
 
   

เลขท่ีใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 
แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (XPG-W4) 

Notification Form for Exercise of Right to Purchase Common Shares of XSpring Capital Public Company Limited (XPG-W4) 
 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) วนัท่ีย่ืนความจ านงการใช้สิทธิ/Date to notify the intention to exercise……………………………………. 
To        The Board of Directors of XSpring Capital Public Company Limited ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/Warrant holder registration No. …….…………………………..… 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นติิบคุคล)………………………………………………………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ .............................………………….  
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                     Date or Birth                                                   Nationality                                                 
อาชีพ ………….......……................................ ท่ีอยูเ่ลขท่ี ........………......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ต าบล .......……............................. เขต/อ าเภอ ……....……….......………... 
Occupation                           Address No.                         Lane/Soi                                              Road      Sub-District                                            District 
จงัหวดั ...............…….….......................... รหสัไปรษณีย์ .............…................. โทรศพัท์ ........................................................................... ประเทศ…….....….............................................……. 
Province                                                   Postal Code                                     Telephone No.                                                                 Country                                                                
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสียภาษี  หกัภาษี  ไม่หกัภาษี 
Tax ID No.                                                                                         Type of Tax Planning                           Tax to be deduced                Tax not to be deduced   
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย    เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ……………….….………… 

     Thai Individual   Identification card number 
 นติิบคุคลสญัชาติไทย                                 เลขทะเบียนบริษัท…………………………….….…………  

     Thai Juristic Entity                                    Company Registration No 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว            เลขท่ีหนงัสือเดินทาง / ใบต่างด้าว……………….….………… 
      Foreign Individual Person            Passport no. 
 นติิบคุคลสญัชาติตา่งด้าว                                    เลขทะเบียนบริษัท…………………………….….…………                         

      Foreign Juristic Person                                     Company Registration No 
ในฐานะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั(มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
As a Warrant Holder, I/We, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of XSpring Capital Public Company Limited as stated below: 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่ขอใช้สิทธิ  (หน่วย) 

 Amount of the warrants to exercise 
(Unit) 

อตัราการใช้สิทธิเท่ากบั 
(วอแรนท์: หุ้น) 
Exercise Ratio 

 (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามญั 
ที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

Number of ordinary shares derived 
From the exercise of warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิ 
ซือ้หุ้นสามญั  

(บาท/หุ้น)  
Exercise Price  

(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

  1 : 6.621  0.815  
ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญดังกล่าว ท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันเท่านัน้ ช าระโดย : ใช้ใบน าฝากแบบพเิศษ (Bill Payment) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ 
จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์ COMP CODE: 5298  
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok within 1 day, only special pay-in slip (Bill Payment) by KTB Account Name Krungthai Zmico Securities Co., Ltd. for Securities 
Subscription COMP CODE: 5298 

เงินสด/Cash   
เช็คธนาคาร/Cashier Cheque   ดร๊าฟท์/Draft    เช็คบคุคล/Cheque   กรณีเป็นเช็คธนาคาร/ดร๊าฟท์/เช็คบคุคล จะต้องน าฝากโดยใบน าฝากแบบพิเศษภายใน 11.00 น. ของวนัท าการก่อนวนัสดุท้ายของการแจ้งความจ านง 

In the case of Cashier Cheque /drafts/ Cheque, must be deposited by special bill payment before 11.00 a.m. of the business day before the last day of the notification.    
เลขท่ีเช็ค/Cheque No. ................……………................. วนัท่ี/Dated ........…………………........ ธนาคาร/Bank ……......….....………….....…...........สาขา/Branch…………..….................................…….. 
สัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” Payable to “Krungthai Zmico Securities Co., Ltd. for Securities Subscription.” 
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี  ้I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the  less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีส่งมอบ/Delivered the warrant certificates 
จ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) (หน่วย)/Receive (if any) (Unit) 

เลขท่ี No. จ านวน (หน่วย) Amount (Unit) 
    

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนนิการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 
แบบไร้ใบหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง  โดยให้ออกหุ้นสามัญท่ีได้รับการออกและจัดสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท
. . . .…………………………………………………………............ สมาชิ กผู้ ฝ าก เลข ท่ี  ….…................. น าหุ้ นและใบส า คัญแสดงสิ ท ธินั น้ เ ข้ า ฝากไ ว้ กับ  บ ริ ษั ท  ศูน ย์ รับฝากหลักท รัพ ย์  (ป ร ะ เทศ ไทย )  จ า กัด  เ พ่ื อผู้ ฝ าก  
เข้าบัญชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี ……………..…..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้/Scripless common shares and remaining warrant into trading account  in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and 
proceed for………………………………………….. Participant No.……………………………….…..…, to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account 
No.…….….………………..…….…… that I/we have with the said Company. 
น าหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับการออกและจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  และด าเนนิการให้น าหุ้นและใบส าคญัแสงสิทธินัน้เข้าฝากไว้กบั 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (กรณีเลือกเข้าบญัชี 600 ต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ เอกสารประกอบการจองเฉพาะผู้ประสงค์น าหลักทรัพย์เข้าบัญชี      
ผู้ออกหลกัทรัพย์ และ กรอกแบบฟอร์มตามข้อก าหนด FATCA เพ่ือน าส่งให้แก่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั)/Issue shares and warrants remaining to deposit  into the name of "Thailand Securities Depository Company 
Limited and proceeding to bring the shares and warrants that are deposited with Thailand Securities Depository Company Limited, member number 600 for me (In case of choosing to enter account 600 must fill out additional 
documents, such as supporting documents, only those who wish to take securities into account Issuer and fill out the form according to the FATCA requirements for delivery to Thailand Securities Depository Company Limited). 
แบบรับใบหุ้นโดยการออกหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายนิดีท่ีจะมอบหมายให้บริษัทด าเนนิการใดๆ เพ่ือท าให้การจดัท าใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาให้ข้าพเจ้าภายใน 
15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น/Issue the common share and remaining warrant certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to 
have the common share certificates made and delivered to me within 15 business days after the exercise date. 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีทา่นจดัให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุ้นสามญันี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / เงินสด  
มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค ไม่ผ่านการช าระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิการขอซือ้หุ้น 
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, if I/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted in and 
cheque / draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft  / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 
 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ยอ่มมีความเส่ียงและก่อนตดัสนิใจจองซือ้หลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมลูให้รอบคอบ                 ลงช่ือ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผู้จองซือ้หุ้นสามญั(Subscriber) 
Investment In Securities Is Risky And Before Deciding To Subscribe For Securities Should Study The Information                                              ( ...........….................................….........................................) 

 

           เลขท่ีใบจอง/Form No. ………………..…..………….…………….. 
หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) Subscription Receipt (Subscriber Pleases also fill In This portion) 

วนัท่ี/ Date ………………………….บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)........................................................................................................................... 
เพ่ือท่ีจะซือ้จะซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท XSpring Capital Public Company Limited has received money from (Subscriber name) to purchase common share of company under XPG-W4 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่ขอใช้สิทธิ  (หน่วย) 

 Amount of the warrants to exercise 
(Unit) 

อตัราการใช้สิทธิเท่ากบั 
(วอแรนท์: หุ้น) 
Exercise Ratio 

 (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามญั 
ที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

Number of ordinary shares derived 
From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิ 
ซือ้หุ้นสามญั  

(บาท/หุ้น)  
Exercise Price  

(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

  1 : 6.621  0.815  
เงินสด/Cash เช็คธนาคาร/Cashier Cheque ดร๊าฟท์/Draft     เช็คบคุคล/Cheque  

เลขท่ีเช็ค/Cheque Number .......................................... ลงวนัท่ี/Dated.................................... ธนาคาร/Bank ............................................................................................... สาขา/Branch.................................................................... 
 ออกใบหุ้นในนามบ.ศนูย์รับฝากฯ เพ่ือ/Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี/Participant No......................บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี/Securities trading account No……………….…….....………. 
 ออกใบหุ้นในนามผู้จอง/Issue the share certificate in the name of subscriber 

      เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ/Authorised Officer ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 


