วันที่ 1 ธันวาคม 2564
เรื่อง

แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิ ครังที
้ ่ 6 ของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เจ มาร์ท จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 4 (JMART-W4)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบ่ ริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
ครัง้ ที่ 4 (“JMART-W4”) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั โดยมีกาหนดการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญครัง้ แรก คือ วันที่ 30 กันยายน
2563 และครัง้ ต่อๆ ไปในทุกวันทาการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี
นับจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ แรก และกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นัน้
บริษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ ครังที
้ ่ 6 คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดังนี้
1. อัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W4 จานวน 1 หน่วย มีสทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ได้ 1.12893 หุน้
ราคาการใช้สทิ ธิ คือ 13.28714 บาทต่อหุน้
2. ระยะเวลาแจ้งความจานงใช้สิทธิ
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 29 ธันวาคม 2564 (เฉพาะวันทาการ) ระหว่างเวลา 9:00 น.-16:00 น.
3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ชัน้ 7 ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 02-3088197, 02-308-8152, 02-3088068 โทรสาร: 02-308-8068
4. วิ ธีการใช้สิทธิ
4.1 ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนได้ทบ่ี ริษัท หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั (www.jaymart.co.th) โดยสามารถแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้
สามัญเพิม่ ทุนได้ทบ่ี ริษทั ตามระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิตามทีร่ ะบุในข้อ 2. ข้างต้น
ทีอ่ ยู่บริษทั :
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
187,189 อาคารเจมาร์ท ชัน้ 7 ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2308-9000 โทรสาร 0-2308-8001

4.2 ในกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ (Script) ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสาคัญ
แสดงสิทธิเป็ นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิได้ทนั ที
4.3 ในกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less) ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทต่ี ้องการใช้
สิทธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
ดังนี้


ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ ฝาก” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทต่ี ้องการใช้สทิ ธิต้อง
แจ้ง ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบสาคัญ แสดงสิท ธิตามที่ตลาดหลัก ทรัพ ย์
กาหนด โดยยื่นต่ อบริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ
บริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิจากบัญชี “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั



ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่กบั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ตี ้องการใช้สทิ ธิ
ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด โดยยื่นต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั

4.4 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ ที่ถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less)) ที่
ประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญเพิม่ ทุน จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ โดยต้อง
ดาเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ดังนี้
ก) แบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และ
ครบถ้ว นทุ ก รายการ พร้อ มลงนามโดยผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิแ ละส่ ง ให้แ ก่ บ ริษัท ในช่ ว ง
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนทีร่ ะบุในแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ผอู้ ่นื มารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ยังไม่ได้ใช้สทิ ธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษทั
ค) ชาระเงินตามจานวนทีร่ ะบุในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุน และส่งหลักฐาน
การช าระเงิน ให้แ ก่ บ ริษั ท โดยผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีป ระสงค์ จ ะใช้สิท ธิซ้ือ หุ้ น จะต้ อ ง
ดาเนินการดังต่อไปนี้

1)

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาคลอง
ตัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บมจ. เจ มาร์ท” เลขที่บญ
ั ชี 135-472560-6
โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินทีธ่ นาคารออกให้ พร้อมระบุช่อื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
ทีส่ ามารถติดต่อไว้ดว้ ย หรือ

2)

ชาระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วัน ทาการนับจากวัน ที่แ จ้ง ความจานงการใช้สทิ ธิใ นแต่ ละครัง้ โดยเช็คบุ คคล
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันทีก่ ่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทาการ และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย “บัญชี จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บมจ. เจ มาร์ท” โดย
ให้ระบุช่อื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย หรือ
หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดท้ายคือวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และกรุณานาส่งเช็คดัง
กล่าวถึงบริษทั ภายในเวลา 17:00 น. ของวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ กต็ ่ อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากบริษทั เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของบริษทั บริษทั จะ
ถือว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นัน้ โดย
บริษทั จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ทเ่ี รียกเก็บเงินไม่ได้
คืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ แต่
ทัง้ นี้ ไม่ถอื เป็ นการตัดสิทธิทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ ต่อไป
เว้นแต่เป็ นการใช้สทิ ธิในครัง้ สุดท้าย บริษทั จะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่
มีการใช้สทิ ธิซง่ึ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ง)

ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิจะต้อ งเป็ นผู้รบั ผิด ชอบค่า อากรแสตมป์ หรือภาษีอ่นื ใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ทีใ่ ช้บงั คับในการใช้สทิ ธิซ้อื
หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

4.5 จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดย
อัตราการใช้สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่ วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการ
ใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
4.6 จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกให้เมื่อมีการใช้สทิ ธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สทิ ธิ ซึง่ ผูถ้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ชาระตามทีก่ ล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิ ธิในขณะทีม่ กี ารใช้สทิ ธินนั ้ โดยบริษทั จะออก
หุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็ม ไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สทิ ธิ หากมีการ
ปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิแล้วทาให้มเี ศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษทั จะ
ไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินทีเ่ หลือจากการใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นเช็คระบุช่อื ขีดคร่อม
เฉพาะคืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการ
ใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ในกรณีทต่ี อ้ งมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้
สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจานวนหุ้นสามัญที่จะได้รบั จากการใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้

4.7 ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญไม่ต่ ากว่า 100 หุน้ สามัญ โดยจานวนหน่ วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ผี ู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิในการซื้อหุ้นต่ ากว่า 100 หุน้ สามัญ จะต้องใช้สทิ ธิในการซือ้ หุ้นสามัญในครัง้
เดียวทัง้ จานวน ยกเว้นในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายนี้ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้
สามัญโดยไม่มกี ารกาหนดจานวนหุน้ สามัญขัน้ ต่า
5. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
5.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจทีย่ งั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมกี ารเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ช่อื /ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดง
สิทธิ ให้แนบเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผใู้ ช้สทิ ธิเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือ
ผูป้ กครอง (แล้วแต่กรณี) สาเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้ กครอง และสาเนาทะเบียนบ้าน
ทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
5.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มอี านาจที่มชี ่อื ปรากฏอยู่ใน
หนังสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือชื่อตาม 5.1 หรือ 5.2
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
5.4 นิติบุคคลต่ างด้าว : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มอี านาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อตาม 5.1 หรือ 5.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary
public ของประเทศทีอ่ อกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
5.5 คัสโตเดียน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่ งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม 5.1 หรือ 5.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และรับรอง
โดย Notary public ของประเทศทีอ่ อกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิตามทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะถือว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษทั
สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ตามความ
เหมาะสม

หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั กรุณาติดต่อสอบถามทีส่ ถานทีต่ ดิ ต่อข้างต้นในวันทา
การ ระหว่างเวลา 9:00 น. - 16:00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลัดดา วรุณธารากุล)
เลขานุการบริษทั
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

เลขที.่ ...............................................
แบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริ ษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครังที
้ ่ 4 หรือ “JMART-W4”
วันทีย่ ่นื ความจานง................................................

เรียน คณะกรรมการบริ ษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ”)
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขทีใ่ บต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ...................................................
 นิตบิ ุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล………………………………….....….………..….

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล…………………………………………………………

ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล...........................................................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ บ้านเลขที.่ ................................... หมูท่ .ี่ ................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน...................................................................................................
แขวง/ตาบล........................................................................ เขต/ อาเภอ................................................................................ จังหวัด ....................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์................................................................ โทรศัพท์เคลือ่ นที.่ ......................................................... อีเมล์....................................................................................สัญชาติ ..........................................................
อาชีพ ...................................................................... วันเกิด /วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ......................................................................
ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย มีความประสงค์ทจี่ ะใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 “JMART-W4” ใน
อัตราการใช้สทิ ธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ต่อหุ้นสามัญ 1.12893 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีถอื เป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิ
กรณีถอื เป็ นใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ
เลขทีเ่ อกสาร
วันที่
เลขทีส่ มาชิก
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทขี่ อใช้สทิ ธิ (หน่วย)

จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการขอใช้สทิ ธิ (หุน้ )

ราคาใช้สทิ ธิ (บาทต่อหุน้ )
13.28714

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญของบริษทั ตามทีแ่ สดงความประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ เท่านัน้ โปรดทาเครือ่ งหมาย  ในช่องทีเ่ ลือก)
ในกรณี ที่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษทั ………..……………………..……………………….………………
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……………….. นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ เลขที่ ...……………………………………………….……………..……….
ชือ่ …………………………………………………………................……………ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้ (ชือ่ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งตรงกับชือ่ บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ จะดาเนิน การออกใบหุน้ ในชือ่
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรตามการใช้สทิ ธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ)
ในกรณี ที่ไม่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุน้ เข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ปี่ ระสงค์จะนาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” เพือ่ นาส่งให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ด้วย ในกรณีไม่จดั ทาเอกสารตามที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด จะ
ดาเนินการออกเป็ นใบหุน้ แทน)
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ ของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามชือ่ ทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทาการนับจาก
วันครบกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดย
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็คบุคคล
 ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค.………………………….......……….............. วันที…
่ ……………………………........... ..ธนาคาร ……….………….......…………………………….……… สาขา …………………….…….………………………
ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการนับจากวันทีแ่ จ้งความจานงการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ได้ลงวันทีก่ อ่ นวันกาหนดการใช้สทิ ธิไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บมจ. เจ มาร์ท” พร้อมระบุชอ่ื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย
 เงินโอนเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจ มาร์ท” เลขทีบ่ ญ
ั ชี 135-472560-6 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาคลองตัน โดยแนบหลักฐานการโอนเงินทีธ่ นาคารออกให้
พร้อมระบุชอ่ื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อไว้มาพร้อมกันนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญข้างต้นนี้ แต่ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิตามจานวนทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น หรือไม่กรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ชาระเงินตามจานวนในการใช้สทิ ธิดงั กล่าวให้ครบถ้วน หรือไม่นาสาเนาใบนาฝาก (Pay-in Slip) การชาระเงินตาม
จานวนในการใช้สทิ ธิดงั กล่าว มาถึงตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิของบริษทั ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ หรือ เช็ค/ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคารทีไ่ ด้สงจ่
ั ่ ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั ดาเนินการตามวิธกี ารและเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิของ JMART-W4
ลงชือ่ ……….………….......…………………………….………........................ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ



(……….………….......…………………………….………........................)
หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ JMART-W4 (ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
เลขที.่ ..............................................................................
วันที.่ ............................................................
ข้าพเจ้า.................................................................. ...................................................................... ประสงค์ใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุน้ JMART-W4
จานวน.....................................................หน่วย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ.......................................................หุน้ ในราคา 13.28714 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน......................................................... บาท
(..................................................................................................................................................................................บาท)
โดยชาระเป็ น
 เงินโอน
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็คบุคคล
 ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค........................................................................ วันที่ ...................................................................ธนาคาร ............................................................................สาขา ....................................................................
โดยหากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ให้ดาเนินการ :
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก.......................................บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที.่ ...................................................................................
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ............................................................................................

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
236
242
257
301
302
303
304
305
308
312
316

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนติ ้ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.
ธนาคารซิต้แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
BROKER
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
243
245

CUSTODIAN

329
330
334
336
337
339
340
343

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

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ่ ลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

328

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จากัด (มหาชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ซ ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพือ่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ่ ค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที.่ ...............................................
แบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริ ษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครังที
้ ่ 4 หรือ “JMART-W4”
วันทีย่ ่นื ความจานง................................................

เรียน คณะกรรมการบริ ษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ”)
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขทีใ่ บต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ...................................................
 นิตบิ ุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล………………………………….....….………..….

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล…………………………………………………………

ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล...........................................................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ บ้านเลขที.่ ................................... หมูท่ .ี่ ................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน...................................................................................................
แขวง/ตาบล........................................................................ เขต/ อาเภอ................................................................................ จังหวัด ....................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์................................................................ โทรศัพท์เคลือ่ นที.่ ......................................................... อีเมล์....................................................................................สัญชาติ ..........................................................
อาชีพ ...................................................................... วันเกิด /วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ......................................................................
ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย มีความประสงค์ทจี่ ะใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 “JMART-W4” ใน
อัตราการใช้สทิ ธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ต่อหุ้นสามัญ 1.12893 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีถอื เป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิ
กรณีถอื เป็ นใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ
เลขทีเ่ อกสาร
วันที่
เลขทีส่ มาชิก
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทขี่ อใช้สทิ ธิ (หน่วย)

จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการขอใช้สทิ ธิ (หุน้ )

ราคาใช้สทิ ธิ (บาทต่อหุน้ )
13.28714

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญของบริษทั ตามทีแ่ สดงความประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ เท่านัน้ โปรดทาเครือ่ งหมาย  ในช่องทีเ่ ลือก)
ในกรณี ที่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษทั ………..……………………..……………………….………………
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……………….. นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ เลขที่ ...……………………………………………….……………..……….
ชือ่ …………………………………………………………................……………ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้ (ชือ่ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งตรงกับชือ่ บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ จะดาเนิน การออกใบหุน้ ในชือ่
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรตามการใช้สทิ ธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ)
ในกรณี ที่ไม่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุน้ เข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ปี่ ระสงค์จะนาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” เพือ่ นาส่งให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ด้วย ในกรณีไม่จดั ทาเอกสารตามที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด จะ
ดาเนินการออกเป็ นใบหุน้ แทน)
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ ของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามชือ่ ทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทาการนับจาก
วันครบกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดย
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็คบุคคล
 ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค.………………………….......……….............. วันที…
่ ……………………………........... ..ธนาคาร ……….………….......…………………………….……… สาขา …………………….…….………………………
ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการนับจากวันทีแ่ จ้งความจานงการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ได้ลงวันทีก่ อ่ นวันกาหนดการใช้สทิ ธิไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บมจ. เจ มาร์ท” พร้อมระบุชอ่ื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย
 เงินโอนเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจ มาร์ท” เลขทีบ่ ญ
ั ชี 135-472560-6 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาคลองตัน โดยแนบหลักฐานการโอนเงินทีธ่ นาคารออกให้
พร้อมระบุชอ่ื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อไว้มาพร้อมกันนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญข้างต้นนี้ แต่ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิตามจานวนทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น หรือไม่กรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ชาระเงินตามจานวนในการใช้สทิ ธิดงั กล่าวให้ครบถ้วน หรือไม่นาสาเนาใบนาฝาก (Pay-in Slip) การชาระเงินตาม
จานวนในการใช้สทิ ธิดงั กล่าว มาถึงตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิของบริษทั ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ หรือ เช็ค/ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคารทีไ่ ด้สงจ่
ั ่ ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั ดาเนินการตามวิธกี ารและเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิของ JMART-W4
ลงชือ่ ……….………….......…………………………….………........................ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ



(……….………….......…………………………….………........................)
หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ JMART-W4 (ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
เลขที.่ ..............................................................................
วันที.่ ............................................................
ข้าพเจ้า.................................................................. ...................................................................... ประสงค์ใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุน้ JMART-W4
จานวน.....................................................หน่วย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ.......................................................หุน้ ในราคา 13.28714 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน......................................................... บาท
(..................................................................................................................................................................................บาท)
โดยชาระเป็ น
 เงินโอน
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็คบุคคล
 ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค........................................................................ วันที่ ...................................................................ธนาคาร ............................................................................สาขา ....................................................................
โดยหากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ให้ดาเนินการ :
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก.......................................บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที.่ ...................................................................................
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ............................................................................................

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
236
242
257
301
302
303
304
305
308
312
316

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนติ ้ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.
ธนาคารซิต้แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
BROKER
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
243
245

CUSTODIAN

329
330
334
336
337
339
340
343

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

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ่ ลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

328

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จากัด (มหาชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ซ ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพือ่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ่ ค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

