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เลขที่ใบจอง/Subscription No. ..…………..………………
แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญรุ่ นที่ 4 ของ บริษัท เอฟโวลูช่ ัน แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (E-W4) (สําหรับการใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ าย)
EXERCISE NOTIFICATION FORM OF WARRANT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF EVOLUTION CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 4 (E-W4) (For the last exercise)
ระยะเวลาแสดงความจํานงการใช้ สิทธิระหว่ างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ระหว่ างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 (ยกเว้ นเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 15 วันก่ อนวันกําหนดการใช้ สิทธิวันสุดท้ ายซึ่งตรงกับวันที่ 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

วันที่ยื่นความจํานงการใช้ สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise……………………………….
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. ……………………………..
เรียน คณะกรรมการ บริ ษัท เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) / To The Board of Directors of Evolution Capital Public Company Limited
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล) / I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)………………………………………………………………………...................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด / Date or Birth.............................…………… สัญชาติ / Nationality.......................…………………. เพศ / Sex ………………..............อาชีพ / Occupation ………….......……......................................................
ที่อยู่เลขที่ / Address No..............…...................... ตรอก/ซอย / Lane/Soi....................................….……. ถนน / Road …....................…........................... แขวง/ตําบล / Sub-District.......….............................................................
เขต/อําเภอ / District ……....……….......…จังหวัด / Province........…….…......................... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.............…................. โทรศัพท์ / Telephone No.................................... ประเทศ / Country ……....…..............
หักภาษี / Tax to be deduced
ไม่หกั ภาษี / Tax not to be deduced
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี / Tax ID No........................………………………… ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning
โปรดระบุประเภทผู้จองซือ้ หุ้น พร้ อมแนบสําเนาหลักฐานที่ลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / เลขบัตรประจําตัวเลขที่ ……………………………………………………
 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว / ใบต่างด้ าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจําตัวเลขที่ ……….......…………………..
Thai Individual / ID Card No.
Alien Individual / Alien Card/Passport / ID Card No.
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย / เลขทะเบียนนิติบคุ คล …………………………………...........…………………  นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว / เลขทะเบียนนิติบคุ คล / เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ................................................................
Alien Juristic Person / Company Registration No. / Tax ID No.
Thai Juristic Entity/ Company Registration No.
ในฐานะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ / Amount of the warrants to exercise …………………………………………..……... หน่วย / unit(s)
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants..................................................................................................................หุ้น / share(s)
2. อัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 10 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ 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. รวมเป็ นเงินที่ต้องชําระในการจองซื ้อหุ้นสามัญ / Totaling of payment ………………………………………………………………….........….. บาท / Baht
4. ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันเท่านันโดย
้
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by
 เงินโอน / Cash Transfer
 เช็ค / Cheque
 ดร๊ าฟท์ / Draft
 แคชเชียร์ เช็ค / Cashier Cheque
สัง่ จ่าย “บริษัท เอฟโวลูช่ ัน แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ และใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 511-1-05933-5 ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (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
เลขที่เช็ค / Cheque No. ................……………................. วันที่ / Date ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…...........สาขา / Branch…………..….................................……………..
(การชําระเป็ นเช็ค ดร๊ าฟต์ หรื อ แคชเชียร์ เช็ค ต้ องชําระภายในวันที่ 29 มกราคม 2559/ Payment via cheque, draft or cashier cheque must be paid by January 29, 2016
5. ข้ าพเจ้ าได้ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้ /We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as
follows:
 ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน ….………………………..................ใบ ตามรายละเอียดดังนี ้ /
Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ ...................……….………........ จํานวนหน่วย ...........….…..….…..หน่วย Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount …............……………………….units
รวมจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิที่สง่ มา ...............………………..……….......…….…... หน่วย
The total number of delivered warrants……………….…………………….………..........………………units
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)............................….…….……….... หน่วย
Amount of the less warrants which are not exercised ( if any)…………………………......…..……....units
 ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เลขที่ ………………….…...... จํานวน ….……………………........หน่วย
Warrant Substitution No. ...……………………………………. amount …............……………………….units
6. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึง่ )
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)
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริ ษัท ................................................................…................ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ….….................
นําหุ้นนันเข้
้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่ ……………....................................... ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้ใช้ สิทธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ มิฉะนันจะดํ
้ าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้ใช้ สิทธิแทน) / 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.)
 นําหุ้นเข้ าฝากบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อ "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก" และนําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด โดยเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (การถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ภายหลัง ผู้จองซื ้อจะต้ องเสีย ค่าธรรมเนียมตามที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดไว้ ) และ
ข้ าพเจ้ าได้ ทําการกรอกแบบฟอร์ มตามข้ อกําหนดของ FATCA เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว / 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.
 ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ ายินดีที่จะมอบหมายให้ บริษัทดําเนินการใดๆ เพื่อทําให้ การจัดทําใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ ข้าพเจ้ าภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น /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.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ้อหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าว หรื อในจํานวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรียบร้ อย พร้ อมเช็ค /
ดร๊ าฟท์ /แคชเชียร์ เช็ค /เงินโอน มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ หรื อเช็ค /ดร๊ าฟท์ /แคชเชียร์ เช็คไม่ผ่านการชําระเงินจากธนาคาร ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิการขอซื ้อหุ้น 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.
ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญ(Subscriber)
( ..……............….................................…......................................... )
หลักฐานการรั บฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย / Subscribers please also fill in this section)
วันที่รับใบจอง/Date ……..……………………....…….

เลขที่ใบจอง / Form No. ……………………….................................

ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิของ บริ ษัท เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก / Subscription Agent of Evolution Capital Public Company Limited has received the money from .............................................
.........………..…………………............... เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)/ for a subscription of common shares of Evolution Capital Public Company Limited
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ / Amount of common shares received from the exercise of the right ….…………………..….……......…........ หุ้น / shares. ในราคาหุ้นละ / At the price of Baht/share.....................บาท /Baht.
รวมเป็ นเงินที่ชําระ / Totaling amount of Baht ……….............…..……….……………….......... บาท /Baht. (……..................................................................................................................................………..……………………..………. )
 เงินโอน / Cash Transfer
 เช็ค / Cheque
 ดร๊ าฟท์ / Draft
 แคชเชียร์ เช็ค / Cashier Cheque
เลขที่เช็ค / Cheque No.………........…........... วันที่ /Date ………..…........................... ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..…
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units.
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก…………………….……………… บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่ …………………….………………….……….

Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” Participant number.................................... securities trading account number.........................
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และนําหุ้นเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 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
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ
Issue a share certificate in the name of subscriber
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ /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.
Date

No.
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.
I/We hereby intend to exercise the right to purchase the E-R as follows:
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 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
Date

No.

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
, -. / Date___________________________

I/We _________________________________________________  / Account No.___________________________
 ! "#$%& '()*#+,*ก# .'+%/ก 0 ก1 10 2+2ก #1&23
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows :

 /(2*ก# .'GH 2#$IJ2.'#K ก*ก# .' : L(% +ก _____________________________________ % +ก__________________
Transfer securities via the TSD System

: Participant Name

Participant No.

 /(2*ก# .'O .)2 .+%/ก

Transfer securities to other accounts in TISCO Securities

 P(2 "Q2)*ก# .'

Withdraw securities in the form of a certificate

 (L2R / Other__________________________________________________________________________________________________________
)2!2 / on .................................................................................
012320  ก / Transferee Information
/(2GH 2IJ2.'#K ก*ก# .' / /(2#$*!H &Jก (&#+,*ก# .'+%/ก 0 ก1 / P(2 "Q2)*ก# .'
L(*ก# .'
Securities Name

0 2!2
*ก# .'

S2T2
SH(*T2

Number of
Shares

Cost/ Unit

Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate

#
L( V 2 %กT



S#"#$ 2

/(2
SH(*T2

Account Name

Account No.

ID / Passport No.

Price/Unit

5 6738 ก  /  ก
Reason for the withdrawal / transfer

99999999999999999999999999999999..9999999999999999999


(##(&!H ( !  &S2W1.L2()*#+,*ก# .'+%/ก 0 ก1 10 2+2ก # "Q2 #+&Tก"#$ก #X$ "Q2W"S  ! "#$%& '(&
#!3&ก#Y
()*#+,Z P(2X$/*#L(/(2
*ก# .' L(/(2)*กT (L2[\&+)H
* กSH( "# ก]!H #+,Z *#L(T (L2W1# !  %.* . กก #10 2+2ก #S "# ก]S # .$ (.1 &S2 
(#G+1(1) H %.* .&3
"!&)*XกH#+,Z *#L(T (L22/1."# I ก &L(2W)1R 3&%+32 3&23
.+2.()*#+,Z "^1 G.(Jก #P(2X$/*#L(/(2*ก# .' &S2)*กก#%## ก#*#L(*2H!.& 2(L2)1(0 2
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.



(0 #$ H c## 2. "Q2 0 2!2 &+2 / I/We would like to pay the fee amounting to _____________________________  /1. / Baht by
 &+2%1 / e / &+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer)
 P(2 ก &+2K ก(&
(Withdraw from my cash deposit account)
1:;:.320  (5=0>?;-/3201 =) / Authorized Signature ______________________________________________________

H c## 2. ___________________________   ) %#e # &+2 H ____________________  ___________________ !2 ______________________________
Fee
Receipt No.
Date

BK-EM-14-001

