
 
                                                                                                                                                                                                    เลขท่ี. ………………….……….…. 

แบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ  
บริษทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 หรือ “MOONG-W1” (การใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) 

 

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

เรียน   คณะกรรมการบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)                                                                                      วนัท่ียืน่ความจ านงการใชสิ้ทธิ ……………………………………………… 
 
ขา้พเจา้  ( นาย   นาง     นางสาว   นิติบุคคล   อ่ืนๆ)  ……….……….…………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
บตัรประจ าตวัประชาชน /ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ................................................................................................บา้นเลขท่ี..................................... อาคาร.................................... 
 ตรอก/ซอย……....................................…………………...ถนน………….........................……..…………แขวง/ต าบล ……………………………………….......เขต/อ าเภอ………..……………….....................  
จงัหวดั ………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………….…โทรศพัท…์…………..........………………โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี........................................................ สัญชาติ..................................... 
วนั/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) …………………………………….. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ……………………………………….. ประเภทของการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย       ไม่หักภาษี ณ ท่ีจ่าย        หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย)
จ านวน  …………………………………………………………… หน่วย ในอตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.01010 หุ้นสามญั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กรณีถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  

เลขท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสาร วันที่ เลขท่ีสมาชิก จ านวนหุ้น 

     
ราคาใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุ้น) 1.00                                                                                                                               รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท)  

 

 

หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามท่ีแสดงความประสงคข์า้งตน้  ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี:  (ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวธีิใดวธีิหน่ึงเท่านั้น โปรดท าเคร่ือง  √   
ในช่องท่ีเลือก) 
   ในกรณีที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์:   ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ ”บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก”   และด าเนินการให้ 
บริษทั ......................................................…………………..……… สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี  น าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝาก(ประเทศ จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์    
ช่ือ …………………………..………..……...…………………………………………  เลขท่ี ...…………………………………………..………..…… ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทัเท่านั้น (ช่ือผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุ้นท่ีไดรั้บการ
จดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้) 

    ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์: 
        ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก”  และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี  600 เพื่อขา้พเจา้ (กรณีเลือกรับหุ้นเขา้บญัชี 600 ในช่องน้ี กรุณา กรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพยเ์ฉพาะ 
ผูท่ี้ประสงคน์ าหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทั ผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อน าส่งให้แก่บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  “TSD” ดว้ย ในกรณีไม่จดัท าเอกสาร
ตามที่ TSD ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน)  

        ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุ
ไวข้า้งตน้ โดยขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ 

 
พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิดงักล่าวโดยช าระเป็น   
    ช าระเป็นเงินโอน ใช้ใบน าฝากแบบ Bill Payment  โดยตอ้งกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นพร้อมระบุ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน / เบอร์โทรศัพท์มือถือ และช าระเงินท่ีธนาคารทหารไทย จ ากัด  (มหาชน)  
     ช าระโดยแคชเชียร์เช็ค / เช็ค สั่งจ่าย  “บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุนของ บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล”  พร้อมกบัใบน าฝากแบบ Bill Payment ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแลว้ 
        เลขท่ีเช็ค..............................................................  วนัท่ี ...................................................... ธนาคาร.......................................................................................... สาขา.............................................................. 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนขา้งตน้น้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิตามจ านวนท่ีระบุไวข้า้งตน้ หรือไม่กรอกรายละเอียดใบแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิให้ครบถว้น หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถา้มี) หรือไม่ช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิดงักล่าวให้ครบถว้น หรือ 
ไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay in Slip) การช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิดงักล่าว มาถึงบริษทัภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ขา้พเจา้ยนิยอมให้บริษทัด าเนินการตามวธีิการ
และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของ MOONG-W1 

                                                                                                                                                                                                               ลงช่ือ.............................................................................................ผูจ้องซ้ือ 

                                                                                                                                                                                                                   (......................................................................................................)                                                                                                                                                                                                                                  

 

 หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ MOONG-W1  (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

 เลขท่ี...........................................................                                                                                                                                                          วนัท่ี ……………………………………………………………...                                                                                                                                                                                            
 
ขา้พเจา้ ………………………………………………………. ประสงคใ์ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
จ านวน …………………… หุ้นในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน............... ................. ......... .............................................................................................................บาท 

  โดยช าระเป็น     เงินโอน    แคชเชียร์เช็ค       เช็ค    ดร๊าฟท ์
   เลขท่ีเช็ค ..............................................................................  วนัท่ี.............................................ธนาคาร....................................................................... สาขา.....................................................................................    

    ฝากใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก”  เลขที่สมาชิกผูฝ้าก    บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี ………….………………………………………………  
    ฝากใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้  
    ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซ้ือ  

 

 
                                                                                                                                                                                เจา้หนา้ท่ีผูรั้บจอง……………………………………………………………….…………… … 

 

  

                                              หมายเหตุ:  หากผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยูท่ี่ใหไ้ว ้ โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั     
                   เลข                                        เลขท่ี 62  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-2292888 



 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด 
TISCO Securities Company Limited 

030 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL Securities Public Company Limited 

003 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
Country Group Securities Public Company Limited 

032 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
KTB Securities (Thailand) Company Limited 

004 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited 

033 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
Finansa Securities Public Company Limited 

005 
บริษัทหลักทรัพย์ ซกิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
SICCO Securities Public Company Limited 

034 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 

006 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด 
Phatra Securities Public Company Limited  

038 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จ ากัด  (มหาชน) 
United Securities Public Company Limited 

007 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด  
CIMB (Thailand) Securities Company Limited 

048 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA Securities Public Company Limited  

008 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 
Asia Plus Securities Public Company Limited 

200 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited  

010 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
Merrill Lynch (Thailand) Securities Company Limited 

211 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS Securities (Thailand) Limited  

011 
บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 
Kasikorn Securities Public Company Limited 

213 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี-จีเค (ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB-GK Securities (Thailand) Company Limited 

013 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 

221 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
Merchant Partners Securities (Thailand) Public Company Limited  

014 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
Capital Nomura Securities Public Company Limited 

224 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
Bualuang Securities Public Company Limited 

015 
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จ ากัด 
SCL Securities Company Limited 

225 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA Securities (Thailand) Limited  

016 
บริษักหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
Thanachart Securities Public Company Limited 

229 
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พ.ี มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 
J.P.Morgan Securities (Thailand) Company Limited 

019 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคนิ จ ากัด 
Kiatnakin Securities Company Limited 

230 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX Securities Company Limited 

022 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี ้จ ากัด 
Trinity Securities Company Limited 

244 
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE Securities (Thailand) Company Limited 

023 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB Securities Company Limited 

247 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด  
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 

026 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB Kay Hian Securities Public Company Limited 

248 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO Securities Company Limited 

027 
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
OSK Securities (Thailand) Public Company Limited 

924 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA Syrus Securities Public Company Limited 

029 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
Krungsri Securities Public Company Limited 

  

SUB BROKER  

236 
ธนาคาร ทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)  
Tisco Finance Public Company Limited 

243 
บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ำกดั (มหำชน) 
TSFC Securities Public Company Limited 

242 
บริษัทหลักทรัพย์ ซตีิค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICROP Securities (Thailand) Limited 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
Thanachart Bank Public Company Limited 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอน็.เอ (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
Bank of Ayudhya Public Company Limited 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
The Siam Commercial Bank Public Company Limited 

329 
ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB Bank Public Company Limited 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) 
Bangkok Bank Public Company Limited (CUSTODIAN) 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Bond Trading)  

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
The Hongkong and Shanghai Banking Corp., Ltd. BKK. 

334 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (คัสโตเดีย้น) 
TSFC Securities Limited (CUSTODIAN) 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
The Krung Thai Bank Public Company Limited 

336 
ธนาคาร เกียรตินาคนิ จ ากัด (มหาชน) 
Kiatnakin Bank Public Company Limited 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
Thai Farmers Bank Public Company Limited 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
Thai Military Bank Public Company Limited 

311 
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อนิเวสเมนท์แบงก์  
CREDIT Agricole Corporate and Investment Bank 

339 
ธนาคาร ทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO Bank Public Company Limited (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
Standard Chartered Bank 

340 
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เซส (เพื่อการค้าตราสารหนี)้ 
JP Morgan Chase Bank (Bond Trading) 

315 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์) 
Siam City Bank Public Company Limited (CUSTODIAN) 

341 
บริษัทเงนิทุน สินอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
The Siam industrial Credit Public Company Limited  

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited 

343 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB Thai Bank Public Company Limited  

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากหลักทรัพย์) 
Deutsche Bank AG. Bangkok Branch (CUSTODIAN) 

344 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
PHILLIP Securities (Thailand) Public Company Limited (CUSTODIAN) 

324 
ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited  

345 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
Thanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN) 

326 
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอน็.วี. สาขากรุงเทพฯ 
The Royal Bank of Scotland N.V., Bangkok Branch 

410 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) (เพื่อบริหารเงนิ) 
Bank of Ayudhya Public Company Limited  
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