน
้ สาม ัญทีไ่ ด้จากการ
ิ ธิ
ขอใช้สท
(หุน
้ )

1 : 1.125

13.3333

้ หุ ้นสามัญดังกล่าวโดย
ข ้าพเจ ้าได ้ชําระเงินค่าจองซือ
ื่ “บัญชีจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
เงินโอนเข ้าบัญชีชอ
่ ทุน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้า บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 031-0-74524-1
เช็คบุคคล

แคชเชียร์เช็ค

ดร๊าฟท์

เลขทีเ่ ช็ค ............................................ ลงวันที่ ................................ ธนาคาร.............................................................สาขา.....................................

้ หุ ้นสามัญเพิม
สั่งจ่าย “บัญชีจองซือ
่ ทุน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)”
้ หุ ้นเป็ น เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต ้องสามารถเรียกเก็บเงินได ้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563)
(ในกรณีทช
ี่ ําระค่าจองซือ
ื้ หุ ้นสามัญได ้ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะวันทําการ) ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ทัง้ นี้ บริษัทขอสงวน
***ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถชําระเงินค่าการใช ้สิทธิซอ
้ หุ ้นสามัญด ้วยวิธีการอื่น นอกเหนือจากที่กําหนดไว ้นี้ รวมถึงการจัดสรรหุ ้นตามจํานวนเงินที่ได ้รับสุท ธิเท่านั ้น และผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู ้รับภาระ
สิทธิที่จะงดรับชําระเงินค่าจองซือ
ื้ หุ ้นสามั ญ ตาม
ิ ห่งประมวลรัษฎากร หรือข ้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช ้บังคับในการใช ้สิทธิซอ
ค่าใช ้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน
้ จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ ที่เกิดขึน
้ หรือภาษี อื่นใด (ถ ้ามี) ตามบทบัญญัตแ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ***
้ หุ ้นสามัญ / ใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ ้ามี) ดังนี้
ข ้าพเจ ้าได ้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ส่งมอบใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่ ..................................................................................จํานวน .................................................................................หน่วย
ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน ..................................................................................ใบ ตามรายละเอียด ดังนี้
เลขทีใ่ บสําคัญแสดงสิทธิ ..................................................................................จํานวน..................................................................................หน่วย
เลขทีใ่ บสําคัญแสดงสิทธิ ..................................................................................จํานวน..................................................................................หน่วย
รวมจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิทส
ี่ ง่ มอบ .....................................................................................................................................................หน่วย
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธทีข
่ อรับทอน (ถ ้ามี) .....................................................................................................................................หน่วย
วิธก
ี ารรับใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับทอน (ถ ้ามี)
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือ
ให ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับทอนนัน
้ ไว ้ในชือ
่ ผู ้ฝาก” และดําเนินการให ้บริษัท .........................................................................................จํ ากัด
ื้ ขายหุ ้นเลขที.่ ..........................................................ซึง่ ข ้าพเจ ้ามีอยู่กับบริษัทนัน
ผู ้ฝากเลขที.่ ..............................นํ าใบสําคัญแสดงสิทธินัน
้ เข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือ
่ บัญชีซอ
้
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนํ าใบสําคัญแสดงสิทธินัน
ให ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนทีข
่ อรับทอนนัน
้ ไว ้ในชือ
้ เข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนํ าเข ้า
บัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข ้าพเจ ้า (การขอถอนเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนในภายหลัง ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต ้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด)
่ ของข ้าพเจ ้า และส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิมาให ้ข ้าพเจ ้า ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันทีใ่ ช ้สิทธิซอ
ื้ หุ ้น ตามทีอ
ให ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับทอนนัน
้ ไว ้ในชือ
่ ยู่ทรี่ ะบุตามสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นซึง่ ข ้าพเจ ้าตกลงว่า
้ ขายได ้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข ้าพเจ ้าอาจได ้รับใบสําคัญแสดงสิทธิหลังจากทีต
่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให ้ทําการซือ
หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแล ้ว ข ้าพเจ ้าตกลงให ้ดําเนินการดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิธใี ดวิธห
ี นึง่ เท่านน)
ั้
ให ้ออกหุ ้นสามัญ ที่ได ้รั บ จั ดสรรนั ้น ไว ้ในชื่อ “บริษั ท ศู น ย์รั บ ฝากหลั กทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กั ด เพื่อ ผู ฝ
้ าก” และดํ า เนินการให ้บริษั ท .........................................................................................จํากัด
ื้ ขายหุ ้นเลขที.่ ..........................................................ซึง่ ข ้าพเจ ้ามีอยู่กับบริษัทนัน
ผู ้ฝากเลขที.่ ..............................นํ าหุ ้นนัน
้ เข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือ
่ บัญชีซอ
้
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนํ าหุ ้นนัน
ให ้ออกหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนัน
้ ไว ้ในชือ
้ เข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนํ าเข ้าบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพือ
่ ข ้าพเจ ้า
่ ข ้าพเจ ้า และส่งมอบใบหุ ้นมาให ้ข ้าพเจ ้า ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช ้สิทธิ ตามทีอ
ให ้ออกหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนัน
้ ไว ้ในชือ
่ ยู่ทรี่ ะบุตามสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นซึง่ ข ้าพเจ ้าตกลงว่า ข ้าพเจ ้าอาจได ้รับใบ
้ ขายได ้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ ้นหลังจากทีต
่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให ้ทําการซือ
้ หุ ้นสามัญจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได ้แสดงไว ้ข ้างต ้นนี้ แต่หากข ้าพเจ ้าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงการใช ้สิทธิที่จะซือ
้ หุ ้นสามัญของบริษัทที่ได ้กรอกรายละเอียดครบถ ้วน
ข ้าพเจ ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ
เรียบร ้อยพร ้อมใบนํ าฝากชําระค่าสินค ้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ซึง่ เป็ นเอกสารประกอบการโอนเงินสด/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท์ มาถึงตัวแทนรับแจ ้งความจํานงในการใช ้สิทธิภายในกํ าหนด
้ หุ ้น
ระยะเวลาการแจ ้งความจํานงในการใช ้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท์ ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให ้ถือว่าข ้าพเจ ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช ้สิทธิการจองซือ

........................................................................................................ ผู ้แสดงความจํานงในการใช ้สิทธิ
........................................................................................................... )

่
X ลงชือ
(

ิ ธิของ JKN-W1 (ผูถ
ั เจน)
หล ักฐานการร ับแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สท
้ อ
ื ใบสําค ัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด
้ ว้ ยต ัวบรรจงให้ครบถ้วนชด
วันทีร่ ับใบจอง....................................................

เลขทีใ่ บจอง..............................................................

บริษ ัท เจเคเอ็ น โกลบอล มีเดีย จําก ัด (มหาชน)
้ หุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ได ้รับเงินจาก (นาย/นาง/นางสาว/นิตบ
ิ ุคคล) ....................................................................................................................................เพือ
่ จองซือ
จํานวนหน่วยของใบสําค ัญแสดงสิทธิ
ิ ธิ
ทีข
่ อใช้สท
(หน่วย)

ิ ธิ
อ ัตราการใช้สท
(วอแรนท์ : หุน
้ )

ิ ธิ
ราคาใช้สท
้ หุน
ซือ
้ สาม ัญ
(บาท/หุน
้ )

จํานวนหุน
้ สาม ัญทีไ่ ด้จากการ
ิ ธิ
ขอใช้สท
(หุน
้ )

1 : 1.125
โดยชําระเป็ น

เงินโอน

เช็คบุคคล

แคชเชียร์เช็ค

้
รวมเป็นเงินทีต
่ อ
้ งชําระในการจองซือ
หุน
้ สาม ัญ
(บาท)

13.3333

ดร๊าฟท์ เลขทีเ่ ช็ค ...........................................ลงวันที.่ ...........................ธนาคาร............................................สาขา.........................................

หากข้าพเจ้าได้ร ับการจ ัดสรรหุน
้ สาม ัญด ังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการด ังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึง่ )
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือ
ื้ ขายหุ ้นเลขที.่ .................................................
ให ้ออกหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนัน
้ ไว ้ในชือ
่ ผู ้ฝาก” เลขทีส
่ มาชิกผู ้ฝากเลขที.่ .................................บัญชีซอ
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนํ าเข ้าบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ
ให ้ออกหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนัน
้ ไว ้ในชือ
่ ข ้าพเจ ้า
่ ข ้าพเจ ้า และส่งมอบใบหุ ้นมาให ้ข ้าพเจ ้า ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช ้สิทธิ
ให ้ออกหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนัน
้ ไว ้ในชือ
เจ้าหน้าทีผ
่ ร
ู ้ ับมอบอํานาจ ........................................................................

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

BROKER
่ บริษ ัท
ชือ

ผูฝ
้ ากเลขที่

ผูฝ
้ ากเลขที่

่ บริษ ัท
ชือ

002

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

032

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

003

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

034

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํากัด (มหาชน)

005

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

006

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

050

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด

007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

051

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด

052

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด

010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์รล
ิ ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

221

ั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชน

015

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด

224

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

016

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

225

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

019

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด

022

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

023

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

026

(มหาชน)

027

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก ้ จํากัด

029

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

030

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
SUB BROKER

236

ธนาคาร ทิสโก ้ จํากัด (มหาชน)

243

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) จํากัด

245

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
301

ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

330

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชันจํากัด (เพือ
่ ตราสารหนี้)

303

ิ )
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผู ้รับฝากทรัพย์สน

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย
้ น)

304

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน จํากัด

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

305

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

339

ิ )
ธนาคาร ทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) (เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ
่ ค ้าตราสารหนี)้

316

ธนาคารไอซีบซ
ี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ิ )
(เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน

345

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

425

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพือ
่ ลูกค ้า)

