
  

 
                                                                                                 เลขทีใ่บจอง................................................................. 

ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น ในอตัราส่วน 4.93009 หุ้นสามญัเดมิ มสีทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนได ้1 หุน้  

 จ านวนไม่เกิน 190,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท  
ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่2 (J-W2) และครัง้ที ่3 (J-W3) โดยไม่คดิมูลค่าใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  

 วนัท่ีจองซ้ือ     17 พฤษภาคม 2565   18 พฤษภาคม 2565   19 พฤษภาคม 2565   20 พฤษภาคม 2565   23 พฤษภาคม 2565 
ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีนคณะกรรมการ บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ 
ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซื้อหุน้)  
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขประจ าตวัประชาชน……………………………………………………….. 
 นิตบิุคคลสญัชาตไิทย         เลขทะเบยีนนิตบิุคคล…………………………………………………………       

 บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง  .................................................... 
 นิตบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว    เลขทะเบยีนนิตบิุคคล………………………………….....….………..…….  

ชื่อ    นาย   นาง   นางสาว   นิตบิุคคล............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและไดร้บัสทิธจิดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) ณ วนัที ่26 เมษายน 2565 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได.้........................................................ สญัชาต ิ...................................... เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี...................................................... ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    หกัภาษ ี   ไม่หกัภาษี 
ขา้พเจา้ถอืหุน้สามญัเดมิตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและไดร้บัสทิธจิดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) ณ วนัที ่26 เมษายน 2565                
มคีวามประสงคข์อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธแิละขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงัน้ี   

ประเภทการจองซื้อ จ านวนหุน้ทีจ่องซื้อ (หุน้) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) 

 จองซื้อตามสทิธทิัง้จ านวน  4.25   
 จองซื้อน้อยกว่าสทิธ ิ  4.25   
 จองซื้อเกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะส่วนเกินสทิธ)ิ  4.25   

รวม     
 

ผูจ้องซื้อตอ้งยื่นใบจองซื้อน้ีพรอ้มเอกสารประกอบการจองซื้อตามทีก่ าหนด และหลกัฐานช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้ (ส าเนา Bill Payment) โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment  ดงัน้ี 
1) ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย   เงนิโอน   โอนดว้ยการน าฝากแคชเชยีรเ์ช็ค/เชค็/ดร๊าฟท์                                                                                           

เลขทีเ่ชค็.…………….............………………....... วนัที…่………...............………………. ธนาคาร ……….………….............………............สาขา ….......………......................................................…………  
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment ของทุกธนาคารทีใ่หบ้รกิารช าระบลิขา้มธนาคาร โดยระบุรายละเอยีด Ref.1 เลขบตัรประชาชน และ Ref.2 เลขทีบ่ญัชซีื้อขายหลกัทรพัย/์เบอรโ์ทรศพัท ์ 

 การโอนเงนิผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร...................................................................  การโอนเงนิผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร............................................................................. 
โดยสัง่จ่าย  “บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหลกัทรพัย”์ เลขท่ีบญัชี  099-1-31614-0 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาพหลโยธิน  
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิัทด าเนินการดงัต่อไปน้ี:  (ผูจ้องซื้อหุ้นโปรดเลอืกวธิใีดวธิหีน่ึงเท่านัน้) 
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิัท………..……………………..……………………….……………… 

สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่……………….. น าหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพื่อเขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์ เลขที ่...……………………………………………………  
ชื่อ ………………………………………………………….......…ซึ่งขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชื่อผูจ้องซื้อตอ้งตรงกบัชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนั ้นจะด าเนินการออกใบหุน้สามญัในชื่อผูจ้องซื้อแทน)  

 ใหฝ้ากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที่ 600 
เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงัผูจ้องซื้อหุน้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที ่TSD ก าหนด) กรณีเลอืกรบัหุน้เขา้บญัช ีสมาชกิเลขที ่600 ในช่องน้ี โปรดกรอกขอ้มูลใน”แบบสอบถามเพื่อหา
ขอ้บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐั (ส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ ”แบบสอบถามส าหรบัการตรวจสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ทัง้น้ี ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนด 
หรอืมขีอ้บ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลอเมรกินั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่น าฝากหุน้เขา้บญัช ี600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย์ ตามรายละเอยีดในฐานขอ้มูลสมุดทะเบียนรายชื่อ
ผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้น 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ขา้พเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วนัที่ 26 เมษายน 
2565 โดยขา้พเจ้ายนิดมีอบหมายให้บรษิัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุน้ให้แก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีส่ิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุ้นเท่านัน้) (บรษิัทฯ 
จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซื้อขายหุน้)  

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัหรอืไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามญัทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิัทด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรร
ไม่ครบ โดยไม่มดีอกเบี้ย และไม่มค่ีาเสยีหายใดๆ โดย (กรณีไม่ระบุเลอืกจะด าเนินการคนืดว้ยเชค็ตามวธิทีี่ก าหนด) 
 โอนเขา้บญัชธีนาคาร ……………เลขทีบ่ญัช.ี……….......... สาขา………..ซึ่งชื่อบญัชเีป็นชื่อของขา้พเจา้ (กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชอีอมทรพัย ์หรอืส าเนา Statement บญัชกีระแสรายวนัและรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
  จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที่ 26 เมษายน 2565 
กรณีผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บับรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่จองซื้อหุน้โดยวธิกีารโอนเงนิ ATS เพื่อเขา้บญัชธีนาคารทีไ่ดใ้หข้อ้มูลไว ้
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญั
แสดงสทิธทิี่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรยีบร้อยพร้อมช าระค่าจองซื้อ หรอืหากแคชเชยีรเ์ช็ค/เชค็/ดร๊าฟท์ ที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ให้ถอืว่าข้าพเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวโดยไม่มเีงื่อนไขและไม่สามารถเพกิถอนได ้ข้าพเจา้ได้ศกึษาขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธิในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุ้น รวมทัง้สารสนเทศและเอกสารแนบ
แลว้ และยนิยอมผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารดงักล่าว และที่จะได้มกีารแก้ไขเพิม่เติมในภายหลงัอกีด้วย ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ือหุน้เดมิและไดร้บัจดัสรรการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ของ
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักล่าว 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มทีีอ่ยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา และไม่ใช่บุคคลอเมรกินั (U.S. Persons ตามนิยามทีก่ าหนดใน Regulations S (“Regulations S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993 (“U.S. Securities Act”) และมทีีอ่ยู่นอกประเทศ
แคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต้) 
ใบจองซื้อนี้มคีวามส าคญั และผูจ้องซื้อพงึใหค้วามสนใจ การน าส่งใบจองซื้อนี้กระท าโดยลบัเฉพาะและสงวนส าหรบับุคคลซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ที่ไดร้บัใบจองซื้อนี้ และไม่พงึถูกส่งต่อ หรอืแจกจ่ายไปยงับุคคลอื่นใด (นอกจากทีป่รกึษาทีเ่ป็นวชิาชพีของท่าน
เอง) หรอืผลติซ ้าในรูปแบบใดๆ ใบจองซื้อนี้และหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ทีแ่นบมานี้ไม่ก่อใหเ้กดิหรอืเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรอืเชื้อเชญิเพื่อการขายหรอืการออกหลกัทรพัยห์รอืการชี้ชวนเพื่อการเสนอใหซ้ื้อ หรอืจองซื้อหุน้ใดๆ ไม่ว่าในกรณีใด
ทีก่ารเสนอขายหรอืการชี้ชวนนัน้จะขดัต่อกฎหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาให้แก่ผูท้ีไ่ม่ใช่บุคคลอเมรกินั (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 ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต้ ใบจองซื้อนี้ควรศกึษาควบคู่ไปกบัหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ และการ
ขอจองซื้อหุน้ของบรษิทัฯ นัน้จะเกดิขึน้ไดแ้ละไดร้บัการยอมรบัโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการจองซื้อทีร่ะบุในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้เท่านัน้ 

 
 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีด้วย)  
วนัท่ีจองซ้ือ    17 พฤษภาคม 2565   18 พฤษภาคม 2565   19 พฤษภาคม 2565   20 พฤษภาคม 2565   23 พฤษภาคม 2565    เลขทีใ่บจอง............................................................................... 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)..................................................................................เพื่อจองซื้อหุน้สามญัของบรษิทั   จ านวน.................................................หุน้ ในราคาหุ้นละ 4.25  บาท  
รวมเป็นเงนิ............................................. บาท  โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โดย 1) ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   เงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน)   โอนดว้ยการน าฝากแคชเชยีรเ์ชค็/เชค็/ดรา๊ฟท์  ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เลขทีเ่ชค็................................. วนัที ่ ...............................ธนาคาร .................................. สาขา ............................... 
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment    การโอนเงนิผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร........................................................       การโอนเงนิผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร...................................................................... 

   โดยหากผูจ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ผูจ้องซือ้ใหด้ าเนินการ :  
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก.......................................บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่........................................................................................................ 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อ และสง่มอบภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนันับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ............................................................................................ 
     หมายเหตุ : หากผูจ้องซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัส่งไปทีฝ่่ายปฏบิตัิการหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง ผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 
 

 

Ticker: J 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

    ลงชื่อ ……………………………………………………………..…………. ผูจ้องซื้อ  
(…………………………………………………………....……………) 

   


