
 NO........................................................................ 

Notification Form of Intention to Exercise the Warrants  

The warrants to purchase the newly issued ordinary shares of VGI Public Company Limited No. 2 (“VGI-W2”) 

the 16th exercise date on 30 June 2022 

Date of Notification of the Intention to Exercise    23 June 2022  24 June 2022  27 June 2022  28 June 2022  29 June 2022 

SUBSCRIBER INFORMATION (PLEASE CLEARLY AND COMPLETELY FILL IN THE SPACES BELOW) 

To: VGI Public Company Limited (the “Company”) 
I / We…………………………………………………………………………....Warrant Holder Registration No………………….………………………………………. 
Type of Subscriber:   Individual  Juristic Person  

Nationality / Place of registration:  Thai / Thailand  Alien / Foreign 

( Mr.  Mrs.  Miss  Company  Others.....................) Name - Surname…………………………………………………….……………………………………….  
ID Card No. / Passport No. / Alien Card No. / Company Registration No……………………………………………………………………………………………….. 
Home Registration Address / Office Address……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..Postal Code……………………………  
Telephone……………………….Mobile Phone…………………………Email…………………………………………………Occupation……………………………. 
Contacting Address (Do not use PO. Box)    Same as Home Registration Address / Office Address      Others……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………Date of Birth (A.C.) …………/…………./……………... 
Tax ID.................................................................Type of tax payment      Non withholding tax      Withholding tax 
As a VGI-W2 holder, I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the newly issued ordinary shares of the Company at the exercise ratio of every 1 unit of 
warrants for 1.056 ordinary share, with details as stated below: 

Number of units of the 
Warrants to be 
exercised (Unit) 

Number of newly issued 
ordinary shares from the 
exercises of the Warrants 

(Share) 

Exercise  
Price  

(THB per 
Share) 

Total Payment 
(Baht) 

Amount  
(in words) 

  9.467   
Note:  If the exercised warrants result in a share fraction, such fraction shall be disregarded 

If there is a remainder less than 1 Baht from the calculation of total payment, it shall be rounded to two decimal places, in case that the number in the third decimal place equals to five 
or larger, such number in the second decimal place shall be rounded up and the number in the third decimal place lower than five shall be disregarded 

I/We deliver the Warrants certificate(s) or the Warrants Substitute as follows: 

No. 
Number of Units of the Warrants (Unit) 

As specified in the submitted documents 

(1) 
Units to exercise 

(2) 
Residual units (if any) 

= (1) – (2) 

    
If the newly issued ordinary shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to proceed as follows: (Please specify only one choice) 

 Deposit shares into my/our securities trading account: Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for 

Depositors” for the allotted shares and arrange for Participant Name……..……………………………………………….Broker Number.………………….to deposit 

those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for Security Trading Account Number…………………………………………………. 

Name…..……..…………………………………..which I/we have with the said company. (The subscriber’s name must correspondent with the trading account 

name otherwise a share certificate will be issued in the name of subscriber) 

 Deposit shares into the issuer account: Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand 

Securities Depository Company Limited in issuer account under my / our name for account number 600. (To issue a share certificate later, subscriber shall pay the fee as 

specified by Thailand Securities Depository Company Limited and the securities company (if any)). In this respect, the subscriber is required to fill in the additional form, 

namely “Deposit into an issuer account”, in which it can be downloaded from the Company’s website on www.vgi.co.th or obtain at the place to exercise the VGI-W2. 

** If you have U.S. indicia status, the Company reserves the rights not to deposit shares under Account No. 600 and will issue and deliver share certificate to the address 

as stated above by registered mail.** 

 Issue a share certificate: Issue a share certificate for the allotted shares in my/our name and deliver to me/us under the name and address referred to above by 

registered mail. I/We hereby authorise the Company to proceed with any necessary action to have the share certificate made and delivered to me/us within 15 
days after the end of share subscription period. 

I/We herewith submit my/our payment for subscription of the Company’s newly issued ordinary shares by 
 Money Transfer      Draft      Cashier Cheque      Personal Check   
Cheque No…………………………..……….Date……………………………Bank………..………...........…………Branch…………………………………………… 
(In case of Draft/Cashier Cheque/Personal Cheque which cheque must be collected in Bangkok zone within 2 business day and such draft or cheque shall be dated no later than 
28 June 2022) 

Made payable to “TISCO Securities Company Limited for Exercise of Warrants of VGI Plc.” 

I/We hereby undertake to purchase the newly issued ordinary shares and shall not revoke this intention to exercise of rights. If I/we do not return this duty completed 
of the notification form of the intention to exercise the warrants with payment by that Draft/Cashier Cheque/Personal Cheque has not been honored within the 
exercise period.  

Signature………………………………………………………………..……Subscriber 

 (..………………………..………………………………….) 
 
 

Receipt Notification Form of Intention to Exercise the Warrants (Subscriber please also fills in this portion) 

No.……………............................……………… 

Date of Notification of The Intention to Exercise    23 June 2022  24 June 2022  27 June 2022  28 June 2022  29 June 2022 

TISCO Securities Co., Ltd., as the Agent Receiving Exercise Intention, received payment from (the Name as specified in the notification 
form)……………………………………………..for purchasing of newly issued ordinary shares of VGI of...............................................shares at the price of THB 9.467 per share 
totaling THB………………..…………………….. 
made payable by    Money Transfer    Draft      Cashier Cheque      Personal Cheque 
Cheque No. …………………………………………….. Date……………………..Bank………………………………….Branch………………………………………. 

 Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for the Depositors”, Broker Number..…………………………………… 
 Security Trading Account Number..……………………..…………………………… 
 Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares in issuer account under my name for account number 600 
 Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 days after the end of subscription period 

Authorised Officer....................................................................   

  

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


BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบรษัิท  

Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 

ชื่อบรษัิท  

Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 
TISCO SECURITIES CO., LTD. 

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

003 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PCL.                          

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

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

033 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด 
FINANSA SECURITIES LTD.                                   

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

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

006 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PCL.                     

038 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ีจํากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PCL. 

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

048 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PCL.                      

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

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

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

211 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.                               

011 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   
KASIKORN SECURITIES PCL.                   

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

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

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

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

224 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด  (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PCL.                   

015 
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES CO., LTD. 

225 
บริษัทหลักทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.                              

016 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)  
THANACHART SECURITIES PCL.                        

229 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LTD.                       

019 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จํากัด 
KKTRADE SECURITIES CO., LTD.                          

230 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด 
GLOBLEX SECURITIES CO., LTD.                           

022 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD                                   

244 
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LTD.                 

023 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด  
SCB SECURITIES CO., LTD.                                     

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

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

248 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด 
KT ZMICO SECURITIES CO., LTD.                                      

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

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

029 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PCL.                    

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)  
TISCO BANK PCL.                                   

243 
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด 
TSFC SECURITIES CO., LTD.                                      

242 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LTD.                          

245 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PCL.                       

CUSTODIAN 

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

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PCL.                              

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)     
THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL.                     

329 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PCL.                              

303 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PCL. - CUSTODY                

334 
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเด้ียน) 
TSFC SECURITIES PCL. - CUSTODIAN                          

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรช่ัน  จํากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.            

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน  จํากัด  (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PCL.                        

305 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อการชําระราคาหลักทรัพย์ 
THE KRUNG THAI BANK PCL.                          

337 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PCL.                                     

308 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
KASIKORNBANK PCL. (CUSTODIAN)              

339 
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PCL.(CUSTODIAN)                        

311 
ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์ 
Credit AGRICOLE CORPORATE and INVESTMENT BANK 

340 
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 
JPMORGAN CHASE BANK                                          

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL.                

341 
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PCL.                   

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL. 

343 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PCL.                              

318 
บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จํากัด 
DEUTSCHE TRUSTEE CO., LTD.                              

344 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก.(มหาชน) เพื่อรับฝาก
ทรัพย์สิน 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PCL. FOR CUSTODIAN                                            

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

345 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
THANACHART BANK PCL. FOR CUSTODAIN                                 

324 
ธนาคารยูโอบี จํากัด (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 จํากัด 
RHB BANK BERHAD 

 


	Made payable to “TISCO Securities Company Limited for Exercise of Warrants of VGI Plc.”
	I/We hereby undertake to purchase the newly issued ordinary shares and shall not revoke this intention to exercise of rights. If I/we do not return this duty completed of the notification form of the intention to exercise the warrants with payment by that Draft/Cashier Cheque/Personal Cheque has not been honored within the exercise period. 

