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                                                                                                                                                                       เลขทีใ่บจอง................................................................. 
ใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน ของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม  
จํานวนไมเกิน 1,135,999,882 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

ในราคาเสนอขายหุนละ 1.50 บาท  

 วันท่ีจองซ้ือ   o  16 ตุลาคม 2560 o  17 ตุลาคม 2560 o  18 ตุลาคม 2560 o  19 ตุลาคม2560 o  20 ตุลาคม2560 

ขอมูลผูจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  โปรดกรอกขอความในชองดานลางน้ีใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูจองซ้ือหุน)  

o บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  เลขประจําตัวประชาชน………………………………………………………. 

o นิติบุคคลสัญชาติไทย        เลขทะเบียนนิติบุคคล…………………………………………………………       

o บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว  เลขทีใ่บตางดาว/หนังสือเดินทาง  .......................................................... 
o นิติบุคคลสัญชาติตางดาว    เลขทะเบียนนิติบุคคล………………………………….....….………..……. 

ช่ือ   o นาย  o นาง  o นางสาว  o นิติบุคคล............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 
ที่อยูที่สามารถติดตอได  บานเลขที่.................................... หมูที่.................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน................................ ...................................................................  
แขวง/ตําบล........................................................................ เขต/ อําเภอ................................................................................ จังหวัด ....................................................................รหัสไปรษณีย .....................................  
โทรศัพท................................................................  โทรศัพทเคล่ือนที่..........................................................  อีเมล....................................................................................สัญชาติ ..........................................................  
อาชีพ ...................................................................... วันเกดิ /วันจดทะเบียนนิติบุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจําตัวผูเสียภาษี ......................................................................  
มีความประสงคขอจองซ้ือและขอใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทดังน้ี  (อัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม ท่ีราคา 1.50 บาทตอหุน)  

ประเภทการจองซ้ือ สิทธิการจองซ้ือ (หุน) จํานวนหุนที่จองซ้ือ (หุน) ราคาเสนอขาย (บาทตอหุน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน (บาท) จํานวนเงิน (ตัวอักษร) 

o จองซ้ือนอยกวาสิทธิ   1.50   

o จองซ้ือตามสทิธิทัง้จํานวน   1.50   

o จองซ้ือเกินสิทธิ   1.50   

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี:  (ผูจองซ้ือหุนโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน)  

o ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท………..…………………………………………..….,……………

สมาชิกผูฝากเลขที่ ………………………….. นําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย  เลขที่ ...............… ……………………………………….…..…

ช่ือ ………………………………………………………....ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน (ช่ือผูจองซ้ือตองตรงกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย มิฉะน้ันจะดําเนินการออกใบหุนในช่ือผูจองซ้ือแทน)  

o ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลังผูจองซ้ือหุนจะตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด)  

o ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรน้ันไวในช่ือของขาพเจาและจัดสงใบหุนทางไปรษณียลงทะเบียนใหขาพเจาตามช่ือที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 29 

กันยายน 2560 โดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทดําเนินการใดๆ เพ่ือทําใหการจัดทําใบหุนและสงมอบใบหุนใหแกขาพเจาภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซ้ือหุน 

พรอมกันน้ี ขาพเจาขอสงเงินคาจองซ้ือหุนสามัญดังกลาวโดย  o  เงินโอน o แคชเชียรเช็ค  o  เช็ค o  ดราฟท   
เลขที่เช็ค.………………………….......……….............. วันที่……………………………….............. ธนาคาร ……….………….......…………………………….………  สาขา …………………….…….…………………….. 

โดยส่ังจาย  “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด เพ่ือจองซ้ือหลักทรัพย” เลขท่ีบัญชี 142-310059-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร 

ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนไมครบเต็มตามจํานวนหุนที่จองซ้ือ หรือไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนในสวนที่จองซ้ือเกินสิทธิ ขาพเจาตกลงใหบริษัท 
ดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบ โดยไมมีดอกเบี้ย และไมมีคาเสียหายใดๆ  ภายใน 10 วันทําการนับแตวันส้ินสุดกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือและชําระเงิน
คาจองซ้ือดังน้ี (ผูจองซ้ือหุนโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน) 
o โอนเขาบัญชีธนาคาร ……………………………………. เลขที่บัญชี.………………............... สาขา………………….. ..ซ่ึงช่ือบัญชีเปนช่ือของขาพเจา  
o  จายเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามขาพเจาและจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนวันที่ 29 กันยายน 2560   

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนตามจํานวนดังกลาวและจะไมยกเลิกการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนน้ีหากขาพเจาไมสงใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการจองซ้ือท่ีถูกตองเรียบรอย
พรอมชําระคาจองซ้ือ หรือหากแคชเชียรเช็ค/เช็ค/ดราฟท ที่สั่งจายแลวน้ันไมผานการเรียกเก็บภายในวันทําการถัดไป นับแตวันที่ชําระเงินหรือสงมอบ ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวโดยไมมีเงื่อนไขและไมสามารถ
เพิกถอนได ขาพเจาไดศึกษาขอมูลทั้งหมดท่ีเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และยินยอมผูกพันตามขอตกลงและเงื่อนไขในสารสนเทศดังกลาว และท่ีจะไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหลังอีกดวย 

 

การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) 

1.  ขาพเจาไดผานการทําแบบประเมิน Suitability Test มาแลว และรับทราบระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของขาพเจาแลว 

2.  ขาพเจารับทราบระดับความเสี่ยงของหุนสามัญท่ีขาพเจาจะจองซ้ือ 

ท้ังน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขาพเจาออกมาวา ขาพเจาไมเหมาะสมกับการจองซ้ือหุนในครั้งน้ี ขาพเจายังยืนยันและประสงคที่จะจองซ้ือหุนสามัญในครั้งน้ี และไดลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยันในฐานะผูจองซ้ือดานลาง โดยขาพเจารับทราบ
วา การลงทุนในหุนสามัญคร้ังน้ีไมเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงท่ีขาพเจายอมรับไดตามผลประเมิน Suitability Test ดังน้ัน หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุนสามัญน้ีตอไปในอนาคต บริษัทและบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมมี
หนาท่ีตองรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
บริษัทฯ และ บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด สามารถปฏิเสธการจองซ้ือในกรณีท่ีผูลงทุนท่ัวไปยังไมมีประวัติการทําและไมยินยอมทํา  
Suitability Test หรือผูลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ไดตํ่ากวาหุนสามัญน้ี และไมลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุนสามัญน้ี 

 

หลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) (ผูจองซ้ือ โปรดกรอกขอความในสวนน้ีดวย)  

วันที่จองซ้ือ  o  16 ตุลาคม 2560 o  17 ตุลาคม 2560 o  18 ตุลาคม 2560  o  19 ตุลาคม 2560 o  20 ตุลาคม 2560    เลขทีใ่บจอง...................................................................................... 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน (o  นอยกวาสิทธิ o  ตามสิทธิทัง้จํานวน  o  เกินสิทธิ) จํานวน................................................หุน ในราคาหุนละ  1.50 บาท รวมเปนเงิน........................................................ บาท  

โดยชําระเปน o  เงนิโอน o แคชเชียรเช็ค  o  เช็ค o  ดราฟท       
เลขท่ีเช็ค.............................................................................. วันที่  .............................................................................ธนาคาร ..........................................................................................สาขา ........................................................................... 

 โดยหากผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ผูจองซ้ือใหดําเนินการ : 
o ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” เลขท่ีสมาชิกผูฝาก.........................................บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขท่ี ...................................................................................... 
o ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา  
o ออกใบหุนในนามผูจองซ้ือ และสงมอบภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซ้ือหุน  

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน หรือไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนไมครบเตม็ตามจํานวนหุนที่จองซ้ือ หรือไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนในสวนที่จองซ้ือเกินสิทธิ ขาพเจาตกลง
ใหบริษัทดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบ โดยไมมีดอกเบ้ีย และไมมีคาเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทําการนับแตวันสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือและชําระเงินคาจองซ้ือ ดังน้ี    
(ผูจองซ้ือหุนโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน) 
o โอนเขาบัญชีธนาคาร ………………………………. เลขท่ีบัญชี.………………............... สาขา……………………………..ซ่ึงช่ือบัญชีเปนช่ือของขาพเจา  
o จายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามขาพเจาและจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนวันที่ 29 กันยายน 2560   

เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ............................................................................................ 
หมายเหตุ :  หากผูจองซ้ือประสงคจะเปล่ียนแปลงท่ีอยูที่ใหไว โปรดแจงการแกไขตอนายทะเบียนโดยตรง และจัดสงไปท่ีฝายปฏิบัติการหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000  

 

 

 

ผูฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผูฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

การลงทุนในหุนยอมมีความเส่ียงผูจองซ้ือควรศึกษาขอมูลในสารสนเทศอยางรอบคอบกอนตัดสินใจจองซ้ือหุน 

 

"   

    ลงช่ือ ……………………………………………………………..…………. ผูจองซ้ือ  
(…………………………………………………………....……………) 
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    ลงช่ือ ……………………………………………………………..…………. ผูจองซ้ือ  
(…………………………………………………………....……………) 









 
 

Subscription No................................................................. 

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of  
Nok Airlines Public Company Limited  

Offering to existing shareholders at the ratio of 1 existing share to 1 newly issued ordinary share, 

Total amount of not exceeding 1,135,999,882 shares 

at the par value of Baht 1 per share at the offering price of Baht 1.50 per share 

Subscription Date  o  16 October  2017 o  17 October 2017 o  18 October 2017 o  19 October 2017 o  20 October 2017 

Subscriber of new ordinary shares Nok Airlines Public Company Limited , please clearly fill in the spaces below 

I (Please specify type of subscriber)  

o Natural Person of Thai Nationality  ID Card No. ……………………………………….…….. 

o Juristic Person of Thai Nationality  Company Registration No. …………………………… 

o Natural Person of Alien Nationality Alien Card/Passport No. ………………………………. 

o Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. ……………..…………….. 

Name o Mr. o Mrs. o Miss o Juristic Person o Other (Specify…………………….......) ..........................................................................................................................    

Contact address: Housing Number………………Moo………………Soi……………………………………….Street.................................................................................... 

Kwang/Tambol……………………...…………Khet/Amphur……………………………………..Province………..…………………Postal Code ....................................... 

Telephone No.   .......................................... Mobile No. .............................................Email………………………..…………………….Nationality ...................................... 

Occupation   ........................................................ Date of Birth/Registration Date (DD/MM/YY) ........./........../.........Tax ID. No. ...................................................................  

Hereby intend to subscribe and request allotment of newly issued ordinary shares (1 existing share to 1 newly issued ordinary share at the offering price of Baht 1.50 per share.  

Subscription Type Subscription Right 

(Shares) 

Subscribed Shares 

(Shares) 

Offering Price  

(Baht per Share) 

Total Amount  

(Baht) 

Amount 

 (In Words) 

o Subscribe less than entitled 

subscription right  
  1.50   

o Subscribe all entitled 

subscription right  
  1.50   

o Subscribe more than entitled 

subscription right  
  1.50   

If the shares are allotted to me, I hereby agree to the following procedure: (Please mark in front of your choice) 

o Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted shares and arrange for participant 
name ……………………….… No. ……………… to deposit those shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for security trading account 
No. .........................................…… Name …..……....................................which I have with the said Company (The subscriber’s name must be correspondent with 
the trading account name, otherwise the share certificated will be issued to subscriber) 

o Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited 
under Issuer account for my name account number 600 (For issuing a share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD) 

o Issue a share certificate in my name and deliver by registered postal mail to the name and address appeared in the share register book on 29 September 2017 within 
15 business days from closing of the subscription period 

I herewith submit my payment for subscription of the said shares by     o Transfer o Cashier Cheque  o Cheque   o Draft  
Cheque No. …………..…………………................... Date ............................................................... Bank .........................................................................Branch .......................................................................................... 

Made payable to “Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”, Current Account No. 142-310059-1, Bangkok Bank Plc., Sathorn Branch  

In case where I have been allocated part of the subscribed shares or not been allocated any or part of the oversubscribed shares, I hereby agree to have the Company 
refund the subscription amount for those not allocated shares without interest and without indemnity to me within 10 business days after the last day of the subscription 

period by: (Please mark in front of your choice)    

o Transfer to my account Bank ……………………. Account No. …………………...Branch…………….. .. (The account name has to be the same as my/our own name) 

o Cheque made payable to me and sent via registered mail to the address appeared at the closing date of Share Register Book as at 29 September 2017 

I hereby undertake to purchase the said number of shares or any amount allotted to me and shall not cancel my subscription. In case I have not provided the Subscription Form with clearly and 

fully filled information and all required documents including the payment or in case the Cheque/Cashier Cheque/Draft cannot be cashed within the following business day of the payment date, I 

agree to irrevocably give up my rights in this share subscription without conditions. I hereby undertake that I studied all information relevant to the Share Offering and agree to the conditions as 

stated in the Information Memorandum and/or as may be amended in the future. 

 Signed …………..…………………………………………..……….… Subscriber 

 (……………………………………………………………) 

Suitability Test 

1) I completed a suitability test and acknowledged my acceptable risk level. 

2) I acknowledged the risk level of the ordinary shares which I will subscribe.  

Although my result of the suitability test states that the ordinary shares subscription does not comply with my acceptable risk level, I still insist and intend to subscribe for these ordinary shares 

by signing below to confirm my investment intention. I acknowledge that I invest in the ordinary shares which do not comply with the result of my suitability test. Therefore, Asia Plus Securities 

Company Limited shall have no responsibilities for any loss from my investment in the future. 

 Signed …………..…………………………………………..……….… Subscriber 

 (……………………………………………….……………) 

 

Subscription receipt for new ordinary shares of Nok Airlines Public Company Limited (Subscriber, please fill out this portion)  

Subscription Date  o  16 October 2017 o  17 October 2017 o  18 October 2017 o  19 October 2017 o  20 October 2017 Subscription No. …………………… 

Asia Plus Securities Company Limited received payment from (The name as specified in the subscription form) ................................................................................................................ 

For a subscription of ordinary shares of the Company of ......................................... Shares at Baht 1.50 per share totaling  .......................................................Baht made payable by:   

o Transfer  o Cashier Cheque    o Cheque   o Draft    

Cheque No. …………..…………………................... Date .......................................... 
Bank .........................................................................Branch .......................................................................................... 

If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow: 

o Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors” Participant No. ..............................Security trading 
account No. ....................................................................................................... 

o Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those share under Issuer account for my name account number 600 

o Issue a share certificate in the name of subscriber  

In case where I have been allocated part of the subscribed shares or not been allocated any or part of the oversubscribed shares, I hereby agree to have the Company 
refund the subscription amount for those not allocated shares without interest and without indemnity to me within 10 business days after the last day of the subscription 

period by: (Please mark in front of your choice)    

o Transfer to my account Bank ……………………. Account No. …………………...Branch………………….. ..  

o Cheque made payable to me and sent via registered mail to the address appeared at the closing date of Share Register Book as at 29 September 2017 

Authorized Officer........................................................................................ 

 

 

 

ผูฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผูฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

"   

The Company and Asia Plus Securities Co., Ltd. can deny any share subscription if the subscriber 

does not complete or refuses to do the Suitability Test or the subscriber whose result of the test does 

not comply with the subscription does not sign to acknowledge the risk level of the subscribed shares. 

Please be aware that there is risk involved in stock investment 

Please read the Information Memorandum thoroughly before subscribing 

Remark : The subscriber who wishes to change the address, please directly send the notice of such change to the Securities Operation Department, Thailand Security Depository Company Limited. 93 Ratchadaphisek Road, 

Dindaeng, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-9000 
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