เลขที่ใบจอง / Subscription number …………………………………………

ใบแจ้งความจํานงการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) “MPG-W1 ครั้งสุ ดท้ าย”
Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of MPG Corporation Public Company Limited “MPG-W1 the last exercise date”
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of MPG Corporation Public Company Limited

วันที่ยนื่ ความจํานงการใช้สิทธิ ………………………………………………………
Date to notify the intention to exercise

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ............................................................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด ............................................ สัญชาติ ........................... เพศ ...................... อาชีพ ...................................................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)
Date of Birth
Nationality
Gender
Occupation
ที่อยูเ่ ลขที่ ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ....................................... แขวง/ตําบล ...................................... เขต/อําเภอ ................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณี ย ์ ..................................
Address number
Lane/Soi
Road
Sub-district
District
Province
Postal Code
ประเทศ ........................................... หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี …........................................................... ประเภทการเสียภาษี □ หักภาษี
□ ไม่หกั ภาษี
Country
Telephone number
Tax ID number
Type of Tax Paying
Tax to be deducted
Tax not to be deducted
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน .……………………….……….…………… □ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว …………………………
Thai natural person
Identification card number
Foreign natural person
Passport number
□ นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล .……………………………………………………… □ นิติบุคคลซึ่งเป็ นคนต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบุคคล .…………………………………..…
Thai juristic person
Corporate registration number
Foreign juristic person
Corporate registration number
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ในฐานะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
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:
จํานวนหน่ วยของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

อัตราการใช้ สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น)
Exercise Ratio (Warrant : Share)

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการใช้ สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(บาท/หุ้น)
Exercise Price
(Baht per share)

รวมเป็ นเงินที่ต้องชําระในการจองซื้ อหุ้นสามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

1:1
1.00
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าว ที่ธนาคารสามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันเท่านั้น ชําระโดย
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
□ ดร๊ าฟท์/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange
□ เงินโอน Money Transfer
เลขที่เช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวันที่ / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch.....................................................
สัง่ จ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บมจ.เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ ” บัญชีเลขที่ 633-2-12329-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 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.
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
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:
□ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดังนี้
Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ ................................................ จํานวนหน่วย ..............................................หน่วย Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ ................................................ จํานวนหน่วย ..............................................หน่วย Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………….…….....….. units
รวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ส่งมา ................................................................................................หน่ วย Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) ....................................................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units
□ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เลขที่ …………………………. จํานวน ..................................................หน่วย Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้ ดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) :
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :
□ ให้ออกใบหุน้ สําหรับหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริ ษทั ............................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……..……….…... (ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังแบบฟอร์มนี้) นําหุน้ นั้นเข้าฝากไว้กบั “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก”
เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหุน้ เลขที่ ……………………….………………………………………………..…….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น
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.
□ ให้ออกใบหุน้ สําหรับหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้าและส่งใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าทางไปรษณี ย ์ โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุน้ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน และอนุญาตให้ทาํ การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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.
ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อย พร้อมด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค,ดร๊ าฟท์/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร มาถึงบริ ษทั ฯ ภายใน
กําหนดระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรื อหาก เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊ าฟท์/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ที่สงั่ จ่ายไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
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.
ลงชื่อ/Signed ..................................................................................... ผูจ้ องซื้ อหุน้ สามัญ / Subscriber
(
)

หลักฐานการใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญ (ครัง้ สุดท้าย) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)

SUBSCRIPTION RECEIPT (the last exercise date) (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)
วันที่ / Date …………………………………………….. เลขที่ใบจอง / Subscription Number ……………………………………………...
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………...…..…. เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (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”
จํานวนหน่ วยของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

อัตราการใช้ สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น)
Exercise Ratio (Warrant : Share)
1:1

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการใช้ สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)
Exercise Price (Baht per share)

รวมเป็ นเงินที่ต้องชําระในการจองซื้ อหุ้นสามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

1.00

□ เช็ค Cheque
□ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque
□ ดร๊ าฟท์/ตํวแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange
□ เงินโอน Money Transfer
เลขที่เช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวันที่ / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch.............................................................................................
□ ออกใบหุน้ ในนามบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ เพื่อ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่/Participant number..............................บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่/Securities trading account No………………….………….…….
□ ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ อง / Issue the share certificate in the name of subscriber
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอํานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..

ที่ MPG_CS/010/2561
วันที่ 11 เมษายน 2561
เรื่ อง แจ้ งการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MPG-W1 ครัง้ ที่ 6 (ครัง้ สุดท้ าย)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ MPG-W1 จํานวน 292,581,561 หน่วย โดยมีกําหนดการใช้ สิทธิในวันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤษภาคม และ
เดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ MPG-W1 มีอายุ 3 ปี รวมการใช้ สิทธิทงหมด
ั้
6 ครัง้
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งวันที่ใช้ สิทธิครัง้ ที่ 6 (ครัง้ สุดท้ าย) คือ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ระยะเวลาแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ : วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2561
: เวลา 9:00 น. – 15:30 น.
2. วันใช้ สิทธิ
: วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561
3. อัตราการใช้ สิทธิ
: 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
4. ราคาการใช้ สิทธิ
: 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
5. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ MPG-W1
ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561
6. ระยะเวลาหยุดพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ MPG-W1 (ขึน้ เครื่ องหมาย SP)
บริ ษัทฯ ขอให้ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ หยุดพักการซือ้ ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ MPG-W1 ตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม
2561 ถึง 1 มิถนุ ายน 2561
7. การสิน้ สภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ MPG-W1
ใบสําคัญแสดงสิทธิ MPG-W1 จะพ้ นจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตังแต่
้ วนั ที่ 2 มิถนุ ายน 2561 เป็ นต้ นไป
8. บริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการแสดงความจํานงการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามที่อยู่
ที่ปรากฎอยู่กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
9. สถานที่ตดิ ต่ อในการใช้ สิทธิ
บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
24 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2514-7999 โทรสาร 0-2514-5500
10. เอกสารในการยื่นความจํานง
10.1 ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการ พร้ อม
ลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และส่งให้ แก่บริ ษัทฯ ในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการ
บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
MPG Corporation Public Company Limited
24 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-7999 โทรสาร 0-2514-5000
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แจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ทังนี
้ ้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถ ขอรับใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้
ณ สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หรื อ Download แบบแสดงความจํานงการ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ที่ www.mangpong.co.th
10.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรั พย์ กําหนดที่ ระบุว่าผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ มีสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหลักฐาน
ในการแจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ ได้ ทันที ในกรณี ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิต้องแจ้ งความจํานง และกรอกแบบคําขอให้ ถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทําหน้ าที่เป็ นนายหน้ า ซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
และบริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่าว จะดํ าเนิ น การแจ้ ง บริ ษัท ศูนย์ รั บฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่ อขอถอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับนํามาใช้ เป็ นหลักฐานในการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
10.3 ชํ าระเงิ นค่าหุ้นครั ง้ เดียวเต็มตามจํ านวนในการใช้ สิทธิ ตามที่ ระบุในใบแจ้ งความจํ านงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น
สามัญ ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไม่เกินวันใช้ สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
10.3.1 ชําระเงินเป็ น เงินโอน เช็ค ดร๊ าฟท์ แคชเชียร์ เช็ค (หรื อเช็คธนาคาร) ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วันทําการ นับจากวันที่แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ และขีดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ ” พร้ อมทัง้
เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชียร์ เช็ค
ดังกล่าว
10.3.2 โอนเงิ นสดเข้ าบัญชี ชื่อ “บัญชี เพื่ อการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ บมจ.เอ็มพี จี คอร์ ปอเรชั่น”
เลขที่บญ
ั ชี 633-2-12329-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย พร้ อมนําส่งสําเนาใบนําฝาก
เงิน (Pay-In Slip) และเขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้
หากเรี ยกเก็บเงิ นไม่ได้ ด้วยเหตุใดๆ ที่ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต้องรั บผิดชอบ ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว
แสดงเจตนายกเลิกและบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิในครัง้ นัน้
10.4 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
11. หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
11.1 บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
11.2 บุคคลต่างด้ าว
: สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
11.3 นิติบคุ คลในประเทศ : สํ าเนาหนังสื อรั บรองบริ ษัท ซึ่งออกให้ โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้
มี อํานาจลงนามและประทับตราสํ าคัญของนิ ติ บุคคล (ถ้ ามี ) และแนบเอกสาร
บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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หลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือ ชื่อ ตาม 6.1 หรื อ 6.2 แล้ วแต่กรณี พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
11.4 นิติบคุ คลต่างประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัทรับรองโดย Notary Public หรื อหน่วยราชการที่
มีอํานาจไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม รั บรองสําเนาถูกต้ องและเอกสารหลักฐานของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อ ตาม 6.1 หรื อ 6.2 แล้ วแต่กรณี พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
12. เงื่อนไขอื่นๆ
หากบริ ษัทฯ ได้ รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ ง
ความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทฯ ตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้ งความ
จํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ ไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับหรื อ
กฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องทําการแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตามขันตอนและเงื
้
่อนไขการใช้ สิทธิภายใน
กําหนดการใช้ สิทธิครัง้ นัน้ ๆ มิฉะนันแล้
้ วบริ ษัทฯ จะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลง โดยไม่มี
การใช้ สิทธิ และบริ ษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้ รับและใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิโดยไม่มีดอกเบี ้ย ให้ ไม่วา่ ในกรณีใด
อย่างไรก็ดีใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิ ดังกล่าวข้ างต้ นยังมีผลใช้ สิทธิตอ่ ไป
จนถึงวันกําหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญไม่ตํ่ากว่า 100 หุ้นหรื อทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ยกเว้ น กรณีที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีเศษหรื อเป็ นกรณีการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มี
สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญตํ่ากว่า 100 หุ้น จะต้ องใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ เดียวทังจํ
้ านวน
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ กรุ ณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้ างต้ นในวัน
และเวลาทําการ (จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9:00 น. ถึง 15:30 น.)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
สํานักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-514-7999 ต่อ 5063 โทรสาร 02-514-5000
e-mail : mpg_cs@mangpong.co.th
บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน
่ จากัด (มหาชน) (MPG-W1)
subject: Notification of the Last Exercise (XE) of MPG-W1
ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่ า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน
่ จากัด (มหาชน)
MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

MPG-W1

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

09/05/2018

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)

11/05/2018

อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common shares)

1:1

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

1.00

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

17/05/2018 - 31/05/2018

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบ
จองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

11/05/2018

.......( )....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
24/05/2018

