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

แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (“VGI-W2”) 

วนักาํหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 

วนัท่ีย่ืนความจาํนงการใช้สิทธิ          21 ก.ย. 2561    24 ก.ย. 2561    25 ก.ย. 2561    26 ก.ย. 2561     27 ก.ย. 2561 

ข้อมูลผูใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้น (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง) 

เรียน บริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ขา้พเจา้  ทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิลขที.่.......................................................................................................... 

ประเภทผูใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้ :   บุคคลธรรมดา  นิตบุิคคล  

สญัชาต ิ/ สถานทีจ่ดทะเบยีน :  ไทย / ประเทศไทย  ต่างดา้ว / ต่างประเทศ 

( นาย  นาง  นางสาว  นิตบุิคคล  อื่นๆ ..........) ชือ่-นามสกุล................................................................................................................................…………………………………….. 

เลขประจาํตวัประชาชน / เลขหนงัสอืเดนิทาง / เลขทีใ่บต่างดา้ว / เลขทะเบยีนนิตบุิคคล ......................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน / สถานทีต่ ัง้......................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................................  

โทรศพัท.์...........................................โทรศพัทเ์คลื่อนที.่...................................................อเีมล.์....................................................................................อาชพี............................................................... 

ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได้ (หา้มใชตู้้ ป.ณ.)  เหมอืนกบัทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน / สถานทีต่ ัง้  อื่นๆ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................วนั/เดอืน/ปี เกดิ (ปี พ.ศ.).............../............../..............  

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี................................................................ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไม่หกัภาษี ณ ทีจ่่าย     หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

ในฐานะผูถ้อื VGI-W2 มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ในอตัราการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

จาํนวน 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หน่วย) 

จาํนวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะ

ได้รบัจากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิ  

(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(ตวัอกัษร) 

  10.00   

ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบสาํคญัแสดงสทิธ ิหรอื ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิดงันี้ 

เลขท่ี 

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หน่วย) 

ตามท่ีระบุในเอกสารท่ีส่งมอบ  

(1) 

ตามจาํนวนท่ีขอใช้สิทธิในครัง้น้ี 

(2) 

คงเหลือ (ถ้ามี)  

= (1) – (2) 

    

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี้:  (ผูใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งเท่านัน้) 

 นําหุ้นเข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนที่ได้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผูฝ้าก” และดําเนินการให้

บริษัท………………..……………………..………….สมาชกิผู้ฝากเลขที่..……………….………นําหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อเข้าบัญช ี

ซื้อขายหลกัทรพัย์ เลขที่.....…………………….……………..ชื่อ................................………..…...........................................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผูใ้ช้สิทธิซื้อต้อง 

ตรงกบัชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้จะดาํเนินการออกใบหุน้ในชือ่ของผูใ้ชส้ทิธซิือ้แทน) 

 นําหุ้นเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรพัย:์ ใหอ้อกใบหุน้ตามจาํนวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 (การขอถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงัผูใ้ชส้ทิธซิื้อหุ้นจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่บรษิัท ศูนย ์

รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั และบรษิทัหลกัทรพัย์กําหนด (ถ้าม)ี) ในการน้ี ผูใ้ช้สทิธซิื้อหุ้นจะต้องกรอกรายละเอยีดเพิม่เติมใน "เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัย์ เฉพาะผู้ที่

ประสงค์นําหลกัทรพัย์ ฝากเข้าบัญชผีู้ออกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เท่านัน้" ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัท (www.vgi.co.th) หรอืขอรบัได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธ ิ 

**ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่นําฝากหุน้เขา้บญัช ี600 หากมขีอ้บ่งชีว้า่ท่านอาจเป็นบุคคลอเมรกินั โดยจะดาํเนินการออกและจดัส่งใบหุน้ตามทีอ่ยู่ขา้งตน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน ** 

 รบัเป็นใบหุ้น: ใหอ้อกใบหุน้ตามจาํนวนทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไวข้า้งต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขา้พเจ้ายนิดมีอบหมายให้

บรษิทั ดาํเนินการใด ๆ เพื่อทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนันบัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ

พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวโดยชาํระเป็น 

 เงนิโอน      ดร๊าฟท์      แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล  

เลขทีเ่ชค็.…………………………………………………….วนัที.่...............................................ธนาคาร.....……….……………………………………….. สาขา..............…………………………………. 

(ในกรณี ดร๊าฟท ์แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร หรอื เชค็บุคคล ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากสาํนกัหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทาํการ และลงวนัทีไ่ม่เกนิ วนัที่ 26 กนัยายน 2561) 

โดยสัง่จ่าย “ บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จาํกดั เพ่ือการใช้สิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย” 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือ้หุน้สามญัจาํนวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิรายการที่ได้แสดงไวข้า้งต้นนี้ แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงในการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิทัที่ได้กรอก

รายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ย พรอ้มชาํระเงนิค่าใชส้ทิธซิือ้หุน้มายงัตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธภิายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิหรอื เชค็/แคชเชยีร์เชค็/ ดร๊าฟท์ ที่ไม่ผ่าน

การเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคาร ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 

 
 

หลกัฐานการรบัแบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิของ VGI-W2 (ผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

เลขท่ี.……………............................……………… 

วนัท่ีย่ืนความจาํนงการใช้สิทธิ  21 ก.ย. 2561    24 ก.ย. 2561     25 ก.ย. 2561     26 ก.ย. 2561     27 ก.ย. 2561 

บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จํากดั ในฐานะตวัแทนรบัแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามแบบแสดงความจํานงการใชส้ทิธ)ิ..................................................................................................เพือ่ซือ้หุน้สามญัเพิม่

ทนุของบรษิทัจํานวน........................................................หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้.......................................................................................บาท 

โดยชาํระเป็น   เงนิโอน      ดร๊าฟท ์     แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล 

เลขทีเ่ชค็.....……………………………………………..ลงวนัที.่.........................................ธนาคาร.............……..………...........…………….....สาขา........……………..................………...…………….. 

 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก.............................................บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์เลขที…่……………............................... 

 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 

 ออกใบหุน้ในนามผูใ้ชส้ทิธซิือ้ และสง่มอบภายใน 15 วนันบัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอํานาจ.........................................................................................            

ลงชือ่.………………………………………………………………..……ผูใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้

(..………………………..……………………………………….) 
   

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


 

BROKER

ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด  032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี� กรุ๊ป จํากัด  (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด  038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด  (มหาชน) 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด 052 บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด  200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์  จํากัด (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด 224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด  (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด     229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี� จํากัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)     247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จํากัด

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี�คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

   

   

CUSTODIAN

ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิตี�แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอร์ปอเรชั�น จํากัด (เพื�อตราสารหนี�)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี�ยน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพย์สิน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จํากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อค้าตราสารหนี�)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื�อรับฝากทรัพย์สิน 345 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื�อลูกค้า)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

ข้อมูล ณ วันที� 06 พฤศจิกายน  2560

สําหรับการจองซื�อหุ้น

รายชื�อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ 
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