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ที่ สนก. 011/2565   
 

วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง แจง้รายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ XPG-W4 (“การใชสิ้ทธิครัง้ที่ 12”) 

  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

อา้งถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (“XPG-W4”) 

 

ตามที่ บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ
ของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 4 (“XPG-W4”) จ านวนรวมทัง้สิน้ 413,031,684 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมตามสดัส่วน
การถือหุน้ของบรษิัทฯ เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2562 แลว้นัน้ 

บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิคร้ังที ่12 คือ วนัที ่31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. อัตราและราคาการใช้สิทธิ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ได ้6.621 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 0.815 บาทต่อหุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

 วนัท่ี 24 - 25 และ 28 – 30 มีนาคม 2565 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. - 15.30 น. 

3. สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ ฝ่ายปฏิบตัิการธุรกิจ  

 บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั ชัน้ 15 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์287 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

คณุธิดารตัน ์ทองมี และ คณุรชันี เทียนเสม  

โทรศพัท:์ 0-2695-5056 และ 0-2695-5513   E-mail: TidaratT@ktzmico.com และ RachaneeT@ktzmico.com 

4. วิธีการใช้สิทธิ 

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ ตอ้งด าเนินการและจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บรษิัทตามสถานท่ีติดต่อขา้งตน้ 

4.1.  ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นแลว้ทุกรายการ  พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ
ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

mailto:RachaneeT@ktzmico.com
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4.2.  หลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ตามจ านวนที่ระบอุยู่ในใบแจง้ความ
จ านงการใชสิ้ทธิ ทัง้นี ้กรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหอ้อกใบแทนตามที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตนและบรษิัท
หลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“นายทะเบียน”) เพื่อขอ
ถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อออกใบแทนส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

4.3.  เอกสารประกอบการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัของ 

บุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือทะเบียนบา้น ที่มีเลขที่บัตรประชาชน หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขบตัรประชาชน กรณีชาวต่างชาติ ใหใ้ชส้ าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล 

• ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลผูข้อใชสิ้ทธิอายุไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่ตัง้วนัออกจนถึงวนัใชสิ้ทธิ พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

• หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามกระท าการแทนนิติบคุคล หรือผูร้บัมอบอ านาจและผูม้อบอ านาจ 

• กรณีนิติบุคคลต่างชาติ ใหใ้ชห้นงัสือจดัตัง้นิติบุคคล หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือหนงัสือรบัรองที่มีอายุไม่เกิน 
12 เดือนนับแต่วันออกจนถึงวันใชส้ิทธิ โดยใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรอง พรอ้มประทับตรา (ถา้มี) 
และเอกสารยืนยนัตวัของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มลงนามรบัรอง ทัง้นี ้เอกสารทัง้หมดตอ้งไดร้บัการลง
ลายมือชื่อโดยโนตารี่พลับบลิค และรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้
จดัท า (Authentication) ที่มีอายไุม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัออกจนถึงวนัใชสิ้ทธิ 

5. เอกสารการช าระเงนิ/หลักฐานการช าระเงนิ 

5.1.  ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ กรอกข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงนิแบบ
พิเศษ (Bill Payment) ที่แนบมาพรอ้มกับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเท่านั้น โดยกรอก
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขหนังสือเดินทางและช ำระเงินสด ไดท้ี่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  (Company Code 5298) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ 
จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย”์ ทัง้นี ้ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโอนเงินครัง้เดียวต่อแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญั โดยสามารถช าระเงินคา่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุขา้งตน้ไดใ้นระหว่างเวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 24 
มีนาคม 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 
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5.2.  กรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ และช ำระค่ำหุน้ดว้ย เช็ค/ดรำฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋ว
แลกเงินธนำคำร จะตอ้งสามารถเรียกเก็บไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 1 วนัท าการ เท่านัน้ โดยขีด
ครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย”์ และ น าเข้าฝากผ่าน
ระบบ Bill Payment ไม่เกินวันที ่29 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. 

5.3.  กรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ประสงคจ์ะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ และช ำระค่ำหุน้โดยกำรโอนผ่ำนระบบบำทเนต 
(BAHTNET) โดยสั่งจ่าย ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย”์ เลขที่
บัญชี 000-6-13241-3 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยสามารถช าระเงินค่าใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน
ขา้งตน้ไดใ้นระหว่างเวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 การโอน
เงินผ่านระบบบาทเนตผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท า
ธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด 

ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจะสมบรูณต์่อเมื่อตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดร้บัมอบหลกัฐาน
ประกอบการใชสิ้ทธิตามที่กล่าวขา้งตน้ และเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ จะถือว่าผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นัน้ ๆ  บรษิัทฯ ขอไม่
รบัจองทางไปรษณียแ์ละไม่รบัการช าระดว้ยเงินสด 

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ โปรดพิจารณาจากขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ XPG-W4 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ  ที่ http://www.xspringcapital.com หากมี
ขอ้สังสัยเก่ียวกับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างตน้ ในวันและเวลาท าการ  
(จนัทร ์– ศกุร ์เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 
                                                                                      (นางสาววรางคณา อคัรสภาพร) 
       ผูจ้ดัการใหญ่ 
  
ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
โทร. 02-030-3730 ต่อ 1001 


