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เลขท่ี / No.    
แบบฟอรม์แสดงความจาํนงการใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) (NNCL-W2) 

SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED (NNCL-W2) 
 

 
วนัทีย่ ืน่ความจาํนงการใชส้ทิธ ิ/ Date to notify the intention to exercise    
ทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิลขที ่/ Warrantholder registration No.     

เรยีน คณะกรรมการบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
To The Board of Directors of NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิตบุิคคล) / I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) นามสกุล / (Surname)   
บา้นเลขทีป่จัจุบนั / Address No. ตรอก / ซอย / Soi ถนน / Road   
แขวง/ตําบล / Sub-District เขต/อําเภอ / District จงัหวดั / Province  
รหสัไปรษณยี ์/ Postal Code โทรศพัท ์/ Telephone        
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี/ Tax ID No. ประเภทการเสยีภาษ ี/ Type of Tax Planning    หกัภาษ ี/ tax to be deducted   ไมห่กัภาษ ี/ tax not to be deducted 
โปรดระบุประเภทผู้ใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้น / Please specify type of subscribers 
  บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขบตัรประจาํตวัเลขที ่  
  Thai Individual Identification No. 
  บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง/เลขบตัรประจาํตวัเลขที ่  
  Alien Individual Alien Card/Passport/ID Card No. 
  นิตบุิคคลสญัชาตไิทย เลขทะเบยีนบรษิทั  
  Thai Juristic Entity Company Registration No. 
  นิตบุิคคลสญัชาตติ่างดา้ว เลขทะเบยีนบรษิทั/เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี  
  Alien Juristic Entity Company Registration No./Tax ID No. 
ในฐานะผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน)  
Being the warrant holder of NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED  
ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัของบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอยีดต่อไปนี้  
I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED as follows: 
1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ/ Amount of the warrants to exercise      หน่วย / Units 
2. จาํนวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of the common shares received from the exercise of the warrants                          หุน้ / Shares 

อตัราการใชส้ทิธเิท่ากบั ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย : 1 หุน้สามญั ในราคาหุน้ละ 1.00 บาทหรอืราคาการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธหิากมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัรา
การใชส้ทิธติามทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 
The exercise ratio is warrant 1 unit (s) : common share 1 share (s) with the exercise price of Baht 1.00 per share or adjusted price as refer in the prospectus.  

3. รวมเป็นเงนิทีต่อ้งชาํระในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั / Totaling of payment   บาท / Baht และคา่อากร / and duty stamps  บาท / Baht 
4. ขา้พเจา้ไดช้าํระเงนิคา่ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดงักลา่ว ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรงุเทพมหานครเทา่นัน้โดย / I herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in 

Bangkok only : by 
 เงนิโอน / Cash Transfer        เชค็ / Cheque        แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Bill of Exchange        
สัง่จา่ย “บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุน” / Payable to “NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED for purchasing increase ordinary shares” 
เลขทีเ่ชค็ / Cheque No.   วนัที ่/ Dated ธนาคาร / Bank สาขา / Branch  

5. ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั / I have delivered the warrant certificates จาํนวน / totaling   ใบ / Certificate (s)  
รวมจาํนวน / Totaling    หน่วย / Unit (s) ตามรายละเอยีด ดงันี้ / with the following details: 
เลขทีใ่บสาํคญั / Warrant Certificate (s) No.    จาํนวน / Amount    หน่วย / Units 
เลขทีใ่บสาํคญั / Warrant Certificate (s) No.    จาํนวน / Amount    หน่วย / Units 
จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)  หน่วย / Units 

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูใ้ชส้ทิธใินการจองซือ้หุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one); 
 ใหอ้อกหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่ผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้รษิทั  
 เลขทีผู่ฝ้าก (ระบุชือ่ใดชือ่หนึ่งตามรายชือ่ทีป่รากฏในดา้นหลงัของแบบฟอรม์แสดงความจาํนงการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญันี้) 

นําหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่ผูฝ้าก เพือ่บญัชซีือ้ขายหุน้เลขที ่  
ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ 

 Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for  
 Participant No. (Please specify a name as mentioned on the back of this subscription form), to deposit those common 

shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No. I have with that company. 
 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจาํนวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ 
Issue the common share certificates in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and deposit those common shares with 
Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer Account for my/our name account number 600. 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะมอบหมายใหบ้รษิทัดาํเนินการใดๆ เพือ่ทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้สามญัและการสง่มอบใบหุน้สามญัมาให้
ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ซึง่ขา้พเจา้ตกลงว่าขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้หลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรบัหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares.  I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to 
have the common share certificates made and delivered to me within 15 days after each exercise date.  I also acknowledge that I may receive such share certificates 
after being list and trade in the Stock Exchange of Thailand. 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะรบัซือ้หุน้สามญัจาํนวนดงักลา่ว หรอืในจาํนวนทีท่า่นจดัสรรให ้และจะไมย่กเลกิการใชส้ทิธใินการจองซือ้หุน้สามญันี้  แต่หากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบแสดงความจํานงใน
การใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ยพรอ้ม เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ตัว๋แลกเงนิธนาคาร มาถงึบรษิทัภายในกําหนดเวลาการใชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้ หรอื เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/
ตัว๋แลกเงนิธนาคาร ไมผ่า่นการชาํระเงนิจากธนาคารใหถ้อืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ทิธใินการจองซือ้หุน้ 
I 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 do not deliver this subscription form 
which has been completely filled in and cheque/cashier cheque/bill of exchange/cash to the company within subscription period or cheque/cashier cheque/bill of exchange/cash 
be refused from that bank, I shall not intend to exercise the warrants.  
ลงชือ่/Signature  เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอาํนาจ/Authorized Officer  ลงชือ่/Signature        ผูใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั/Subscriber 
 ( )  (      ) 
 

 
หลกัฐานการรบัฝากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั (NNCL-W2)  /  SUBSCRIPTION RECEIPT (NNCL-W2)  
(ผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  /  (Subscriber please also fills in this portion)  เลขท่ี/No.  
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง)   
NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED received money from (Name of subscriber) 
เพือ่ใชส้ทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) / For a subscription of common shares of NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED  
จาํนวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of common shares received from the exercise of the right หุน้ / Shares ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท / at the price 
of Baht 1.00 per share รวมเป็นเงนิ / Totalling amount of Baht บาท จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี / 
Amount of the less warrants which are not exercised (if any)   หน่วย / Units ชาํระเงนิโดย / Payment by  
 เงนิโอน / Cash Transfer        เชค็ / Cheque        แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Bill of Exchange 
เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. วนัที ่/ Dated ธนาคาร / Bank  
สาขา / Branch จาํนวนเงนิ / Amount of Baht             บาท 
 เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอาํนาจ / Authorized Officer  

( )    
วนัที ่  



BROKER 
เลขทีผู้ฝาก 

Participant No. 
ชือบริษัท 

Company Name 
เลขทีผู้ฝาก 

Participant No. 
ชือบริษัท 

Company Name 

002 บริษทัหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกดั 
TISCO Securities Company Limited 029 บริษทัหลกัทรัพย์ กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

Krungsri Securities Public Company Limited 

003 บริษทัหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
Country Group Securities Public Company Limited 030 บริษทัหลกัทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

I V Global Securities Public Company Limited 

004 บริษทัหลกัทรัพย์ ดบีีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
DBS Vickers Securities Company Limited 032 บริษทัหลกัทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จาํกดั 

KTB Securities (Thailand) Company Limited 

005 บริษทัหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) 
Land and Houses Securities Public Company Limited 034 บริษทัหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 

006 บริษทัหลกัทรัพย์ ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
Phatra Securities Public Company Limited 038 บริษทัหลกัทรัพย์ เออซีี จาํกดั (มหาชน) 

AEC Securities Public Company Limited 

007 บริษทัหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
CIMB (Thailand) Securities Company Limited 048 บริษทัหลกัทรัพย์ ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

AIRA Securities Public Company Limited 

008 บริษทัหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
Asia Plus Securities Public Company Limited 050 บริษทัหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จากดั 

ASL Securities Company Limited 

010 บริษทัหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
Merrill Lynch Securities Company Limited 200 บริษทัหลกัทรัพย์ เมย์แบงค์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 

011 บริษทัหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
Kasikorn Securities Public Company Limited 211 บริษทัหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS Securities (Thailand) Limited 

013 บริษทัหลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 213 บริษทัหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั 

Asia Wealth Securities Company Limited 

014 บริษทัหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
Capital Nomura Securities Public Company Limited 224 บริษทัหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกดั (มหาชน) 

Bualuang Securities Public Company Limited 

015 บริษทัหลกัทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จาํกดั 
Apple Wealth Securities Company Limited 225 บริษทัหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ปะเทศไทย) จาํกดั  

CLSA Securities (Thailand) Company Limited 

016 บริษทัหลกัทรัพย์ ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
National Securities Public Company Limited 229 บริษทัหลกัทรัพย์ เจ พ ีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

J.P. Morgan Securities (Thailand) Company Limited 

019 บริษทัหลกัทรัพย์ เค เค เทรด จาํกดั 
KK Trade Securities Company Limited 230 บริษทัหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั 

Globlex Securities Company Limited 

022 บริษทัหลกัทรัพย์ ทรินิตี ้จาํกดั 
Trinity Securities Company Limited 244 บริษทัหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

TMB Macquarie Securities (Thailand) Limited 

023 บริษทัหลกัทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จาํกดั 
SCB Securities Company Limited 247 บริษทัหลกัทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

Credit Suisse Securities (Thailand) Company Limited 

026 บริษทัหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
UOB Kay Hian Securities Public Company Limited 248 บริษทัหลกัทรัพย์ เคท ีซีมิโก้ จาํกดั 

KT ZMICO Securities Company Limited 

027 บริษทัหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB OSK Securities (Thailand) Public Company Limited 924 บริษทัหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
SUB-BROKER 

เลขทีผู้ฝาก 
Participant No. 

ชือบริษัท 
Company Name 

เลขทีผู้ฝาก 
Participant No. 

ชือบริษัท 
Company Name 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 
TISCO Bank Public Company Limited 243 บริษทัหลกัทรัพย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรัพย์ จาํกดั (มหาชน) 

TFSC Securities Public Company Limited  

242 บริษทัหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั  
Citicorp Securities (Thailand) Limited 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

Thanachart Bank Public Company Limited 
CUSTODIAN 

เลขทีผู้ฝาก 
Participant No. 

ชือบริษัท 
Company Name 

เลขทีผู้ฝาก 
Participant No. 

ชือบริษัท 
Company Name 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. (Custody Services) 
Citibank, N.A. (Custody Services) 329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (เพือ่ผู้รับฝากทรัพย์สิน)  

TMB Bank Public Company Limited (Custodian) 

302 ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) 
The Siam Commercial Bank Public Company Limited 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (เพือ่ตราสารหนี)้ 

The Hongkong and Shanghai Banking Corp., Ltd. BKK. (Bond Trading) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
Bangkok Bank Public Company Limited - Custory 334 บริษทัหลกัทรัพย์เพือ่ธุรกจิหลกัทรัพย์ จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TFSC Securities Public Company Limited - Custodian 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั 
The Hongkong and Shanghai Banking Corp., Ltd. BKK. 336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 

Kiatnakin Bank Public Company Limited 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
The Krung Thai Bank Public Company Limited 337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

TMB Bank Public Company Limited 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
Thai Farmers Bank Public Company Limited 339 ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) (เพือ่รับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO Bank Public Company Limited  (Custodian) 

312 ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 340 ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส (เพือ่ค้าตราสารหนี)้ 

JPMorgan Chase Bank (Bond Trading) 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

CIMB Thai Bank Public Company Limited 

320 ธนาคาร ดอยช์แบงก์ เอจ ีสาขากรุงเทพฯ – เพือ่รับฝากทรัพย์สิน 
Deutsche Bank AG. Bangkok Branch – Custody 345 ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

Thanachart Bank Public Company Limited 

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอน็.ว.ี สาขากรุงเทพฯ 
The Royal Bank of Scotland N.V., Bangkok Branch 425 ธนาคาร กรุงไทย (มหาชน) (เพือ่ลกูค้า) 

Krung Thai Bank Public Company Limited (For Customer) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 
Bang of Ayudhya Public Company Limited   

 



Application for the Exercise of Warrant of the Non-Voting Depository Receipts in NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
(NNCL-W2-R) to the Non-Voting Depository Receipts in NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED (NNCL-R)

 Last Exercise and payment period :  14 December 2015 - 22 December 2015(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

2582 / 11122015

I/We wish to exercise NNCL-W2-R into NNCL-R according to Rules, Conditions

and Procedures for the Exercise of Warrant to Ordinary Shares of NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED.

The exercise ratio NNCL-W2-R......................units :  NNCL-R......................units
The exercise price of Baht ...............................................................per units of NVDRs
Amount of the NNCL-W2-R to exercise ...............................................................units of NVDRs
Amount of the NNCL-R received ...............................................................units of NVDRs
Amount of payment ...............................................................Baht

I/We hereby intend to exercise the right to purchase the NNCL-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 ''NAVANAKORN Public Company Limited for Purchasing Increase Ordinary

Shares''

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

I/We hereby agree that Thailand Securities Depository Company Limited may proceed with the followings.
To issue NNCL-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 NNCL-W2-R into NNCL-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 NNCL-W2-R to NNCL-R

No. Date

Thailand Securities Depository Co., Ltd., the Registrar of  The Thai NVDR Company Limited has received the application to 
exercise NNCL-W2-R to NNCL-R in the amount of ............................ Units (................................) by ................................................ , the
holder of the NNCL-W2-R.

Signature Authorized Officer

( )
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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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