เลขที่ MVP054/2565
วันที� 2 มิถุนายน 2565
เรื่อง

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครัง้ ที่ 3 ตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เอ็ม วิช่นั จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (MVP-W1)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอ็ม วิช่ นั จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท เอ็ม วิช่นั จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (MVP-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”) ที่จดั สรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมโดยไม่คิดมูลค่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จานวนรวมทัง้ สิน้ 99,999,969 หน่วย โดยมีกาหนดการ
ใช้สิทธิทงั้ สิน้ 5 ครัง้ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธินนั้
บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิครัง้ ที่ 3 คือ 30 มิถนุ ายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ได้ 1.0409 หุน้ ในราคาใช้สิทธิ คือ 1.1528
บาทต่อหุน้
2. ระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
วันที่ 23 – 24 มิถนุ ายน 2565 และ วันที่ 27 – 29 มิถนุ ายน 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น.
3. สถานทีต่ ิดต่อในการใช้สิทธิและขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ท่บี ริษัทฯ และ/หรือ
ตั ว แ ท น รั บ แ จ้ ง ค ว าม จ า น ง ใ น ก าร ใ ช้ สิ ท ธิ ( ถ้ า มี ) ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษัท
(www.mvisioncorp.com) โดยสามารถแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ท่ีบริษั ทฯ และ/
หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงใน การใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามที่ระบุ
ในข้อ 2.ข้างต้น ดังนี ้

บริษัท เอ็ม วิช่นั จำกัด (มหำชน)

11/1 ซอยรามคาแหง 121 ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-735-1201-2 โทรสาร 02-735-2719
ผูป้ ระสานงาน : นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-124-6344 /
นางสาวอนันตญา ลิม้ แพร่พนั ธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 062-317-7686
Email : ir@mvisioncorp.com
4.

วิธีการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ ที่ถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less)) ที่ประสงค์
จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยต้องดาเนินการ
และ จัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้แก่บริษัทฯ ตามระยะเวลาและสถานที่ติดต่อข้างต้น
4.1) แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุ ก
รายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท ฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี ) ภายในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ คือ วันที่ 23 – 24
มิถนุ ายน 2565 และ วันที่ 27 – 29 มิถนุ ายน 2565
4.2) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ผอู้ ่ืนมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียัง
ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ(ถ้ามี)
4.3) ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชาระ
เงินให้แก่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ จะต้องดาเนินการดังนี ้
4.3.1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาโชคชัย 4 ชื่อบัญชี “บริษัท
เอ็ม วิช่ัน จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุ้นสามัญ” เลขที่บัญชี 721-103399-6 โดยให้
แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ามารถ
ติดต่อไว้ดว้ ย หรือ
4.3.2) ชาระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน
1 วันทาการนับจากวันที่แจ้งความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค
หรือ ดร๊าฟ ต้องลงวันที่ ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นั้นไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ และขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เอ็ม วิช่ัน จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุ้นสามัญ” โดยให้
ระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย

หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดท้ายคือ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 และกรุ ณานาส่งเช็คดังกล่าวถึง
บริษัท ภายในเวลา 10.30 น. ของวันที่ 27 มิถนุ ายน 2565
ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท ฯ และ/หรือตัวแทน
รับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ โดยบริษัทฯ และ/หรือรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)จะจัดส่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ ตัวแทนนัน้ ๆ แต่ทงั้ นี ้ ไม่ถือเป็ นการตัดสิทธิท่ี
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิในครัง้ สุดท้าย
บริษัทฯ จะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซ่ึงบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใดๆ
4.4) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี อ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่ งประมวลรัษฎากรหรื อข้อบังคับ หรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ ใ ช้บังคับ ในการใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
4.5) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญ ชาติไ ทย : ส าเนาบัตรประชาชน หรื อส าเนาบัตรข้าราชการ หรื อ ส าเนาบัต ร
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
ซึ่งทาให้ช่ือ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่
ออกโดยหน่ วยงานราชการ เช่ น ใบแจ้งเปลี่ย นชื่ อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น)
พร้อมลงลายมือชื่ อ รับ รองส าเนาถูก ต้อง (กรณี ผู้ใ ช้สิ ท ธิ เป็ น ผู้เยาว์
จะต้อ งแนบหนั ง สื อ ยิ น ยอมของ บิ ด าหรื อ มารดา หรื อ ผู้ป กครอง
(แล้วแต่กรณี) สาเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา หรือผูป้ กครอง
และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผูเ้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว

: สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

: สานาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอานาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ

เอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4) นิติบคุ คลต่างด้าว

5) คัสโตเดียน (Custodian)

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรอง
นิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา ถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี
อานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม
1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย
Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
: สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และ
เอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ ตาม 1) หรือ 2) พร้อมลง
ลายมือชื่ อรับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary Public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ใน
ครัง้ นัน้ ๆ

ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท ฯ
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ตามความเหมาะสม
4.6) จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดย
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้ สามัญ 1.0409 หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับ
อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกาหนดสิทธิ
การใช้สิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้อกาหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เอ็ม วิช่นั จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (MVP-W1)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส เฉิดพันธุ)์
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม วิช่นั จากัด (มหาชน)

เลขที่.....................................................................
แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็ม วิช�ัน จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ “MVP-W1”
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.0409 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.1528 บาทต่อหุ้น
วันที่ยื่นความจานงการใช้สิทธิ  30 กันยายน 2564  30 ธันวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565
 30 ธันวาคม 2565  6 กรกฎาคม 2566
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็ม วิช�ัน จากัด (มหาชน) (“ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ”)
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน

เรียน คณะกรรมการ บริษัท เอ็ม วิช� นั จากัด จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประชาชนเลขที่
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................................

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ................................................................
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ..................................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่................................ หมู่ที่......................................... ตรอก/ซอย............................................. ถนน..................................................... แขวง/ตาบล...............................................................
เขต/อาเภอ......................................................จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย.์ ......................................... โทรศัพท์........................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........................................................
อีเมล์ ....................................................................................... สัญชาติ.................................. อาชีพ................................................ วันเกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล (วว/ดด/ปป) (ปี ค.ศ.).....................................................
เลขประจาตัวผูเสียภาษี.............................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี  หักภาษี ณ ที่จ่าย
มีความประสงค์ท�ีจะใชสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็ม วิช� นั จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ “MVP-W1” ในอัตราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.0409 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
กรณีถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ

เลขที่เอกสาร

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)

จานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (หุน้ )

กรณีถือเป็ นใบแทนสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่

เลขที่สมาชิก

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุน้ )
1.1528

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก)
ในกรณีท่มี ีบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามที่ได้รบั จัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษัท ......................................................................................... ..................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
นาหุน้ นัน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซอื ้ ขายหุน้ เลขที่........................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิตอ้ งตรงกับชื่อบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุน้ ในชื่อ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งใบหุน้ ที่ไ ด้รบั การจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ ในสมุดทะเบีย น
ใบสาคัญแสดงสิทธิ)
ในกรณีท่ไี ม่มีบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุ ณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐสาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นา
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนาส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“TSD”) ทั้งนี้ในกรณีไม่จัดทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด หรือ มีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นาฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดาเนินการออกใบหุ้นและจัดส่งตามที่อยู่
ข้างต้นทางไปรษณียล์ งทะเบียนแทน)
 ให้อ อกใบหุ้นสามัญที่ได้รบั จัดสรรตามการใช้สิทธิ นั้นไว้ในชื่อข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามชื่อ ที่อยู่ที่ร ะบุไว้ ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันครบ
กาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอชาระเงินในการใช้สิทธิดังกล่าวโดยชาระเป็น
 เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัท เอ็ม วิช�ัน จากัด (มหาชน) เพือ� การจองซือ� หุน้ สามัญ”” ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาโชคชัย 4 เลขที� 721-103399-6 หรือ
 เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค ............................................ วันที่ .......................................... ธนาคาร ....................................................... สาขา ...................................................โดยสั่งจ่าย
“บริษัท เอ็ม วิช�ัน จํากัด (มหาชน) เพือ� การจองซือ� หุน้ สามัญ” (รับจองซือ� หุน้ ด้วยเช็คบุคคล หรือ แคชเชียร์ หรือ ดร๊าฟท์ ลงวันทีไ� ม่เกินวันที� 24 มิถุนายน 2565 )
***ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถชําระเงินค่าการใช้สทิ ธิซือ� หุน้ สามัญได้ระหว่างวันที� 23 – 24 มิถุนายน และ 27 – 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 15.30 น. ทัง้ นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิท�ีจะงดรับ
ชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญด้วยวิธีการอื�น นอกเหนือจากที�กาหนดไว้นี้ รวมถึงการจัดสรรหุน้ ตามจานวนเงินที�ได้รบั สุทธิเท่านัน้ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมที�เกิดขึน้ จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ ที�เกิดขึน้ หรือภาษี อ�ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที�ใช้บงั คับในการใช้สทิ ธิซื้อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ***
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้ หุน้ สามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้แสดงไว้ขา้ งต้นนี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทที่ได้
กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมใบนาฝากเงิน ซึ่งเป็ นเอกสารประกอบการโอนเงินสด/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท์ มาถึงบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์
เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท์ ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซือ้ หุน้
X ลงชื่อ .................................................................................. ผูแ้ สดงความจานงในการใช้สิทธิ
( .................................................................................. )
หลักฐานการรับแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิของ MVP-W1 (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
เลขที่.....................................................................

วันที่ .....................................................................

ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................... ประสงค์ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็ม วิช� นั จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น
จานวน ...................................................... หน่วย คิดเป็นจานวนหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิ ............................................. หุ้น ในราคา 1.1528 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน ................................................................................. บาท
(...................................................................................................................................... บาท)
โดยชาระเป็ น  เงินโอน  เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค ....................................ลงวันที่ ................................ ธนาคาร........................................................... สาขา .................................................
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการส่งมอบหุ้นดังนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
บัญชีซอื ้ ขายหุน้ เลขที่....................................................
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ ....................................................................

ผู้ฝากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
002
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
004
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
005
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
008
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
014
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
023
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
026
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
027
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชื่อบริษัท
Participant No.
Company Name
032
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
038
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE CO., LTD.
052
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
213
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
221
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
224
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
229
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
248
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER
236
242
257

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED
CUSTODIAN
ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

243
245

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน จากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

