
เลขท่ีใบจอง / Subscription number ………………………………………… 

ใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอ็มพจี ีคอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)  “MPG-W1 คร้ังสุดท้าย” 

Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of  MPG Corporation Public Company Limited “MPG-W1 the last exercise date”  

เรียน   คณะกรรมการบริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                              วนัท่ียืน่ความจาํนงการใชสิ้ทธิ ……………………………………………………… 

To      The Board of Directors of MPG Corporation Public Company Limited                                                                                                                                          Date to notify the intention to exercise 

              ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ...............................................................................................................  วนั/เดือน/ปีเกิด ............................................ สญัชาติ ........................... เพศ ...................... อาชีพ ................................................... 

              I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                                                   Date of Birth                                                 Nationality                       Gender                  Occupation 

              ท่ีอยูเ่ลขท่ี ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ....................................... แขวง/ตาํบล ...................................... เขต/อาํเภอ ................................... จงัหวดั ...................................... รหสัไปรษณีย ์.................................. 

              Address number                        Lane/Soi                                                Road                                        Sub-district                                         District                                          Province                                     Postal Code                                        

              ประเทศ ........................................... หมายเลขโทรศพัท ์..........................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี …........................................................... ประเภทการเสียภาษี        □ หกัภาษี                          □ ไม่หกัภาษี 

              Country                                             Telephone number                                                           Tax ID number                                                                            Type of Tax Paying                  Tax to be deducted                 Tax not to be deducted                       

                           □ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน .……………………….……….……………        □ บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว   เลขท่ีหนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว ………………………… 

                                     Thai natural person             Identification card number                                                                                               Foreign natural person                  Passport number 

                           □ นิติบุคคลสญัชาติไทย           เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………………………       □ นิติบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว           เลขทะเบียนนิติบุคคล .…………………………………..… 

                                    Thai juristic person              Corporate registration number                                                                                         Foreign juristic person                  Corporate registration number 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

being a Warrant Holder of MPG Corporation Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 

Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

(บาท/หุ้น) 

Exercise Price  

(Baht per share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการจองซ้ือหุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  1.00  

             พร้อมน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัเท่านั้น ชาํระโดย 

              I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only within 2 days which paid by 

                         □ เช็ค Cheque                      □ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque                   □ ดร๊าฟท/์ตัว๋ แลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange                 □ เงินโอน Money Transfer 

                         เลขท่ีเช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวนัท่ี / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..................................................... 

                       สัง่จ่าย “บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บมจ.เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่” บญัชีเลขท่ี 633-2-12329-5 ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 92  
                         Payable to “MPG Corporation Public Company Limited for Share Subscription”, Account number 633-2-12329-5, Savings account at Kasikorn Bank, Ladprao 92 branch. 

             ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี 

             I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows: 

                         □ ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดงัน้ี            Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details: 

                                  เลขท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ ................................................ จาํนวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units 

                                  เลขท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ ................................................ จาํนวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………….…….....….. units 

                                  รวมจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ส่งมา ................................................................................................หน่วย        Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units 

                                  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) ....................................................................................หน่วย        Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units 

                        □ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เลขท่ี …………………………. จาํนวน ..................................................หน่วย        Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units 

              เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการส่งมอบหุน้ ดงัน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) : 

              Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) : 

                         □ ใหอ้อกใบหุน้สาํหรับหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษทั............................................................................ 

                                   สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ……..……….…... (ระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฏดา้นหลงัแบบฟอร์มน้ี) นาํหุน้นั้นเขา้ฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” 

                                   เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหุน้เลขท่ี ……………………….………………………………………………..……..  ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น 

                                   Issue a certificate for the allotted shares in the name of  “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for ………………………………………….………. 

                                   Participant number ……..……….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

                                   for depositors” for my / our share trading account number ……………………….……………………….., maintained at such company. 

                         □ ใหอ้อกใบหุน้สาํหรับหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และส่งใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ทางไปรษณีย ์โดยขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุน้ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์ 

                                   จดทะเบียน และอนุญาตใหท้าํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

                                   Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, I / We may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new  

                                   shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

              ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมดว้ย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค,ดร๊าฟท/์ตัว๋ แลกเงินธนาคาร มาถึงบริษทัฯ ภายใน

กาํหนดระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ หรือหาก เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท/์ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ท่ีสัง่จ่ายไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

              I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange) 

to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the 

Warrant is nullified without being exercised. 

ลงช่ือ/Signed ..................................................................................... ผูจ้องซ้ือหุน้สามญั / Subscriber 

                                                                                                                                                                                                                                                                 (                                                                                             ) 

หลกัฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั (ครัง้สดุท้าย) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

SUBSCRIPTION RECEIPT (the last exercise date) (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

วนัท่ี / Date …………………………………………….. เลขท่ีใบจอง / Subscription Number ……………………………………………... 

บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ……………………………………………………………...…..…. เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ของบริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) “MPG-W1” 

MPG Corporation Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)                                                                               to purchase the ordinary shares of MPG Corporation Public Company Limited under Warrants “MPG-W1” 

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 

Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 

Exercise Price (Baht per share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการจองซ้ือหุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  1.00  

             □ เช็ค Cheque                  □ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque                 □ ดร๊าฟท/์ตวํแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange                □ เงินโอน Money Transfer 

               เลขท่ีเช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวนัท่ี / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch............................................................................................. 

□ ออกใบหุน้ในนามบริษทัศูนยรั์บฝากฯ เพ่ือ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี/Participant number..............................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี/Securities trading account No………………….………….……. 

□ ออกใบหุน้ในนามผูจ้อง / Issue the share certificate in the name of subscriber 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….. 

 


