
         

                                                                                                                                                                                                                                                                             เลขที�ใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 
แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
                                                                                                                                                                                                       วนัที�ยื�นความจาํนงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
                                                                                                                                                                                                       ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขที�/ Warrant holder registration No. …………………………….. 
เรียน    คณะกรรมการ บมจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี  
To       The Board of Directors of MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ .........................…………………. เพศ …………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                           Date or Birth                                                     Nationality                                                 Sex 
อาชีพ ………….......…….................... ที�อยูเ่ลขที� ........……......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ตาํบล .......……............................. เขต/อาํเภอ ……....……….......………... 
Occupation                                            Address No.                      Lane/Soi                                                 Road                                                    Sub-District                                             District 
จงัหวดั ...............…….….......................... รหสัไปรษณีย ์.............…................. โทรศพัท ์....................................................... ประเทศ …….....….............................................…….       
Province                                                     Postal Code                                       Telephone No.                                              Country                                                                
 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี .......................…………………………………   ประเภทการเสียภาษี                 หกัภาษี                            ไม่หกัภาษี 
 Tax ID No.                                                                                                Type of Tax Planning                 Tax to be deduced              Tax not to be deduced 
โปรดระบุประเภทผูจ้องซืcอหุ้น พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานที�ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 � บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย    
     Thai Individual  
 � บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว     
     Alien Individual  
 � นิติบุคคลสญัชาติไทย            
     Thai Juristic Entity 
 � นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว 
     Alien Juristic Person  

เลขบตัรประจาํตวัเลขที� ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจาํตวัเลขที� ……………………………………………….. 
Alien Card/Passport / ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษทั …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. / Tax ID No.       

ในฐานะผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืcอหุ้นสามญัของบมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเอม็เอฟซี ขา้พเจา้มีความประสงคที์�จะใชสิ้ทธิในการจองซืcอหุ้นสามญัของบมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเอม็เอฟซี ตามรายละเอียดดงัต่อไปนีc  
As a warrant holder of  MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY 
LIMITED as stated below: 
1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอใชสิ้ทธิ…………………………………………..……...  หน่วย 

Amount of the warrants to exercise                                                                                                     unit(s) 
2. อตัราการใชสิ้ทธิเทา่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1.003 หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ 17.947* บาท หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ  
            The exercise ratio is warrant 1 unit(s): ordinary share 1.003 share(s) with the exercise price of Baht 17.947* per share or adjusted price 
หมายเหตุ: บริษทัไดท้าํการปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ MFC-W1 โดยมีผลตัcงแต่วนัที� 28 เมษายน 2559 / Remark: The Company has adjusted the exercise price and ratio of MFC-W1 which shall be effective as of 28 April 2016 onwards.                                                                                                                             

3. รวมเป็นเงินที�ตอ้งชาํระในการจองซืcอหุ้นสามญั ………………….........….. บาท (............................................................................................................................) และคา่อากร.................บาท (……………………...………) 
Totaling of payment                                                                                      Baht                                                                                                                             and duty stamps             Baht 

4. ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซืcอหุ้นสามญัดงักลา่ว ที�สามารถเรียกเกบ็เงินในเขตกรุงเทพมหานครเทา่นัcนโดย 
             I/We herewith submit for payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only : by 
             �   เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque                           �  ดร๊าฟท ์/ Draft                            �  เชค็บุคคล / Cheque              สั�งจ่าย “บมจ. หลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี เพื�อการจองซื�อหุ้นสามัญ”  

Payable to “MFC Asset Management Plc. for ordinary shares subscription” 
             เลขที�เชค็ / Cheque No. ................……………................. วนัที� / Dated ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…...........สาขา / Branch…………..….................................…………….. 
  หรือ   �    เงินโอน เขา้บญัชีออมทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขมุวิท – พระรามที� 4 ชื�อบญัชี “บมจ. หลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี เพื�อการจองซื�อหุ้นสามัญ”  เลขที�บญัชี 718-2-70241-7  
              �    Cash Transfer – Saving Account, Kasikornbank, Ratchadapisek Rd. (Sukumvit – Rama IV) , Account Name “MFC Asset Management Plc. for ordinary shares subscription”  A/C No. 718-2-70241-7 
5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืcอหุ้นสามญัและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันีc  

I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the  less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  
 ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงันีc  

เลขที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ...................……….………........ จาํนวนหน่วย ...........….……..….…..หน่วย 
เลขที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ...................…….….………........จาํนวนหน่วย................……….….... หน่วย 
รวมจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ส่งมา ...............………………..……….......…………... หน่วย 
จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรับทอน (ถา้มี)............................….…….………….... หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
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 

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนีc  (ผูจ้องซืcอหุ้นเลือกขอ้ใดขอ้หนึ� ง) 
   If the ordinary shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 
� ให้ออกหุ้นสามญัที�ไดรั้บจดัสรรนัcนไวใ้นชื�อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และดาํเนินการให้บริษทั................................................................…............. สมาชิกผูฝ้ากเลขที� ….…................. 
นาํหุ้นนัcนเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก เพื�อเขา้บญัชีซืcอขายหุ้นเลขที� ……………....................................... ซึ� งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันัcน 
Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..………., to  deposit 
those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company. 

� ให้ออกใบหุ้นสามญัที�ไดรั้บการจดัสรรนัcนไวใ้นชื�อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีที�จะมอบหมายให้บริษทัดาํเนินการใดๆ เพื�อทาํให้การจดัทาํใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ นบั
จากวนัที�ใชสิ้ทธิซืcอหุ้น 
Issue the ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the ordinary share certificates made and 
delivered to me within 15 business days after the exercise date.  

               ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะซืcอหุ้นสามญัจาํนวนดงักลา่ว หรือในจาํนวนที�ทา่นจดัให ้และจะไม่ยกเลิกการจองซืcอหุ้นสามญันีc แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซืcอหุ้นสามญัที�ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อม
เชค็ / ดร๊าฟท ์ / แคชเชียร์เชค็ /เงินสด  มาถึงบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ หรือเชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เชค็ไม่ผา่นการชาํระเงินจากธนาคาร ให้ถือวา่ขา้พเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการขอ
ซืcอหุ้น 

               I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of ordinary 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 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. 
  ลงชื�อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้องซืcอหุ้นสามญั(Subscriber) 

                         ( ..……............….................................…......................................... ) 
หลักฐานการรับฝากการจองซื�อหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซื�อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี�ด้วย / Subscribers please also fill in this section) 
วนัที�รับใบจอง/Date ……..……………………....…….                                                            เลขที�ใบจอง / Form No. ………………………................................. 
บมจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซีไดรั้บเงินจาก  .....................................................………..…………………...........…….......…. เพื�อจองซืcอหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบมจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี 
MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from for a subscription of ordinary shares of MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED  
จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ….…………………..….……......…........ หุ้น ในราคาหุ้นละ 17.947 บาท  
รวมเป็นเงินที�ชาํระ ……….............…..……….……………….......... บาท (……..................................................................................................................................………..……………………..………. ) 
Amount of ordinary shares received from the exercise of the right.............................................. shares.  At the price of Baht/share 17.947 Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. Baht 
(…………………………..……………….….…...…)                                           
�  เงินโอน / Cash Transfer              �   เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque           �   ดร๊าฟท ์ / Draft              � เชค็บุคคล / Cheque    เลขที�เชค็ / Cheque No.…………….…...................…........... วนัที� /Dated 
………..…........................... ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units. 

                                                         เจา้หนา้ที�ผูรั้บมอบอาํนาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………       
(                                                                                               )  

 


