
 

ที ่VGI.CSC.SET.19.36 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2562 

เรื่อง แจ้งก าหนดการและวิธีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน)  
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังท่ี 6 

เรยีน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ัง ท่ี  2 (VGI-W2) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ”) จ านวน 1,711,334,815 หน่วย ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่ อวันท่ี 11 กันยายน 2561 โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธ ิ
ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในทุกวันท าการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละ
ปีปฏิทิน (กล่าวคือวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)  โดยมีก าหนดการใช้สิทธิ
คร้ังสุดท้าย คือ วันท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 4 ปี นับจากวันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งจะตรงกับวันท่ี 
10 กันยายน 2565 นั้น  

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งก าหนดการและวิธีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังท่ี 6 ดังนี้  

1. ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ระหว่างวันท่ี 23 - 27 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 

2. วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

3. อัตรำและรำคำกำรใช้สิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท  

4. ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

5. สถำนทีติ่ดต่อในกำรใช้สิทธิ  

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
ช้ัน 4 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ เลขท่ี 48/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 02-633-6441-5 
โทรสาร 02-633-6690



 

6. กำรแจ้งควำมจ ำนงขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ   

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ
ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“แบบแสดงควำมจ ำนง 
กำรใช้สิทธิฯ”) ท่ีได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงลายมือช่ือ
ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิฯ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ
สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://investor.vgi.co.th/th/share/vgiw2/general-
info หรือขอรับได้ท่ีสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 

2) ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งระบุว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
มีสิทธิตามจ านวนท่ีระบุในใบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิฯ  

2.1) กรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ: ให้น าส่งใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามจ านวนท่ีระบุในแบบ 
แสดงความจ านงการใช้สิทธิฯ 

2.2) กรณีใบส าคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless): ให้น าส่งใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดง 
ความจ านงการใช้สิทธิฯ 

(ก)  ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่  
โดยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผู้ฝำก” ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีต้องการ 
ใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่ อขอถอนใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ ฯ  หรือ เพื่ อ ให้ออกใบแทนใบส า คัญแสดงสิทธิ ฯ  ตาม ท่ี 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ก าหนด โดย 
ย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน 
และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อขอถอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่ อให้ออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดย 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะด าเนินการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนกับบริษัทฯ  

(ข) ในกรณี ท่ี ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มี บัญชีซื้ อขายหลักทรัพย์ โดย 
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ อยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในบัญชีของบริษัท 
ผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง 
ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้
ออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด โดยย่ืนต่อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้ออก 
ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดย 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะด าเนินการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนกับบริษัทฯ 

http://investor.vgi.co.th/th/share/vgiw2/general-info
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ท้ังนี้ เพื่อความชัดเจนในรายละเอียดของข้ันตอน บริษัทฯ แนะน าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ
สอบถามข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการได้จากบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 

3)  เอกสารการช าระเงิน ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิฯ โดยผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ สามารถช าระได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้  

3.1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน  
2 วันท าการ (ซึ่งจะต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 26 ธันวาคม 2562) และขีดคร่อมเฉพาะ 
ส่ังจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด เพ่ือกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
บมจ. วีจีไอ” ท้ังนี้  เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจ านงการใช้สิทธิ ซ้ือ 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องส่งมาถึงสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 
15.30 น. ของวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 หรือ 

3.2)  โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด เพ่ือกำรใช้สิทธิใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ บมจ. วีจีไอ” ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ บัญชีกระแส
รายวันพิเศษ เลขท่ี 0001-122-005655-2 ระหว่างวันท่ี 23 – 27 ธันวาคม 2562 และ
น าส่งส าเนาใบน าฝากเงินมาเพื่อเป็นหลักฐาน ท้ังนี้ เอกสารและหลักฐานในการแสดง 
ความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องส่งมาถึงสถานท่ีติดต่อ
ในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 

จ านวนเงินท่ีผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ช าระตามข้อ 3.1) -3.2) จะต้องเป็น
จ านวนเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) และตัวแทน  
รับแจ้งความจ านงจะไม่รับการแสดงความจ านงใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ทางไปรษณีย์ และไม่รับช าระเงินค่าใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเปน็เงินสด  

ท้ังนี้ การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ  ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทน
รับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการ 
ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคร้ังนี้  

4) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ  

4.1) บุคคลธรรมดาสัญชา ติ ไทย : ส า เนาบัตรประจ า ตัวประชาชน หรือส า เนา 
บัตรข้าราชการ/ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
(ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ - ช่ือสกุลไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียน
ช่ือ - ช่ือสกุล) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง   

4.2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง   



 

4.3) นิติบุคคลสัญชาติไทย:  

(1)  ส าเนาหนังสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่ เกิน 6 เดือน ก่อน 
วันก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ 
ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ  

(2)  ส าเนาเอกสารตาม 4.1) หรือ 4.2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามท่ีได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 4.3) (1) 

4.4) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว: 

(1)  ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดต้ังนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองของ 
นิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ 

(2)  ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
เอกสารตามข้อ 4.4) (1) ท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

ท้ังนี้  ส าเนาเอกสารประกอบการใช้สิทธิของนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวดังกล่าว  
ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันก าหนด 
การใช้สิทธิ  

ท้ังนี้ รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 2 
(VGI-W2) (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
http://investor.vgi.co.th/th/share/vgiw2/general-info 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 

 

(นายมารุต อรรถไกวัลวที) (นายชาน คิน ตัค) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

http://investor.vgi.co.th/th/share/vgiw2/general-info
http://investor.vgi.co.th/th/share/vgiw2/general-info

