
เลขที่ใบจอง ……..…………..……………… 

แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ของ  
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (XPG-W4) 

 
เรียน  คณะกรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)                     วนัท่ีย่ืนความจ านงการใช้สิทธิ……………………… 
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี …….…….………………………..………………… 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิตบิคุคล) ………………………………………………………                                                                  
วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ ...............................… อาชีพ ………………............................................ 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี ........………......... ตรอก/ซอย ..............................  ถนน …....................…........... แขวง/ต าบล .......……...................... 
เขต/อ าเภอ ……....……………........………...จงัหวดั ...............…….…................................. รหสัไปรษณีย์ .............….................  
โทรศพัท์ .......................................................... ประเทศ…….....…..............................…….. 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี .......................…………………… … ประเภทการเสียภาษี  หกัภาษี ไมห่กัภาษี 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง    

 บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย     
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ……………….….………… 

 นิติบคุคลสญัชาตไิทย     
เลขทะเบียนบริษัท…………………………….…..............  

 บคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งด้าว  
เลขท่ีหนงัสือเดินทาง/ใบตา่งด้าว……………….….………… 

 นิติบคุคลสญัชาตติา่งด้าว       
เลขทะเบียนบริษัท ……………..………………….….……..                      

ในฐานะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ี
จะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั(มหาชน) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

จ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีขอใช้สิทธิ  (หนว่ย) 

อตัราการใช้
สิทธิเทา่กบั 

(วอแรนท์: หุ้น) 

จ านวนหุ้นสามญั 
ท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญั  
(บาท/หุ้น)  

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการ 
จองซือ้หุ้นสามญั (บาท) 

 1 : 6.621  0.815  

 
ข้าพเจ้าขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงนิในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันเท่านัน้ ช าระโดย 
: ใช้ใบน าฝากแบบพเิศษ (Bill Payment) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด 
เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์ COMP CODE: 5298  

เงินสด  
เช็คธนาคาร ดร๊าฟท์ เช็คบคุคล กรณีเป็นเช็คธนาคาร/ดร๊าฟท์/เช็คบคุคล จะต้องน าฝากโดยใบน าฝากแบบพิเศษภายใน 

11.00 น. ของวนัท าการก่อนวนัสดุท้ายของการแจ้งความจ านง 
เลขท่ีเช็ค................…….......….......... วนัท่ี........…………………. ธนาคาร……......….....……..……สาขา …………..….............. 
สัง่จา่ย “บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากดั เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์”  



ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี  ้ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ส่งมอบ จ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 

(หน่วย) เลขที่  จ านวน (หน่วย)  
   

 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 แบบไร้ใบหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือเข้าบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง  โดยให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับการออกและ
จัดสรรนัน้ ไ ว้ ใน ช่ือ  “บริษัท  ศูน ย์ รับฝากหลักท รัพ ย์  (ประ เทศไทย)  จ ากัด  เ พ่ือ ผู้ ฝาก ” และด า เนินการใ ห้บ ริษัท
....…………………...................................... สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ………….…................. น าหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธินัน้เข้า
ฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก เข้าบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี ……………..….................... 
ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนัน้ 
 แบบไร้ใบหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับการออกและจัดสรร
นัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  และด าเนินการให้น าหุ้นและใบส าคญัแสงสิทธินัน้เข้าฝากไว้กับ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (กรณี
เลือกเข้าบญัชี 600 ต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ เอกสารประกอบการจองเฉพาะผู้ ประสงค์น าหลักทรัพ ย์เข้าบัญชีผู้ ออก
หลักทรัพย์ และ กรอกแบบฟอร์มตามข้อก าหนด FATCA เพ่ือน าส่งให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่น าฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) หากมีข้อบ่งชีว้่า
ทา่นอาจเป็นบคุคลสหรัฐฯ และจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นในช่ือผู้จองซือ้แทน โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้น
แทน) (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นสามญัไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นท่ี
ได้รับการจดัสรร)) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักลา่ว หรือในจ านวนท่ีทา่นจดัให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุ้นสามญันี ้ แต่
หากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / เงินสด ท่ีน าฝากโดย
ใบน าฝากแบบพิเศษ มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค ไมผ่า่นการ
ช าระเงินจากธนาคาร ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิการขอซือ้หุ้น 
 

 
 
 
 
                  

ลงช่ือ....….…….…..................................ผู้จองซือ้หุ้นสามญั 

                                                                                                           (.....................…......................................) 
 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ย่อมมีความเส่ียงและก่อนตดัสินใจจองซือ้หลกัทรัพย์ ควรศกึษาข้อมลูให้รอบคอบ 



         
เลขท่ีใบจอง/Form No. ………………..…..………….….. 

 
หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย)  

 
วนัท่ี/ Date ………………………….บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) 
......................................................................................เพ่ือท่ีจะซือ้จะซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท  
 
จ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีขอใช้สิทธิ  
(หนว่ย)  

อตัราการใช้สิทธิ
เทา่กบั 

(วอแรนท์: หุ้น) 

จ านวนหุ้นสามญั 
ท่ีได้จากการใช้สิทธิ 

(หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญั  
(บาท/หุ้น) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการ 
จองซือ้หุ้นสามญั (บาท) 

 1 : 6.621  0.815  

 
เงินสด เช็คธนาคาร ดร๊าฟท์ เช็คบคุคล 

เลขท่ีเช็ค.................................... ลงวนัท่ี.................................... ธนาคาร..................................... สาขา..................................... 

 ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี …………………………….... 
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ………..………………………………………….... 

 ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 
(Issuer Account) เพ่ือข้าพเจ้า 
 

    เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ……………………………………………………… 

 

 
 

 


