เลขที่ MVP070/2564
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
เรื่ อง

แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิครัง้ ที่ 2 ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอ็ม
วิชนั่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (MVP-W1)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (MVP-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมโดยไม่คิดมูลค่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จานวนรวมทังสิ
้ ้น 99,999,969 หน่วย โดยมีกาหนดการใช้ สิทธิทงสิ
ั ้ ้น
5 ครัง้ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้
บริ ษัทขอแจ้ งวันใช้ สิทธิครัง้ ที่ 2 คือ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. อัตราการใช้ สิทธิ และราคาการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้ สิทธิ คือ 1.20 บาทต่อหุ้น
2. ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น.
3. สถานที่ตดิ ต่ อในการใช้ สิทธิและขอรั บใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรั บใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนได้ ที่บริ ษัท และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัท ( www.mvisioncorp.com)
โดยสามารถแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่บริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงใน
การใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) ตามระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิตามที่ระบุในข้ อ 2.ข้ างต้ น ดังนี ้

บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน)

11/1 ซอยรามคาแหง 121 ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-735-1201-2 โทรสาร 02-735-2719
ผู้ประสานงาน : นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-124-6344 /
นางสาวอังคณา ทองสมัคร หมายเลขโทรศัพท์ 082-971-9846
Email : ir@mvisioncorp.com
4.

วิธีการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทังที
้ ่ถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scrip less)) ที่ประสงค์จะ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ โดยต้ องดาเนินการและ
จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ ตามระยะเวลาและสถานที่ติดต่อข้ างต้ น
4.1) แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และ ครบถ้ วนทุ ก
รายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและส่งให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงใน
การใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) ภายในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิคือวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564
และ วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564
4.2) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกาหนด ซึง่ ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ล งลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ
และหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ ูอื่นมารั บใบสาคัญแสดงสิทธิ ฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ ใช้
สิทธิ (ถ้ ามี) และส่งให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ(ถ้ ามี)
4.3) ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชาระเงิน
ให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์
จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นจะต้ องดาเนินการดังนี ้
4.3.1) โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาโชคชัย 4 ชื่อบัญชี “บริ ษัท เอ็ม
วิ ช่ ั น จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ การจองซื อ้ หุ้ น สามั ญ ” เลขที่ บัญ ชี 721-103399-6 โดยให้ แ นบ
หลักฐานการโอนเงินที่ธนาคาร ออกให้ พร้ อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้
ด้ วย หรื อ
4.3.2) ชาระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วัน
ทาการนับจากวันที่แจ้ งความจานงการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ

ต้ องลงวันที่ก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นันไม่
้ น้อยกว่า 3 วันทาการ และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย
“บริ ษัท เอ็ม วิช่ ัน จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุ้นสามั ญ ” โดยให้ ระบุชื่อ-นามสกุล และ
เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังด้ วย
หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดท้ ายคือ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 และกรุ ณานาส่งเช็คดังกล่าวถึงบริ ษัท
ภายในเวลา 10.30 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2564
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิ (ถ้ ามี) เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
(ถ้ ามี) เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากความผิดของบริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรั บแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในครัง้ นัน้ โดยบริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี)จะจัดส่งใบสาคัญแสดง
สิทธิพร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็ บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14
วันนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ ในครั ง้ นัน้ ๆ แต่ทงั ้ นี ้ ไม่ ถือเป็ นการตัดสิทธิที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการใช้ สิทธิในครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ
นัน้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิซงึ่ บริ ษั ท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) จะ
ไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
4.4) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น สามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ
4.5) หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อ สาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ ชื่อ/
ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง (กรณี ผ้ ูใช้ สิทธิ เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหนังสือยินยอมของ
บิ ดาหรื อมารดา หรื อผู้ปกครอง (แล้ วแต่กรณี ) สาเนาบัตรประชาชนของ
บิดาหรื อมารดา หรื อผู้ปกครอง และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ ูเยาว์อาศัยอยู่
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)

2) บุคคลธรรมดาต่างด้ าว

: สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย

: สานาหนังสือรับรองบริ ษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มี
อานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรั บรองบริ ษัทนัน้ และเอกสารหลักฐาน
ของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง

4) นิติบคุ คลต่างด้ าว

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตังนิ
้ ติบุคคล และ/หรื อ หนังสือรับรองนิติ
บุคคล พร้ อมลงลายมือชื่ อรั บรองสาเนา ถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจ
และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2)
พร้ อมลง ลายมือชื่อรั บรองส าเนาถูกต้ อง และรั บรองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสารนันไม่
้ เกิน 6เดือนก่อนวัน ก าหนดการใช้ สิทธิใน
ครัง้ นันๆ
้

5) คัสโตเดียน (Custodian)

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้ อมหนังสือแต่งตังคั
้ ส โตเดียน และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ ตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลงลายมือชื่อ
รั บ รองส าเนาถูก ต้ อง และรั บ รองโดย Notary public ของประเทศที่ ออก
เอกสารนันไม่
้ เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ

ทังนี
้ ้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัท และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะ
ใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) สามารถใช้ ดุลพินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ ตามความเหมาะสม
4.6) จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตรา
การใช้ สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6 ของข้ อกาหนดสิทธิ

การใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้ อกาหนดว่าด้ วย
สิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอ็ม
วิชนั่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (MVP-W1)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส เฉิดพันธุ์)
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)

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

แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
NOTIFICATION OF INTENTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1 (MVP-W1)
อัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาการใช้ สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น
The exercise ratio is 1 warrant per 1 ordinary share at the exercise price of Baht 1.20 per share
วันที่ย่นความจานงในการใช้สิทธิ
30 กันยายน 2564
30 ธันวาคม 2564
30 มิถุนายน 2565
30 ธันวาคม 2565
06 กรกฎาคม 2566
Date
30 September 2021
30 December 2021
30 JUNE 2022
30 December 2022
06 JULY 2023

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน บรรจง (Subscriber’s details- please fill in the completed information)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว,นิติบุคคล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)... . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . ..... . .. . . . .. . . . .. . . เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder’s Register no.. . . . . .. . . . .... . . .. . . . . .. . . . .. . ... . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. .
บุคคลธรมดาสัญชาติไทย
เลขประจาตัวประชาชน.. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . .... . . . . .. . .. .. .. . ..
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .... . . . . .. . . . . .. ..... . .. .
Natural Person of Thai Nationality ID Card No.
Natural PersonofAlien
Nationality Alien Card/ Passport No.
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล.. .. . . .... . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . .... . . . . .. . . . . . .... . .
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบุคคล.. .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .... .. .... .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . .
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.
Juristic Person of Alien Nationality
Company Registration No.
บ้านเลขที่ Address....... .... . .... .... .... .... .... . .... .... .... ตรอก/ซอย Lane/Soi ....... .... . .... .... .... .... . . .... .... . .... .... .... .ถนน Road . . .... .... .... .... . .... .... .... .... .... . .... .... แขวง/ตาบล Sub-District... . .... .... . .... .... .... .... .... . .... .... .... .... .... . . เขต/อาเภอ District . .... .... .... .... .... . .... .... .... .... . ..... .... .... . .... .... .... .... ..
จังหวัดด Province.... . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . รหัสไปรษณีย์ Postal Code.. . . . . .. . . ..... .. . . .. . ..สัญชาติ Nationality... . .. . . . . . . . .. .... . . . . . . .. . อาชีพ Occupation... . . .. . . .... . . . ... . .. . .. .. . . . . .. . . . วัน/เดือน/ปี (ปี ค.ศ.) Date of Birth (registration date).. .. .. . . . .. . . ... . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . .
หมายเลขโทรศัพท์ผู้จองซื้อ โทรศัพท์บา้ น Subscriber’s telephone number . . .... .... .... . .... .... .... . .... .... . .... .... .... .... .... . .... .... .... .... .... . .... .... .... . โทรศั พท์เคลื่อนที่ Mobile No. . . .... .... .... . .... .... . .... .... .... .... .... . .... .... .... .... .... . .... .... .... ...... .... .... .... .... .... . .... .... .... .... .... . .... ....... .... .... . .... .... .... .... .... . .
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี Tax ID No . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . .. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย Type of tax payment
ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย Non Withholding Tax
หักภาษี ณ ที่จ่าย Withholding Tax
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั เอม็ วิชน่ั จากัด (มหาชน) ข้าพเจา้ มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชน่ั จากัด (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
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขิใช้ /
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จาการขอใช้ สิทธิ/ Amount of the common
ราคาใช้ สิทธิ (บาทต่อหุ้น) /
รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการจองซื้อหุ้นสามัญ (บาท) /
Amount of the warrants to exercise
shares received from the exercise of the warrants
Exercise price (Baht per share)
Totaling of payment (Baht)
1.20
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอชาระเงินค่าใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว/ I/We enclose herewith my/our payment by
สัง่ จ่าย “ บริ ษทั เอ็ม วิช่นั จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ “ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโชคชัย 4 เลขที่ 721-103399-6
เงินโอน / Transfer
เช็ค / Cheque
แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque
ดร๊าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No………………………..… วันที่ / Date………………….. ธนาคาร / Bank….……... . . . .. . . . .. .…….. สาขา / Branch…………………………..………….. .
(รับจองซื้อหุ้นด้วยเช็คบุคคล หรื อ แคชเชียร์ หรื อ ดร๊าฟท์ ไม่เกินวันที่ 24 กันยายน2564 / Accepting share subscription by personal cheque or cashier's cheque or draft, dated no later than September 24 , 2021)

รวมเป็ นเงิน (บาท) /
Total amount (Baht)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) / 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) นาหุ้นเขา้ บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก “ และดาเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ ... .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . ... สมาชิกผู้ฝากเลขที่. .. .. . ... . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . .... ..
(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ ากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลังใบจอง) นาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริ ษทั นั้น บัญชีเ ลขที่. ......................................................................................................................... (ชื่อผูจ้ องซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดาเนินการ
ออกใบหุ้นในชื่ อของผูจ้ องซื้ อแทน)
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)
นาหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “ บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก “ และนาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
(การถอนถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผูจ้ องซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
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/ourname. (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited)
แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กบั ข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 theStock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจานงที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซื้อ หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สง่ั จ่ายแล้ว ไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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.
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือข้อสนเทศดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย
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.
ลงชื่อ / Signed ................................................................................ ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(..... .... . .... .... .... .... .... . .... .... .... .... .... . .... .... .... .... .... . .... .... .... ....)
*การลงทุนในหุน้ ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหุน้ ควรศึกษาในหนังสื อข้อสนเทศอย่างรอบคอบ / 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 sharesubscription.*
หลักฐานการรับแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั เอ็ม วิช่นั จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน) /
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)
ใบจองซื้อเลขที่/Subscription No... .... .... .... .... .... . .... .... .... .... .... . .... .... .... .... .... . .... .... .... .... . .... ..
วันที่ย่นความจานงในการใช้สิทธิ
30 กันยายน 2564
30 ธันวาคม 2564
30 มิถุนายน 2565
30 ธันวาคม 2565
06 กรกฎาคม 2566
Date
30 September 2021
30 December 2021
30 JUNE 2022
30 December 2022
06 JULY 2023
บริ ษทั เอ็ม วิช่นั จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / M VISION Public Company Limited received money from (name Subscriber)... . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .... . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .... . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . ...
เพือ่ จองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชน่ั จากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท/ For a subscription of ordinary shares of M VISION Public Company Limited at Baht 1.20 per share
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขิใช้ /
Amount of the warrants to exercise

จานวนหุ้นสามัญที่ได้จาการขอใช้ สิทธิ/ Amount of the common
shares received from the exercise of the warrants

ราคาใช้ สิทธิ (บาทต่อหุ้น) /
Exercise price (Baht per share)
1.20

โดยชาระเป็น / made payable by
เงินโอน (ผ่านเคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น) / Transfer (Bank counter only)
เช็ค / Cheque
แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque
เลขที่เช็ค/ChequeNo……………………………วันที่ /Date…………………………ธนาคาร/Bank….…….......................…………..สาขา/Branch…………………………..……..……
แบบไร้ใบหุ้น (Script less) นาหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อผูฝ้ าก / Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors
นาหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รบั ฝากฯ เพื่อข้าพเจ้าฯ / 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) ออกเป็ นหุ้นในนามผูจ้ องซื้อ/ Issue the share certificate in the name of subscriber
เลขที่สมาชิกผู้ฝาก / Participant No. ……………………………………………………....................................................................
เลขที่บญั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์ / Securities trading account number ……………..................................……………………..

รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการจองซื้อหุ้นสามัญ (บาท) /
Totaling of payment (Baht)

รวมเป็ นเงิน (บาท) /
Total amount (Baht

ดร๊าฟท์ / Draft

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..……….....................

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
236
242
257
301
302
303
304
305
308
312
316
320

328

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนติ ้ี จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
IV GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO., LTD.

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
BROKER
030
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
243

ธนาคารซิต้แี 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 ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY
SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

245

CUSTODIAN

329
330
334
336
337
339
340
343
345

425

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม(ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED.
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ซ ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพือ่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ่ ค้าตราสารหนี้)
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ่ ลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

