
 
 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 / Enclosure 3 เลขที่ใบจอง / Subscription No………………………………….. 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
Subscription Form for Capital Increase Ordinary Share of MAX Metal Corporation Public Company Limited 

 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 15 หุ้นสามญัใหม่ (อัตราส่วน 8:15) 
Offering Capital Increase Ordinary Shares (the “Shares”) 55,969,299,045 shares with a par value of Baht 1 each at the offering price of Baht 0.01 each to existing shareholders at ratio of 8 existing shares for 15 new share 

วันจองซือ้ / Date :  วันท่ี / Day ______ เดือน / Month _____________________ ปี 2563 / Year 2020 

ข้อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในช่องดา้นล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information) 
ชื่อ/Name นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Miss นิติบุคคล / Corporate……………………………………....................……......……..………… เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้เลขที่ / Shareholder’s Register No…………………………………………......... 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ……………………………....................................................................…… บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง...............................................................................       
       Natural Person of Thai Nationality ID Card No.  Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.  
 นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................................................................................... นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................................................... 
       Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. Juristic Person of Alien Nationality Alien Company Registration No. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้บา้นเลขที่ / Address………………………………....…………ตรอก/ซอย/Lane/Soi…………………….............................……………   ....………ถนน/ Road…………………………....……………………………………… …………. 
แขวง/ต าบล / Sub-District………………………………………………….. เขต/อ าเภอ/ District……………………………………………. จงัหวดั/ Province………………………………………………….. รหสัไปรษณีย/์ Postal Code………....………..……… 
โทรศพัท ์/ Tel. No…………………………………………………………… อีเมล ์/ Email…………………………………………………………………………………… สญัชาติ / Nationality………………………………………………….……………………….  
อาชีพ / Occupation…………………………วนัเกิด/วนัจดทะเบียนนิติบุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)/ Date of Birth/Registration date (dd/mm/yyyy)…………/………../…………………. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/ Tax ID No………………………………………… 
ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย / Type of Withholding Tax             ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย/ Non Withholding Tax                    หกัภาษี ณ ที่จ่าย/  Withholding Tax   
มีความประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทดงันี ้/ Hereby subscribe for and request for allotment of capital increase ordinary shares of the Company as follows: 

ประเภทการจองซือ้ 
 Subscription type 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) 
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงินท้ังสิน้ (บาท) 
Amount (Baht) 

   จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement   
   จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   
   จองซือ้เกินสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม) / Subscription in excess of the entitlement (only excess portion)   

รวม / Total   

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) If the share are allotted to me/us, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows: (Please select only one choice.) 
 แบบไร้ใบหลักทรัพย ์(Scripless): น าหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยการออกหุน้ส าหรบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัทหลกัทรพัย.์....................................... สมาชิก
ผู ้ฝากเลขที่........................(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู ้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้านหลังใบจอง) น าหุ ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู ้ฝาก ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น บัญชีเลขที่
.......................................... (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด าเนินการน าหุน้เขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600) 
     Scripless system: Deposit share into own securities trading account by issuing shares for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”, and have (name of 
broker)……………………………………….Participant No. ……………………………. (Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form) deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company 
Limited for my/our securities trading account No. ………………………….(The subscriber’s name must correspond with securities trading account’s name, otherwise the shares will be deposited into the Issuer’s Account No. 600) 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย:์ ใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษัท
ผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หุน้เฉพาะผูท้ี่ประสงคจ์ะน าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์และเอกสารตรวจสอบสถานะ FACA ใหค้รบถว้นและยื่นพรอ้มใบจองซือ้หุน้ฉบบันี ้(การ
ถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซือ้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
     Deposit shares into the Issuer’s Account: Issue share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”, and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited 
under into the Issuer’s Account No. 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for details for depositing shares into the Issuer’s Account and FATCA documents, and submit together with this subscription form. (For issuing a 
share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited.) 
 แบบรับใบหุ้น: ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รบัหุน้
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
     Scrip system: Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register book by register mail. I/we agree that I/we agree that I/we agree that I/we may the share certificate 
after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวโดย/ We enclose herewith my/our payment by     เงินโอน / Transfer     แคชเชียรเ์ช็ค / Cashier’s Cheque      เช็ค / Cheque      ดร๊าฟท ์/ Draft 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ……………………………………..…………… วันท่ี / Date ……………………………………… ธนาคาร / Bank………………………………………………….. สาขา / Branch………………………………………………………. 

โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิม่ทุนของ บมจ. แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรช่ัน” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี 210-302-0604 บัญชีกระแสรายวัน 
Payable to “Shares Subscription for MAX Metal Corporation Plc.” Bangkok Bank Public Company Limited, Account Number 210-302-0604 , Account Current 

ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดย / If I/we have not been allotted with the shares or have been allotted lower than subscription 
amount, I/we agree to have the payment or excess payment by 
  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร / Bank transfer to ……………………………………………………. สาขา / Branch…………………………………………………. เลขบัญชี / Account No. …………………………………………………… 
  ส่งเช็คโดยไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ข้างต้น / Deliver cheque by registered mail to the address above   มารับเช็คด้วยตนเอง / Self cheque pickup at the Company 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนนี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ถูกตอ้งเรียบรอ้ย พรอ้มเช็ค/แคชเชียร์
เช็ค/ดร๊าฟท/์ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 
I/we hereby undertake to buy the said share in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form and the supporting document for share subscription together 
with cheque/cashier’s cheque/draft/pay-in slip, or the cheque/cashier’s cheque/draft has not been honored within the subscription period. I/we may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซือ้ควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น  
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make that you have thoroughly studied all         ลงชื่อ / Signed …………………………………………………….ผูจ้องซือ้ / Subscriber 
Information before deciding on the share subscription.                        (…………………………………………………….) 

หลักฐานการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน / Receipt for Subscription for Capital Increase Ordinary Shares (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย / This section must be filled by the subscriber.) 

วนัจองซือ้ / Date วนัที่ / Day ______ เดือน / Month _____________________ ปี 2563 / Year 2020  
เลขที่ใบจอง / Subscription No. …………………………….…. 
บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อผูจ้องซือ้) / MAX Metal Corporation Public Company Limited received money from (name of subscriber) …………………………………………………………………………………………  
เพื่อจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท / For a subscription of capital increase ordinary shares of MAX Metal Corporation Public Company Limited at Baht 0.01 per share 
จ านวน / No. of shares ………………………………….หุน้ / shares รวมเป็นเงิน / Amount ……………………………… บาท / Baht โดยช าระเป็น / made payable by   เงินโอน/Transfer   แคชเชียร/์Cashier’s Cheque  เช็ค/Cheque  ดร๊าฟท/์Draft      
เลขที่เช็ค/Cheque No. ………………………. วนัที่/Date……………………………………ธนาคาร/Bank………………………………………สาขา/Branch……… …………………………………………. 
 น าหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” /Deposit share into own securities trading account by issuing shares in the name of “Thailand Securities Depository Company 
Limited for Depositors”, สมาชิกผูฝ้ากเลขที่/ Participant No. …………………….. บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ / Securities trading account No. ………………………….. 
 น าหุน้เขา้ฝากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ 600 / Deposit shares into the Issuer’s Account No. 600 
 แบบรบัใบหุน้ (Script) ออกเป็นใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ / Issue a share certificate in the name of subscriber 
ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ตามวิธีที่ขา้พเจา้ไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ขา้งตน้ / If I/we have not been allotted with the shares of have 
been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess returned via the method specified in the Subscription Form above. 

เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………………… 

หมายเหตุ: หากผู้จองซือ้ประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งหลักฐานไปท่ีฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย ์บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2009-9999 Remark: If subscriber wishes to change the given address, please directly inform Registrar and deliver evidence to Securities Control Department, Thailand Securities Depository Company 
Limited at 93 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-999 
 

ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน /  
One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only  


