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

แบบแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญรุ่นท่ี 4 ของ บริษัท เอฟโวลูช่ัน แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) (E-W4) (สาํหรับการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย) 
EXERCISE NOTIFICATION FORM OF WARRANT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF EVOLUTION CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 4 (E-W4) (For the last exercise) 

ระยะเวลาแสดงความจาํนงการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น. ระหว่างวันที ่18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 (ยกเว้นเสาร์-อาทติย์ และวันหยุดราชการ) 15 วันก่อนวันกาํหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายซึ่งตรงกับวันที ่2 กุมภาพันธ์ 2559 

Period for the notification of the intention to exercise E-W4 is 9.00 a.m. – 3.00 p.m. during January 18 – February 1, 2016 during (excepted weekend and national holiday) 15 days prior the last exercise date which is February 2, 2016 

 
                                                                                                                                                                       วนัท่ีย่ืนความจํานงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
 ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………………….. 
เรียน    คณะกรรมการ บริษัท เอฟโวลชูัน่ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) / To The Board of Directors of  Evolution Capital Public Company Limited 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล) / I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)………………………………………………………………………................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด / Date or Birth.............................…………… สญัชาติ / Nationality.......................…………………. เพศ / Sex ………………..............อาชีพ / Occupation ………….......……......................................................  
ท่ีอยู่เลขท่ี / Address No..............…...................... ตรอก/ซอย / Lane/Soi....................................….…….  ถนน / Road …....................…........................... แขวง/ตําบล / Sub-District.......….............................................................  
เขต/อําเภอ / District ……....……….......…จงัหวดั / Province........…….…......................... รหสัไปรษณีย์ / Postal Code.............…................. โทรศพัท์ / Telephone No.................................... ประเทศ / Country ……....….............. 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี / Tax ID No........................…………………………  ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning              � หกัภาษี / Tax to be deduced                         � ไม่หกัภาษี / Tax not to be deduced 
โปรดระบุประเภทผู้จองซือ้หุ้น พร้อมแนบสําเนาหลักฐานท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 

  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย / เลขบตัรประจําตวัเลขท่ี …………………………………………………… 
 Thai Individual / ID Card No. 

  นิติบคุคลสญัชาติไทย / เลขทะเบียนนิติบคุคล …………………………………...........………………… 
      Thai Juristic Entity/ Company Registration No.  

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว / ใบตา่งด้าว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจําตวัเลขท่ี ……….......………………….. 
  Alien Individual / Alien Card/Passport / ID Card No. 

 นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว / เลขทะเบียนนิติบคุคล / เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี ................................................................ 
  Alien Juristic Person / Company Registration No. / Tax ID No.       

ในฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอฟโวลชูัน่ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
As a warrant holder of  Evolution Capital Public Company Limited , I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of Evolution Capital Public Company Limited  as stated below: 
1. จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ / Amount of the warrants to exercise …………………………………………..……...  หน่วย / unit(s) 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants..................................................................................................................หุ้น / share(s) 
2. อตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 10 หน่วย : 1 หุ้นสามญั   ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท /  The exercise ratio is warrant 10 unit(s): common share 1 share(s) with the exercise price of Baht 1.50 each    
3. รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการจองซือ้หุ้นสามญั / Totaling of payment ………………………………………………………………….........….. บาท / Baht                                                                                                                      
4. ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัเท่านัน้โดย I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 
             เงินโอน / Cash Transfer                 เช็ค / Cheque                 ดร๊าฟท์ / Draft                 แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque  
 สัง่จ่าย “บริษัท เอฟโวลูช่ัน แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้และใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ” บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 511-1-05933-5 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 
      Payable to “Evolution Capital Public Company Limited for Rights Warrants Subscription and Exercise” Saving account number 511-1-05933-5, Bank of Ayudhya, Central World branch 
      เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ................……………................. วนัท่ี / Date ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…...........สาขา / Branch…………..….................................…………….. 
 (การชําระเป็นเช็ค ดร๊าฟต์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องชําระภายในวนัท่ี 29 มกราคม 2559/ Payment via cheque, draft or cashier cheque must be paid by January 29, 2016 
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัและขอรับทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี ้/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the  less warrants, which are not exercised (if any) as 

follows:  
  สง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน ….………………………..................ใบ ตามรายละเอียดดงันี ้/ 

เลขท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ ...................……….………........ จํานวนหน่วย ...........….…..….…..หน่วย 
รวมจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีสง่มา ...............………………..……….......…….…... หน่วย 
จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี)............................….…….……….... หน่วย 
 ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เลขท่ี ………………….…...... จํานวน ….……………………........หน่วย  

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount …............……………………….units 
The total number of delivered warrants……………….…………………….………..........………………units 
Amount of the less warrants which are not exercised  ( if any)…………………………......…..……....units 
Warrant Substitution No. ...……………………………………. amount …............……………………….units 

6. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 

 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท ................................................................…................ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ….…................. 
นําหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี ……………....................................... ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้ ใช้สิทธิต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะดําเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้ ใช้สิทธิแทน) / 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.…….….………….…… that I/we have with the said Company (The subscriber’s name must correspondent with the trading account name, otherwise the share certificate will be issued.) 

 นําหุ้นเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ "บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผู้ฝาก" และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ภายหลงั ผู้จองซือ้จะต้องเสีย คา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนดไว้) และ
ข้าพเจ้าได้ทําการกรอกแบบฟอร์มตามข้อกําหนดของ FATCA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว / Issue securities certificates under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with 
Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer’s account for my name - account number 600 (To issue securities certificates later, fee shall be charged by Thailand Securities Depository 
Company Limited) and already complete the form(s) according to FATCA. 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีท่ีจะมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ เพื่อทําให้การจดัทําใบหุ้นสามญัและการสง่มอบใบหุ้นสามญัมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ี
ใช้สิทธิซือ้หุ้น /Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We 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 after the exercise date.  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซือ้หุ้นสามญัจํานวนดงักลา่ว หรือในจํานวนท่ีท่านจดัให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุ้นสามญันี ้ แตห่ากข้าพเจ้าไม่สง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค /

ดร๊าฟท์ /แคชเชียร์เช็ค /เงินโอน มาถงึบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ หรือเช็ค /ดร๊าฟท์ /แคชเชียร์เช็คไม่ผ่านการชําระเงินจากธนาคาร ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการขอซือ้หุ้น I/We, 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/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted in and 
cheque/ draft / cashier cheque / cash transfer to the company within notification period or cheque / draft  / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 
 
  ลงช่ือ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผู้จองซือ้หุ้นสามญั(Subscriber) 

                         ( ..……............….................................…......................................... ) 
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย / Subscribers please also fill in this section) 

วนัท่ีรับใบจอง/Date ……..……………………....…….                                                            เลขท่ีใบจอง / Form No. ………………………................................. 
 

ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิของ บริษัท เอฟโวลชูัน่ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก / Subscription Agent of Evolution Capital Public Company Limited  has received the money from ............................................. 
.........………..…………………............... เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท เอฟโวลชูัน่ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)/ for a subscription of common shares of Evolution Capital Public Company Limited 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ / Amount of common shares received from the exercise of the right ….…………………..….……......…........ หุ้น / shares.  ในราคาหุ้นละ  / At the price of Baht/share.....................บาท /Baht. 
รวมเป็นเงินที่ชําระ / Totaling amount of Baht ……….............…..……….……………….......... บาท /Baht. (……..................................................................................................................................………..……………………..………. ) 

  เงินโอน / Cash Transfer                 เช็ค / Cheque                 ดร๊าฟท์ / Draft                 แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No.………........…........... วนัท่ี /Date ………..…........................... ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้าม)ี / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หนว่ย / units. 

 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก…………………….……………… บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขที่ …………………….………………….………. 
 Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” Participant number.................................... securities trading account number......................... 

 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และนําหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
 Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” and deposit those shares to issuer account for my name – account number 600 

 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ 
 Issue a share certificate in the name of subscriber 

                                                         เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………    
(                                                                                               ) 

 



Application for the Exercise of Warrant of the Non-Voting Depository Receipts in EVOLUTION CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
(E-W4-R) to the Non-Voting Depository Receipts in EVOLUTION CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (E-R)

 Last Exercise and payment period :  18 January 2016 - 27 January 2016(Only business days) between 8.30-17.00 hours

Subscription Transaction No & Date.

No. Date

To: Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”)

The Registrar of  Thai NVDR Company Limited

I/We wish to exercise E-W4-R into E-R according to Rules, Conditions

and Procedures for the Exercise of Warrant to Ordinary Shares of EVOLUTION CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED.

The exercise ratio E-W4-R......................units :  E-R......................units
The exercise price of Baht ...............................................................per units of NVDRs
Amount of the E-W4-R to exercise ...............................................................units of NVDRs
Amount of the E-R received ...............................................................units of NVDRs
Amount of payment ...............................................................Baht

I/We hereby intend to exercise the right to purchase the E-R as follows:

I/we herewith submit payment with Check Cashier Check which is collectable through clearing house in Bangkok.
Indicate the exercise date and make it payable to ''Evolution Capital Public Company Limited for Rights Warrants Subscription and

Exercise''

Check  No…………………….…Date………….…….....Bank……………….........................Branch…………….....................……………

I/We hereby agree that Thailand Securities Depository Company Limited may proceed with the followings.
To issue E-R in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and to have TSD Member No.

namely deposit such NVDRs with  “Thailand Securities Depository Company Limited”

in accordance with The Stock Exchange of Thailand’s regulations for my/our Stock Trading Account No.

that I/We have with the said TSD Member.

I/We agree not to proceed with anything in connection with such NVDRs, until and unless those NVDRs are listed and traded in

the Stock Exchange of Thailand.  Additionally, I/We are well aware that the application to exercise E-W4-R into E-R  hereafter may not be
revoked or canceled for whatever reason. I/We noted that the Registrar of Thai NVDR Company Limited will not accept the application
for exercise warrant by mail.

Signature Warrant holder

( )

Receipt of Application to Exercise E-W4-R to E-R

No. Date

Thailand Securities Depository Co., Ltd., the Registrar of  The Thai NVDR Company Limited has received the application to 
exercise E-W4-R to E-R in the amount of ............................ Units (................................) by ................................................ , the holder of
the E-W4-R.

Signature Authorized Officer

( )



 

 

          ��������	�
 / ��
��ก������ 
               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 
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 (Withdraw from my cash deposit account) 
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Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 
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