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ที ่สนก. 104/2564    
 

วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 
 

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ XPG-W4 (“การใช้สิทธคิรั้งที่ 11”) 

  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

อ้างถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“XPG-W4”) 

 

ตามที่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“XPG-W4”) จ านวนรวมทั้งสิ้น 413,031,684 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2562 แล้วนั้น 

บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิครั้งที่ 11 คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. อัตราและราคาการใช้สิทธิ 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 6.621 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.815 บาทต่อหุ้น 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

 วันท่ี 23 - 24 และ 27 - 29 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.30 น. 

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

ตัวแทนรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ  

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

คุณธิดารัตน์ ทองมี และ คุณรัชนี เทียนเสม  

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

4. วิธีการใช้สิทธิ 

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องด าเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานท่ีติดต่อข้างต้น 

4.1.  ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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4.2.  หลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด ตามจ านวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความ
จ านงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ กรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ประสงค์จะใช้สิทธิแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด โดยยื่นต่อบรษิัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“นายทะเบียน”) เพื่อขอ
ถอนใบส าคัญแสดงสิทธ ิหรือเพื่อออกใบแทนส าหรับน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิดังกล่าว 

ในการรับใบหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) หากไม่สามารถมา
รับด้วยตนเองจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับแทน  

4.3.  เอกสารประกอบการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ 

บุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ที่มีเลขที่บัตรประชาชน หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขบัตรประชาชน กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีนิติบุคคล 

 ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ขอใช้สิทธิอายุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่ตั้งวันออกจนถึงวันใช้สิทธิ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจ 

 กรณีนิติบุคคลต่างชาติ ให้ใช้หนังสือจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน 
12 เดือนนับแต่วันออกจนถึงวันใช้สิทธิ โดยให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
และเอกสารยืนยันตัวของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรอง ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลง
ลายมือชื่อโดยโนตารี่พลับบลิค และรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้
จัดท า (Authentication) ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันออกจนถึงวันใช้สิทธิ 

5. เอกสารการช าระเงิน/หลักฐานการช าระเงิน 

5.1.  ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรอกข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงินแบบ
พิเศษ (Bill Payment) ที่แนบมาพร้อมกับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเท่านั้น โดยกรอก
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขหนังสือเดินทางและช ำระเงินสด ได้ที่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ (Company Code 5298) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ 
จ ากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” ทั้งนี้ ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโอนเงินครั้งเดียวต่อแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยสามารถช าระเงินคา่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันท่ี 23
ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 
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5.2.  กรณีทีผู้่ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และช ำระค่ำหุ้นด้วย เช็ค/ดรำฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลก
เงินธนำคำร จะต้องสามารถเรียกเก็บได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันท าการ เท่านั้น โดยขีดคร่อม
เฉพาะส่ังจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” และ น าเข้าฝากผ่านระบบ 
Bill Payment ไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. 

5.3.  กรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และช ำระค่ำหุ้นโดยกำรโอนผ่ำนระบบบำทเนต 
(BAHTNET) โดยส่ังจ่าย ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” เลขที่
บัญชี 000-6-13241-3 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยสามารถช าระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ข้างต้นได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2564 การ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนตผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการ
ท าธุรกรรมโอนเงินท้ังหมด 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้รับมอบหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น และเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ  บริษัทฯ ขอไม่
รับจองทางไปรษณีย์และไม่รับการช าระด้วยเงินสด 

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดพิจารณาจากข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ XPG-W4 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ที่ http://www.xspringcapital.com หากมี
ข้อสังสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น ในวันและเวลาท าการ  
(จันทร ์– ศกุร์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 (นางสาววรางคณา อัครสถาพร) 
 ผู้จัดการใหญ่ 
  
 
ส านักเลขานุการบริษัท 
โทร. 02-624-6353 


