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THAI NVDR COMPANY LIMITED

93���ค��ตล��หล�����พ��แห่งป�ะ��ศ����ถ����ช��ภ�����แข�ง���แ�ง��ขต���แ�ง
��ุง��พมห��ค��10400�โ��ศ�พ���0-2009-9433-9443�โ��ส���0-2009-9476
93�The�Stock�Exchange�of�Thailand�Building,�Ratchadaphisek�Road,�Dindaeng,�

TNVDR

Subject : Notice on the Rights to Subscribe for Additional NVDRs

Dear NVDR holders,

3 / 2016

8 January 2016

Dindaeng,�Bangkok�10400�Tel.�(66)�2009�9433-9443�Fax.�(66)�2009�9476

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 : POWER SOLUTION TECHNOLOGIES  PUBLIC  COMPANY LIMITED(PSTC)

Total amount of Offering (NVDR) : 8,771,700  Unit(s)

Par Value : 0.10  Baht

Subscription Price : 0.40  Baht

Subscription Ratio : 1 unit(s) of existing NVDR(s) to 1 unit(s) of additional NVDR(s).
Any fraction is disregarded.

Date of closing the register book : 5 January 2016

Remark : Existing NVDR holders can subscribe for extra NVDRs in excess of their rights at
the same subscription price of 0.4 Baht by stating this 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 NVDRs. The additional NVDRs shall be
attached with the NVDR representing warrants at the ratio of  5 unit of additional
NVDR to 1 unit of NVDR representing warrant for free.

Subscription and Payment Procedure

1. Subscription and payment period :

2. Subscription place :

Tower C, 93 Ratchadaphisek 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.

3.2.1  For a subscription of more or less than existing rights, state the total units in the respective column.

25 January 2016 - 26 January 2016 between 8.30-17.00 hours (only business Day)

at the office of  the Thai NVDR Company Limited, The Stock Exchange of Thailand



4. Payment

Subscription for full entitlement or less than or excess than 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
25 January 2016 to 26 January 2016. Indicate the subscription date and make it payable to "Trinity Securities Co.,Ltd for
share  subscription.".

If  NVDR holders fail to exercise their rights or make a payment within the allotted time schedule, or the5.

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 Tel: +66(0)2009 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 FORM FOR NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS

IN POWER SOLUTION TECHNOLOGIES  PUBLIC  COMPANY LIMITED(PSTC)

Thai NVDR Company Limited ("Thai NVDR") is pleased to offer the total of  8,771,700 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). (Any fraction is disregarded.)

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

Date...........................

To: The Board of  Directors of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR)

Name...................................................................Last Name................................................................................

No. of Registration  NVDR holder.................................................Nationality.......................................................................

Please specify type of subscriber.

Tel.........................................................E- mail address (if any)...........................................................................................

Full address...........................................................................................................................................................................

Natural Person of Thai Nationality ID No......................................................................................................................

Juristic Person of Thai Nationality

Natural Person of Alien Nationality

Juristic Person of Alien Nationality

Company Registration No./Tax ID No..............................................................

Alien Card/Passport/ID No...............................................................................

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 Transaction No&Date : 75 / 06012016

No. of NVDRs Offering price per NVDRs Amount (Baht)

subscribed

     Subscription for less than the entitlement 0.4 Baht

     Subscription for full entitlement 0.4 Baht

     Subscription for excess of entitlement 0.4 Baht

Total Subscription

Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement., I/we herewith submit 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 25 January 2016 to 26 January 2016. Indicate the subscription date and make it payable to
"Trinity Securities Co.,Ltd for share  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.

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

(                                                                             )

Signed NVDR holder

PSTC-R

Subscription Receipt (Subscriber: Please also fill in the details requested below.

The Thai NVDR Company Limited hereby acknowledges receipt from (Name of subscriber)..............................................

Date ......................................................

............................................................for the subscription of additional NVDRs and check(s) or cashier check(s) as follows; 

Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement

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

amount of...........................................Baht (...........................................................................................................................)

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



ใบแจง้การช าระเงิน
ส าหรับลูกค้า

** COMPANY CODE : 33797 **
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด วันท่ี / Date : ____________________

ท่ี
อ

ช่ือผู้จองซือ้ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น / เลขท่ีบตัรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบยีนนิตบิคุคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) _____________________________________________________________

ลงวันท่ี / Date.

หมายเหตุ    1. กรุณาน าเอกสารฉบบันีไ้ปช าระเงินได้ทีบ่มจ. ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทัว่ประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all KBANK branches

        2. เลขทะเบยีนผู้ถือหุน้เปน็ตัวเลข 10 หลักเท่านัน้ โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซ้ือหุน้ทีแ่นบมาพร้อมจดหมายแจ้งสิทธิการจองซ้ือหุน้สามัญเพ่ิมทุน
        Registration Numner/comprising of 10-digit number,is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

กรุณาตัดตามรอยปรุ เพ่ือความสะดวกของท่าน  กรุณาน าใบแจ้งการช าระเงินไปช าระได้ที ่บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทัว่ประเทศ ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร

ใบแจง้การช าระเงิน
ส าหรับธนาคาร

** COMPANY CODE : 33797 **
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด วันท่ี / Date : ____________________

ท่ี
อ

ช่ือผู้จองซือ้ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น / เลขท่ีบตัรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบยีนนิตบิคุคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) _____________________________________________________________

ลงวันท่ี / Date.

หมายเหตุ    1. กรุณาน าเอกสารฉบบันีไ้ปช าระเงินได้ทีบ่มจ. ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทัว่ประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all KBANK branches

        2. เลขทะเบยีนผู้ถือหุน้เปน็ตัวเลข 10 หลักเท่านัน้ โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซ้ือหุน้ทีแ่นบมาพร้อมจดหมายแจ้งสิทธิการจองซ้ือหุน้สามัญเพ่ิมทุน
        Registration Numner/comprising of 10-digit number,is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

กรุณาตัดตามรอยปรุ เพ่ือความสะดวกของท่าน  กรุณาน าใบแจ้งการช าระเงินไปช าระได้ที ่บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทัว่ประเทศ ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร

** ผูจ้องซือ้สามารถระบขุ้อมูล เลขทะเบยีนผูถ้ือหุ้น หรือ เลขท่ีบตัรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบยีนนิติบคุคล อย่างใดอย่างหน่ึงได้ **

** ผูจ้องซือ้สามารถระบขุ้อมูล เลขทะเบยีนผูถ้ือหุ้น หรือ เลขท่ีบตัรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบยีนนิติบคุคล อย่างใดอย่างหน่ึงได้ **

ท่ีอยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ช้ัน 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏบิตัิการ โทร.0-2343-9632-41

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch จ านวนเงิน / Amount

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

ประเภทการช าระเงิน / Type เลขท่ีเช็ค / Cheque No.

     เพื่อเข้าบญัชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น"       
         บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  (BR. 0001) (Comp Code. 33797)

           จ านวนเงินเป็นตัวอักษร          
                / Amount in words

จ านวนเงิน / Amountธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

ประเภทการช าระเงิน / Type เลขท่ีเช็ค / Cheque No.

           จ านวนเงินเป็นตัวอักษร          
                / Amount in words

     เพื่อเข้าบญัชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น"       
         บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  (BR. 0001) (Comp Code. 33797)

ท่ีอยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ช้ัน 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏบิตัิการ โทร.0-2343-9632-41
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