
เลขท่ี MVP070/2564  

         วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564 

เร่ือง      แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิครัง้ท่ี 2 ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท เอ็ม 

วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (MVP-W1) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

             ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (MVP-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมโดยไมค่ิดมลูค่า เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 จ านวนรวมทัง้สิน้ 99,999,969 หน่วย โดยมีก าหนดการใช้สิทธิทัง้สิน้ 

5 ครัง้ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธินัน้  

บริษัทขอแจ้งวนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 2 คือ 30 ธนัวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ คือ 1.20 บาทตอ่หุ้น

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ

วนัท่ี 23 – 24 ธนัวาคม 2564 และ วนัท่ี 27 – 29 ธนัวาคม 2564 ระหวา่งเวลา 9.00 น.ถงึ 15.30 น.

3. สถานที่ตดิต่อในการใช้สิทธิและขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ท่ีบริษัท และ/หรือ

ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.mvisioncorp.com)

โดยสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนได้ท่ีบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงใน

การใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามท่ีระบใุนข้อ 2.ข้างต้น ดงันี ้

http://www.mvisioncorp.com/


                 บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

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

     ผู้ประสานงาน : นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ หมายเลขโทรศพัท์ 089-124-6344 / 
                 นางสาวองัคณา ทองสมคัร หมายเลขโทรศพัท์ 082-971-9846 

Email : ir@mvisioncorp.com  

4. วิธีการใช้สิทธิ  

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ท่ีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scrip less)) ท่ีประสงค์จะ 

ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดยต้องด าเนินการและ 

จดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ตามระยะเวลาและสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น  

4.1) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และ ครบถ้วนทุก

รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิและสง่ให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงใน

การใช้สิทธิ (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้ สิทธิคือวนัท่ี 23 – 24 ธันวาคม 2564 

และ วนัท่ี 27 – 29 ธนัวาคม 2564 

4.2) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ซึง่ผู้

ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบับใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้

สิทธิ (ถ้ามี) และสง่ให้แก่บริษัท และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ(ถ้ามี)  

4.3) ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และสง่หลกัฐานการช าระเงิน

ให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์

จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องด าเนินการดงันี ้

4.3.1)   โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาโชคชยั 4 ช่ือบญัชี “บริษัท เอ็ม 

วิชั่ น จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญ” เลขท่ีบัญชี 721-103399-6 โดยให้แนบ

หลกัฐานการโอนเงินท่ีธนาคาร ออกให้ พร้อมระบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อไว้

ด้วย หรือ  

4.3.2)   ช าระเป็นเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนั

ท าการนบัจากวนัท่ีแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ 

mailto:ir@mvisioncorp.com


ต้องลงวนัท่ีก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ไมน้่อยกว่า 3 วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย 

“บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญ” โดยให้ระบุช่ือ-นามสกุล และ

เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัด้วย  

หมายเหต ุลงวนัท่ีเช็ควนัสดุท้ายคือ วนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 และกรุณาน าส่งเช็คดงักล่าวถึงบริษัท 

ภายในเวลา 10.30 น. ของวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้

สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

(ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ

จ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุในครัง้นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)จะจดัสง่ใบส าคญัแสดง

สิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14

วนันับจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ แต่ทัง้นี ้ไม่ถือเป็นการตดัสิทธิท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้

สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้ตอ่ไป เว้นแตเ่ป็นการใช้สิทธิในครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิ

นัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึง่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะ

ไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใด ๆ 

4.4) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่ง

ประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ  

4.5) หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ  

1) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย :  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึง่ท าให้ช่ือ/

ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน

ราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ ใช้สิทธิเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของ 

บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) ส าเนาบัตรประชาชนของ

บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง)  



2) บคุคลธรรมดาตา่งด้าว          :   ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถกูต้อง  

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย           :   ส านาหนงัสือรับรองบริษัท ท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนั

ก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มี

อ านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐาน

ของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถกูต้อง  

4) นิติบคุคลตา่งด้าว                 :   ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ 

และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) 

พร้อมลง ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public

ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6เดือนก่อนวนั ก าหนดการใช้สิทธิใน

ครัง้นัน้ๆ  

5) คสัโตเดียน (Custodian)       :    ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนงัสือแตง่ตัง้คสั โตเดียน และเอกสาร

หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ ตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออก

เอกสารนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกลา่วข้างต้น บริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไมป่ระสงค์จะ

ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการ

ใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ได้ตามความเหมาะสม  

4.6) จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัรา

การใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิ

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6 ของข้อก าหนดสิทธิ 

 

 



 

การใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครัง้นี ้จะเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขในข้อก าหนดว่าด้วย

สิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท เอ็ม 

วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (MVP-W1)  

                

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

     

                                                        ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           
    (นายโอภาส เฉิดพนัธุ์) 

    ประธานกรรมการบริษัท 

    บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 



เลขที่ใบของ / Subscription No........................................................ 

แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 
NOTIFICATION OF INTENTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1 (MVP-W1) 

อตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น 
 The exercise ratio is 1 warrant per 1 ordinary share at the exercise price of Baht 1.20 per share 

วนัที่ย่นความจ านงในการใช้สิทธิ 30  กนัยายน 2564 30 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 30 ธนัวาคม 2565 06 กรกฎาคม 2566 
                    Date 30  September  2021               30  December  2021  30 JUNE  2022                       30  December  2022    06  JULY  2023 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถว้น ชดัเจน บรรจง (Subscriber’s details- please fill in the completed information) 

ข้าพเจ้า  (นาย, นาง, นางสาว,นิติบุคคล) I/We (Mr.,  Mrs.,  Miss.,  Corporate)............................................................................................................................. ................................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder’s Register no.................................................................................................................... ....................... 
บุคคลธรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน........................................... ....................................................... บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง.................. ................................................................ ........................................................... 
Natural Person of Thai Nationality ID Card No. Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No. 
นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................ .......................................................... นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................... .......................................................... ................................................................ 
Juristic Person  of  Thai  Nationality Company  Registration  No. Juristic Person  of  Alien  Nationality Company Registration  No. 

บา้นเลขที่ Address.........................................................ตรอก/ซอย Lane/Soi ...................................................................ถนน Road ..................................... ..........................แขวง/ต  าบล Sub-District.........................................................................  เขต/อ  าเภอ District ........................................................................................... 
จงัหวดัด Province................................ ..........................รหัสไปรษณีย ์Postal  Code......................................สญัชาติ  Nationality................................................อาชีพ Occupation........................................................... วนั/เดือน/ปี  (ปี  ค.ศ.) Date of  Birth (registration   date)................................................................. ....... 
หมายเลขโทรศัพท์ผู ้จองซ้ือ โทรศัพท์บา้น Subscriber’s telephone number ........................................................................................................................ โทรศั พท์เคลื่อนที่  Mobile No. ........................................................................................................ ................................................................................................................  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี Tax  ID  No ............................... ........................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  Type  of  tax  payment ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  Non Withholding Tax หักภาษี ณ ที่จ่าย  Withholding Tax 

ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอม็ วิช ัน่ จ ากดั (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท เอ็ม วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) / 
Being the warrant holder of M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขิใช้/ 
Amount of the warrants to exercise 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จาการขอใช้สิทธิ/ Amount of the common 
shares received from the exercise of the warrants 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) /  
Exercise price (Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซื้อหุ้นสามัญ (บาท) / 
Totaling of payment (Baht) 

รวมเป็นเงิน  (บาท) / 
Total amount (Baht) 

1.20 
พร้อมกนัน้ี ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าใช้สิทธิของซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว/  I/We  enclose  herewith  my/our  payment  by 
สัง่จ่าย “ บริษทั เอม็ วิชั่น จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหุ้นสามญั “  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโชคชยั 4  เลขที่  721-103399-6 

เงินโอน / Transfer                เช็ค / Cheque        แคชเชียร์เช็ค / Cashier  Cheque                       ดร๊าฟท์ / Draft       เลขที่เช็ค / Cheque No………………………..… วนัที่ / Date………………….. ธนาคาร / Bank….…….......................…….. สาขา / Branch…………………………..………….... 
(รับจองซ้ือหุ้นด้วยเช็คบุคคล หรือ แคชเชียร์ หรือ ดร๊าฟท์ ไม่เกนิวนัท่ี 24 กนัยายน2564  / Accepting share subscription by personal cheque or cashier's cheque or draft, dated no later than  September 24 ,  2021) 

หากขา้พเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจา้ตกลงให้ด  าเนินการดังต่อไปน้ี: (ผู ้จองซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) /  If  the  share are  allotted to me,  I hereby  agree  and  instruct  the  Company to proceed as  follows  (Please mark in front of your choice) 
แบบไร้ใบหุ้น  (Scriptless)  น าหุ้นเขา้บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยข์องตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ไดรั้บการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด เพื่อผูฝ้าก “ และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์ .......................................................... ... สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี.................................... ....................... 

(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลงัใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษทั ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษทันั้ น บัญชีเลขที่.  ......................................................................................................................... (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์มฉิะน้ันจะด  าเนินการ 
ออกใบหุ้นในช่ือของผูจ้องซ้ือแทน) 
Issue a share 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 for Thailand  Securities  Depository Company Limited  for  my/our  securities  trading  account   No. ..................................................................................................................................................................... (The subscriber’s name  must  correspond  with   the  trading  a/c  name,  otherwise  the  share  certificate  will  be issued) 

น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษทัผู้ออกหลกัทรัพย ์โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของ “ บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก “ และน าหุ้นเข้าฝากไวก้บั บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
(การถอนถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผูจ้องซ้ือต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก  าหนด) 
Issue   a 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  the  issuer  account  number  600  for  my/our name. (For  issuing  a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited) 

แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้าตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเข้าเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและขออนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจ านงท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการจองซ้ือท่ีถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เชค็/ดร๊าฟท์ ท่ีสัง่จ่ายแลว้ ไม่ผ่านการเรียกเกบ็ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธ์ิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 
I/We hereby undertake to buy the said shares 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 documents for share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay- in slip or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our 
subscription rights. 
ข้าพเจ้าได้อ่านหนงัสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและยนิยอมผูกพนัตามหนงัสือข้อสนเทศดงักล่าว และท่ีจะได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย 
I have read the prospectus for offering new ordinary shares and agree to be bound by the said information and any revised in the future as well. 

ลงช่ือ  / Signed  ................................................................................ ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 
(.................................................................................................................)  

 *การลงทุนในหุน้ย่อมมีความเส่ียง และกอ่นตดัสินใจจองซ้ือหุน้ ควรศึกษาในหนังสือขอ้สนเทศอย่างรอบคอบ / Please  be  aware  that there  is  a  risk  involved          in  securities  investment        and  make  sure  that  you       have   thoroughly  studied  all  information   before      deciding       on  the  share subscription.*

หลกัฐานการรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอม็ วิชั่น จ ากดั (มหาชน) ครั้ งท่ี 1  (ผู ้จองซ้ือโปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถว้น) / 
RECEIPT FOR SUBSCRIPTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NO . 1 (MVP-W1). (This section must be filled by the subscriber) 

ใบจองซ้ือเลขที่/Subscription No..................................................................................................................  
วนัที่ย่นความจ านงในการใช้สิทธิ 30  กนัยายน 2564 30 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 30 ธนัวาคม 2565 06 กรกฎาคม 2566 

              Date 30  September  2021 30  December  2021 30 JUNE  2022       30  December  2022       06  JULY  2023 

บริษทั เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก  (ช่ือตามใบจอง) / M VISION  Public Company Limited received money from (name Subscriber)............................................... ....................................................... .......................................................................... ..................................................... 
เพือ่จองซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท เอ็ม วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท/ For a subscription of ordinary shares of  M VISION  Public Company Limited at Baht 1.20  per share 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขิใช้/ 
Amount of the warrants to exercise 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จาการขอใช้สิทธิ/ Amount of the common 
shares received from the exercise of the warrants 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) /  
Exercise price (Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซื้อหุ้นสามัญ (บาท) / 
Totaling of payment (Baht) 

รวมเป็นเงิน  (บาท) / 
Total amount (Baht 

1.20 

โดยช าระเป็น  /  made payable by  เงินโอน (ผ่านเคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น) / Transfer (Bank counter only)    เช็ค / Cheque แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque ดร๊าฟท์ / Draft 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No…………………………… วนัท่ี / Date…………………………ธนาคาร / Bank….…….......................………….. สาขา / Branch…………………………..……..…… 

แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น าหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์  เพื่อผูฝ้าก / Issue a share certificate in the name of  TSD  for  Depositors 
น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี 600 ในนาม บจ. ศูนยร์บัฝากฯ เพื่อข้าพเจา้ฯ / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account number 600 for my/ our name  
แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นหุ้นในนามผูจ้องซ้ือ/ Issue the share certificate in the name of subscriber 

 เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก /  Participant  No. ……………………………………………………....................................................................  
เลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ / Securities trading account number ……………..................................…………………….. 

เจา้หน้าที่ผู ้รับมอบอ  านาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..……….....................



ผูฝ้ากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผูฝ้ากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จ ากดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จ ากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
052 บรษิทัหลกัทรพัย์ จเีอม็โอ-แซด คอม(ประเทศไทย) จ ากดั  

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED. 
011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
015 บรษิทัหลกัทรพัย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
224 บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จ ากดั  (มหาชน)  

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

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคเคเทรด จ ากดั 

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 
229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีติี้ จ ากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพาณชิย์ จ ากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บรษิทัหลกัทรพัย์ อารเ์อชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัย์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

IV GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
257 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพาณชิย์ จูเลยีส แบร ์จ ากดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO., LTD. 
  

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซติี้แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  

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

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

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพือ่ตราสารหนี้) 

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

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 
334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

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

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพือ่รบัฝากทรพัย์สนิ) 

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

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
340 ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพือ่คา้ตราสารหนี้) 

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

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 
343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพือ่รบัฝากทรพัย์สนิ  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 
SERVICES 

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

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพือ่ลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


