
 

เลขท่ีใบแจ้งความจ านง……………………..…… 

  ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“MAX-W2”) 
 อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 0.90803 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.0989 บาทต่อหุ้น 

วนัท่ียื่นความจ านงการใช้สทิธิ............................................................. 

เรียน  บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) …………………………………………….…………………….....…  เลขทะเบยีนผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเลขที่ ………………........…..………………............................................... 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน..........................................................................  บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสอืเดินทาง..................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล............................................................................  นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนนิติบุคคล.................................................................... 
สญัชาติ........................................................อาชพี......................................................... .......................... วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)................................................ เพศ.............................................................................. 
ที่อยู่เลขท่ี.................................................... อาคาร/หมู่บ้าน………........…….......…….......….….............. ตรอก/ซอย..................................................................ถนน.................................................................... ......... 
แขวง/ต าบล..................................................เขต/อ าเภอ..................................................... ....................... จงัหวดั.......................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้       โทรศพัท์บ้าน....................................................................... โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ................................................................ .............อีเมล์............................................................. 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี........................................................................................ ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย     ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย         หกัภาษี ณ ที่จ่าย 

โปรดระบผุู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  
ในกรณีที่ผู้ ใช้สทิธิเป็นบคุคลธรรมดา   ตนเอง    บคุคลอื่น (โปรดระบ)ุ................................................     ในกรณีที่เป็นนิติบคุคล  โปรดระบ.ุ.................................................. 

ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดงันี  ้

จ านวนหน่วยของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้ 
จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

จ านวนเงนิที่ต้องช าระในการ
จองซือ้หุ้นสามัญ (บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(ตวัอักษร) 

  0.0989   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว โดยช าระเป็น 
 เช็ค    แคชเชียร์เช็ค    ดร๊าฟท์  โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชั่น” 

โดยต้องเรียกเก็บในเขตกรุงเทพได้ภายใน 2 วันท าการเท่านัน้ เลขท่ีเช็ค / เช็คธนาคาร / ดร๊าฟท์ …………………………… วนัท่ี ……………….......….. ธนาคาร ….…….......................…….. สาขา ………...….......... 

  เงินโอน เข้าบญัชี   “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชั่น” บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 210-302-0604 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
 แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท

หลกัทรัพย์.............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี............................. น าหุ้ นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้  
บญัชีเลขท่ี............................................................ 

 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า  

 แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดังกลา่วเข้า
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซือ้หุ้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่ใบแจ้งความจ านงที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ที่
ถกูต้องเรียบร้อย พร้อมช าระค่าจองซือ้ หรือ หากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ มาถงึบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสทิธิในการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 
 การลงทนุในหลกัทรัพย์ย่อมมีความเสีย่ง ลงชื่อ ...............................................................................ผู้ขอใช้สทิธิ 
                         และก่อนตดัสนิใจจองซือ้หลกัทรัพย์ควรศกึษาข้อมลูอย่างรอบคอบ                                                                          (...............................................................................) 

ใบรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอกรายละเอียดส่วนนีด้้วย 

 เลขท่ีใบแจ้งความจ านง............................................... 

บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบแจ้งความจ านง)..............................................................................................ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท โดยสง่มอบ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะซือ้หุ้นจ านวน..........................................หน่วย และจ านวนใช้สทิธิเป็น..................................................หน่วย รวมเป็นเงิน..............................................บาท  

โดยช าระเป็น   เงินโอน     เช็ค     แคชเชียร์เช็ค      ดร๊าฟท์      เลขท่ีเช็ค / เช็คธนาคาร / ดร๊าฟท์…………..……....……วนัท่ี ……..…………….. ธนาคาร..........................…...….. สาขา ….......………………...…. 

โดยหากผู้ใช้สทิธิได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ผู้ ใช้สทิธิให้ด าเนินการสง่มอบหุ้นสามญัด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ดังต่อไปนี  ้

 แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น าหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง   น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพื่อข้าพเจ้า 
 เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก .……………………………………………….…….  แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ 
 เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ …………………………………………...  

  เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ……………………………………………………………. 
 



 

BROKER

ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษัทหลกัทรัพย์ทสิโก้ จ ำกัด  030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน)
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกัด  (มหำชน) 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกัด  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด  034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกัด (มหำชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกัด  (มหำชน) 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน)
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ำกัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกัด 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ำกัด
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ำกัด (มหำชน) 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์  จ ำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ำกัด 224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ำกัด (มหำชน)
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชำต จ ำกัด  (มหำชน) 225 บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด     229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ำกัด 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ำกัด

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกัด
SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษัทหลกัทรัพย์ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด  (มหำชน)     247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกัด
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อำร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคท ีซีมิโก้ จ ำกัด
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER

ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนำคำร ทสิโก้ จ ำกัด (มหำชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน)
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 330 ธนำคำรฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (เพ่ือตรำสำรหนี)้
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) - ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) (คสัโตเดีย้น)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนำคำรฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 336 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 339 ธนำคำร ทสิโก้ จ ำกัด (มหำชน) (เพ่ือรับฝำกทรัพย์สิน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 340 ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้ำตรำสำรหนี)้
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนำคำรไอซีบซีี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 343 ธนำคำร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ำกัด (มหำชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝำกทรัพย์สิน 345 ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน)
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เพ่ือลกูค้ำ)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)  


