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เลขที ใบจอง / Subscription No........................................... 

ใบจองซื  อหุ้นสามัญเพิ!มทุนบริษัท จี แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

Subscription Form for New Ordinary Shares of G Capital Public Company Limited 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ!มทุน จาํนวน 100,000,000 หุ้นมูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดมิมีสิทธิซื  อหุ้นสามัญเพิ!มทุนใหม่ได้ 1 หุ้น  (อัตราส่วน 2:1) ราคาจองซื  อหุ้นละ #.$$ บาท 

Offering New Ordinary Shares (the “Shares”) 100,000,000 shares with a par value of Baht 0.50 per share at the to existing shareholders at a ratio of 2 existing share for 1 new shares at the offering price of Baht 2.00 per share 

วันที!จองซื  อ / Date o 14 ก.พ. 2562 / 14 Feb 2019 o 15 ก.พ. 2562 / 15 Feb 2019 o 18 ก.พ. 2562 / 18 Feb 2019 o 20 ก.พ. 2562 / 20 Feb 2019 o 21 ก.พ. 2562 / 21 Feb 2019 

ข้อมูลผู้จองซื  อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี  ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information) 

ชื อ/Name o นาย/Mr. o นาง/Mrs. o นางสาว/Miss oนิติบคุคล/Corporate ........................................................................................... เลขทะเบยีนผู้ ถือหุ้นเลขที /Shareholder’s Register No................................

o บคุคลธรรมดาสญัชาติไทยเลขประจําตวัประชาชน 

     Natural Person of Thai Nationality     ID Card No. 

o นิติบคุคลสญัชาติไทยเลขทะเบยีนนิติบุคคล………………………………………………………… 

     Juristic Person of Thai Nationality     Company Registration No. 

o บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขที ใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง  .................................................... 
     Natural Person of Alien Nationality    Alien Card/ Passport No. 

o นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนนิติบุคคล………………………………….....….………..……. 

     Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. 

ที อยู่ให้เป็นไปตามที ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิในการจองซื "อหุ้นสามญัเพิ มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) (วนัที  13 พฤศจิกายน 2561) ซึ งบริษัทฯได้รับจาก บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ”) / shareholders database in accordance with the share register book (Record Date) as of 13th November 2018 that the Company 

obtains from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders Database”) โทรศพัท์ที ติดต่อได้ / Telephone ...................................... 

ข้าพเจ้ามีหุ้นเดิมของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิในการจองซื "อหุ้นสามญัเพิ มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ในวนัที  13 พฤศจิกายน 2561 จํานวน / According to the Share Register Book (Record 

Date) as of 13 Nov 2018, I/We own …….......................................……….....หุ้น / shares  

มีสทิธิในการจองซื "อหุ้นสามญัเพิ มทุนของบริษัทฯ จาํนวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares มีความประสงค์ขอจองซื "อและ
ขอให้จดัสรรหุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงันี " Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of G Capital Public Company Limited 

ประเภทการจองซื  อ 

Subscription type 

จาํนวนหุ้นที!จองซื  อ (หุ้น) 
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงนิทั  งสิ  น (บาท) 
Amount (Baht) 

o จองซื "อน้อยกว่าสทิธิ / Subscription for less than the entitlement   

o จองซื "อตามสทิธิทั "งจํานวน /Subscription for full entitlement   

o จองซื "อเกินสทิธิ(เฉพาะสว่นเพิ ม) / Subscription in excess of the rights (only excess portion)   

รวม / Total   

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนนิการดงัต่อไปนี ":  (ผู้จองซื "อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ งเทา่นั "น) 

If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)  

o    นําหุ้นเข้าบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นสําหรับหุ้นที ได้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื อผู้ฝาก” และดําเนนิการให้บริษัทหลกัทรัพย์............................................................ 
สมาชิกผู้ฝากเลขที ................................ (โปรดระบ ุชื อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที มีรายชื อปรากฏด้านหลงัใบจอง) นําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั เพื อบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ ซึ งข้าพเจ้ามีอยูก่บั
บริษัทนั "น บญัชีเลขที .............................(ชื อผู้จองซื "อต้องตรงกบัชื อบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ มิฉะนั "นจะดําเนินการนําหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที  600) 

Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) ………………………………………Participant No. …….....…….…… 

(Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. 

…………….…………. (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the account of Securities Issuer Member No.600) 

o นําหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นสําหรับหุ้นที ได้รับการจดัสรรในนามของ  “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื อผู้ฝาก” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที  600 เพื อข้าพเจ้า. ทั "งนี "ผู้จองซื "อต้องกรอกเอกสารเพิ มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ที ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์(Issuer Account) 

และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ให้ครบถ้วนและยื นพร้อมใบจองซื "อหุ้นฉบบันี " (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผู้จองซื "อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด) 
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer 

account number 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 and FATCA documents and submit together with this subscription form (For issuing 

a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited) 

o แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นสําหรับหุ้นที ได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้าตามชื อและที อยู ่ที ระบไุว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพิ มทนุดงักล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนญุาตให้ทําการซื "อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock 

Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

พร้อมกนันี " ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซื "อหุ้นสามญัดงักลา่วโดย  I/We enclose herewith my/our payment by 

o การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899  
       ชื อบญัชี “ บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั มหาชน เพื อจองซื "อหลกัทรัพย์ ” หรือ ” UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions ”  

  
o แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque o เช็ค Cheque o  ดร๊าฟท์ Draft โดยนําฝากผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899 ภายในเวลา 12:00 น. ของวันที! 20 ก.พ. 2562 

 สั! งจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพื!อจองซื  อหลักทรัพย์ ”/ “ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions ” 

 เลขที เช็ค Cheque No…………….......………..............วนัที Date……………………….............ธนาคารBank….………….......…………………………….………  สาขาBranch……………….…….……………………… 

ในกรณีที ข้าพเจ้าไม่ได้รับจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนที จองซื "อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนนิการคืนเงินค่าจองซื "อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื "อ โดยโอนเงินผ่านระบบอตัโนมตัิ (ATS) เข้าบญัชีข้าพเจ้า ธนาคาร ........................สาขา 
............................................. เลขที บญัชี ........................................ (โปรดแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเทา่นั "น และชื อบญัชีต้องเป็นชื อเดียวกบัชื อผู้จองซื "อหลกัทรัพย์เทา่นั "น)If I/We 

have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned by automatic transfer system (ATS) to my/our account of bank 

………….… branch …………. No. ………………... (Please enclose the copy of the front page of saving or current bank account book and the name on the book must be the subscriber’s name)  

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซื "อหุ้นสามญัเพิ มทนุจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื "อหุ้นเพิ มทนุนี "  แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื "อหุ้นสามญัเพิ มทนุที ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื "อที ถกูต้อง
เรียบร้อยพร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทฯภายในระยะเวลาการจองซื "อ หรือหาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที สั งจ่ายแล้วนั "นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื "อหุ้นสามญัเพิ มทนุ 

I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for 

share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay-in slip or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 

 

หลักฐานการรับฝากการจองซื  อหุ้นสามัญเพิ!มทุน Receipt for subscription for Right Issued Shares (ผู้จองซื  อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี  ด้วยThis section must be filled by the subscriber) 

วนัที จองซื "อ/ Dateo 14 ก.พ. 2562 / 14 Feb 2019 o 15 ก.พ. 2562 / 15 Feb 2019 o 18 ก.พ. 2562 / 18 Feb 2019 o 20 ก.พ. 2562 / 20 Feb 2019 o 21 ก.พ. 2562 / 21 Feb 2019 เลขที ใบจอง / Subscription No.............................. 

บริษัท จี แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก(ชื อตามใบจอง) / G Capital Public Company Limited received money from (name Subscriber)............................................ 

เพื อจองซื "อหุ้นสามญัของ บริษัท จี แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท/ For a subscription of new ordinary shares of G Capital Public Company Limited at Baht 2.00 per share  

จํานวน / No. of shares .................................................หุ้น / shares รวมเป็นเงิน Amount ............................บาท / baht โดยชําระเป็น / made payable by 

o เงินโอน  o แคชเชียร์เชค็Cashier Cheque o เช็คCheque o ดร๊าฟท์Draftเลขที เช็ค/ Cheque No…………………วนัที / Date……………………ธนาคาร/ Bank….…….............สาขา/ Branch……………………………… 

 ผา่นระบบ Bill Payment กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899 

นําหุ้นเข้าบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพื อผู้ฝาก/Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors 

o เลขที สมาชิกผู้ฝาก/ Participant No. …………………………………เลขที บญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์/ Securities trading account number ………………………………….. 

o นําหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที  600 ในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพื อข้าพเจ้าฯ /Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account  No.600 

o แบบรับใบหุ้น(Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซื "อ/ Issue the share certificate in the name of subscriber 

ในกรณีที ข้าพเจ้าไม่ได้รับจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนที จองซื "อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนนิการคืนเงินค่าจองซื "อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื "อ โดยโอนเงินผ่านระบบอัตโนมตัิ (ATS) เข้าบญัชีข้าพเจ้า  
If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned by automatic transfer system (ATS) to my/our account of 

ธนาคาร / Bank............................... สาขา / Branch ............................................. เลขที บญัชี / Acc. No. ............................................ 

เจ้าหน้าที ผู้ รับมอบอํานาจ/ Authorized Officer ………………………………………..…………………………... 

หมายเหต ุ:  หากผู้จองซื "อประสงค์จะเปลี ยนแปลงที อยู่ที ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปที ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที  93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000  

 

 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี ยงผู้จองซื !อควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื !อหุ้น 

Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all 

information before deciding on the share subscription 

ลงชื อ ………………………………………………………………. ผู้จองซื "อ Subscriber 

        (……………………………………………..………………) 

สิ งที ส่งมาด้วยลําดับที  2 / Enclosure No. 2 

ใบจองซื !อ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั!น 
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