
 

 
 

       วนัที ่1 มถุินายน 2565 
 
เรื่อง แจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิเดือน มิถนุายน 2565 ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั    

เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่5 (JMART-W5) 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามทีบ่รษิทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
ครัง้ที ่5 (“JMART-W5”) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยมกี าหนดการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัครัง้แรก คอื วนัที ่30 กนัยายน 
2564 และครัง้ต่อๆ ไปในทุกวนัท าการสดุทา้ยของเดอืน มนีาคม มถุินายน กนัยายน ธนัวาคม ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 4 ปี
นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธคิรัง้แรก และก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัที ่25 กรกฎาคม 2568 นัน้ 

บรษิทัขอแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั ครัง้ท่ี 4 คอื วนัที ่30 มิถนุายน 2565  ดงันี้ 
1.  อตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 
 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิJMART-W5 จ านวน 1 หน่วย มสีทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทัได ้1.12496 หุน้  
 ราคาการใชส้ทิธ ิคอื 62.22460 บาทต่อหุน้ 
 
2.  ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิรวมถึงการโอนช าระเงิน 

 เริม่ตัง้แต่วนัที ่15 มิถนุายน 2565 – 29 มิถนุายน 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ระหว่างเวลา 9:00 น.-16:00 น. 
 

3.  สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรบัใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
บรษิทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่187,189  อาคารเจมารท์ ชัน้ 7 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู  
กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท:์ 02-3088197, 02-308-8152, 02-3088068   โทรสาร: 02-308-8068 

 
4.  วิธีการใช้สิทธิ 

4.1 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนได้ทีบ่รษิัท  หรอื
ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.jaymart.co.th) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนไดท้ีบ่รษิทัตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธติามทีร่ะบุในขอ้ 2. ขา้งตน้ 

ทีอ่ยู่บรษิทั : 
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

 บรษิทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 
187,189 อาคารเจมารท์ ชัน้ 7 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา 
เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท ์  0-2308-9000    โทรสาร 0-2308-8001 

 
 



 

 
4.2 ในกรณีทีใ่บส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบใบหุน้ (Script) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชใ้บส าคญั 

  แสดงสทิธเิป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธไิดท้นัท ี

 
4.3 ในกรณีทีใ่บส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scrip less) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีต่้องการใช้

สทิธติอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธติามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
ดงันี้ 

 ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธมิบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ของตนอยู่ในบญัช ี “บรษิัท ศูนย์รบั
ฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิีต่้องการใชส้ทิธติ้อง
แจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด โดยยื่นต่อบรษิัทหลกัทรพัย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ (Broker) ของตน และ
บรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สทิธจิากบญัช ี“บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใบส าคญัแสดงสทิธอิยู่กบัศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัยใ์น “บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์” ผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ต้องการใชส้ทิธ ิ
ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธติามที่ตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด โดยยื่นต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธจิาก “บญัชบีรษิทัผูอ้อก
หลกัทรพัย”์ โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิเพื่อใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 

4.4 ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิและในระบบไร้ใบหลกัทรพัย์ (Scrip less)) ที่
ประสงค์จะใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธ ิโดยต้อง

ด าเนินการและส่งเอกสารแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธภิายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ
ดงันี้ 

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ได้กรอกขอ้ความถูกต้องชดัเจน และ
ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท  ในช่วง
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ

ข) ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธติามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึง่ผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสทิธลิงลายมอืชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนทีร่ะบุในแบบแสดงความจ านงการใช้
สทิธ ิและหนงัสอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสทิธฉิบบัใหม่ส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ
ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ(ถา้ม)ี และสง่ใหแ้ก่บรษิทั 

ค) ช าระเงนิตามจ านวนทีร่ะบุในใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน และส่งหลกัฐาน
การช าระเงินให้แก่บริษัทโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 



 

1)    โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากประเภทออมทรพัย์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาคลอง
ตนั ชื่อบญัช ี“บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บมจ. เจ มารท์” เลขท่ีบญัชี 135-472560-6 
(โอนผ่าน Mobile Banking ไดทุ้กธนาคาร) โดยใหแ้นบหลกัฐานการโอนเงนิทีธ่นาคารออก
ให ้พรอ้มระบุชื่อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไวด้ว้ย หรอื  

2)   ช าระเป็นเชค็บุคคล แคชเชยีร์เชค็ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรยีกเกบ็ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภายใน 1 วนัท าการนับจากวนัที่แจ้งความจ านงการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟ ต้องลงวนัทีก่่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ไม่น้อยกว่า  3 วนั
ท าการ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บมจ. เจ มารท์” โดย
ใหร้ะบุชื่อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย หรอื  

หมายเหตุ ลงวนัที่เชค็วนัสุดท้ายคอืวนัที่ 24 มิถนุายน 2565 และกรุณาน าส่งเชค็ดงั
กล่าวถงึบรษิทัภายในเวลา 17:30 น. ของวนัท่ี 24 มิถนุายน 2565 

ทัง้นี้ การใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์กต่็อเมื่อบรษิัท เรยีกเกบ็เงนิดงักล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากบรษิทัเรยีกเกบ็เงนิไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของบรษิทั บรษิทัจะ
ถอืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลกิการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นัน้ โดย
บรษิทัจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสทิธพิร้อมกบัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทท์ีเ่รยีกเกบ็เงนิไม่ได้
คนืให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใช้สทิธใินครัง้นัน้ ๆ แต่
ทัง้นี้ ไม่ถอืเป็นการตดัสทิธทิีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้ต่อไป 
เวน้แต่เป็นการใชส้ทิธใินครัง้สดุทา้ย บรษิทัจะถอืว่าใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่
มกีารใชส้ทิธซิึง่บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

ง) ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
บทบญัญตัิแห่งประมวลรษัฎากรหรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่าง ๆ ทีใ่ช้บงัคบัในการใชส้ทิธซิื้อ
หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

4.5 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ขอใช้สทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจะต้องเป็นจ านวนเตม็เท่านัน้ โดย
อตัราการใชส้ทิธเิท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธหินึ่งหน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัอตัราการ
ใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

4.6 จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหเ้มื่อมกีารใชส้ทิธจิะค านวณโดยการน าจ านวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึง่ผูถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธไิดช้ าระตามทีก่ล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ทิธใินขณะทีม่กีารใชส้ทิธนิัน้ โดยบรษิทัจะออก
หุน้สามญัเป็นจ านวนเตม็ ไม่เกนิจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธคิูณด้วยอตัราการใชส้ทิธ ิหากมกีาร
ปรบัราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอือตัราการใชส้ทิธแิลว้ท าใหม้เีศษเหลอือยู่จากการค านวณดงักล่าว บรษิทัจะ
ไม่น าเศษดงักล่าวมาคดิค านวณและจะช าระเงนิทีเ่หลอืจากการใช้สทิธดิงักล่าวเป็นเชค็ระบุ ชื่อขดีคร่อม
เฉพาะคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการ
ใชส้ทิธใินแต่ละครัง้โดยไม่มดีอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ในกรณีทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธติามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอือตัราการใช้
สทิธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรบัสทิธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามญัที่จะได้รบัจากการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธใิหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 



 

4.7 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั โดยจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ขอใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธใินการซื้อหุ้นต ่ากว่า 100 หุน้สามญั จะต้องใช้สทิธใินการซือ้หุ้นสามญัในครัง้
เดยีวทัง้จ านวน ยกเวน้ในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยนี้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะสามารถใชส้ทิธใินการซือ้หุน้
สามญัโดยไม่มกีารก าหนดจ านวนหุน้สามญัขัน้ต ่า 

5.  หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ 

5.1   บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย :  ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรพนักงาน
รฐัวสิาหกจิทีย่งัไม่หมดอายุ (ในกรณีมกีารเปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดง
สทิธ ิใหแ้นบเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พรอ้มลงลายมอื
ชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผูใ้ช้สทิธเิป็นผูเ้ยาว์ จะต้องแนบหนังสอืยนิยอมของ บดิาหรอืมารดา หรอื
ผูป้กครอง (แลว้แต่กรณี) ส าเนาบตัรประชาชนของบดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง  และส าเนาทะเบยีนบา้น
ทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

5.2   บุคคลธรรมดาต่างดา้ว :   ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

5.3   นิติบุคคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนังสอืรบัรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกนิ 6 เดือนก่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธใินครัง้นัน้ ๆ พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มอี านาจที่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
หนังสอืรบัรองบรษิัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อตาม  5.1 หรอื 5.2 
พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

5.4   นิติบุคคลต่างด้าว  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนังสอืรบัรองนิติบุคคล 
พร้อมลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มอี านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมอืชื่อตาม 5.1 หรอื 5.2 พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง และรบัรองโดย Notary 
public ของประเทศทีอ่อกเอกสารนัน้ไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ 

5.5   คสัโตเดยีน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีน พร้อมหนังสอืแต่งตัง้คสัโตเดยีน และเอกสาร
หลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อตาม 5.1 หรอื 5.2 พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง และรบัรอง
โดย Notary public ของประเทศทีอ่อกเอกสารนัน้ไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่สง่มอบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธติามทีก่ล่าวขา้งตน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะถอืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ประสงคจ์ะใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นัน้ๆ อย่างไรกต็าม บรษิทั
สามารถใช้ดุลพินิจในการพจิารณาให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิได้ตามความ
เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 



 

หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทั กรุณาตดิต่อสอบถามทีส่ถานทีต่ดิต่อขา้งต้นในวนัท า
การ ระหว่างเวลา 9:00 น. - 16:00 น. 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 

 
 (นางสาวลดัดา วรุณธารากุล) 
        เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

 



  

 

เลขที.่............................................... 
แบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 

บริษทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 หรือ “JMART-W5” 
 เรียน คณะกรรมการบริษทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                       วนัทีย่ื่นความจ านง................................................ 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (“ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถว้นชดัเจน 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ)ิ  
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขประจ าตวัประชาชน 

 นติบิุคคลสญัชาตไิทย        เลขทะเบยีนนติบิุคคล…………………………………………………………       

   บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ................................................... 
   นติบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว  เลขทะเบยีนนติบิุคคล………………………………….....….………..…. 

ชือ่    นาย   นาง   นางสาว   นติบิุคคล............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้ บา้นเลขที.่................................... หมูท่ ี.่................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน................................ ...................................................................  
แขวง/ต าบล........................................................................ เขต/ อ าเภอ................................................................................ จงัหวดั ....................................................................รหสัไปรษณยี์ .....................................  
โทรศพัท.์...............................................................  โทรศพัทเ์คลือ่นที.่.........................................................  อเีมล.์...................................................................................สญัชาต ิ..........................................................  
อาชพี ...................................................................... วนัเกดิ /วนัจดทะเบยีนนติบิุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี......................................................................  
ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย     หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย   มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่5 “JMART-W5” ใน
อตัราการใชส้ทิธ ิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1.12496 หุ้น (กรณมีเีศษหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรร เศษทีเ่หลอืตดัทิง้) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กรณถีอืเป็นใบส าคญัแสดงสทิธ ิ กรณถีอืเป็นใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ เลขทีเ่อกสาร วนัที ่ เลขทีส่มาชกิ 

    

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ(หุน้) ราคาใชส้ทิธ ิ(บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 

 
(จ านวนหน่วย Warrant x 1.12496 หุน้สามญั)  

(ใชต้วัเลขจ านวนเตม็เศษทีเ่หลอืตดัทิง้) 62.22460 
กรณีมเีศษเงนิเป็นจุดทศนยิม ปัดเศษขึน้ตามหลกั
สากล (ตวัเลขเกนิ 5 ปัดขึน้) ใหเ้หลอืเพยีง 2 ต าแหน่ง 

  

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัตามทีแ่สดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้:  (ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธโิปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึง่เทา่นัน้ โปรดท าเครือ่งหมาย  ในชอ่งทีเ่ลอืก)  
   ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย์: 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการใหบ้รษิทั………..……………………..……………………….……………… 
สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่……………….. น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์  เลขที ่ ...……………………………………………….……………..………. 
ชือ่ …………………………………………………………................……………ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชือ่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธติอ้งตรงกบัชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ มฉิะนัน้จะด าเนนิการออกใบหุน้ในชือ่ 
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิละจดัสง่ใบหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามการใชส้ทิธทิางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในสมุดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ) 

ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย:์ 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีอง
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 เพือ่ขา้พเจ้า (กรณีเลอืกรบัหุน้เขา้บญัช ี600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผูท้ ีป่ระสงค์จะน าหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชบีรษิทั  
ผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เทา่นัน้” เพือ่น าสง่ใหแ้กบ่รษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ย ในกรณไีมจ่ดัท าเอกสารตามที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด จะ
ด าเนนิการออกเป็นใบหุน้แทน)  

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหข้า้พเจ้าตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิภายใน 15 วนัท าการนับจาก
วนัครบก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดยขา้พเจ้าอาจได้รบัใบหุน้ภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและอนุญาตใหท้ าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยแลว้ 

พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วโดย   
 แคชเชยีรเ์ชค็                 เชค็บุคคล   ดร๊าฟท ์              
เลขทีเ่ชค็.………………………….......……….............. วนัที…่……………………………........... ..ธนาคาร ……….………….......…………………………….………  สาขา …………………….…….……………………… 
ทีส่ามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรงุเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัทีแ่จง้ความจ านงการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ โดยเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ช็ค หรอืดร๊าฟ ไดล้งวนัทีก่อ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธไิม่น้อยกวา่ 3 วนัท าการ 
และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บมจ.เจ มารท์” พรอ้มระบุชือ่-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย 
 เงนิโอนเขา้บญัช ี“บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บมจ.เจ มารท์” เลขทีบ่ญัช ี135-472560-6 ประเภทออมทรพัย์ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาคลองตนั โดยแนบหลกัฐานการโอนเงนิทีธ่นาคารออกให ้
พรอ้มระบุชือ่-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไวม้าพรอ้มกนันี้ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัและจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัขา้งต้นนี้ แต่ถ้าหากขา้พเจ้าไม่ส่งใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธติามจ านวนทีร่ะบุไวข้า้งต้น หรอืไม่กรอก
รายละเอยีดในแบบฟอรม์ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธใิหค้รบถว้น หรอืไมปิ่ดอากรแสตมป์ (ถา้ม)ี หรอืไมช่ าระเงนิตามจ านวนในการใชส้ทิธดิงักลา่วใหค้รบถ้วน หรอืไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay-in Slip) การช าระเงนิตาม
จ านวนในการใชส้ทิธดิงักลา่ว มาถงึตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธขิองบรษิทัภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ หรอื เชค็/ดร๊าฟท์/ตัว๋แลกเงนิธนาคารทีไ่ด้ส ัง่จ่ายไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษิทัด าเนนิการตามวธิกีารและเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธขิอง JMART-W5 

                                                                                                                                     ลงชือ่……….………….......…………………………….………........................ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

                                                                                                                (……….………….......…………………………….………........................) 
 

หลกัฐานการรบัแบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ JMART-W5 (ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถว้นชดัเจน)  

เลขที.่..............................................................................                                                                                                                                       วนัที.่............................................................ 
ขา้พเจา้.................................................................. ...................................................................... ประสงคใ์ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสทิธจิะซื้อหุน้จ านวน
.....................................................หน่วย คดิเป็นจ านวนหุน้ทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ.ิ......................................................หุน้ ในราคา 62.22460 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ......................................................... บาท 
(............................................................................................................................ ......................................................บาท) 
โดยช าระเป็น   เงนิโอน  แคชเชยีรเ์ชค็    เชค็บุคคล   ดร๊าฟท ์      
เลขทีเ่ชค็........................................................................ วนัที ่ ...................................................................ธนาคาร ............................................................................สาขา .................................................................... 

 โดยหากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่ว ใหด้ าเนนิการ : 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก.......................................บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์เลขที.่................................................................................... 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้  
 ออกใบหุน้ในนามผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ............................................................................................ 
 

 
 

   



ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จ ำกดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสท ีจ ำกดั (มหำชน)  

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003  บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน) 

 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 
034 บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 
004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 
038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ำกดั (มหำชน)  

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอรำ่ จ ำกดั (มหำชน) 

 AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน)  

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited 
050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 
051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั  

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 
008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ำกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั  

GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 
010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   

MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั  

UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 
013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 
213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ำกดั  

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 
014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 
221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พำรท์เนอร ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 
015 บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จ ำกดั (มหำชน) 

 KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน)  

BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกดั  (มหำชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED            
225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 
019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั      

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั  

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    
022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนิีตี ้จ ำกดั  

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 
230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกดั  

SCB SECURITIES CO.,LTD. 
244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน)      

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 
247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 
027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ำกดั  

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ำกดั (มหำชน)  

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน)  

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน)  

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 
   

SUB-BROKER 
236 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน)  

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) 
245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
257  บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จเูลยีส แบร ์จ ำกดั  

SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD. 
   

CUSTODIAN 
301 ธนำคำรซติีแ้บงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 
329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 
330 ธนำคำรฮอ่งกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิ้งคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (เพื่อตรำสำรหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 
303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 
334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น)  

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนำคำรฮอ่งกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิ้ง คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 
336 ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน)  

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 
305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 
337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
339 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ)  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 
340 ธนำคำร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหน้ี)  

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

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

343 ธนำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน)  
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจ ีสำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES   

328 ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อลูกคำ้)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

  

 


