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หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (VGI-W2) 

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ VGI Global Media Public 

Company Limited สํานกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล  

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัท วี จี ไอ  

โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (VGI-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวน 1,711,334,815 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยบริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 1,808,296,751 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยสาระสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถสรุปได้ดงันี ้

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ชื่อใบสาํคัญแสดงสทิธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (VGI-W2)  

ชนิดของใบสาํคัญแสดง

สิทธิ 

ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีการจดัสรร ออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

ในอตัราการจดัสรรท่ีหุ้นสามญัเดิมจํานวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ  โดย 

บริษัทฯ ออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2561  

ทัง้นี ้ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายท่ีได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ  

บริษัทฯ ได้ปัดเศษท่ีได้จากการคํานวณตามอตัราการจัดสรรทิง้ เช่น ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น

จํานวน 19 หุ้น เมื่อคํานวณตามอตัราสว่นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว

จะได้เท่ากบั 3.8 (19 หารด้วย 5) ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.8 ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นจะ

ได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน 3 หนว่ย 

วันที่ออกใบสาํคัญแสดง

สิทธิ 

11 กนัยายน 2561 

วันที่ครบกาํหนดอายุ

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
11 กนัยายน 2565 

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ที่ออก 

1,711,334,815 หนว่ย 

ราคาเสนอขายใบสาํคัญ

แสดงสทิธิต่อหน่วย 

ไมค่ิดมลูคา่ 
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อัตราการใช้สทิธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้ น เ ว้นแต่กรณี 

มีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ  

อายุของใบสาํคัญ 

แสดงสทิธิ  
4 ปี นบัแต่วันท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะไมข่ยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญั

แสดงสทิธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของทกุ ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กลา่วคือ วนัทํา

การสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลงัวันท่ีออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ (“วันกําหนดการใช้สิทธิ”) โดยวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ 

วนัทําการสดุท้ายของสิน้ไตรมาสแรกภายหลงัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจะ

ตรงกบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 และวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบสาํคญั

แสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวนัท่ี 11 

กนัยายน 2565 โดยหากวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้เลื่อน

วนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการก่อนหน้า 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิ 

ใด ๆ สามารถสะสมเพ่ือนําไปใช้สิทธิได้ในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไปได้ตลอด

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ว 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิใด ๆ ท่ีไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

ระยะเวลาการแจ้งความ

จาํนงในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ระหว่างเวลา 

8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละ

ครัง้ ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้

สทิธิระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้

สทิธิครัง้สดุท้าย  

ตัวแทนรับแจ้งความจาํนง

ในการใช้สทิธิและสถานที่ที่

ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ใน

การรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยในการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถติดตอ่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

การไม่สามารถยกเลิกการ

แจ้งความจาํนงในการใช้

สิทธิ 

เมื่อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญั

แสดงสทิธิแล้ว ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงในการ

ใช้สทิธิดงักลา่วได้ 

จาํนวนหุ้นสามัญที่จดัสรรไว้

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 1,808,296,751 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
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เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อ

รองรับการปรับใช้สิทธิ 

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการ

ปรับสิทธิตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดง

สิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล 

มีเดีย จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (VGI-W2) (“ข้อกําหนดสิทธิฯ”) ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ี

กําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง 

การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่

และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

การปรับสิทธิใบสาํคัญ 

แสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ (หรือปรับ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด

เหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจาก

การรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น  

(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือ บุคคลในวงจํากดัในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คํานวณ

ได้ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ 

ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ีจะ

แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ (เช่น หุ้ นกู้

แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ) โดยท่ีราคาสทุธิต่อหุ้น

ของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดังกล่าวตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา

ตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิตาม 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สําหรับการดําเนินงานใน

ระยะเวลาบญัชีใด ๆ  

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ

ผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) 

บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ  

และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหนว่ยใบสําคญัแสดงสิทธิแทน

การปรับอตัราการใช้สทิธิ) อยา่งเป็นธรรม  

ทัง้นี ้คําจํากัดความ สตูรการคํานวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพ่ิมเติม 

อ่ืน ๆ เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ 
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นายทะเบียนของใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้โดยชอบให้ทํา

หน้าท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิแทน 

ตลาดรองของใบสาํคัญ 

แสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่

เกิดจากการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ

เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. การจอง การจัดจาํหน่าย และการจัดสรร 

2.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้มิได้ดําเนินการผ่านผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

เน่ืองจากเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดย

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2561 (Record Date)  

2.2 วันและวิธีการจองและการชาํระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 

เน่ืองจากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นีเ้ป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมลูค่า จึงไม่

มีการกําหนดวนัและวิธีการจองและการชําระเงินคา่จองซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้รายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ เป็นไปตามข้อกําหนดสทิธิฯ 

 


