เลขที่ ...................................................................

แบบฟอรมใบแจงความจํานงการใช สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุนสามัญ ของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ “JAS-W3”
เรียน คณะกรรมการบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

วันที่ยื่นความจํา นง...................................................

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“ผูถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ”)
โปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน
ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูถื อใบสําคัญแสดงสิทธิ)
 บุค คลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน

 บุค คลธรรมดาสัญชาติตางดาว เลขที่ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง .........................................................

 นิติบุคคลสัญชาติไทย

 นิติบุคคลสัญชาติตางดาว

เลขทะเบียนนิต ิบุคคล. ....................................................................................

เลขทะเบียนนิต ิบุคคล .........................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อ ยูท ี่สามารถติดตอ ไดที่บานเลขที.่ ...................................หมูที่. ..................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................
แขวง /ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จังหวัด ........................................................รหัส ไปรษณีย ........................................
โทรศัพท ........................................................................................................................... อีเ มล ............................................................... สัญชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................
วัน/เดือ น/ป เกิด (ป ค.ศ.) .......................................... เลขประจําตัวผูเ สีย ภาษี .......................................................................... ประเภทของการหัก ภาษี ณ ที่จาย  ไมหักภาษี ณ ที่จาย  หัก ภาษี ณ ที่จาย
มีความประสงคท ี่จะใชสิท ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จัสมิน อิน เตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 จํานวน......................................................................................................หนวย
ในอัตราใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1.192 หุนสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีถือเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขที่เอกสาร
วันที่
เลขที่สมาชิก
จํานวนหุน
ราคาใชสิทธิ (บาทตอหุน) 3.605
รวมเปน เงิน ทั้งสิ้น (บาท)
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทตามที่แสดงความประสงคขางตน ขาพเจาตกลงใหดําเนิน การดังตอไปนี้: (ผูถ ือใ บสําคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทานัน้ โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่เ ลือก)
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย : ใหฝากหลัก ทรัพยต ามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสทิ ธินั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”

และดําเนินการให
บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผูฝากเลขที………………...........................นํ
่
าหลักทรัพย เขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อ
ขายหลัก ทรัพยชื่อ...................................................................................................................เลขที่……………………………..……..…ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น (ชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตอ งตรงกับชื่อบัญชีซื้อ
ขายหลัก ทรัพยมิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุน สามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในนามของผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดสงใบหุนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิท ธิทางไปรษณียล งทะเบียนตามที่อ ยูท ี่
ระบุไวขางตน)
 ในกรณีที่ไมมีบัญชีซื้อขายหลัก ทรัพย:
 ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิท ธินั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลัก ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ” (“TSD”) และนําหุนเขาฝากไวกับ TSD โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูอ อกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา (กรณีเลือ กรับหุน เขาบัญชี 600 ในชองนี้ กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาขอบง ชี้การเปน บุคคลสหรัฐ(สําหรับบุค คลธรรมดาและนิติบุคคล)เฉพาะผูประสงคน ําหลัก ทรัพยฝากเขาบัญชี
ผูอ อกหลักทรัพย (Issuer Account) ” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะFATCA(เฉพาะนิติบุค คล)” เพื่อนําสงใหแก TSD ทั้งนี้ใ นกรณีไมจัดทําเอกสารตามที่ TSD กําหนด หรือ มีขอบงชี้วาทานอาจเปน
บุคคลอเมริกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิไมนําฝากหุนเขาบัญชี 600 โดยจะดําเนิน การออกใบหุน และจัดสงตามทีอยู
่ ขางตน ทางไปรษณียลงทะเบียนแทน)
 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรตามการใชสิท ธินั้นไวในนามของผูถอื ใ บสําคัญแสดงสิทธิและจัดสงใบหุน ที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธิทางไปรษณียล งทะเบีย น ตามที่อยูที่ระบุไวขางตน โดยขาพเจา
อาจไดรับใบหุนภายหลัง จากที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
พรอ มกัน นี้ ขาพเจาขอสงเงินตามจํานวนในการใชสิทธิดังกลาวโดย
 เงิน โอน เขาบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 1“ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-3-42969-9
 เช็คบุคคล  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท เลขที่เช็ค...........................................วันที.่ ................................................ธนาคาร................. ..........................................สาขา....................................................โดยสั่งจาย
“บริษัทหลัก ทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพือ่ การจองซื้อหลักทรัพย 1” (ในกรณีที่สงคาใชสิท ธิในการซื้อหุนเปนเช็คบุคคล แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองสามารถเรียกเก็บเงิน ไดในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการถัด ไป)
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญและจะไมยกเลิกการใชสิทธิซื้อหุนสามัญขางตน นี้ แตหากขาพเจาไมสงใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใ บแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุไวขางตน หรือ ไมกรอก
รายละเอียดใบแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิใหค รบถวน หรือ ไมปดอากรแสตมป (ถามี) หรือ ไมชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิดังกลาวใหครบถวน หรือ ไมนําสําเนาใบนําฝาก (Pay i n Sl ip) การชําระเงิน ตามจํานวนในการใช
สิทธิด ังกลาว มาถึงตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิของบริษัทภายใ นกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิท ธิในแตล ะครั้ง ขาพเจายิน ยอมใหบริษัทดําเนินการตามวิธีการและเงื่อ นไขที่ระบุไวในขอกําหน ด สิ ท ธิ ข อ ง
JAS-W3

ลงชือ่ .................................................................................... ผูถ ือใ บสําคัญแสดงสิทธิ
(...................................................................................)

หลักฐานการรับแบบฟอรมใบแจง ความจํานงการใชสิทธิของ JAS-W3 (ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน)
เลขที่………………….…………………………..

วันที่. .......................................................................

ขาพเจา ......................................................................................................ประสงคใชสิท ธิซื้อหุนสามัญของบริษัท จัสมิน อิน เตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน.............................................หุน
ในราคาหุนละ 3.605 บาท รวมเปน เงิน...............................................................บาท (.................................................................................................................................................................................................บาท)
โดยชําระเปน  เงินโอน  เช็คบุคคล  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท เลขที่เช็ค ............................................................................................วันที่. ................................................................................
ธนาคาร ………..……………………………...............….. สาขา …………………………………………………...…………..พรอ มกัน นี้ หากไดร ับการจัดสรรหุนสามัญ ขาพเจาตกลงใหบริษัทดําเนินการสง มอบหุนดังนี้
 ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลัก ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” เลขที่สมาชิกผูฝ าก.............................................บัญชีซื้อขายหลัก ทรัพยเลขที่ ...........................................................................
 ฝากใบหุน ในนาม“บริษัท ศูนยรับฝากหลัก ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ” โดยเขาบัญชีของผูอ อกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา
 ออกใบหุน
เจาหนาที่ผรู ับมอบอํานาจ .......................................................

BROKER
ผูฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริษัท
Company Name

ผูฝากเลขที่
Participant No.

บริษัทหลักทรัพยทิส โก จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย คัน ทรี่ กรุ ป จํากัด (มหาช น)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ดีบี เอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอ นด เฮาส จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SEC URITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ภั ทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส -ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เคจีไ อ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย โ นมูร ะ พัฒนสิน จํากัด (มหาช น)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยธ นชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย หย วนตา (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ท รีนิตี้ จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยไ ทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยย ูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาช น)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย อาร เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยกรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย เค ทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยฟ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (ม หาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเอสแ อล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอส บีไอ ไทย ออนไลน จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ -แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO -Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เมยแ บงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาช น)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส ( ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เ วลท จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริษัทหลักทรัพย เมอ รชั่น พารท เนอร จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพยบั วหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยซ ี แอล เอส เอ ( ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED.
บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย โกล เบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แมคค วอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD
บริษัทหลักทรัพย เค ที ซีมิโก จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER
236
242

ธนาคารทิส โก จํากัด (มหาช น)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอร ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

243
245

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็ น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A.-CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)-ผูรับฝากทรัพยสิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดารดชารเ ตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขาก รุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพยสิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (ม หาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแ บงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัส โตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรติ นาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิส โก จํากัด (มหาช น) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด ( มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

