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วันออกใบส าคัญ
แสดงสิทธ ิ

วันท่ีจะก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท  หรือคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

อายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ  

4 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทฯ จะไมข่ยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาการใช้
สิทธิ  

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุๆ ไตรมำสของแตล่ะปีปฏิทิน (กลำ่วคือ วนัท ำกำร
สดุท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กนัยำยน และธันวำคม) ภำยหลงัวนัท่ีออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ (“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนัท ำกำร
สดุท้ำยของสิน้ไตรมำสแรกภำยหลงัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และวนัก ำหนดกำร
ใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย คือ วนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 4 ปีนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ โดยหำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรถดัไป  

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้
สิทธ ิ

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 
8.30 น. ถงึ 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันท ำกำรก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย  

การไม่สามารถ
ยกเลิกการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ 

เม่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิดงักลำ่วได้อีกตอ่ไป 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับ 

ไมเ่กิน 857,993,407 หุ้น มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นหุ้นรองรับ
ตอ่จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เท่ำกบั ร้อยละ 25.00* 

*วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุ้นรองรับ : 

หุ้นรองรับส ำหรับ VGI-W1 ท่ีออกในครัง้นี ้ 

    หุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ร้อยละ 25.00    =  857,993,407 
                  3,431,973,625  

 

นายทะเบียนของ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผู้ ท่ีได้รับกำรแต่งตัง้โดยขอบให้
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ใบส าคัญแสดงสิทธิ ท ำหน้ำท่ีเป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน 

ตลาดรองของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้น
สามัญที่เกดิจากการ
ใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะน ำหุ้นสำมญัท่ีออกเน่ืองจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

ผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้น 

1. กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution)  

หำกมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นครบตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจ ำนวน 857,993,407 
หน่วย และผู้ ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ จะท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้ นของ  
ผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ำกบัร้อยละ 20.00* 

* ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นีจ้ ำนวน 857,993,407 หุ้น หำรด้วย
ผลบวกของ (1) จ ำนวนหุ้ นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  ณ วันท่ี 9 
พฤษภำคม 2557 จ ำนวน 3,431,973,625 หุ้น กบั (2) จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้
นี ้จ ำนวน 857,993,407 หุ้น 

 

 

 

ร้อยละ 20.00 =                        857,993,407                                             
               3,431,973,625 + 857,993,407 

2. ผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ไ้ม่มีผลกระทบต่อรำคำหุ้น (Price Dilution) 
เน่ืองจำกรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกับ 14 บำทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่ำ
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย โดยรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำยเท่ำกับ 11.64 บำท
ตอ่หุ้น ซึง่เป็นรำคำหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ท่ีท ำกำรซือ้ขำย
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังสิบห้ำวันท ำกำรติดต่อกันก่อนวัน
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทซึง่มีมติให้เสนอวำระต่อท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2557 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2557 (ระหว่ำงวนัท่ี 16 เมษำยน 2557 ถึงวนัท่ี 8 
พฤษภำคม 2557 – ข้อมลูจำก SETSMART www.setsmart. com) 

 

Control dilution       =               จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยครัง้นี ้

จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยครัง้นี ้

http://www.setsmart.scom/
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Price dilution  =   รำคำตลำดก่อนเสนอขำย  – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย*
      รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

ร้อยละ -4.04 =    11.64  – 12.11  
 11.64 

*โดยรำคำตลำดหลงัเสนอขำย =  

(รำคำตลำดก่อนเสนอขำย x จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว) + (รำคำใช้สทิธิ x จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยครัง้นี)้   

         จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขำยครัง้นี ้

12.11  =    (11.64 x 3,431,973,625) + (14 x 857,993,407) 
 3,431,973,625 + 857,993,407 

เหตุในการออกหุ้น
ใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขในกำร
ปรับสิทธิตำมท่ีจะระบุไว้ในข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล 
มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 (VGI-W1) (“ข้อก ำหนดสิทธิฯ”) ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ท่ี
ก ำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 34/251 
เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออก
ใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบับลงวนัท่ี 15 ธันวำคม 2551 
(รวมทัง้ท่ีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม)  

การปรับสิทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิ เมื่อเกิด
เหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมำจำก
กำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น  

(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป 
และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดัในรำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหมค่ ำนวณได้
ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ /หรือ
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมญั (เช่น หุ้นกู้ แปลง
สภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั) โดยท่ีรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้น
สำมญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับสิทธิดงักลำ่วต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้น
ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้ นสำมัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ
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บริษัทฯ  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ หลงัหกัภำษีเงินได้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำ
บญัชีใดๆ 

(ฉ) ในกรณีท่ีมี เหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อันพึงได้ โดยท่ีเหตุกำรณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) 
บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะพิจำรณำเพ่ือก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ 
อตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใช้
สิทธิ) อย่ำงเป็นธรรม  

ทัง้นี ้ค ำจ ำกัดควำม สูตรกำรค ำนวณเพ่ือกำรปรับสิทธิ ตลอดจนรำยละเอียดเพ่ิมเติม  
อื่นๆ จะเป็นไปตำมท่ีจะได้ระบไุว้ในข้อก ำหนดสิทธิฯ   

วัตถุประสงค์ของการ
ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะพงึได้รับ
จากการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนในครัง้นี ้

เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและเพ่ิมควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มี
ควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงินในกำรด ำเนินโครงกำรในอนำคต และเพ่ือส ำรองไว้ใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีควำมประสงค์ท่ีจะให้ผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสมแก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึด ำเนินกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นีใ้ห้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้รับใบส ำคญั
แสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น
จะพงึได้รับจากการ
เพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
อนำคต ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจำกกำรท่ีบริษัทฯ จะ
สำมำรถน ำเงินทุนท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิไปด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงกำรในอนำคตตำมควำมเหมำะสม ให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

 

ให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรหรือคณะ
กรรมกำรบริหำรมอบหมำย มีอ ำนำจในกำร (1) ก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดอื่นๆ 
อนัจ ำเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับกำรออกและจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ  VGI-W1  
(2) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตต่ำงๆ และหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้องกบักำร
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อและกำรย่ืนค ำขออนุญำต  
ค ำขอผ่อนผัน เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ี
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เก่ียวข้องกับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 และกำรน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
VGI-W1 เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิ VGI-W1 ในครัง้นี ้

 
 




