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ท่ี VGI.CSC.SET.21.03 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 

เรื่อง แจ้งกําหนดการและวิธีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 สําหรับการใช้สิทธิคร้ังที่ 11 

เรยีน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามที่บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ  คร้ังที่  2 (VGI-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวน 1,711,334,815 หน่วย ให้แก ่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธ ิ
ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในทุกวันทําการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละ
ปีปฏิทิน (กล่าวคือวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) โดยมีกําหนดการใช้สิทธิ
คร้ังสุดท้าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซ่ึงจะตรงกับวันที่ 
10 กันยายน 2565 นั้น  

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งกําหนดการและวิธีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ สําหรับการใช้สิทธิคร้ังที่ 11 ดังนี้  

1. ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

ระหว่างวันที่ 24 – 26 ละ 29 - 30 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 

2. วันกําหนดการใช้สิทธิ 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 

3. อัตราและราคาการใช้สิทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท  

4. ตัวแทนรบัแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 

5. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ  

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
ช้ัน 4 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 02-633-6441-5 
โทรสาร 02-633-6690
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6. การแจ้งความจํานงขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1) แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“แบบแสดงความจํานง 
การใช้สิทธิฯ”) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงลายมือช่ือ
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิฯ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://investor.vgi.co.th/th/share/vgiw2/general-
info หรือขอรับได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธ ิ

2) ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซ่ึงระบุว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  
มีสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแสดงความจํานงในการv ใช้สิทธิฯ 

2.1) กรณีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ: ให้นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามจํานวนที่ระบุในแบบ 
แสดงความจํานงการใช้สิทธิฯ 

2.2) กรณีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless): ให้นําส่งใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดง 
ความจํานงการใช้สิทธิฯ 

(ก)  ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนอยู่  
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ฝาก” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ต้องการ 
ใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่ อขอถอนใบสําคัญ 
แสดง สิท ธิฯ  ห รือ เ พื่ อ ให้อ อ ก ใ บ แท น ใบ สํ า คั ญ แ ส ดง สิท ธิ ฯ  ตาม ที่ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กําหนด โดย 
ย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน 
และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดําเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อขอถอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดย 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนกับบริษัทฯ  

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ โดย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในบัญชีของบริษัท 
ผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง 
ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้
ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยย่ืนต่อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้ออก 
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดย 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนกับบริษัทฯ 

http://investor.vgi.co.th/th/share/vgiw2/general-info
http://investor.vgi.co.th/th/share/vgiw2/general-info
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ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในรายละเอียดของข้ันตอน บริษัทฯ แนะนําให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
สอบถามข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดําเนินการได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 

3) เอกสารการชําระเงิน ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิฯ โดยผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ สามารถชําระได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้  

3.1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน  
2 วันทําการ (ซ่ึงจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 29 มีนาคม 2564) และขีดคร่อมเฉพาะ 
ส่ังจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด เพ่ือการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  
บมจ. วีจีไอ” ทั้งนี้  เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ือ 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 
15.30 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2564 หรือ 

3.2)  โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์  ทิสโก้  จํากัด เพ่ือการใช้สิทธิใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ บมจ. วีจีไอ” ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ บัญชีกระแส
รายวันพิเศษ เลขที่ 0001-122-005655-2 ระหว่างวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2564 และ
นําส่งสําเนาใบนําฝากเงินมาเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแสดง 
ความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อ
ในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2564 

จํานวนเงินที่ผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชําระตามข้อ 3.1) -3.2) จะต้องเป็น
จํานวนเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) และตัวแทน 
รับแจ้งความจํานงจะไม่รับการแสดงความจํานงใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ทางไปรษณีย์ และไม่รับชําระเงินค่าใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ  ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการ 
ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคร้ังนี้  

4) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ  

4.1) บุคคลธรรมดาสั ญ ช า ติ ไท ย : สํ า เ น าบัตรปร ะจํ า ตั วป ร ะช า ชน  ห รือ สํา เ น า 
บัตรข้าราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน 
(ในกรณีที่มีการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล ซ่ึงทําให้ช่ือ - ช่ือสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียน
ช่ือ - ช่ือสกุล) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง   

4.2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
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4.3) นิติบุคคลสัญชาติไทย:  

(1)  สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่ เกิน 6 เดือน ก่อน 
วันกําหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ 
ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ  

(2)  สําเนาเอกสารตาม 4.1) หรือ 4.2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 4.3) (1) 

4.4) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว: 

(1)  สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองของ 
นิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ 

(2)  สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
เอกสารตามข้อ 4.4) (1) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกต้อง 

ทั้งนี้  สําเนาเอกสารประกอบการใช้สิทธิของนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวดังกล่าว  
ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกําหนด 
การใช้สิทธิ  

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 
(VGI-W2) (รวมทั้งทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  
http://investor.vgi.co.th/th/share/vgiw2/general-info 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

 

(นายมารุต อรรถไกวัลวที) (นายชาน คิน ตัค) 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

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

