
เลขท่ี.......................................................................... 
 

แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธ ิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ บรษัิท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (“VGI-W2”) 

วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งท่ี 17 วันท่ี 9 กันยายน 2565 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 
วันท่ียื่นความจํานงการใช้สิทธ ิ 25 สิงหาคม 2565  26 สิงหาคม 2565  29 สิงหาคม 2565  30 สิงหาคม 2565  31 สิงหาคม 2565  1 กันยายน 2565  2 กันยายน 2565  5 กันยายน 2565  6 กันยายน 2565  7 กันยายน 2565  8 กันยายน 2565 

ข้อมูลผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้น (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
เรยีน บรษัิท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) 
ข้าพเจ้า  ทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิเลขท่ี         
ประเภทผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น:   บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  
สัญชาติ / สถานท่ีจดทะเบียน:  ไทย / ประเทศไทย  ต่างด้าว / ต่างประเทศ 
( นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล  อื่น ๆ  ) ช่ือ-นามสกุล          
เลขประจําตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขท่ีใบต่างด้าว / เลขทะเบียนนิติบุคคล     
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน / สถานท่ีต้ัง     
   รหัสไปรษณีย์      
โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  อีเมล์       
อาชีพ   
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ (ห้ามใช้ตู้ ปณ.)  เหมอืนกับท่ีอยู่ตามทะเบยีนบ้าน / สถานท่ีต้ัง  อื่น ๆ 
      
      
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี พ.ศ.) / /  
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  ประเภทของการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไม่หักภาษี ณ ท่ีจ่าย     หักภาษี ณ ท่ีจา่ย 
ในฐานะผู้ถือ VGI-W2 มีความประสงค์ท่ีจะขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ในอตัราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.056 หุ้น ตามรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

จํานวน 
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(หน่วย) 

จํานวนหุน้สามัญเพิม่ทนุที่จะ
ได้รบัจากการใชส้ิทธิ (หุ้น) 

ราคาใช้สทิธ ิ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(ตัวอักษร) 

  9.467   
หมายเหตุ: หากจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงในการใช้สิทธิคํานวณจํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นน้ันท้ิง  

หากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวคํานวณจํานวนเงินได้ออกมาแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษเป็นทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยในกรณีท่ีทศนิยมตําแหน่งท่ี 3 มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 5 จะปัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 2 
ข้ึน แต่ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ตัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 3 น้ันท้ิง 

ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิ ดังน้ี 

เลขที ่
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 

ตามที่ระบุในเอกสารที่ส่งมอบ  
(1) 

ตามจํานวนที่ขอใช้สทิธใินครั้งนี ้
(2) 

คงเหลือ (ถ้าม)ี  
= (1) – (2) 

    
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี:  (ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) 
 นําหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ฝาก” และ

ดําเนินการให้บริษัท   สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี   นําหุ้นน้ันเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเข้าบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์ เลขท่ี   ช่ือ    ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทน้ัน (ช่ือผู้ใช้สิทธิซื้อต้องตรงกับช่ือบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ มิฉะน้ันจะดําเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้ใช้สิทธิซื้อแทน) 

 นําหุ้นเข้าฝากบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์: ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหุ้นในภายหลังผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราท่ีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์กําหนด (ถ้ามี)) ในการน้ี ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมใน "เอกสารเพ่ิมเติมประกอบ 
การจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ท่ีประสงค์นําหลักทรัพย์ ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน" ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท (www.vgi.co.th) หรือขอรับได้ 
ท่ีสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ  
**ท้ังน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 หากมีข้อบ่งช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน โดยจะดําเนินการออกและจัดส่งใบหุ้นตามท่ีอยู่ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ** 

 รบัเป็นใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับจัดสรรน้ันไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดี
มอบหมายให้บริษัท ดําเนินการใด ๆ เพ่ือทําให้การจัดทําใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ 

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกลา่วโดยชําระเป็น 
 เงนิโอน      ดราฟต์      แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร      เช็คบคุคล  
เลขท่ีเช็ค.…………………………………………………….วันท่ี................................................ธนาคาร.....……….……………………………………….. สาขา..............…………………………………. 
(ในกรณี ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร หรือ เช็คบุคคล ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ  
และลงวันท่ีไมเ่กินวันท่ี 7 กันยายน 2565) 
โดยสัง่จ่าย “บรษัิทหลกัทรพัย์ ทิสโก ้จํากดั เพื่อการใชส้ทิธิใบสําคัญแสดงสทิธ ิบมจ. วีจไีอ” 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมชําระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นมายังตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ  
หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟต์ ท่ีไมส่ามารถเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

 

 

หลักฐานการรบัแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิของ VGI-W2 (ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 

เลขที่.……………............................……………… 
วันที่ยื่นความจํานงการใช้สทิธิ  25 สิงหาคม 2565  26 สิงหาคม 2565  29 สิงหาคม 2565  30 สิงหาคม 2565  31 สิงหาคม 2565  1 กันยายน 2565  2 กันยายน 2565  

 5 กันยายน 2565  6 กันยายน 2565  7 กันยายน 2565  8 กันยายน 2565 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ในฐานะตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ ได้รับเงินจาก (ช่ือตามแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ)................................................................................ 
เพ่ือซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน........................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 9.467 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น..................................................................................บาท 
โดยชําระเป็น   เงินโอน      ดราฟต์      แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร      เช็คบคุคล 
เลขท่ีเช็ค.....……………………………………………......ลงวันท่ี...............................................ธนาคาร.............……..………...........…………….......สาขา........……………..................………...………………... 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก............................................ 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี………………............................... 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 
 ออกใบหุ้นในนามผู้ใช้สิทธิซื้อ และสง่มอบภายใน 15 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ 

เจา้หน้าท่ีผู้รับมอบอาํนาจ.........................................................................................            

ลงช่ือ.……………………………………………………………….................…ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น 

 (..…………….....…………..……………………………………….) 

   

http://www.vgi.co.th/


 

 

BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant 

No. 

ชื่อบรษัิท 

Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 

ชื่อบรษัิท  

Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 
TISCO SECURITIES CO., LTD. 

030 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
IV GLOBAL SECURITIES PCL. 

003 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PCL. 

032 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  
KTB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.  

004 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด  
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.  

033 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด 
FINANSA SECURITIES LTD.  

005 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PCL. 

034 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PCL.               

006 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PCL.                     

038 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PCL. 

007 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  
CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

048 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PCL.                      

008 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PCL.                         

200 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PCL.                

010 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LTD. 

211 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.                               

011 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   
KASIKORN SECURITIES PCL.                   

213 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จํากัด 
CIMB-GK SECURITIES (THAILAND) LTD.             

013 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PCL.                    

221 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL.                         

014 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PCL.                    

224 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด  (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PCL.                   

015 
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES CO., LTD. 

225 
บริษัทหลักทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.                              

016 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)  
THANACHART SECURITIES PCL. 

229 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LTD.                       

019 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จํากัด 
KKTRADE SECURITIES CO., LTD. 

230 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด 
GLOBLEX SECURITIES CO., LTD.                           

022 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด 
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 

244 
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LTD.                 

023 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด  
SCB SECURITIES CO., LTD. 

247 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.                  

026 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL. 

248 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด 
KT ZMICO SECURITIES CO., LTD.                                      

027 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PCL. 

924 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)   
FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL.                             

029 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PCL. 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)  
TISCO BANK PCL. 

243 
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด 
TSFC SECURITIES CO., LTD. 

242 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LTD. 

245 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PCL. 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น.เอ.  
CITIBANK, N.A.  

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PCL.  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL.  

329 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PCL. 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PCL. - CUSTODY  

334 
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเด้ียน) 
TSFC SECURITIES PCL. - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรช่ัน  จํากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน  จํากัด  (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PCL. 

305 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อการชําระราคาหลักทรัพย์ 
THE KRUNG THAI BANK PCL. 

337 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PCL. 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
KASIKORNBANK PCL. (CUSTODIAN) 

339 
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PCL. (CUSTODIAN) 

311 
ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์ 
Credit AGRICOLE CORPORATE and INVESTMENT BANK 

340 
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 
JPMORGAN CHASE BANK 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL.  

341 
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PCL.  

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL. 

343 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PCL. 

318 
บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จํากัด 
DEUTSCHE TRUSTEE CO., LTD. 

344 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก.(มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PCL. FOR CUSTODIAN 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CU 

345 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
THANACHART BANK PCL. FOR CUSTODAIN 

324 
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL. 

407 
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร์ปอเรช่ัน 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

326 
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

417 
ธนาคาร อาร์ เอช บี จํากัด 
RHB BANK BERHAD 

 



เรือ่ง 
 
subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) (VGI-W2) 
Notification of the Last Exercise (XE) of  VGI-W2 

     ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ให ้
ทา่นทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

 VGI PUBLIC COMPANY LIMITED 
  VGI-W2 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE    17/08/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   19/08/2022 

 อัตราสว่น (Exercise ratio)   
              ใบแสดงสทิธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 

shares) 

  1:1.056 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))   9.467   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Exercise Date)     25/08/2022 - 08/09/2022 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  19/08/2022 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   

 (Your existing shares as bookclose date) 
  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 

 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 

  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 

 
          30/08/2022 

 
 

**เพิม่เตมิ (Remark) : **กรณีบัตรประชาชน

ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น** 

 

 



 

ท่ี VGI.CSC.SET.22.26 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 

เรื่อง แจ้งกําหนดการและวิธีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ VGI-W2 สําหรับการใช้สิทธิคร้ังที่ 17 (คร้ังสุดท้าย) 

เรยีน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามที่บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน  ) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 (VGI-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวน 1,711,334,815 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในทุกวันทําการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน 
( ายน กันยายน และธันวาคมกล่าวคือวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุน ) โดยมีกําหนดการใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซ่ึงจะตรงกับวันที่         
9 กันยายน 2565 นั้น  

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งกําหนดการและวิธีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ สําหรับการใช้สิทธิคร้ังที่ 17 (คร้ังสุดท้าย) ดังนี้  

1. ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

ระหว่างวันที่ 25 - 26 และ 29 – 31 สิงหาคม และ 1 -2 กันยายน และ 5 – 8 กันยายน 2565                       
เวลา 8.30 – 15.30 น. 

2. วันกําหนดการใช้สิทธิ 

วันที่ 9 กันยายน 2565 

3. อัตราและราคาการใช้สิทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1.056 หุ้น ในราคาหุ้นละ 9.467 บาท  

(หากจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงในการใช้สิทธิคํานวณจํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น 
ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวคํานวณจํานวนเงินได้ออกมาแล้วมีเศษ
ทศนิยมให้ปัดเศษเป็นทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตําแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 5 
จะปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 2 ข้ึน แต่ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ตัดเศษทศนิยมตําแหน่งที่ 3 นั้นทิ้ง)  

4. ตัวแทนรบัแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 

5. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ  

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
ช้ัน 4 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 02-633-6441-5 
โทรสาร 02-633-6690
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6. การแจ้งความจํานงขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1) แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“แบบแสดงความจํานง 
การใช้สิทธิฯ”) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงลายมือช่ือ
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิฯ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ https://investor.vgi.co.th/th/share/vgi-w2 
หรือขอรับได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

2) ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซ่ึงระบุว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  
มีสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิฯ 

2.1) กรณีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ: ให้นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดง
ความจํานงการใช้สิทธิฯ 

2.2) กรณีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless): ให้นําส่งใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความ
จํานงการใช้สิทธิฯ 

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนอยู่  
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

)ประเทศไทย (จํากัด   เพ่ือผู้ฝาก” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ต้องการ 
ใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่ อขอถอนใบสําคัญ 
แสดง สิท ธิฯ  ห รือ เ พื่ อ ให้อ อ ก ใ บ แท น ใบ สํ า คั ญ แ ส ดง สิท ธิ ฯ  ตาม ที่ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กําหนด โดย 
ย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน 
และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดําเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ )ประเทศไทย( จํากัด   (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อขอถอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนกับบริษัทฯ  

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ โดย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในบัญชีของบริษัท 
ผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง 
ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้
ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยย่ืนต่อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้ออก 
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนกับบริษัทฯ 

https://investor.vgi.co.th/th/share/vgi-w2
https://investor.vgi.co.th/th/share/vgi-w2
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ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในรายละเอียดของข้ันตอน บริษัทฯ แนะนําให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
สอบถามข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดําเนินการได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 

3) เอกสารการชําระเงิน ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิฯ โดยผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ สามารถชําระได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้  

3.1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน  
2 วันทําการ ซ่ึงจะต้องลงวันที่ไม่เกิน (วันที่ 7 กันยายน 2565) และขีดคร่อมเฉพาะ 
ส่ังจ่าย   “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด เพ่ือการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  

บมจ. วีจีไอ” ทั้งนี้  เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ือ 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 
15.30 น. ของ วันที่ 7 กันยายน 2565 หรือ 

3.2)  โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์  ทิสโก้  จํากัด เพ่ือการใช้สิทธิใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ บมจ. วีจีไอ”  ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) บัญชีกระแส สํานักงานใหญ่
  รายวันพิเศษเลขที่ 0001-122-005655-2 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 8 กันยายน 
2565 และนําส่งสําเนาใบนําฝากเงินมาเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานใน
การแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องส่งมาถึง
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 15.30 น. ของ วันที่ 8 กันยายน 2565 

จํานวนเงินที่ผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชําระตามข้อ 3.1) - 3.2) จะต้องเป็น
จํานวนเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด  (ถ้ามี) และตัวแทนรับ
แจ้งความจํานงจะไม่รับการแสดงความจํานงใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทาง
ไปรษณย์ี และไม่รับชําระเงินค่าใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ  ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ และ  /หรือตัวแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคร้ังนี้  

4) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ  

4.1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตร
ข้าราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน 
(ในกรณที่มีการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล ซ่ึงทําให้ช่ือ – ช่ือสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดง
สิทธิ ฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ง
เปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง) 

4.2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
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4.3) นิติบุคคลสัญชาติไทย:  

(1)  สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่ เกิน 6 เดือน ก่อน 
วันกําหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ 
ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ   

(2)  สําเนาเอกสารตาม 4.1) หรือ 4.2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 4.3) (1) 

4.4) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว: 

(1)  สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองของ 
นิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ 

(2)  สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
เอกสารตามข้อ 4.4) (1) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกต้อง 

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารประกอบการใช้สิทธิของนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวดังกล่าว ต้อง
ได้รับการรับรองโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกําหนดการใช้
สิทธิ  

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 
(VGI-W2) (รวมทั้งทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  
https://investor.vgi.co.th/th/share/vgi-w2  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท วีจีไอ จํากัด )มหาชน(  

 

(นายมารุต อรรถไกวัลวที) (นายชาน คิน ตัค) 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
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