
แบบฟอรม์แสดงความจาํนงการใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน)  
Subscript ion  form for  common shares of  ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

วนัทีย่ ืน่ความจาํนงการใชส้ทิธ ิ/ Subscription Submission Date  ....................................................................................  

ทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิลขที ่/ Warrant holder registration No.  .....................................................................  

เรยีน  คณะกรรมการ บรษิทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
To The Board of Directors of  ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิตบุิคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic person)   ............................................................................  นามสกุล / Surname ..................................................................  

วนั/เดอืน/ปีเกดิ / Birth Date  ............. ./. ....... ./. ............  เพศ / Sex  ..........................  สญัชาต ิ/ Nationality  .....................................  อาชพี / Occupation ...................................................................  

บา้นเลขทีป่จัจุบนั / Address No.  .............................................  ตรอก/ซอย / Soi ....................................................................  ถนน / Road  ................................................................................................  

แขวง/ตาํบล / Sub-District  ..........................................................  เขต/อําเภอ / District  .............................................................  จงัหวดั / Province  ......................................................................................  

รหสัไปรษณยี ์/ Postal Code  ....................................................  โทรศพัท ์/ Telephone  ..............................................  เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี/ Tax ID No  ...........................................  

ประเภทการเสยีภาษ ี/ Type of Tax Planning      หกัภาษ ี/ Tax to be deducted      ไมห่กัภาษ ี/ Tax no to be deducted 

โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หุน้ / Please specify type of subscribers  

 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย / Thai Individual     เลขบตัรประจาํตวั เลขที ่ / Identification No.  ................................................................................................................  

 บุคคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว / Alien Individual    ใบตา่งดา้ว / Alien card, หนงัสอืเดนิทาง / Passport, เลขบตัรประจาํตวัเลขที ่/ ID card No..................................................  

 นิตบุิคคลสญัชาตไิทย / Thai Juristic Entity  เลขทะเบยีนบรษิทั / Company Registration No.  .............................................................................................................  

 นิตบุิคคลสญัชาตติา่งดา้ว / Alien Juristic Entity  เลขทะเบยีนบรษิทั / Company Registration No.  ............................................................................................................  

ในฐานะผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั (ACAP-W2) ของ บรษิทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัของ

บรษิทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี / Being the warrant holder of ASIA CAPITAL GROUP PCL. (ACAP-W2), 
I hereby intend to exercise the right  to purchase the common shares of ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED as follow:  
1.  จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ/ Amount of the warrants to exercise   .................................................................................................................................................  หน่วย / Unit  

2.  จาํนวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of the common shares received from the exercise of the warrants  ..................................................................................................................... .หุน้ 

อตัราการใชส้ทิธ ิ: ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย : 1 หุน้สามญั ในราคาหุน้ละ 6.00 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง ือ่นไขการปรับสิทธิ / 
             The exercise ratio : 1 warrant  : 1  common share at the exercise price of Baht 6.00 per share or adjusted price as refer in the Terms and Conditions of Warrant  
3.  รวมเป็นเงนิทีต่อ้งชําระในการจองซือ้หุน้สามญั / Totaling of payment  ......................................................... บาท / Baht  และ คา่อากร / and duty stamps   ........................................ บาท / Baht 

4.  ขา้พเจา้ไดช้ําระเงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว  โดย /  I herewith submit for payment of the common shares  by 

 เชค็ /   Cheque   แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque  ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Bill of Exchange   เงนิสด / Cash  

สัง่จา่ย “    บญัชจีองซือ้หุน้เพิม่ทุน บรษิทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ”  / payable to  “        ACCOUNT FOR RIGHT ISSUE SHARES OF ASIA CAPITAL GROUP 

PUBLIC COMPANY LIMITED  ”   ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขา พหลโยธิน  เลขทีบ่ญัช ี001-9-41191-7

เลขที ่/ No.   .............................................   วนัที ่/ Date  .......................................  ธนาคาร / Bank ..................................................................... สาขา / Branch ....................................................  

5.  ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั และขอรบัทอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดงัน้ี  
I have delivered the warrant certificate and received the less warrants , which are not exercised (If any.) 
สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธจิาํนวน / Amount of Delivered warrants  ...............................................  ใบ  Certificate (s) ตามรายละเอยีดดงัน้ี / with the following details :  

เลขทีใ่บสาํคญั / Warrant Certificate (s) No.  ........................................................  จาํนวน /  Amount   ..................................................................  หน่วย / Unit  

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี / Amount of the less warrants which are not exercised (If any )  ...............................................................  หน่วย / Unit  

6.  หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัตอ่ไปน้ี ( ผูจ้องซือ้หุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
  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 of the followings ) :   

 ใหอ้อกหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่ผูฝ้าก” และดาํเนินการให ้บรษิทั  ......................................................  

ผูฝ้ากเลขที ่ ......................................... นําหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่ผูฝ้าก เพือ่บญัชซีือ้ขายหุน้เลขที ่

............................................... ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนักําหนดการใชส้ทิธ ิ

Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors  ” and proceed for .........................................Participant No. .........................  

to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No......................................... I have with that company within  
7 business days from the exercised date. 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้โดยขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะมอบหมายใหบ้รษิทัดาํเนินการใดๆ เพือ่ทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้สามญัและการสง่มอบใบหุน้

สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนักําหนดการใชส้ทิธ ิ/ 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 15 business days from the exercised date. 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะรบัซื้อหุน้สามญัจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุ้นสามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัที่ไดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วน

เรยีบรอ้ยพรอ้มเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ตัว๋แลกเงนิ  มาถงึบรษิทัภายในกําหนดระยะเวลาแจง้ความจํานงการใช้สทิธ ิหรอืเช็ค/แคชเชยีร์เช็ค/ตัว๋แลกเงนิไม่ผ่านการชําระเงนิจากธนาคารให ้

ถอืว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิธกิารจองซื้อหุน้ / 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 / cashier cheque / bill of exchange / cash to the company within notification period or cheque / cashier cheque / bill of 
exchange is been refused from the bank, I shall not intend to exercise the warrants.  
 
 ลงชื่อ / Signature  .....................................................................ผูข้อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั / Subscriber   

 (...............................................................................) 
 
บรษิทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง)  ................................................................................................................................................           
ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED received money from ( Name of subscriber )   .............................................................................................................................   
เพือ่จองซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธขิอง บรษิทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) : ACAP-W2 /  For a subscription of common shares of  ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED : ACAP-W2 จาํนวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ ิ/ Amount of common shares received from the exercise of the right  ............................หุ้น / Shares  ในราคาหุน้ละ 6.00

 บาท / at the price of Baht  6.00 per share จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน / Amount of the less warrants which are not exercised ...................................หน่วย / Unit  ชําระโดย / payment by 
  เงนิสด  / Cash  เชค็ / Cheque     แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque   ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Bill of Exchange  เลขที ่/ No.  ......................................................  

วนัที ่/ Date ............................. ธนาคาร / Bank..................................... สาขา / Branch ................................................จาํนวนเงนิ / Amount of Baht ............................................ บาท 
 

      เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอํานาจ / Authorized officer ................................................................................... 

      (.....................................................................................) 
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

 

เอกสารท่ีใช้ประกอบในการขอแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญั  

1. ตน้ฉบบัใบสาํคญัแสดงสทิธ/ิใบแทนทีจ่ะขอใชส้ทิธแิปลงสภาพ 

2. แบบฟอรม์แสดงความจาํนงการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีก่รอกขอ้มลูรายละเอยีดครบถว้น 

3. เอกสารประกอบการขอใชส้ทิธ ิ

3.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

− สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

3.2 กรณีนิตบิุคคล 

− สาํเนาหนงัสอืรบัรองของนิตบิคุคลผูข้อใชส้ทิธ ิ(พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

− หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี  

− สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอีํานาจลงนามกระทําการแทนนิติบุคคล หรอืผู้มอบอํานาจและผู้รบั

มอบอาํนาจ 

4. เอกสาร/หลกัฐานการชาํระเงนิ 

 

วิธีการชาํระเงิน   

1. ชําระโดย เชค็ / ดราฟท ์/ แคชเชยีรเ์ชค็ / ตัว๋แลกเงนิธนาคาร ทีส่ามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครภายใน  2

วนัทําการ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “ บญัชจีองซือ้หุ้นเพิม่ทุน บรษิทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ”  

โดยเชค็จะต้องลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 8 ธันวาคม 2560  และยื่นความจํานงระหว่างวนัที ่7-8 ธันวาคม 2560 (ก่อน 12.00 น.)

      

2. ชาํระโดยเงนิโอนเขา้บญัช ี 

เขา้บญัช ี ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา พหลโยธิน เลขทีบ่ญัช ี001-9-41191-7

ชื่อบญัช ี   “ บญัชจีองซือ้หุน้เพิม่ทุนบรษิทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ”  

       หรอืบญัช ี “ Account for right issue shares of ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ” โดย 

       โอนเงินเข้าบญัชีไม่เกินวนัท่ี 14 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น    และยื่นความจํานงระหว่างวนัที่ 7-14 มิถุนายน 2560

      เวลา 9.30 – 15.30 น. 

  

         กาํหนดการในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ACAP-W2 ครัง้ท่ี 1 

1. วนัที ่เวลา ยื่นความจาํนงในการขอใชส้ทิธ ิ: วนัที ่7-14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 – 15.30 น. 

2. วนัทีใ่ชสัทิธ ิ: วนัที ่15 ธันวาคม 2560

สถานท่ีติดต่อ/จดัส่งเอกสาร แสดงความจาํนงในการขอใช้สิทธิ 

บรษิทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) www.acap.co.th

สาํนกังาน เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

ช้ัน 24 ห้องเลขท่ี 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

โทรศพัท ์02-793-3888 ,02-793-3906   โทรสาร 02-793-3944 

Email: navin_p@acap.co.th 

ชื่อผูป้ระสานงาน  : คุณนาวิน ปิยะ

ACAP-W2 
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