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 บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) 
  NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ที่ NCL-M 17/60  

วนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 

 เร่ือง  แจ้งก าหนดการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W1 ครัง้ที่ 3 (เพิ่มเติม) 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้

หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 1(NCL-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ

บริษัทฯ จ านวน 139,997,497 หนว่ย โดยก าหนดระยะเวลาใช้สทิธิได้ในทกุวนัท าการสดุท้ายของทกุๆ 6 เดือน (เดือนมิถนุายน 

และเดือนธันวาคม) ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยก าหนดวันใช้สิทธิครัง้ที่ 3 ตรงกับ วันที่ 30 

มิถนุายน 2560 และวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 19 มกราคม 2561 

บริษัทฯใคร่ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯของใบส าคญั

แสดงสทิธิ (NCL-W1) ครัง้ที่ 3 ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ดงันี ้ 

1. ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ :  

    วนัท่ี 23-29 มิถนุายน 2560 (เฉพาะวนัท าการ) เวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น.  

2. วันก ำหนดกำรใช้สทิธิ :  

     วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  

3. อัตรำ และรำคำกำรใช้สิทธิ :  

NCL-W1 อตัราการใช้สทิธิเดิม อตัราการใช้สทิธิใหม ่
อตัราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย 

ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย 
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.04 หุ้น 

ราคาการใช้สทิธิ 4.00 บาท ตอ่หุ้นสามญั 3.848 บาท ตอ่หุ้นสามญั 
   

4. เอกสำรและหลักฐำนในกำรยื่นควำมจ ำนงขอใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ : 

4.1 ใช้สทิธิโดยการใช้ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

4.1.1 แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการ (แบบฟอร์ม

แสดงความจ านงการใช้สทิธิสามารถติดตอ่ขอรับได้ที่บริษัทฯ หรือผา่นทางเว็บไซด์ของ บริษัท http://www.nclthailand.com) 
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4.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดตามจ านวนท่ีระบอุยูใ่น

แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

4.2 ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอก 

แบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ

ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท 

หลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งกบับริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อขอถอนใบส าคญั

แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่จะยื่นกบั

บริษัทฯ เพื่อด าเนินการใช้สทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 4  

4.3  หลกัฐานประกอบการจองซือ้หุ้นสามญั :  

1. บคุคลสญัชาติไทย        :       ส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
2. บคุคลตา่งด้าว              :       ส าเนาหนงัสอืเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
3. นิติบคุคลในประเทศ      :       ส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัทพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มีช่ือ                                 

ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

4. นิติบคุคลตา่งประเทศ      :     ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

5. วิธีกำรช ำระเงนิ : 

ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั (แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิ สามารถ

ติดต่อขอรับได้ที่บริษัทฯ หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ) โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 

จะต้องช าระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีในการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้

หุ้นสามญัเพิ่มทนุบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)” (‘‘Account for Subscription for 

Ordinary Shares of NCL International Logistics Public Company Limited’’) ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 158-

309-0343 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสนิ พร้อมน าสง่ส าเนาใบน าฝากเงินให้แก่บริษัทฯ ทัง้นี ้การใช้สทิธิซือ้หุ้น

สามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อ บริษัทฯได้เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้  

6. ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญจะต้องเป็นผู้รับภำระค่ำอำกรแสตมป์ หรือภำษีอื่นใด     

ที่เกิดขึน้อันเน่ืองมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสำมัญ  

7. สถำนที่ตดิต่อในกำรยื่นแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ : 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ  
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แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600  
โทรศพัท์ 02-4737330-40 โทรสาร 02-4737329 
Website : www.nclthailand.com 

8. เงื่อนไขอื่นๆ : 

หากบริษัทฯได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือจ านวนเงินท่ี บริษัทฯได้รับช าระไม่

ครบตามจ านวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้วา่ข้อความที่ผู้ ถือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญนัน้      

ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้วน ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆผู้ ถือใบส าคญั

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวันก าหนดใช้สิทธิ 

มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯจะถือวา่การแจ้งความ จ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สิทธิและบริษัทฯ

จะจดัสง่เงินและใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดใช้สิทธิ

โดยไมม่ีดอกเบีย้ให้ ไมว่า่กรณีใด ๆ  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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