เลขทีใ่ บจอง.................................................................

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บริ ษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4.93009 หุ้นสามัญเดิม มีสทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุน้
จานวนไม่เกิ น 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท
ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 2 (J-W2) และครัง้ ที่ 3 (J-W3) โดยไม่คดิ มูลค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ

Ticker: J

 17 พฤษภาคม 2565
 18 พฤษภาคม 2565
 19 พฤษภาคม 2565
 20 พฤษภาคม 2565
 23 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียนคณะกรรมการ บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นตัวแทนการรับจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื้อหุน้ )
วันที่จองซื้อ

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน………………………………………………………..
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขทีใ่ บต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ....................................................
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล…………………………………………………………
 นิตบิ ุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล………………………………….....….………..…….
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล...........................................................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ให้เป็ นไปตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป่ รากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและได้รบั สิทธิจดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ณ วันที่ 26 เมษายน 2565
โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้......................................................... สัญชาติ ...................................... เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ...................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี  ไม่หกั ภาษี
ข้าพเจ้าถือหุน้ สามัญเดิมตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป่ รากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและได้รบั สิทธิจดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ณ วันที่ 26 เมษายน 2565
มีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิและขอให้จดั สรรหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
ประเภทการจองซื้อ
จานวนหุน้ ทีจ่ องซื้อ (หุน้ )
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้ )
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซื้อตามสิทธิทงั ้ จานวน
 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ
 จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)

4.25
4.25
4.25

รวม
ผูจ้ องซื้อต้องยื่นใบจองซื้อนี้พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อตามทีก่ าหนด และหลักฐานชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ (สาเนา Bill Payment) โดยชาระผ่านระบบ Bill Payment ดังนี้
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย  เงินโอน  โอนด้วยการนาฝากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค.…………….............………………....... วันที…
่ ………...............………………. ธนาคาร ……….………….............………............สาขา ….......………......................................................…………
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment ของทุกธนาคารทีใ่ ห้บริการชาระบิลข้ามธนาคาร โดยระบุรายละเอียด Ref.1 เลขบัตรประชาชน และ Ref.2 เลขทีบ่ ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์/เบอร์โทรศัพท์
 การโอนเงินผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร...................................................................  การโอนเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร.............................................................................
โดยสั ่งจ่าย “บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” เลขที่บญ
ั ชี 099-1-31614-0 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิ น
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผูจ้ องซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งเท่านัน้ )
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนิ นการให้บริษัท………..……………………..……………………….………………
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……………….. นาหุน้ สามัญเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ เลขที่ ...……………………………………………………
ชื่อ ………………………………………………………….......…ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้ (ชื่อผูจ้ องซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนั ้นจะดาเนินการออกใบหุน้ สามัญในชื่อผูจ้ องซื้อแทน)
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ สามัญเข้าฝากไว้กบั TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กาหนด) กรณีเลือกรับหุน้ เข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน”แบบสอบถามเพื่อหา
ข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ ”แบบสอบถามสาหรับการตรวจสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนาส่งให้แก่ TSD ทัง้ นี้ ในกรณีไม่จดั ทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด
หรือมีขอ้ บ่งชีว้ ่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่นาฝากหุน้ เข้าบัญชี 600 โดยจะดาเนินการออกเป็ นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป่ รากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยู่ท่ี ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 26 เมษายน
2565 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ้นและส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีส่ ้นิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุ้นเท่านัน้ ) (บริษัทฯ
จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซื้อขายหุน้ )
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญหรือได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจานวนหุ้นสามัญทีจ่ องซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรร
ไม่ครบ โดยไม่มดี อกเบี้ย และไม่มคี ่าเสียหายใดๆ โดย (กรณีไม่ระบุเลือกจะดาเนินการคืนด้วยเช็คตามวิธที ่กี าหนด)
 โอนเข้าบัญชีธนาคาร ……………เลขทีบ่ ญ
ั ชี.……….......... สาขา………..ซึ่งชื่อบัญชีเป็ นชื่อของข้าพเจ้า (กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือสาเนา Statement บัญชีกระแสรายวันและรับรองสาเนาถูกต้อง)
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ วันที่ 26 เมษายน 2565
กรณีผจู้ องซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารทีใ่ ห้ไว้กบั บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษทั ฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ โดยวิธกี ารโอนเงิน ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลไว้
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ควบคู่กบั ใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซื้อ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ส ั ่งจ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่า นการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวโดยไม่มเี งื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น รวมทัง้ สารสนเทศและเอกสารแนบ
แล้ว และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารดังกล่าว และที่จะได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมในภายหลังอีกด้วย ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้ เดิมและได้รบั จัดสรรการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของ
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงในการถือหุน้ ดังกล่าว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีทอี่ ยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ใช่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามทีก่ าหนดใน Regulations S (“Regulations S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993 (“U.S. Securities Act”) และมีทอี่ ยู่นอกประเทศ
แคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้)
ใบจองซื้อนี้มคี วามสาคัญ และผูจ้ องซื้อพึงให้ความสนใจ การนาส่งใบจองซื้อนี้กระทาโดยลับเฉพาะและสงวนสาหรับบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่ได้รบั ใบจองซื้อนี้ และไม่พงึ ถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นใด (นอกจากทีป่ รึกษาทีเ่ ป็ นวิชาชีพของท่าน
เอง) หรือผลิตซ้าในรูปแบบใดๆ ใบจองซื้อนี้และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ ทีแ่ นบมานี้ไม่ก่อให้เกิดหรือเป็ นส่วนหนึ่งของการเสนอหรือเชื้ อเชิญเพื่อการขายหรือการออกหลักทรัพย์หรือการชี้ชวนเพื่อการเสนอให้ซ้อื หรือจองซื้อหุน้ ใดๆ ไม่ว่าในกรณีใด
ทีก่ ารเสนอขายหรือการชี้ชวนนัน้ จะขัดต่อกฎหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่ผทู้ ไี่ ม่ใช่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามทีก่ าหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore
transactions) ตามนิยามทีก่ าหนดและภายใต้ Regulations S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ ใบจองซื้อนี้ควรศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ และการ
ขอจองซื้อหุน้ ของบริษทั ฯ นัน้ จะเกิดขึน้ ได้และได้รบั การยอมรับโดยเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของการจองซื้อทีร่ ะบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เท่านัน้

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหุ้น ลงชื่อ ……………………………………………………………..…………. ผูจ้ องซื้อ

(…………………………………………………………....……………)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
 วันที่จองซื้อ  17 พฤษภาคม 2565
 18 พฤษภาคม 2565  19 พฤษภาคม 2565  20 พฤษภาคม 2565  23 พฤษภาคม 2565 เลขทีใ่ บจอง...............................................................................
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง)..................................................................................เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญของบริษทั จานวน.................................................หุน้ ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท
รวมเป็ นเงิน............................................. บาท โดยชาระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โดย 1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)  เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)  โอนด้วยการนาฝากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เลขทีเ่ ช็ค................................. วันที่ ...............................ธนาคาร .................................. สาขา ...............................
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment  การโอนเงินผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร........................................................  การโอนเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร......................................................................
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ผูจ้ องซือ้ ให้ดาเนินการ :
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก.......................................บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์เลขที่ ........................................................................................................
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื้อ และส่งมอบภายใน 15 วันทาการ นับจากวันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ............................................................................................
หมายเหตุ : หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

