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ที่ HO-124/2556 
 
วันที่  19 สิงหาคม 2556  
 

เรื่อง แจ้งก าหนดการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั  เอสพีซีจี  จ ากัด(มหาชน) (ครั้งสุดท้าย) 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
 

 ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (SPCG) ครั้งที่ 1/2556 และที่ประชุมผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SPCG-W1) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิของ SPCG-W1 เป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 ก าหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่  25 – 31 กรกฎาคม 2556 
ช่วงที่ 2  ก าหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที ่ 26 – 30 สิงหาคม 2556 
ช่วงที่ 3 ก าหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่  24 – 30 กันยายน  2556 (ครั้งสุดท้าย) 

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งสุดท้าย ดังนี้ 
1.ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ        : วันที่ 9-23 กันยายน 2556 (ทกุวันท าการ) เวลา 9.00 – 15.30 น.  

วันสุดท้ายของการยื่นเอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย: 
- กรณีโอนเงินเข้าบัญชี : ต้องด าเนินการภายใน 
 วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 15.30 น. 
- กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ : ต้องด าเนินการภายใน 
 วันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น. 

2.วันที่ใชสิ้ทธ ิ       : วันที่ 24-30 กันยายน 2556 (ทุกวันท าการ) 8.30 – 18.00 น. 
3.วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน     : วันที่ 3 – 30 กันยายน 2556 ซ่ึงเป็นก าหนดเวลาเกินกว่า 21 วันก่อนวัน 
   ใบส าคัญแสดงสิทธิ SPCG-W1 ครบก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อให้พักการโอนใบส าคัญ

แสดงสิทธิจนกว่าก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ      ในระหว่างวันที่ 
24 - 30 กันยายน 2556 จะส้ินสุดลง  

  ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนมิได้มีผลกระทบต่อการใช้
สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด 

4.ระยะเวลาหยุดพักการซ้ือขายใบส าคัญ   : เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการช าระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
   แสดงสิทธิ SPCG-W1 (ขึ้นเครื่องหมาย SP)       ประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯหยุดพักการซ้ือขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิ SPCG-W1 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขึ้น
เครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 30 กันยายน 2556 

5.การส้ินสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ SPCG-W1  : เมื่อพ้นก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ ในระหว่างวันที่ 24 - 30 
กันยายน 2556 ใบส าคัญแสดงสิทธิ SPCG- SPCG-W1   W1 จะหมดอายุ
และส้ินสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ดังนั้น ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ     
SPCG-W1 ที่ไม่ใช้สิทธิ 
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            ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ในช่วงก าหนดการใช้สิทธิครั้ งสุดท้าย               
จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้อีกต่อไป และใบส าคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวจะส้ินสภาพลง 

6.อัตราการใช้สิทธ ิ : 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ 
7.ราคาการใช้สิทธ ิ : 1 บาท ตอ่1 หุ้นสามัญ 
8.สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ : บริษทั เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
   อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์ ช้ัน 14 
   เลขที่ 333/20 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสขุุมวิท 
   แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
   เบอร์โทรศัพท์ (662) 712-9501-5 
   เบอร์โทรสาร (662) 712-7383-4 
9.ขั้นตอนการใช้สิทธ ิ

(ก) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯในระหว่าง
ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)     ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 
(Broker) ของตนและกรอกแบบค ำขอเพื่อให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำด
หลักทรัพย์ก ำหนดโดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอให้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญกับบริษัทฯ
เพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

(ข) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
โดยด าเนนิการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บรษิัทฯตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 
1) ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ

พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัทฯในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
2)  ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดซ่ึงผู้ถือใบส าคัญแสดง

สิทธิลงลายมือช่ือผู้โอนด้านหลังตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธ ิ
3)  เอกสารการช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุน 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิต้องช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ซ้ือหุ้นสามัญโดยสามารถเลือกวิธีการช าระเงินค่าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมแนบเอกสารการช าระเงินได้ดังนี ้
3.1 กำรโอนเงินเข้ำบัญช ี

 ช่ือบัญช“ีบัญชีจองซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุนบรษิัท  เอสพีซีจ ี จ ำกัด (มหำชน)” 
ธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขุมวิท 55(ซอยทองหล่อ20)  
บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญช ี600-2-07170-1 
ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานการโอนเงนิภายในวันใช้สิทธิแต่ละครัง้ 

3.2 กำรช ำระด้วยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท ์ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร ์หรือดร๊าฟท์ โดยขดีคร่อมส่ังจ่าย 
“บัญชีจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทนุ  บริษัท  เอสพซีีจี  จ ำกัด (มหำชน)”ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ทั้งนี้เช็ค  แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท์ ดังกลา่ว ต้องลงวันที่จองซือ้และต้องส่งมอบถงึบรษิัทฯภำยใน
เวลำ 11.00 น. ของวันท ำกำร 2 วันก่อนวนัใช้สิทธิแตล่ะครั้ง 

 การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่านั้น  หากบริษัทฯเรียกเก็บเงินไม่ได้ตามจ านวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  ให้ถือว่า
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทฯตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิใน
ครั้งนั้น   

4) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

5) เอกสารประกอบการแสดงตน 
5.1 บุคคลสัญชาติไทย :  ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบเปลี่ยนแปลงช่ือ/ช่ือสกุล (กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ/ช่ือสกุล) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

5.2  บุคคลต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

5.3  นิติบุคคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน
หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิฯก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนนิติบุคคลตามข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้างต้นพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

5.4 นิติบุคคลต่างประเทศ : ส าเนาหนังสือการจัดตั้งนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงาน
ของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนาอายุไม่เกิน 6 เดือนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานของกรรมการที่ลงนาม
กระท าการแทนนิติบุคคลข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้างต้นทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงนามโดยเจ้าหน้าที่
โนตารีพับลิค (Notary public) หรือรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้
จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง 

5.5  คัสโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค (Notary public)
ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นพร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียนและเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงนาม
กระท าการแทนตามข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้างต้น 

ทั้งนี้หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯสามารถใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาในการให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 
 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง) 
 กรรมการ 


