เลขที.่ ....................................................................

้ หุน
ิ ธิทจ
แบบแสดงความจานงการใช้สท
ี่ ะซือ
้ สาม ัญของบริษ ัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาก ัด (มหาชน) ครงที
ั้ ่ 1 หรือ “JKN-W1”
กาหนดการใช ้สิทธิครัง้ แรก ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันพฤหัสบดีท ี่ 6 – วันศุกร์ท ี่ 7 ธันวาคม และวันอังคารที่ 11 – วันพฤหัสบดีท ี่ 13 ธันวาคม 2561
วันทีย
่ น
ื่ ความจานงการใช ้สิทธิ

เรียน คณะกรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ข ้าพเจ ้า

นาย

นาง

นางสาว

6 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561

นิตบ
ิ ค
ุ คล ..........................................................................................................................................อยูบ
่ ้านเลขที.่ ..........................หมูท
่ .ี่ ..........................

ตรอก/ซอย........................................ถนน.....................................................แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย.์ .................... โทรศัพท์........................................เพศ............................สัญชาติ.............................อาชีพ.............................................เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี...............................................
้
โปรดระบุประภทผู ้จองซือ
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประชาชนเลขที่ ..................................................................................

นิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท ...........................................................................

บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด ้าว ใบต่างด ้าว/หนั งสือเดินทาง/เลขบัตรประจาตัวเลขที.่ ...........................................................

นิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติตา่ งด ้าว เลขทะเบียนบริษัท ....................................................

้ หุ ้นสามัญของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (JKN-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”)
ในฐานะผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ข ้าพเจ ้ามีความประสงค์ทจ
ี่ ะใช ้สิทธิในการจองซือหุ ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี้
จานวนหน่วยของใบสาค ัญแสดงสิทธิ
ิ ธิ
ทีข
่ อใช้สท
(หน่วย)

ิ ธิ
อ ัตราการใช้สท
(วอแรนท์ : หุน
้ )

ิ ธิ
ราคาใช้สท
้ หุน
ซือ
้ สาม ัญ
(บาท/หุน
้ )

จานวนหุน
้ สาม ัญทีไ่ ด้จากการ
ิ ธิ
ขอใช้สท
(หุน
้ )

1:1

้
รวมเป็นเงินทีต
่ อ
้ งชาระในการจองซือ
หุน
้ สาม ัญ
(บาท)

15.00

้ หุ ้นสามัญดังกล่าวโดย
ข ้าพเจ ้าได ้ชาระเงินค่าจองซือ
โอนผ่าน Bill Payment โดย [ ] เงินโอน [ ] เช็คบุคคล [ ] แคชเชียร์เช็ค [ ] ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค ............................................ ลงวันที่ ................................ ธนาคาร/สาขา.....................................
้ หุ ้นเป็ น เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต ้องสามารถเรียกเก็บเงินได ้จากสานั กหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 12 ธันวาคม 2561)
(ในกรณีทช
ี่ าระค่าจองซือ
ื้ หุ ้นสามัญได ้ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม และ 11 – 13 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ทัง้ นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิทจ
***ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถชาระเงินค่าการใช ้สิทธิซอ
ี่ ะ
้ หุ ้นสามัญด ้วยวิธก
งดรับชาระเงินค่าจองซือ
ี ารอืน
่ นอกเหนือจากทีก
่ าหนดไว ้นี้ รวมถึงการจัดสรรหุ ้นตามจานวนเงินทีไ่ ด ้รับสุทธิเท่านั น
้ และผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู ้รับภาระค่าใช ้จ่าย และ/
ื้ หุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ***
หรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน
้ จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ ทีเ่ กิดขึน
้ หรือภาษีอน
ื่ ใด (ถ ้ามี) ตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งประมวลรัษฎากร หรือข ้อบังคั บหรือกฎหมายต่าง ๆ ทีใ่ ช ้บังคับในการใช ้สิทธิซอ
้ หุ ้นสามัญ / ใบสาคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ ้ามี) ดังนี้
ข ้าพเจ ้าได ้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ส่งมอบใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่ ..................................................................................จานวน .................................................................................หน่วย
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน ..................................................................................ใบ ตามรายละเอียด ดังนี้
เลขทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ ..................................................................................จานวน..................................................................................หน่วย
เลขทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ ..................................................................................จานวน..................................................................................หน่วย
รวมจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิทส
ี่ ง่ มอบ .....................................................................................................................................................หน่วย
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธทีข
่ อรับทอน (ถ ้ามี) .....................................................................................................................................หน่วย
วิธก
ี ารรับใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับทอน (ถ ้ามี)
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
ให ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับทอนนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ผู ้ฝาก” และดาเนินการให ้บริษัท .........................................................................................จากัด
ื้ ขายหุ ้นเลขที.่ ..........................................................ซึง่ ข ้าพเจ ้ามีอยูก
ผู ้ฝากเลขที.่ ..............................นาใบสาคัญแสดงสิทธินัน
้ เข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
่ บัญชีซอ
่ ับบริษัทนั น
้
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาใบสาคัญแสดงสิทธินั้นเข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข ้า
ให ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับทอนนั น
้ ไว ้ในชือ
บัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ
่ ข ้าพเจ ้า (การขอถอนเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับ ทอนในภายหลัง ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต ้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีบ
่ ริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
่ ของข ้าพเจ ้า และส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิมาให ้ข ้าพเจ ้า ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีใ่ ช ้สิทธิซอ
ื้ หุ ้น ตามทีอ
ให ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับทอนนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ยูท
่ รี่ ะบุตามสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นซึง่ ข ้าพเจ ้าตกลงว่า
้ ขายได ้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข ้าพเจ ้าอาจได ้รับใบสาคัญแสดงสิทธิหลังจากทีต
่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให ้ทาการซือ
หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแล ้ว ข ้าพเจ ้าตกลงให ้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิธใี ดวิธห
ี นึง่ เท่านน)
ั้
่ “บริษัท ศูนย์รั บฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพือ
ให ้ออกหุ ้นสามั ญทีไ่ ด ้รับจั ดสรรนั ้น ไว ้ในชือ
่ ผู ้ฝาก” และดาเนินการให ้บริษัท .........................................................................................จากั ด
ื้ ขายหุ ้นเลขที.่ ..........................................................ซึง่ ข ้าพเจ ้ามีอยูก
ผู ้ฝากเลขที.่ ..............................นาหุ ้นนั น
้ เข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
่ บัญชีซอ
่ ับบริษัทนั น
้
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหุ ้นนั น
ให ้ออกหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
้ เข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข ้าบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพือ
่ ข ้าพเจ ้า
่ ข ้าพเจ ้า และส่งมอบใบหุ ้นมาให ้ข ้าพเจ ้า ภายใน 15 วันทาการ นั บจากวันครบกาหนดการใช ้สิทธิ ตามทีอ
ให ้ออกหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ยูท
่ รี่ ะบุตามสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นซึง่ ข ้าพเจ ้าตกลงว่า ข ้าพเจ ้าอาจได ้รับใบ
้ ขายได ้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ ้นหลังจากทีต
่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให ้ทาการซือ
้ หุ ้นสามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการทีไ่ ด ้แสดงไว ้ข ้างต ้นนี้ แต่ห ากข ้าพเจ ้าไม่สง่ แบบแสดงความจานงการใช ้สิทธิทจ
้ หุ ้นสามัญของบริษัททีไ่ ด ้กรอกรายละเอียดครบถ ้วน
ข ้าพเจ ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ
ี่ ะซือ
เรียบร ้อยพร ้อมใบนาฝากชาระค่าสินค ้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ซึง่ เป็ นเอกสารประกอบการโอนเงินสด/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท์ มาถึงตัวแทนรับ แจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิภายในกาหนด
้ หุ ้น
ระยะเวลาการแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท์ ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให ้ถือว่าข ้าพเจ ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช ้สิทธิการจองซือ
่ ........................................................................................................ ผู ้แสดงความจานงในการใช ้สิทธิ
X ลงชือ
( ........................................................................................................... )
เลขที.่ ....................................................................

บริษ ัท เจเคเอ็ น โกลบอล มีเดีย จาก ัด (มหาชน)
้ หุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ได ้รับเงินจาก (นาย/นาง/นางสาว/นิตบ
ิ ค
ุ คล) ....................................................................................................................................เพือ
่ จองซือ
จานวนหน่วยของใบสาค ัญแสดงสิทธิ
ิ ธิ
ทีข
่ อใช้สท
(หน่วย)

ิ ธิ
อ ัตราการใช้สท
(วอแรนท์ : หุน
้ )

จานวนหุน
้ สาม ัญทีไ่ ด้จากการ
ิ ธิ
ขอใช้สท
(หุน
้ )

1:1
้ หุ ้นโดย
พร ้อมกันนี้ ได ้รั บ การชาระเงินค่า จองซือ
ธนาคาร/สาขา.............................

โอนผ่าน Bill Payment โดย [ ] เงินโอน

ิ ธิ
ราคาใช้สท
้ หุน
ซือ
้ สาม ัญ
(บาท/หุน
้ )

้
รวมเป็นเงินทีต
่ อ
้ งชาระในการจองซือ
หุน
้ สาม ัญ
(บาท)

15.00
[ ] เช็คบุคคล

[ ] แคชเชีย ร์เช็ค

[ ] ดร๊า ฟท์ เลขทีเ่ ช็ค ........................................ลงวันที่ ...................

หากข้าพเจ้าได้ร ับการจ ัดสรรหุน
้ สาม ัญด ังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการด ังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึง่ )
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
ื้ ขายหุ ้นเลขที.่ .................................................
ให ้ออกหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ผู ้ฝาก” เลขทีส
่ มาชิกผู ้ฝากเลขที.่ ..............................บัญชีซอ
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” โดยนาเข ้าบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ
ให ้ออกหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ข ้าพเจ ้า
่ ข ้าพเจ ้า และส่งมอบใบหุ ้นมาให ้ข ้าพเจ ้า ภายใน 15 วันทาการ นั บจากวันครบกาหนดการใช ้สิทธิ
ให ้ออกหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
เจ้าหน้าทีผู
่ ร้ ับมอบอานาจ

.....................................................................................................................................

BROKER
ผูฝ
้ ากเลขที่

่ บริษ ัท
ชือ

ผูฝ
้ ากเลขที่

่ บริษ ัท
ชือ

002

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด

032

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

003

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

034

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)

005

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จากัด (มหาชน)

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)

006

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

050

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด

007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

051

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด

052

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด

010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์รล
ิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

221

ั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชน

015

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด

224

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

016

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

225

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

019

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จากัด

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด

022

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี้ จากัด

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

023

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

026

บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

027

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก ้ จากัด

029

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

030

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
SUB BROKER

236

ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน)

243

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
301

ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

330

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชันจากัด (เพือ
่ ตราสารหนี)้

303

ิ )
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผู ้รับฝากทรัพย์สน

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย
้ น)

304

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน จากัด

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

339

ิ )
ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน) (เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ
่ ค ้าตราสารหนี)้

316

ธนาคารไอซีบซ
ี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ิ )
(เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ
่ ลูกค ้า)

สาหรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

ใบนาฝากชาระเงินค่ าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
บล.อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0107547000796
โทรศัพท์ 02-088-9999 โทรสาร 02-108-0999

วันที่ (DATE)
สาขาผู้รับฝาก (Branch)

เพื่อเข้ าบัญชี บล.อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุ้น
บมจ.ธนาคาไทยพาณิชย์
Siam Commercial Bank

สาหรับลูกค้ า / For Customer

ชุดแจ้ งการชาระเงิน




Name
ชื่อลูกค้ า
Ref.1

เลขที่บัญชี 049-3-14340-9 (ธุรกิจ)
วันที่รับยื่นความจานง 6-7 และ 11-13 ธันวาคม 2561
(กรณีเป็ นเช็ค ลงวันที่ ไม่เกิน 11 ธันวาคม 2561 ทราบผลการเรียก
เก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน
12 ธันวาคม 2561)

เงินสด / CASH

เลขทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ / Registration No.
Ref.2

เลขที่บตั รประชาชนหรื อ
เลขที่หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

หมายเลขเช็ค / Cheque No.

ชื่อธนาคาร-สาขา / Bank –Branch

เช็คลงวันที่ / Due Date

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร

เช็ค / CHEQUE

จานวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)
.........................................................
ผู้รับเงิน

จานวนเงินเป็ นตัวอักษร / Amount in Words
ชื่อผู้นาฝาก / Deposit By

โทรศัพท์/ Telephone

สาหรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

ใบนาฝากชาระเงินค่ าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
บล.อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0107547000796
โทรศัพท์ 02-088-9999 โทรสาร 02-108-0999

วันที่ (DATE)
สาขาผู้รับฝาก (Branch)

เพื่อเข้ าบัญชี บล.อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุ้น
บมจ.ธนาคาไทยพาณิชย์
Siam Commercial Bank

Ref.1

เลขที่บัญชี 049-3-14340-9 (ธุรกิจ)
วันที่รับยื่นความจานง 6-7 และ 11-13 ธันวาคม 2561
(กรณีเป็ นเช็ค ลงวันที่ ไม่เกิน 11 ธันวาคม 2561 ทราบผลการเรียก
เก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน
12 ธันวาคม 2561)

เงินสด / CASH

หมายเลขเช็ค / Cheque No.

สาหรับธนาคาร / For Bank

ชุดแจ้ งการชาระเงิน




Name
ชื่อลูกค้ า
เลขทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ/
Registration No.
Ref.2

เลขที่บตั รประชาชนหรื อ
เลขที่หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

ชื่อธนาคาร-สาขา / Bank –Branch

เช็คลงวันที่ / Due Date

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร

เช็ค / CHEQUE

จานวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)
.........................................................
ผู้รับเงิน

จานวนเงินเป็ นตัวอักษร / Amount in Words
ชื่อผู้นาฝาก / Deposit By

โทรศัพท์/ Telephone

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
ชัน้ 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (662)088-9999 ต่อ 9917 และ 9614

