
 

 

ที่ HO 095/2556 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556  
 

 เรื่อง แจ้งก าหนดการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (ช่วงที่ 1) 
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
  

 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 าหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2556 
ช่วงที่ 3  ก าหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2556 (ครั้งสุดท้าย) 

 

บริษทัฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่วกบัการใช้สิทธใิบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ ช่วงที่ 1 ดังนี้ 
1. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  : วันที่ 16 – 24 กรกฎาคม 2556 (ในวันท าการ) 

เวลา 9.00 – 15.30 น.  
2. วันที่ใชสิ้ทธ ิ : วันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2556 (ในวันท าการ) 
3. อัตราการใช้สิทธ ิ : 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธ ิต่อ 1 หุ้นสามัญ 
4. ราคาการใช้สิทธ ิ : 1 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามัญ 
5. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ : บริษทั เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
    อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์ ช้ัน 14 
   เลขที่ 333/20 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสขุุมวิท 
   แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
   โทรศัพท์ (662) 712-9501-5 
   โทรสาร (662) 712-7383-4 
6. ขั้นตอนการใช้สิทธ ิ

(ก) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ ในระหว่าง
ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง  ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(Broker) ของตน และกรอกแบบค าขอเพื่อให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่  
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอให้ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
กับบริษัทฯ เพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

(ข) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
โดยด าเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 



 

 

1) ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงการใช้สิทธิ 

2) ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ซ่ึงผู้ถื อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้โอนด้านหลัง ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ  

3) เอกสารการช าระเงินค่าจองซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุน 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ โดยสามารถเลือกวิธีการช าระเงินค่าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมแนบเอกสารการช าระเงิน
ได้ดังนี้ 

3.1 การโอนเงินเข้าบัญชี   
 ช่ือบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)” 

   ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 20) 
   บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญัชี 600-2-07170-1 

 ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานการโอนเงนิภายในวันใช้สิทธิแต่ละครัง้  
3.2 การช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์  

 ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์ หรือ ดร๊าฟท์ โดยขีดคร่อมส่ังจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ทั้งนี้ เช็ค แคชเชียร์ หรือ ดร๊าฟท์ดังกล่าว ต้องลงวันที่จองซ้ือ และต้องส่งมอบถึงบริษัทฯ 
ภายในเวลา 11.00 น. ของวันท าการ 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง 

 การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจ านวน
ดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ตามจ านวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ ตกลง
ให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้ง
สุดท้าย ให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวอีกต่อไป 

4) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ  ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

5) เอกสารประกอบการแสดงตน 

5.1  บุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบเปลี่ยนแปลงช่ือ/ช่ือสกุล (กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ/ช่ือสกุล) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.2  บุคคลต่างด้าว :  ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 



 

 

5.3 นิติบุคคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 
6 เดือน หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนนิติบุคคลตามข้อ 5.1 หรือ 5.2 
ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.4 นิติบุคคลต่างประเทศ : ส าเนาหนังสือการจัดตั้งนิติบุคคล หรือส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
หน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนาอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของ
กรรมการที่ลงนามกระท าการแทนนิติบุคคล ข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้างต้น ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้อง
ได้รับการลงนามโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิค (Notary public) หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง 

5.5 คัสโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิค 
(Notary public) ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน  และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนตาม ข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้างต้น 

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้
ตามความเหมาะสม 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

  
                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นางสาววันดี กุญชรยาคง) 
    กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 



 

 

 

 
เลขที่    

ใบแจ้งความจ านงการใชส้ิทธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามัญ 
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

อัตราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.00 บาท 

วันท่ีย่ืนความจ านงการใช้สิทธิ        
ทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเลขท่ี    
เรียน  บริษัท เอสพีซีจ ีจ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้แจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ) 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ าตัวประชาชน 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล  

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง  
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล   

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่น  เพศ  ชาย  หญิง บ้านเลขท่ี            หมู่ที ่            ตรอก/ซอย                                                            .    
แขวง/ต าบล                                                                เขต/อ าเภอ                                                     จังหวัด                                               รหสัไปรษณีย์                                        โทรศัพท์                                                      . 
อีเมล์                                                                                                   สัญชาติ                                                                อาชีพ                                                       วัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.)                                                        . 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                                                                                                  ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย    ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย      หักภาษี ณ ที่จ่าย 
ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ดังนี ้ 
จ านวนหน่วยของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ 

(หน่วย) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการ
ขอใช้สิทธิ 
(หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระ
ในการจองซื้อหุ้นสามัญ

(บาท) 

จ านวนเงิน 
(ตัวอักษร) 

  1.00   

ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย   
  เงินฝาก เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 20) เลขท่ี 600-2-07170-1 ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)” โดยได้น าส่ง

ส าเนาใบน าฝากเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ มาพร้อมกันน้ี 
  เช็ค   แคชเชียร์เช็ค                       ดร๊าฟท ์          
เลขท่ีเช็ค                                                                  วันท่ี                                                       ธนาคาร                                                                                                สาขา                                                                               . 
ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน))” 
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับทอนใบส าคัญแสดงสิทธิ(ถ้ามี) ดังนี้ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ส่งมอบ จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 
(หน่วย) เลขที่ จ านวน (หน่วย) 

       
วิธีการรับใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 
 ให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอนน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท                                                                                           สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 

                                                      น าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์  เลขท่ี                                                 ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทน้ัน  
 ใหออกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอนไวในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ 
 มารับด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
 มอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้ยื่นใบมอบอ านาจมาพร้อมกับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในครั้งนี้ 
 ให้บริษัทฯ ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ข้าพเจ้า ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ 

 ใหออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอนไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซื้อหลักทรัพย์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ด าเนินการดังต่อไปนี้:  (ผู้ใช้สิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 
 ให้ออกใบหุ้นสามัญนั้นไว้ในชือ่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท                                                                                                                             สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 

                                                      น าใบหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์  เลขท่ี                                                                     ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทน้ัน  
 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้ข้าพเจ้าตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ 
 ใหออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัท

ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซื้อหลักทรัพย์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะรับซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจ านงการชิ้สทธิท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย 

พร้อมช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นให้ถึงบริษัทฯ ภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ หรือ เชค็/ดร๊าฟท์/ตั๋วแลกเงินธนาคารที่ได้ส่ังจ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซือ้หุ้น 

ลงชื่อ                                                                                          ผู้ขอใช้สิทธ ิ
(                                                                                        ) 

 

 

ใบรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) (ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)  
 เลขท่ีใบจอง                                                           . 

บริษัท เอสพีซีจ ี จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบแจ้งความจ านงฯ)                                                     ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ โดยได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ
จะซื้อหุ้นจ านวน                              หน่วย และจ านวนใช้สิทธิเป็น                                       หน่วย รวมเป็นเงิน                                                   บาท จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน                                         หน่วย 
โดยช าระเป็น   เงินฝาก      เช็ค       แคชเชียร์เช็ค        ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค                                     วันท่ี                                          ธนาคาร                                                     
สาขา   โดยหากผู้ใช้สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้สิทธิให้ด าเนินการ 
 ออกใบหุ้นสามัญในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก                                                บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์เลขท่ี                                                                                

. 
 ออกใบหุ้นสามัญในนามผู้ใช้สิทธิภายใน 15 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ 

   



 

 

 ออกใบหุ้นสามัญในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า  
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                .            

 


