
 

 

เลขที่    

ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธติามใบส 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                                               รหัสไปรษณีย์                                        โทรศัพท ์                                                     . 
อีเมล์                                                                                                   สัญชาติ                                                                อาชพี                                                       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) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช 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 “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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                                                 ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น  
 ใหออกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนไวในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ 
 มารับด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
 มอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้ยื่นใบมอบอ านาจมาพร้อมกับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในครั้งนี ้
 ให้บริษัทฯ ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ข้าพเจ้า ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธ ิ

 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   โดยหากผู้ใช้สิทธไิด้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้สิทธใิห้ด าเนินการ 
 ออกใบหุ้นสามัญในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก                                                บัญชซีื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี                                                                                . 
 ออกใบหุ้นสามัญในนามผู้ใช้สิทธภิายใน 15 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ 
 ออกใบหุ้นสามัญในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า  
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                .            

   



 
 
 
 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท 

002 บล. ทิสโก้ จ ากัด 029 บล. กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 030 บล. ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

004 บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 032 บล. ฟาร์อสีท์ จ ากัด 

005 บล. ซิกโก้ จ ากัด (มหาชน) 033 บล. ฟินันซ่า จ ากัด 

006 บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) 034 บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

007 บล. ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 038 บล. ยูไนเต็ด จ ากัด (มหาชน) 

008 บล. เอเชีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 048 บล. ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

010 บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด  200 บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

011 บล. กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 211 บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

012 บล. นครหลวงไทย จ ากัด 213 บล. ซีไอเอ็มบ-ีจีเค (ประเทศไทย) จ ากัด 

013 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 221 บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด 

014 บล. พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 224 บล. บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 

015 บล. สินเอเซีย จ ากัด 225 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

016 บล. ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 229 บล. เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

019 บล. เกียรตินาคิน จ ากัด 230 บล. โกลเบล็ก จ ากัด 

022 บล. ทรีนีตี้ จ ากัด 244 บล. ทีเอ็มบี  แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

023 บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 247 บล. เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

026 บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 248 บล. เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

027 บล. บีฟิท จ ากัด (มหาชน) 924 บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

    
SUB BROKER  243 บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  243 บล.เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

242 บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 245 ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
CUSTODIAN  324 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน 330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน  
(เพื่อตราสารหน้ี) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 334 บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (คัสโตเดี้ยน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

311 ธนาคาร คาลิยง 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) 

315 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน)  
เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์ 

341 บง.สินอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

316 ธนาคาร สินเอเซีย จ ากัด (มหาชน) 342 บง. ฟินันซ่า จ ากัด 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝาก
ทรัพย์สิน 

343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

324 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 410 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) - เพื่อบริหารเงิน 

326 ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.   

  


