เลขที่ใบจอง/Subscription Form No……………………………………………..
สิ่งที่แนบมาด้วยลําดับที่ 3 / Enclosure No.3

ใบจองซื้อ 1 ใบต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้นเท่านั้น / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)

วันที่จองซื้อ/Subscription Date

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Nok Airlines Public Company Limited
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจาํ นวน 908,799,918 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.75 บาท
Offering to existing shareholders of 908,799,918 new ordinary shares at a par value of Baht 1 per share at the offering price of Baht 2.75 per share
31 มกราคม 2562 / 31 January 2019
1 กุมภาพันธ์ 2562 / 1 February 2019
4 กุมภาพันธ์ 2562 / 4 February 2019
5 กุมภาพันธ์ 2562 / 5 February 2019

6 กุมภาพันธ์ 2562 / 6 February 2019

ข้ อมูลผู้จองซื ้อหุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่องด้ านล่างนี ้ให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below

เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) / To Board of Directors of Nok Airlines Public Company Limited (“the Company”)
ข้าพเจ้า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
นิติบุคคล/Company ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel. …………………………………………………………………………………..….……………………
บัตรประจําตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขที่ / No. …………………………………………………..……………………………………………………………………………………...
ที่อยู่ / Address …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ามีหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ 4 มกราคม 2562 จํานวน / According to the Share Register Book as of Record date, 4 January 2019, I/We own ………………...………………. หุน้ / shares
มีสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังนี้
จํานวนที่จองซื้อ (หุน้ ) /
จํานวนเงินที่ชาํ ระ (บาท) /
/ I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows :
No. of shares subscription (Shares)
Total payment amount (Baht)
จองซื้อตามสิทธิท้งั จํานวน / Subscription for full of the entitlement
โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
/ Choose only one
จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจํานวนที่จองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)
รวมจองซื้อทั้งสิ้น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชําระเป็ น / I/ We enclose my/our payment by
การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment / Money Transfer via Bill Payment
เช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน ฝากผ่านระบบ Bill Payment / Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft via Bill Payment
(ในกรณี ที่ส่งค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชําระเป็ นเช็คบุคคล หรื อเช็คธนาคาร หรื อตัว๋ แลกเงิน จะต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 1 วันทําการ และเช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรื อ ตัว๋ แลกเงิน ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ภายใน
ระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562/ In case of payment by personal cheque or cashier cheque or draft, it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 1 working day and the personal cheque or cashier cheque or bank draft should be dated
no later than 4 February 2019) เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………..…………… ลงวันที่ / Date ……………..…………… ธนาคาร / Bank ………………..….……….……… สาขา / Branch ………………..………..………………..…………………
โดยสัง่ จ่าย “บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน้ ” เลขที่บญั ชี 049-3-14530-4 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ / Payable to “AIRA Securities Public Company Limited For Subscriptions” Account number 049-3-14530-4,
Siam Commercial Bank Plc., Thanon Witthayu Branch
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดําเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose
only one)
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดําเนินการให้ บริ ษทั ................................................................................................ เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ..............................................
นําหุ ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่ ............................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.
For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name .................................................................. TSD member no. ..................................... to deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our
securities a/c no. ................................................... maintained at the said TSD member company.
ให้ฝากใบหุ ้นสามัญตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุ ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” for the allotted
Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)
ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจํานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดําเนินการใด ๆ เพื่อทําให้การจัดทําใบหุน้ และส่งมอบใบหุ ้น
ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื้อหุน้ / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We agree to
have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.
ในกรณี จองซื้อเกินกว่าสิทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ หรื อได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจํานวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืนผ่านระบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และข้าพเจ้าได้แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหน้าแรกพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมกันนี้ / In case of subscription more than shareholding proportion and I/We am/are not allotted the said Shares in excess of shareholding proportion or no allotment for full amount that I/we subscribe for the excess
of shareholding proportion, I/we agree to receive the refund via Automated Transfer System (ATS), I/we have attached a certified true copy of the front page of the subscriber’s bank account:
บัญชีธนาคาร/Bank account ...................................................................................... เลขที่บญั ชี/ Account No. ...................................................................................... สาขา/ Branch .......................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน หรื อเงินโอนเข้าบัญชี
มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรื อหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน ที่สงั่ จ่ายแล้วนั้นไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อและข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุนของบริ ษทั
และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
I/We hereby undertake to subscribe 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 with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Money Transfer) or
the Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in
the Notification of the Allotment of Newly Issued Ordinary Shares of the Company, including the amendment.
ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in share investment
การประเมินความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1.ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทําแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2.ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุน้ สามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุน้ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุน้ สามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุ น้
สามัญ ครั้งนี้ ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my
signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.
ลงชื่อ ………..............................................................................ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(………..............................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซื ้อ โปรดกรอกข้ อความในส่วนนี ้ด้ วย) (Subscriber please also fill out the portion)

วันที่จองซื้อ / Subscription Date ………………………………………………………………………….
เลขที่ใบจอง/Subscription Form No. ………………………………………………….
บริ ษ ัทหลัก ทรั พย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) ได้รับเงิ น จาก / AIRA Securities Public Company Limited received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพื่อจองซื้ อหุ ้น สามัญเพิ่มทุ นของบริ ษ ัท
จํานวน / For a subscription of the newly issued ordinary shares of the Company of ……………………………………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ ละ 2.75 บาท / at Baht 2.75 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of ………………………………………… บาท /Baht
โดยชําระเป็ น / made payable by
เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment / Money Transfer via Bill Payment
เช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน ฝากผ่านระบบ Bill Payment / Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft via Bill Payment
เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………………….. ลงวันที่ / Date ………………………………………….. ธนาคาร / Bank ………………………………………...………………………. สาขา / Branch …………………………………………………….
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรหุน้ ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ............................................................................ บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่ ...............................................................................................................................
/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ......................................................................... Securities trading account number. ..............................................................................................
ออกใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under
issuer account for my name, account number 600
ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทําการนับแต่ปิดการจองซื้อหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date
บัญชีธนาคารสําหรับรับเงินคืน บัญชีธนาคาร/Bank account .......................................................................... เลขที่บญ
ั ชี/ Account No. ............................................................................ สาขา/ Branch ..............................................
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอํานาจ / Authorized Officer ……….............................................................................

หมายเหตุ: หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

ผู้ฝาก
เลขที่Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

236
242

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าล์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้ จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

247
248
924

SUB-BROKER
243
245

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์ สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODY SERVICES)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER)

หมายเหตุ/Notes:
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้ หุ้น มาพร้ อมกับใบจองซือ้ หุ้นฉบับนีด้ ้ วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร ดังกล่าวต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ สําหรับการจองซื ้อจากต่างจังหวัดรับเป็ นตัว๋ แลกเงินเท่านัน้ / The Company accepts only personal cheque or cashier cheque
that can be drawn from Bangkok branches only. For subscription from upcountry, only bank draft is acceptable.
- ในกรณีที่เช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ตัว๋ แลกเงิน ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ให้ ถือว่า ข้ าพเจ้ าสละสิทธิที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้/ If the personal cheque or cashier cheque or bank draft cannot be
cleared for whatsoever reason, it is considered that I/we have waived my/our subscription rights.
- ผู้จองซื ้อ โปรดสัง่ จ่ายเช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ตัว๋ แลกเงิน รวมเป็ นฉบับเดียวกัน ทังกรณี
้
จองซื ้อ ตามสิทธิ หรือตํ่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร/ The subscriber shall pay in only one personal cheque, cashier cheque or
bank draft for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement .
- ถ้ าจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นนี ้ไม่ตรงตามจํานวนเงินที่บริษัทได้ รับชําระ บริษัทจะถือตามจํานวนเงินที่ได้ รบั ชําระเป็นหลัก/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received,
the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount.

