
 
   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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