
          เลขที.่....................................................................... 
 

แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุน้สามัญเพิม่ทนุของ บรษัิท ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ ากัด (มหาชน) ครั้งที ่2 (“VGI-W2”) 

วันก าหนดการใช้สิทธิครั้งที ่4 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

วันทีย่ื่นความจ านงการใช้สิทธิ  21 มิถุนายน 2562  24 มิถุนายน 2562  25 มิถุนายน 2562  26 มิถุนายน 2562  27 มิถุนายน 2562 
ข้อมูลผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้น (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 

เรยีน บรษัิท วี จ ีไอ โกลบอล มเีดีย จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) 
ขา้พเจา้  ทะเบียนผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธเิลขท่ี         
ประเภทผูใ้ชส้ิทธิซื้อหุ้น :   บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  
สัญชาติ / สถานท่ีจดทะเบียน :  ไทย / ประเทศไทย  ต่างด้าว / ต่างประเทศ 
( นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล  อื่น ๆ  ) ชื่อ-นามสกลุ          
เลขประจ าตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขท่ีใบต่างด้าว / เลขทะเบียนนิติบุคคล     
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน / สถานท่ีต้ัง     
   รหัสไปรษณยี์      
โทรศัพท์ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  อีเมล์       
อาชพี   
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ (ห้ามใชตู้้ ป.ณ.)  เหมือนกับท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน / สถานท่ีต้ัง  อื่น ๆ 
      
      
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี พ.ศ.) / /  
เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี  ประเภทของการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย     หักภาษี ณ ท่ีจา่ย 
ในฐานะผูถื้อ VGI-W2 มีความประสงค์ท่ีจะขอใชส้ิทธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบรษัิท ในอัตราการใชส้ิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้สามัญ 1 หุ้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

จ านวน 
ใบส าคัญแสดงสทิธิ (หน่วย) 

จ านวนหุน้สามัญเพิม่ทุนที่จะ
ได้รบัจากการใชส้ิทธิ (หุ้น) 

ราคาใช้สทิธิ  
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(ตัวอักษร) 

  10.00   

ขา้พเจา้ได้สง่มอบใบส าคัญแสดงสิทธิ หรอื ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้

เลขที ่
จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 

ตามที่ระบุในเอกสารที่ส่งมอบ  
(1) 

ตามจ านวนที่ขอใช้สทิธิในครัง้นี ้
(2) 

คงเหลือ (ถ้าม)ี  
= (1) – (2) 

    
หากขา้พเจ้าได้รบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทนุดังกล่าวแล้ว ขา้พเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้:  (ผูใ้ชส้ิทธซิื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) 
 น าหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และ

ด าเนินการให้บรษัิท   สมาชกิผูฝ้ากเลขท่ี   น าหุ้นน้ันเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้า
บัญชซีื้อขายหลักทรพัย์ เลขท่ี   ชื่อ    ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทน้ัน (ชื่อผู้ใช้สิทธิซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขาย
หลักทรพัย์ มิฉะน้ันจะด าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผูใ้ชส้ิทธซิื้อแทน) 

 น าหุ้นเข้าฝากบัญชขีองผู้ออกหลักทรพัย์: ใหอ้อกใบหุน้ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บรษัิท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเขา้ฝากไว้กับ บรษัิท 
ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเขา้บัญชขีองบรษัิทผู้ออกหลักทรพัย์ สมาชกิเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหุ้นในภายหลังผูใ้ชส้ิทธิซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราท่ีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์ก าหนด (ถ้ามี)) ในการน้ี ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมใน "เอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผูท่ี้ประสงค์น าหลักทรัพย์ ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน" ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ของบรษัิท (www.vgi.co.th) 
หรอืขอรบัได้ท่ีสถานท่ีติดต่อในการใชส้ิทธิ  
**ท้ังน้ี บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเขา้บัญช ี600 หากมีขอ้บ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลอเมรกัิน โดยจะด าเนินการออกและจัดส่งใบหุ้นตามท่ีอยู่ขา้งต้นทางไปรษณยี์ลงทะเบียน ** 

 รบัเป็นใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รบัจัดสรรน้ันไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดี
มอบหมายให้บรษัิท ด าเนินการใด ๆ เพื่อท าให้การจัดท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้พเจ้าภายใน 15 วันนับจากวันก าหนดการใชส้ิทธิ 

พรอ้มกันน้ี ขา้พเจา้ขอสง่เงินคา่ใชส้ิทธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทนุดังกล่าวโดยช าระเป็น 
 เงินโอน      ดราฟต์      แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล  
เลขท่ีเชค็.…………………………………………………….วันท่ี................................................ธนาคาร.....……….……………………………………….. สาขา..............…………………………………. 
(ในกรณี ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร หรือ เช็คบุคคล ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันท าการ และลงวันท่ีไม่เกิน  
วันท่ี 26 มิถุนายน 2562) 

โดยสัง่จ่าย “บรษัิทหลักทรพัย์ ทิสโก้ จ ากัด เพื่อการใชส้ทิธิใบส าคัญแสดงสทิธิ บมจ. วี จ ีไอ โกลบอล มเีดีย” 

ขา้พเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทนุจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีได้แสดงไว้ขา้งต้นน้ี แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ของบรษัิทท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรยีบร้อย พร้อมช าระเงินค่าใชส้ิทธิซื้อหุ้นมายังตัวแทนรบัแจ้งความจ านงในการใชส้ิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใชส้ิทธิ หรือ 
เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดราฟต์ ท่ีไม่สามารถเรยีกเก็บเงินจากธนาคารได้ ให้ถือว่าขา้พเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใชส้ิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทนุของบรษัิท 

 

 

หลักฐานการรบัแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิของ VGI-W2 (ผู้ใช้สทิธิซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 

เลขที่.……………............................……………… 
วันที่ยื่นความจ านงการใช้สทิธิ  21 มิถนุายน 2562  24 มถิุนายน 2562  25 มิถุนายน 2562  26 มิถุนายน 2562  27 มิถนุายน 2562 
บรษัิทหลักทรพัย์ ทิสโก้ จ ากัด ในฐานะตัวแทนรบัแจ้งความจ านงในการใชส้ิทธิ ได้รบัเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธ)ิ..................................................................................................เพื่อซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิทจ านวน........................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน
ท้ังสิ้น.......................................................................................บาท 
โดยช าระเป็น   เงินโอน      ดราฟต์      แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล 
เลขท่ีเชค็.....……………………………………………..ลงวันท่ี..........................................ธนาคาร.............……..………...........…………….....สาขา........……………..................………...…………….. 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บรษัิท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชกิผูฝ้าก.............................................บัญชซีื้อขายหลักทรพัย์
เลขท่ี………………............................... 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บรษัิท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลักทรพัย์ สมาชกิเลขท่ี 600 
 ออกใบหุ้นในนามผูใ้ชส้ิทธซิื้อ และสง่มอบภายใน 15 วันนบัจากวันก าหนดการใชส้ิทธิ 

 
เจา้หน้าท่ีผูร้บัมอบอ านาจ.........................................................................................            

ลงชื่อ.……………………………………………………………….…ผูใ้ชส้ิทธิซื้อหุ้น
(..………………………..……………………………………….) 

   

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


BROKER 

ผู้ฝากเลขที ่

Participant 

No. 

ชื่อบรษัิท  

Company Name 

ผู้ฝากเลขที ่

Participant No. 

ชื่อบรษัิท  

Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES CO., LTD. 

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

003 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PCL.                          

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

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

033 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 
FINANSA SECURITIES LTD.                                   

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

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

006 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PCL.                     

038 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PCL. 

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

048 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PCL.                      

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

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

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

211 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.                               

011 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   
KASIKORN SECURITIES PCL.                   

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

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

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

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

224 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด  (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PCL.                   

015 
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES CO., LTD. 

225 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.                              

016 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  
THANACHART SECURITIES PCL.                        

229 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LTD.                       

019 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ากัด 
KKTRADE SECURITIES CO., LTD.                          

230 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES CO., LTD.                           

022 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD                                   

244 
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LTD.                 

023 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด  
SCB SECURITIES CO., LTD.                                     

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

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

248 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES CO., LTD.                                      

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

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

029 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PCL.                    

  

SUB BROKER 

236 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  
TISCO BANK PCL.                                   

243 บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด 
TSFC SECURITIES CO., LTD.                                      

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LTD.                          

245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PCL.                       

CUSTODIAN 

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

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PCL.                              

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)     
THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL.                     329 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PCL.                              

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PCL. - CUSTODY                334 

บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเด้ียน) 
TSFC SECURITIES PCL. - CUSTODIAN                          

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรช่ัน  จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.            336 

ธนาคารเกียรตินาคิน  จ ากัด  (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PCL.                        

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการช าระราคาหลักทรัพย์ 
THE KRUNG THAI BANK PCL.                          

337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PCL.                                     

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
KASIKORNBANK PCL. (CUSTODIAN)              

339 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PCL.(CUSTODIAN)                        

311 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์ 
Credit AGRICOLE CORPORATE and INVESTMENT BANK 

340 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 
JPMORGAN CHASE BANK                                          

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL.                341 

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PCL.                   

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL. 343 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PCL.                              

318 
บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จ ากัด 
DEUTSCHE TRUSTEE CO., LTD.                              344 

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

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

345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
THANACHART BANK PCL. FOR CUSTODAIN                                 

324 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (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 จ ากัด 
RHB BANK BERHAD 

 


