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เอกสารแนบ 2
ส่ วนที่ 1 : สำหรับบริษัท
ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W5 บริ ษัท อีเอ็มซี จากัด(มหาชน)

ใบจองเลขที่ / Subscription Form No…………………................................................

SUBSCRIPTION FORM FOR CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES INCOMBINATION WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES EMC-W5 OF EMC PUBLIC COMPANY LIMITED

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม จานวน 4,215,021,790 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.25 บาท ในอัตราส่วนการจองซื ้อ 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
ควบกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5 (EMC-W5 หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) จำนวนไม่เกิน 2,107,510,895 หน่วย ในอัตรำ 2 หุ้นที่จองซื ้อ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญฯ
OFFERING TO EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT OF 4,215,021,790 ORDINARY SHARES WITH PAR VALUE OF BAHT 1.00 EACH AT THE OFFERING PRICE OF BAHT 0.25 EACH AT THE RATIO OF 1 EXISTING SHARE TO 1 NEW SHARE

INCOMBINATION WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES (EMC-W5 OR WARRANTS) OF EMC PUBLIC COMPANY LIMITED IN THE AMOUNT OF NOT EXCEEDING 2,107,510,895 UNITS, AT THE RATIO OF 2
SUBSCRIBED SHARES TO 1 UNIT OF WARRANT

วันที่จองซื ้อ
23 พฤศจิกำยน 2558
24 พฤศจิกำยน 2558
25 พฤศจิกำยน 2558
26 พฤศจิกำยน 2558
27 พฤศจิกำยน 2558
Subscription Date
23 November 2015
24 November 2015
25 November 2015
26 November 2015
27 November 2015
โดยผู้จองซื ้อไม่จำเป็ นต้ องกรอกข้ อมูลกำรจองซื ้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Subscriber is not required to indicate information on the subscription for Warrants.)
ข้ ำพเจ้ ำ (นำย, นำง. นำงสำว, บริ ษัท, อื่นๆ) I/ We (Mr., Mrs., Miss, Company name, others)………………………………………..………………………………………………………………………………………………….……
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder’s Register No………………………………………………………………..เบอร์ โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ / Telephone No………………………………….……………………………………………….
ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่มีรำยชื่อปรำกฏอยู่ในวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น ในวันที่ 14 ตุลำคม 2558 และมีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน............................................................................................หุ้น
I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) be an existing shareholder of the Company whose name appear on the Company’s register at the Book Closure Date on 9 October 2015, and entitled to subscribe
for…………………………………………………...ordinary shares.
ข้ อมูลการจองซือ้ / Subscription Details
ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์จะจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้ ดังนี ้
จำนวนหุ้นที่จองซื ้อ
จำนวนเงินที่ชำระ
I/We wish to subscribe for the shares as follows:
No. of subscribed shares
Amount (Baht)
จองซื ้อตำมสิทธิทั ้งจำนวน / Subscription for full entitlement
จองซื ้อต่ำกว่ำสิทธิที่ได้ รับจัดสรร / Subscription for lower than entitlement
จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิที่ได้ รับจัดสรร (เฉพำะส่วนเพิ่ม) / Subscription for more than the entitlement (exceeding the right only)
รวม / Total
พร้ อมกันนี ้ ข้ ำพเจ้ ำขอส่งเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่ำว โดย / I/We have enclosed the payment made by
เงินโอน / Money transfer โอนเข้ ำบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)” ธนำคำร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สำขำ ปาโซ่ ทาวเวอร์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 245-206583-6
Credit account “EMC PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SHARES SUBSCRIPTION” Bank SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Branch Paso Tower Account Type SAVINGS ACCOUNT No. 245-206583-6
เช็คธนำคำร / Cashier Check
เช็คบุคคล / Personal Check
ดร๊ ำฟท์ / Bank Draft เลขที่ /no…………..……วันที่/Date………..………ธนำคำร/Bank………..…………………….สำขำ/Branch……….……………
สั่งจ่ าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)”/ Payable to “EMC PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SHARES SUBSCRIPTION”
ข้ อมูลการรับหลักทรัพย์ / Method of receiving securities
หำกข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญดังกล่ำว ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ ดำเนินกำรดังนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นโปรดกำกบำทในช่องที่เลือก)
If the shares are allotted to me/us, I/We agree to have either one of the following actions taken (please mark “X” in front of your choice)
แบบไร้ ใบหุ้น (Scripless)
นำหุ้นเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ของตนเอง: ให้ ออกใบหุ้นสำมัญที่ได้ รับจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และดำเนินกำรให้ บริ ษัทหลักทรัพย์......................................................
สมำชิกผู้ฝำกเลขที่.....................................................(ระบุชื่อใดชื่อหนึง่ ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏด้ ำนหลังใบจองซื ้อหุ้นนี )้ นำหุ้นสำมัญเข้ ำฝำกไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบัญ ชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์ซงึ่ ข้ ำพเจ้ ำมีอยู่กบั บริ ษัทนั ้น บัญชีเลขที่.....................................................................................(ชื่อบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อหุ้นเท่ำนั ้น)
To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and have (name of broker)…………………………………………
Participant No. ……………………………………..……….(see the list appearing on the back of this subscription form) deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities
trading account number…………………………………………..with which I/We have maintained my/our account. (Name of the Subscriber must be the same with Account Name)
นำหุ้นเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ ออกใบหุ้นสำมัญที่ได้ รับจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นเข้ ำฝำกกับ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยนำเข้ ำบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ ำพเจ้ ำ
To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account
number 600 for my/our name
แบบรับเป็ นใบหุ้น (Script) โดยให้ ออกใบหุ้นสำมัญที่ได้ รับจัดสรรนั ้นไว้ ในชือ่ ของข้ ำพเจ้ ำและจัดส่งใบหุ้นที่ได้ รับจัดสรรให้ ข้ำพเจ้ ำตำมชื่อและที่อยู่ที่ระบุไ ว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยข้ ำพเจ้ ำยินดีมอบหมำยให้
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรใดๆ เพื่อจัดทำและส่งมอบใบหุ้นให้ ข้ำพเจ้ ำภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ โดยข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำข้ ำพเจ้ ำอำจได้ รับใบหุ้ นล่ำช้ ำหลังจำกที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนให้ ทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
To issue the share certificates in my/our name and deliver them to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/We hereby authorize the Company to proceed with
all necessary actions to have the share certificates issued and delivered to me/us within 15 business days after the close of the subscription period. I/We also acknowledge that the share certificates may be
received by me/us after the Stock Exchange of Thailand has approved the Listing and the trading of such securities on the Stock Exchange of Thailand.
การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้น (ถ้ ามี) / Refund of subscription payment (if any)
ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ รับจัดสรรหรื อได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื ้อ ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อ หรื อเงิ นส่วนต่ำงค่ำจองซื ้อ โดยเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ำย และจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฎใน
บัญชีรำยชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น ในวันที่ 14 ตุลำคม 2558
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 Company’s register at the Book Closure Date on 9 October 2015.
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองและตกลงว่ำจะจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมที่บริ ษัทจะจัดสรรให้ โดยไม่ยกเลิกเพิกถอนกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้
I/We agree and undertake to subscribe for the new ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke the subscription as stated above.
หมายเหตุ /Notes: - กรุณำแนบใบรับรองกำรจองซื ้อหุ้น มำพร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้นฉบับนี ้ด้ วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ ำฟท์ ดังกล่ำวสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวันทำกำรถัดไปเท่ำนัน้ / The check, cashier check or draft must be collected within the next business day from the
Bangkok Clearing House only.
- เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือ ดร๊ าฟท์ ดังกล่ าวจะต้ องลงวันที่ในระหว่ างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2558 เท่ านัน้
The check or cashier’s check or bank draft should be dated between 23 - 27 November 2018 only.
- ในกรณีที่เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ ำฟท์ ดังกล่ำวไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ ไม่วำ่ ด้ วยเหตุใดๆ ให้ ถือว่ำ ข้ ำพเจ้ ำสละสิทธิที่จะจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้
If the check or cashier’s check or bank draft cannot be cleared for whatsoever reason, it is considered that I/We have waived my/our subscription rights.
- ผู้จองซื ้อโปรดสัง่ จ่ำยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ ำฟท์ รวมเป็ นฉบับเดียวกัน ทังกรณี
้ จองซื ้อตำมสิทธิหรือต่ำกว่ำสิทธิ และกรณีจองซื ้อเกินจำกสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรร
The subscriber shall pay in only one check, cashier’s check or bank draft for both subscription according to rights or lower than rights and subscription in excess of rights.
- ถ้ ำจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อนี ้ ไม่ตรงตำมจำนวนเงินที่บริษัทได้ รับชำระ บริษัทจะถือตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นหลัก
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.

ลงชื่อ / Signature………………………………………………………………………………ผู้จองซื ้อ / Subscriber
การลงทุนในหลักทรั พย์ มีความเสี่ยงและก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรั พย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ / Please be aware that there is risk involved in securities investment and make sure you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่ วนที่ 2 : สาหรับผู้ถือหุ้น หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W5 (โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย) / Subscription Receipt (Subscribers please also fills in this portion) เลขที่
/ No………………………………
วันที่จองซื ้อ
Date

23 พฤศจิกำยน 2558
23 November 2015

24 พฤศจิกำยน 2558
24 November 2015

25 พฤศจิกำยน 2558
25 November 2015

26 พฤศจิกำยน 2558
26 November 2015

27 พฤศจิกำยน 2558
27 November 2015

บริ ษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหำชน) ได้ รับเงินค่ำจองซื ้อหุ้นจำก (ชื่อตำมใบจอง).................................................................................................................................................................................................................................
EMC Public Company Limited received money from (name of Subscriber)
เพื่อจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W5 ของบริ ษัทฯ ในรำคำหุ้นละ 0.25 บำท จำนวน.............................................................................หุ้น รวมเป็ นเงิน..................................................................................บำท
For a subscription of new ordinary shares of WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES EMC-W5 EMC Public Company Limited of……………….…………………………...shares at Baht 0.25 per share
totaling………..………………………….…….Baht
โดยชำระเป็ น / made payable by
เงินโอน / Transfer
เช็คธนำคำร / Cashier Check
เช็คบุคคล / Personal Check
ดร๊ ำฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Check No………………………………………..วันที่ / Date………………………………………ธนำคำร / Bank………………………………………………….…สำขำ / Branch…….…………………………………………….
ออกใบหุ้นในนำม “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” เลขที่สมำชิกผู้ฝำก...............................................................บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์เลขที่.............................................................................................
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” Participant number…………………………Securities trading account number……………………..…………...
ออกใบหุ้นในนำม “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้ ำบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account number 600
ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซื ้อ / Issue a share certificate in the name of Subscriber
7

เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับมอบอำนำจ / Authorized Officer…………………………………………………….......................................................
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The Stock Exchange of Thailand Tower B, Ratchadaphisek Road,
Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

TNVDR 65 / 2015
11 November 2015
Subject : Notice on the Rights to Subscribe for Additional NVDRs
Dear NVDR holders,
On behalf of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR), we would like to inform you of your right to
purchase additional NVDRs, as follows:
Underlying Securities
Total amount of Offering (NVDR)
Par Value
Subscription Price
Subscription Ratio
Date of closing the register book
Remarks

: EMC PUBLIC COMPANY LIMITED (EMC)
: 51,026,538 Units
: 1.00 Baht
: 0.25 Baht
: 1 unit(s) of existing NVDR (s) to 1 unit(s) of additional NVDR(s).
Any fraction is disregarded.
: 14 October 2015
: Existing NVDR holders can subscribe for extra NVDRs in excess of
their rights at the same subscription price of 0.25 Baht by stating this in the
subscription form, with payment in full. These extra NVDRs will be
allocated to them in the same proportion as the excess rights issues allocated
to Thai NVDR. The additional NVDRs shall be attached with the NVDR
representing warrants at the ratio of 1 existing ordinary shares to 1 new
ordinary shares in combination with 2 units of Warrant (1:1:2)

Subscription and Payment Procedure
1. Subscription and payment period : 23 – 25 November 2015 between 8.30-17.00 hours
2. Subscription place : at the office of the Thai NVDR Company Limited, The Stock Exchange of
Thailand Building, 93 Tower C Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400.
N.B. The Thai NVDR will not accept subscriptions by mail.
3. Required documentation
3.1 Subscription form, duly filled out and signed.
3.2 Subscription certificate, to be submitted together with :
3.2.1 For a subscription of the same amount as allocated, no filling is necessary.
3.2.2 For a subscription of more or less than existing rights, state the total units in the respective
column.

-2–
4. Payment
Subscription for full entitlement or less than or excess the entitlement, please make payment by one
check or one cashier check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier
check shall be dated from 23 to 25 November 2015. Indicate the subscription date and make it payable to
“ EMC PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SHARES SUBSCRIPTION ”.
5. If NVDR holders fail to exercise their rights or make a payment within the allotted time schedule, or the
check or cashier check is not honored, it shall be deemed that such NVDR holders do not wish to exercise
their subscription rights. Thai NVDR shall thus regard the subscription as being void.
6. Refund for unallotted NVDRs.
If the excess rights NVDRs were not allotted in full because the number of NVDRs subscribed for were
more than the number or remaining units of NVDRs, the Thai NVDR will make a refund (without
interest) to the NVDR holders by check for the unallotted NVDRs and send it by registered mail to the
address that appears on the Share Register Book on the date of closing the book, within 7 business days
after the Thai NVDR has received the refund from the underlying company.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact Thai NVDR Company Limited at
02-009-9000 Ext. 9433-9443.
Sincerely yours,
Thai NVDR Company Limited

(Praphaphan Tharapiwattananon)
Head Depository Department
The Stock Exchange of Thailand
Enclosure : 1. Subscription Form for NVDR Right Issues
2. Subscription Certificate

Subscription No._______________________
SUBSCRIPTION FORM FOR NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS
IN EMC PUBLIC COMPANY LIMITED (EMC)
THE THAI NVDR COMPANY LIMITED
Thai NVDR Company Limited ("Thai NVDR") is pleased to offer the total of 51,026,538 additional Non-Voting Depository Receipts
("NVDRs") in a ratio of 1 unit(s) of existing NVDR(s) to 1 unit (s) of additional NVDR(s).
Date………………………..
To: The Board of Directors of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR)
Name…….………………………………………..…….Last Name.…………………..…………………………………………..
No. of Registration NVDR holder………………………….…………..…………….Nationality……….………………………….………
Tel……………………………………………………. E- mail address (if any)……………………………………………….…………….
Full address………………………………………………………………………………………………….………………………………..
Please specify type of subscriber.
 Natural Person of Thai Nationality ID No………………………………………………………………………………………….……..
 Juristic Person of Thai Nationality
Company Registration No./Tax ID No...………………………………………………….
 Natural Person of Alien Nationality
Alien Card/Passport/ID No………………………………………………………………..
 Juristic Person of Alien Nationality
Company Registration No./Tax ID No...…………………………………………………
I/We currently own………………………………………….……….……..units of NVDRs and have the right to subscribe for
…………………….……………..……………. units of additional NVDRs. I/We wish to subscribe for the additional NVDRs as follows:

 Subscription for less than the entitlement
 Subscription for full entitlement
 Subscription for excess of entitlement
Total Subscription

No. of NVDRs
subscribed

Offering price per
NVDRs
0.25 Baht

Amount (Baht)

0.25 Baht
0.25 Baht

Subscription for full entitlement or less than or excess the entitlement, I/we herewith submit payment with
 one check  one cashier Check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier check
shall be dated from 23 to 25 November 2015. Indicate the subscription date and make it payable to
“ EMC PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SHARES SUBSCRIPTION ”.
Check No………..……….…………..Date………..…….…..…….Bank…………….….…..….…………..…Branch……………..……..…………
amount of ………….…….…………………..Baht (…………………………………………..……….………………………………….……….…….)

When the NVDRs as allotted to me/us, I/we hereby agree the allotted NVDRs be issued to me/us through …….…………….
………………………………participant no..…………..…………………….……for securities trading no………...……….…… …….
that I/we have maintained with the Participant. (The name of the subscriber must be similar to the name of the share trading account).
I/We also agree not to sell or trade these NVDRs before they are listed and permitted to trade on the Stock Exchange of Thailand.
I/We hereby undertake to subscribe for the said additional NVDRs and agree to waive my/our right to cancel this subscription.
If the subscription form is not duly completed with the payment (check or cashier check) within the subscription period or the check or
cashier check is not honored, it shall be deemed that I/we do not wish to exercise my/our subscription rights.
Signed………………………………………………….. NVDR holder
(……………………………………………………….)
EMC-R
Subscription No._______________________
Subscription Receipt (Subscriber: Please also fill in the details requested below).
Date……………………………..………………
The Thai NVDR Company Limited hereby acknowledges receipt from (Name of subscriber)………………….………………
……….…………………......………………for the subscription of additional NVDRs and check or cashier check as follows;
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement
Check No……………………….Date…………..…..…….Bank……….………………..………Branch…..…………………………..…
amount of …………..…………………..Baht (………………….…………………………………………………………………….…...)
Authorized Officer…………………………….……………………………

