
เลขที่ MVP054/2565  

  วันที� 2 มิถุนายน 2565 

เรื่อง      แจง้รายละเอียดเก่ียวกับการใชส้ิทธิครัง้ที่ 3 ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MVP-W1) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

             ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที่บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้

หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MVP-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ที่จดัสรรใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่คิดมลูค่า เมื่อวนัที่ 7 กรกฎาคม 2564 จ านวนรวมทัง้สิน้ 99,999,969 หน่วย โดยมีก าหนดการ

ใชส้ิทธิทัง้สิน้ 5 ครัง้ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธินัน้  

บรษิัทฯ ขอแจง้วนัใชส้ิทธิครัง้ที่ 3 คือ 30 มิถนุายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ได ้1.0409 หุน้ ในราคาใชส้ิทธิ คือ 1.1528

บาทต่อหุน้

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ

วนัที่ 23 – 24 มิถนุายน 2565 และ วนัที่ 27 – 29 มิถนุายน 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น.

3. สถานทีติ่ดต่อในการใช้สิทธิและขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่บรษิัทฯ และ/หรือ

ตั ว แทน รับ แ จ้ ง ค ว ามจ า น ง ใ นก า ร ใ ช้สิ ท ธิ  ( ถ้ า มี )  ห รื อ ด า วน์ โ หลดจาก เ ว็ บ ไ ซต์ข อ งบ ริษั ท

(www.mvisioncorp.com) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัทฯ และ/

หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน การใชส้ิทธิ (ถา้มี) ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิตามที่ระบุ

ในขอ้ 2.ขา้งตน้ ดงันี ้

  บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน)

http://www.mvisioncorp.com/


11/1 ซอยรามค าแหง 121 ถนนรามค าแหง  
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท ์ 02-735-1201-2 โทรสาร 02-735-2719 

     ผูป้ระสานงาน : นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์หมายเลขโทรศพัท ์089-124-6344 / 
                 นางสาวอนนัตญา  ลิม้แพรพ่นัธ ์หมายเลขโทรศพัท ์062-317-7686 

Email : ir@mvisioncorp.com  

4. วิธีการใช้สิทธิ  

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scrip less)) ที่ประสงค์

จะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ จะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดยตอ้งด าเนินการ

และ จดัสง่เอกสารดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บรษิัทฯ ตามระยะเวลาและสถานที่ติดต่อขา้งตน้  

4.1) แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถ้วนทุก

รายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรบัแจง้ความ

จ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิคือวันที่ 23 – 24 

มิถนุายน 2565 และ วนัที่ 27 – 29 มิถนุายน 2565  

4.2) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้

สิทธิ และหนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส  าหรบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยัง

ไม่ไดใ้ชส้ิทธิ (ถา้มี) และสง่ใหแ้ก่บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ(ถา้มี)  

4.3) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และสง่หลกัฐานการช าระ

เงินใหแ้ก่บรษิัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่

ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้จะตอ้งด าเนินการดงันี ้

4.3.1)   โอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโชคชัย 4 ชื่อบัญชี “บริษัท 

เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญ” เลขที่บัญชี 721-103399-6 โดยให้

แนบหลกัฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให ้พรอ้มระบชุื่อ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถ

ติดต่อไวด้ว้ย หรือ  

4.3.2)   ช าระเป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์ที่สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 

1 วันท าการนับจากวันที่แจง้ความจ านงการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค 

หรือ ดร๊าฟ ตอ้งลงวันที่ก่อนวันก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นั้นไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการ และขีด

คร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญ” โดยให้

ระบชุื่อ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย  

mailto:ir@mvisioncorp.com


หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดทา้ยคือ วันที่  24 มิถุนายน 2565 และกรุณาน าส่งเช็คดังกล่าวถึง

บรษิัท ภายในเวลา 10.30 น. ของวนัที่ 27 มิถนุายน 2565 

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน

การใชส้ิทธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบรษิัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน

การใชส้ิทธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตวัแทน

รบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) บริษัทจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ โดยบริษัทฯ และ/หรือรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี)จะจดัส่ง

ใบส าคัญแสดงสิทธิพรอ้มกับเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟทท์ี่เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญ

แสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้ตวัแทนนัน้ ๆ แต่ทัง้นี ้ไม่ถือเป็นการตดัสิทธิที่

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการใชส้ิทธิในครัง้สุดทา้ย 

บริษัทฯ จะถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิซึ่งบรษิัทฯ และ/หรือตวัแทนรบั

แจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใดๆ 

4.4) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติ

แห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซือ้หุ ้นสามัญตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

4.5) หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิ  

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  ส  าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ  ส  าเนาบัตร

พนกังานรฐัวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกลุ 

ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารที่

ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้) 

พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์ 

จะต้องแนบหนังสือยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง 

(แลว้แต่กรณี) ส  าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดา หรือผูป้กครอง 

และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศัยอยู่ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง)  

2) บคุคลธรรมดาต่างดา้ว          :   ส  าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรอง

ส าเนาถกูตอ้ง  

3) นิติบุคคลสญัชาติไทย           :   ส  านาหนังสือรบัรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน

ก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย

กรรมการผู้มีอ านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรบัรองบริษัทนั้น และ



เอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) 

พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

4) นิติบคุคลต่างดา้ว                 :   ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรบัรอง

นิติบุคคล พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนา ถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ี

อ านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 

1) หรือ 2) พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย 

Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน

ก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ  

5) คัสโตเดียน (Custodian)       :  ส  าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน และ

เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อ ตาม 1) หรือ 2) พรอ้มลง

ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary Public ของ

ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิใน

ครัง้นัน้ ๆ 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามที่กล่าวข้างตน้ บริษัทฯ 

และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ

ไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้

ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) สามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิใชส้ิทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดต้ามความเหมาะสม  

4.6) จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดย

อัตราการใชส้ิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้สามัญ 1.0409 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบั

อตัราการใชส้ิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

การใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในขอ้ก าหนดว่า

ดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MVP-W1)  

                

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                   ขอแสดงความนบัถือ 

        

           
            (นายโอภาส เฉิดพนัธุ)์ 

    ประธานกรรมการบรษิัท 
    บรษิัท เอ็ม วชิั่น จ ากดั (มหาชน) 



เลขที่..................................................................... 
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอม็ วชัิ�น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ “MVP-W1” 

อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.0409  หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.1528 บาทต่อหุ้น

เรียน คณะกรรมการ บริษัท เอม็ วิชั�น จ ากัด จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)    วันที่ยื่นความจ านงการใช้สิทธิ   30 กนัยายน 2564     30 ธนัวาคม 2564    30 มิถุนายน 2565  
           30 ธันวาคม 2565     6 กรกฎาคม  2566 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอม็ วชัิ�น จ ากัด (มหาชน) (“ผู ้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ”)
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  เลขบตัรประชาชนเลขท่ี     บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนังสือเดินทาง ................................................................  

  นิติบุคคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล  ......................................................................................   
  นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว  เลขทะเบียนนิติบุคคล ...................................................................................... 

ชื่อ   นาย   นาง    นางสาว   นิติบุคคล  .................................................................................................................. ................................................................................................................................................   

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้บา้นเลขท่ี................................ หมู่ที่......................................... ตรอก/ซอย............................................. ถนน..................................................... แขวง/ต าบล...............................................................
เขต/อ าเภอ......................................................จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์......................................... โทรศพัท.์.......................................... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ..........................................................
อีเมล ์....................................................................................... สญัชาติ.................................. อาชีพ................................................ วนัเกิด / วนัจดทะเบียนนิติบุคคล (วว/ดด/ปป) (ปี ค.ศ.)..................................................... 
เลขประจ าตัวผูเสียภาษี..............................................................  ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย    ไม่หักภาษี     หักภาษี ณ ที่จ่าย  
มีความประสงค์ที�จะใชสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอม็ วิชั�น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ “MVP-W1” ในอัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.0409 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีถือเป็นใบแทนส าคญัแสดงสิทธิ 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสาร วนัท่ี เลขท่ีสมาชิก 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิ (หน่วย) จ านวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ (หุน้) ราคาใชสิ้ทธิ (บาท/หุน้) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท) 
1.1528 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัของบริษัทตามที่แสดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้ โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก) 
ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย:์ 

   ใหฝ้ากใบหุน้สามัญตามที่ไดร้บัจัดสรรนั้นไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท ......................................................................................... ..................  
สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                           น าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้ขายหุน้เลขท่ี........................... ............................. ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิตอ้งตรงกับชื่อบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย:์ 
  ใหฝ้ากใบหุน้สามัญตามจ านวนที่ไดร้บัจัดสรรนั้นไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเขา้บัญชีของบริษัทผูอ้อก

หลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องน้ี กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงคน์ า
หลักทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(“TSD”) ท้ังน้ีในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือ มีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะด าเนินการออกใบหุ้นและจัดส่งตามท่ีอยู่
ข้างต้นทางไปรษณียล์งทะเบียนแทน) 

  ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รบัจัดสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไว้ในชื่อข้าพเจา้และจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนให้ข้าพเจา้ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันครบ
ก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอช าระเงินในการใช้สิทธิดังกล่าวโดยช าระเป็น 
  เงินโอน  เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัท เอม็ วชัิ�น จ ากัด (มหาชน) เพื�อการจองซื�อหุน้สามัญ”” ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโชคชัย 4 เลขที� 721-103399-6 หรือ 

 เชค็บุคคล    แคชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์    เลขท่ีเช็ค ............................................ วนัท่ี .......................................... ธนาคาร ....................................................... สาขา ...................................................โดยสั่งจ่าย  
“บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกัด  (มหาชน) เพื�อการจองซื�อหุน้สามัญ” (รับจองซื�อหุน้ดว้ยเช็คบุคคล หรือ แคชเชียร ์หรือ ดร๊าฟท ์ลงวันที�ไม่เกนิวันที� 24 มถุินายน 2565 )

***ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถชาํระเงินคา่การใชส้ทิธิซื �อหุน้สามญัไดร้ะหวา่งวันที� 23 – 24 มถุินายน และ 27 – 29 มถุินายน 2565 เวลา 9.00 – 15.30 น. ทั้งน้ี บรษัิทขอสงวนสทิธิที�จะงดรบั
ช าระเงินค่าจองซื ้อหุน้สามญัดว้ยวิธีการอื�น นอกเหนือจากที�ก าหนดไวนี้ ้ รวมถงึการจดัสรรหุน้ตามจ านวนเงินที�ไดร้บัสทุธิเท่านั้น และผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและ/หรอื
ค่าธรรมเนียมที�เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ ที�เกิดขึ้น หรอืภาษีอื�นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากร หรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่าง ๆ ที�ใชบ้งัคบัในการใชส้ทิธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ*** 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามญัจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ไดแ้สดงไวข้า้งตน้นี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทที่ได้
กรอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มใบน าฝากเงิน ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการโอนเงินสด/เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท ์มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร ์
เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท ์ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารใหถ้ือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการจองซือ้หุน้  

X   ลงชื่อ ..................................................................................  ผูแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ  
 ( .................................................................................. ) 

หลักฐานการรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิของ MVP-W1 (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

เลขท่ี.....................................................................  วนัท่ี ..................................................................... 

ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................... ประสงค ์ใช้สิทธจิองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอม็ วิชั�น จ ากัด (มหาชน) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ ้น 
จ านวน ...................................................... หน่วย คิดเป ็นจ านวนหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิ ............................................. หุ ้น ในราคา 1.1528 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน ................................................................................. บาท 
(............................................................................................................................ .......... บาท)  
โดยช าระเป็น   เงินโอน    เช็คบุคคล   แคชเชียรเ์ช็ค   ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค ....................................ลงวนัท่ี ................................ ธนาคาร........................................................... สาขา ................................................. 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการส่งมอบหุ้นดังน้ี (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
  ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี    บญัชีซือ้ขายหุน้เลขท่ี.................................................... 
  ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 
  ออกใบหุน้ในนามผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ .................................................................... 



BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
002 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 

SBI THAI ONLINE CO., LTD. 
008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ  ากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีิโก ้จ  ากดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 
329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชนั จ  ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 
334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK 
336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพือรบัฝากทรพัยสิ์น) 

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
339 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรบัฝากทรพัยสิ์น 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 
345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
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