ที่ สนก. 104/2564
วันที่ 13 ธันวาคม 2564
เรื่อง

แจ้ง รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การใช้ สิท ธิซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ของบริษัท เอ็ก ซ์ส ปริง แคปปิต อล จากัด (มหาชน)
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ XPG-W4 (“การใช้สิทธิครั้งที่ 11”)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“XPG-W4”)
ตามที่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“XPG-W4”) จานวนรวมทั้งสิ้น 413,031,684 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 แล้วนั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิครั้งที่ 11 คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. อัตราและราคาการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 6.621 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.815 บาทต่อหุ้น
2. ระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
วันที่ 23 - 24 และ 27 - 29 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณธิดารัตน์ ทองมี และ คุณรัชนี เทียนเสม
โทรศัพท์: 0-2695-5056 และ 0-2695-5513 E-mail: TidaratT@ktzmico.com และ RachaneeT@ktzmico.com
4. วิธีการใช้สิทธิ
ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องดาเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น
4.1. ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้ วนแล้วทุกรายการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
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4.2. หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความ
จานงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ กรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ประสงค์จะใช้สิทธิแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าวจะดาเนินการแจ้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด (“นายทะเบียน”) เพื่อขอ
ถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อออกใบแทนสาหรับนาไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิดังกล่าว
ในการรับใบหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) หากไม่สามารถมา
รับด้วยตนเองจะต้องมีหนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับแทน
4.3. เอกสารประกอบการแจ้งความจานงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ
บุคคลธรรมดา


สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ที่มีเลขที่บัตรประชาชน หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขบัตรประชาชน กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้สาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล


สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ขอใช้สิทธิ อายุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่ตั้งวันออกจนถึงวันใช้สิทธิ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง



หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)



สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจลงนามกระทาการแทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอานาจและผู้มอบอานาจ



กรณีนิติบุคคลต่างชาติ ให้ใช้หนังสือจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน
12 เดือนนับ แต่วันออกจนถึงวัน ใช้สิทธิ โดยให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
และเอกสารยืนยันตัวของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม พร้อมลงนามรับรอง ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลง
ลายมือ ชื่อ โดยโนตารี่พ ลับ บลิค และรับ รองโดยสถานทูต ไทย หรือ สถานกงสุล ไทยในประเทศที่เ อกสารได้
จัดทา (Authentication) ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันออกจนถึงวันใช้สิทธิ

5. เอกสารการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
5.1. ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรอกข้อมูลในใบแจ้งการชาระเงิน แบบ
พิเศษ (Bill Payment) ที่แนบมาพร้อมกับแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ เท่านั้น โดยกรอก
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขหนังสือเดิน ทางและชำระเงินสด ได้ที่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (Company Code 5298) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้
จากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” ทั้งนี้ ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโอนเงินครั้งเดียวต่อแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยสามารถชาระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 23
ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2564
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5.2. กรณีทผี่ ู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระค่ำหุ้นด้วย เช็ค/ดรำฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลก
เงินธนำคำร จะต้องสามารถเรียกเก็บได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทาการ เท่านั้น โดยขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” และ นาเข้าฝากผ่านระบบ
Bill Payment ไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.
5.3. กรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระค่ำหุ้นโดยกำรโอนผ่ำนระบบบำทเนต
(BAHTNET) โดยสั่งจ่าย ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” เลขที่
บัญชี 000-6-13241-3 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยสามารถชาระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ข้างต้นได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2564 การ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนตผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการ
ทาธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด
ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิได้รับมอบหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น และเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษั ทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ บริษัทฯ ขอไม่
รับจองทางไปรษณีย์และไม่รับการชาระด้วยเงินสด
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดพิจารณาจากข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้ า ที่ ข องผู้ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ตาม
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ XPG-W4 ซึ่ง สามารถดาวน์โหลดจากเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ ที่ http://www.xspringcapital.com หากมี
ข้อสังสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น ในวันและเวลาทาการ
(จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)
ผูจ้ ัดการใหญ่

สานักเลขานุการบริษัท
โทร. 02-624-6353
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