แบบฟอรมแสดงความจํานงการใชสิทธิที่จ ะซื้อหุนสามัญของ นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (NEWS-W6)
INTENTION FORM FOR EXERCISE RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (NEWS-W6)
เลขที่ / No. …………………………………………………………………………………….
วันที่ยื่นความจํานงการใชสิทธิ ............................................................................................
Date to notify the intention to exercise.
ทะเบียนผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่ ...............................................................................
Warrant holder registration No.
เรียน คณะกรรมการบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of News Network Corporation Public Company Limited
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล) / I (Mr., Mrs., Miss, Juristic Person)......................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด/Date of Birth.............................................................เพศ/Sex ......................สัญชาติ/Nationality...........................อาชีพ/Occupation............................................................................
ที่อยูปจ จุบัน/Address no.................................................ซอย/Soi.............................................................................ถนน/Road...........................................................................................................
แขวง/ตําบล/Sub–district......................................................................เขต/อําเภอ/District................................................................................จังหวัด/Province...............................................................
รหัสไปรษณีย/ Postal Code...................................โทรศัพท/Telephone................................ประเภทการเสียภาษี/Type of Tax Planning
หักภาษี
ไมหักภาษี
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/Tax ID No......................................................................................
Tax to be deducted
Tax not to be deducted
โปรดระบุประเภทผูจองซือ้ หุน/Please specify type of subscribers
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจําตัวเลขที.่ ...........................................................................
นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท......................................................................
Thai Individual Identification No.
Thai Juristic Entity Company Registration No.
บุคคลธรรมดาสัญชาติตา งดาว ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง/บัตรประจําตัวเลขที.่ ..........................
นิติบคุ คลสัญชาติตา งดาว เลขทะเบียนบริษัท......................................................................
Alien Individual Alien Card/Passport/ID Card No.
Alien Juristic Entity Company Registration No.
ในฐานะผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / Being the Warrant holder of News Network Corporation Public Company Limited.
ขาพเจามีความประสงคที่จะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดตอไปนี้
I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of News Network Corporation Public Company Limited as follows:
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ขี อ
จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ
ราคาการใชสิทธิ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท)
ใชสิทธิ (หนวย) /Amount of the Warrant
(หุน) / Amount of the common shares
Totaling of payment
The exercise ratio
The exercise price
to exercise (units)
received from the exercise of the
Warrants (shares)
1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1 หุนสามัญ /
0.016 / Baht
1 Warrant : 1 common stock
ขาพเจา ไดชาํ ระเงินคาจองซื้อหุน สามัญดังกลาวที่สามารถเรียกเก็บ เงินในเขตกรุงเทพมหานครเทา นั้น / I herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by
เงินโอนเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” ธนาคารธนชาต สาขาพหลโยธิน ซอย 6 บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 018-3-00181-0
Transfer to “Subscription for share of News Network Corporation Plc.’” Thanachart Bank-sub branch Paholyothin soi 6, current account no. 018-3-00181-0
เช็ค / Cheque แคชเชียรเช็ค / Cashier Cheque ดราฟท / Draft เงินสด / Cash
สั่งจาย ““บัญชีจองซื้อหุนบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” / payable to “Subscription for share of News Network Corporation Plc.’”
เลขที่เช็ค / Cheque No...................................................วันที่ / Dated............................................ธนาคาร / Bank..........................................................สาขา / Branch......................................
หากขาพเจา ไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจา ตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (ผูจองซื้อ หุน เลือกขอใดขอหนึ่ง)
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);
ใหออกหุนสามัญที่ไดรบั จัดสรรนั้นไวในชือ่ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท.......................................................ผูฝากเลขที่.......................(ระบุชื่อหนึ่งชือ่ ใดตาม
รายชื่อที่ปรากฏในดานหลังในแบบฟอรมแสดงความจํานงการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญนี)้ นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ บัญชีซื้อขายหุนเลขที.่ .............................ซึ่งขาพเจามีอยู
กับบริษัทนั้น 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.
ใหออกหุนสามัญที่ไดรบั จัดสรรนั้นไวในชือ่ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” และนําหุนเขาฝากไวกบั บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ขาพเจา/Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit those shares with Thailand Securities Depository
Company Limited under Issuer Account for my name account number 600.
ใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อของขาพเจา โดยขาพเจายินดีที่จะมอบหมายใหบริษัท ดําเนินใด ๆ เพือ่ ทําใหการจัดทําใบหุนสามัญและการสงมอบใบหุนสามัญมาใหขา พเจา ภายใน 45 วันนับจากวันที่ใช
สิทธิซื้อหุน / 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 within 45 days after the exercise date.
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะรับซือ้ หุน สามัญจํานวนดังกลาว หรือในจํานวนที่ทา นจัดสรรให และจะไมยกเลิกการจองซือ้ หุนสามัญนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบจองซือ้ หุนสามัญที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวน
เรียบรอยพรอม เช็ค/แคชเชียรเช็ค/ดราฟท/เงินสด มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสทิ ธิ หรือเช็ค/แคชเชียรเช็ค/ดราฟท ไมผานการเรียกเก็บจากธนาคารใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไม
ประสงคใชสิทธิการจองซือ้ หุน / I hereby undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, if I do not deliver this
subscription form which has been completely filled in and cheque /draft/cash to the company within notification period or cheque/cashier cheque/draft be refused from that bank, I shall not intend
to exercise the Warrant.
ลงชื่อ / Signature.........................................................................ผูจองซื้อหุน สามัญ / subscriber
(.......................................................................)

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดรบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง).........................................................................................................................
News Network Corporation Public Company Limited received money from (Name of subscriber)
เพื่อจองซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) / For a subscription of common shares of News Network Corporation Public Company Limited.
จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ / Amount of common shares received from the exercise of the right..................................................................หุน/shares ในราคาหุนละ / at the price of Baht per
share 0.016 บาท รวมเปนเงิน/Totaling amount of Baht......................................................................บาท โดยชําระเปน/The payment is made by...........................................................
เงินสด / Cash เงินโอน / Transfer เช็ค / Cheque แคชเชียรเช็ค / Cashier Cheque ดราฟท / Draft เลขที่ / No...............................................
วันที่ / Dated............................................ ธนาคาร / Bank.................................................................................สาขา / Branch............................................................................
เจาหนาที่ผรู ับมอบอํานาจ / Authorized Officer..................................................................วันที่ / Date...........................................................

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่ อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
002
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
004
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
008
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด  
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
014
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
015
บริ ษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จำกัด (มหำชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
023
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
026
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮี ยน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่ อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
236
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ต้ คี อร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
257
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
032
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
038
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
052
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชี ย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
221
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
224
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
243
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผูฝ้ ากเลขที่
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่ อบริ ษทั
Participant No.
Participant No.
Company Name
301
329
ธนาคารซิต้ แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
302
330
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
303
334
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
304
336
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
305
337
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
308
339
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
312
340
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
316
343
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
320
345
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
328
425
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริ ษทั
Company Name
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้ )
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

