
 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน)  

Subscription Form for New Ordinary Shares of Draco PCB Public Company Limited (Edited Version) 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 123,579,120 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.86 บาท  เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอตัราสว่น 2.38648228 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 

Offering New Ordinary Shares (the “Shares”) 123,579,120 shares with a par value of THB 1.00 per share at the offering price of THB 4.86 per share  to existing shareholders at a ratio of 2.38648228 existing shares for 1 new share 
วนัท่ีจองซือ้       17 สิงหาคม 2560       18 สิงหาคม 2560      21 สิงหาคม 2560       22 สิงหาคม 2560      23 สิงหาคม 2560      
Date                    17  August 2017           18 August 2017           21  August 2017            22 August 2017            23 August 2017                 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details- please fill in the completed information) 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)…………………………………….…..…… เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder’s Register No……..……………..…… 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย             เลขประจ าตวัประชาชน........................................................       บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย     เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง....................................... 
      Natural Person of Thai Nationality    ID Card No.                                                                                            Natural Person of Alien Nationality      Alien Card/ Passport No. 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย                    เลขทะเบียนนิติบคุคล............................................................      นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว                เลขทะเบียนนิติบคุคล...................................................... 
     Juristic Person of Thai Nationality     Company Registration No.                                                                     Juristic Person of Alien Nationality      Company Registration No. 
บ้านเลขท่ี  Address................................ ตรอก/ซอย Lane/Soi................................................... ถนน Road................................................... แขวง/ต าบล Sub-District............................................. 
เขต/อ าเภอ District...............................................................................  จงัหวดั Province...................................................................... รหสัไปรษณีย์ Postal Code .................................................. 
สญัชาติ Nationality ......................................... อาชีพ Occupation...............................................................วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) Date of Birth (registration date).............................................. 
หมายเลขโทรศพัท์ผู้จองซือ้ Subscriber’s telephone number      โทรศัพท์บ้าน Residence...........................................................โทรศพัท์เคลื่อนท่ี Mobile Phone........................................................ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี Tax ID No.................................................. ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย Type of tax payment    ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย Non Withholding Tax    หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย Withholding Tax 
ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ข้าพเจ้าถือหุ้น จ านวน.............................................................. หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นใหมจ่ านวน....................................................................หุ้น 
According to the Share Register Book as 31 July 2017 I/We own ................................................................ shares, and have the rights to subscribe for .............................................. shares 

มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้/  Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of Draco PCB Public Company Limited 
รายละเอียดการจอง (Subscription details) จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) / 

No. of Share subscribed (shares) 
จ านวนเงินที่ช าระ (บาท) /  

Amount (Baht) 
 จองซือ้น้อยกวา่สิทธิ / Subscription for less than the entitlement   
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   
 จองซือ้เกินสิทธิ (เฉพาะสว่นเพ่ิม) / Subscription in excess of the rights (only the excess portion)   

รวม / Total   
 

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วโดย / I/We enclose herewith my/our payment by 
 เงินโอน / Transfer “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ดราโก้ พีซีบ ีจ ากัด (มหาชน)” ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา รังสิต บญัชีออมทรัพย์ เลขที่ 183-1-08044-9 
                                   “Share Subscription Account, Draco PCB Public Company Limited”, Kasikornbank Public Company Limited, Rangsit Branch, Saving Account No. 183-1-08044-9 
 เช็ค / Cheque   แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque   ดร๊าฟท์ / Draft   
เลขท่ีเช็ค / Cheque No……………………………………..… วนัท่ี / Date………………..………….…….. ธนาคาร / Bank….………………................... สาขา / Branch……….…………………………  
โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน)” / “Share Subscription Account, Draco PCB Public Company Limited”. 
วิธีการส่งมอบหุ้น 
Securities delivery Method 

ผู้จองซือ้จะได้รับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีได้รับ
การจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น  

The subscribers will receive the securities certificate (Script) in the name of that subscriber, Thailand Securities Depository Company Limited (“TSD”), a registrar of the Company 
will deliver the securities certificate in the number of allotted securities to the subscriber by registered postal mail at the address as appeared in the register book within 15 business 
days starting from the last date of the subscription period. 
การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี)  
Refund of the subscription amount (if any) 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดยเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

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 to me/us by Check 
crossed “Account Payee Only” and sent to me/us by registered mail at the name and address appearing on the shareholder register book on 31 July 2017 
        ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนดังกลา่ว และจะไมย่กเลิกรายการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนี ้แต่หากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
และเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูต้องเรียบร้อยพร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ / ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรียก
เก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 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 honoured  within the subscription period. I may be 
deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
                                                                                                                                                                     ลงช่ือ / Signed............................................................................ ผู้ จองซือ้ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                           (…..............………................……………………..) 

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนตดัสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / 
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. 

หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription for Right Issued Shares 
(ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber) 

วนัท่ีจองซือ้       17 สงิหาคม 2560        18 สงิหาคม 2560       21 สงิหาคม 2560       22 สงิหาคม 2560       23 สงิหาคม 2560       
Date                    17 August 2017              18 August 2017            21 August 2017            22 August 2017            23 August 2017                   
บริษัท ดราโก้ พีซีบ ีจ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Draco PCB Public Company Limited received money from (name Subscriber).................................................................................................................... 
เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดราโก้ พีซีบ ีจ ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 4.86 บาท / For a subscription of new ordinary shares of  Draco PCB Public Company Limited at THB 4.86 per share  

รายละเอียดการจอง (Subscription details) จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) / 
No. of Share subscribed (shares) 

จ านวนเงนิที่ช าระ (บาท) /  
Amount (Baht) 

 จองซือ้น้อยกว่าสทิธิ / Subscription for less than the entitlement   
 จองซือ้ตามสทิธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   

 จองซือ้เกินสทิธิ (เฉพาะสว่นเพิ่ม) / Subscription in excess of the rights (only the excess portion)   
รวม / Total   

โดยช าระเป็น / made payable by  เงินโอน / Transfer   เช็ค / Cheque    แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque    ดร๊าฟท์ / Draft    
เลขท่ีเช็ค / Cheque No……………………………………… วนัท่ี / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….…….............................................….. สาขา / Branch………………………………...……..……… 

  
เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ / Authorized Officer………………………………………………………..…… 

 

เลขท่ีใบจอง / Subscription No……………………………….……… 

เลขท่ีใบจอง / Subscription No……………………………………… 




