บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 30/60
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง แจ้ งกาหนดการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ครัง้ สุดท้ าย
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 1(NCL-W1) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของ
บริ ษัทฯ จานวน 139,997,497 หน่วย โดยมีกาหนดอายุครบ 2 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และ จะหมดอายุในวันที่
19 มกราคม 2561
บริ ษัทฯใคร่ขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯของใบสาคัญแสดง
สิทธิ (NCL-W1) ครัง้ สุดท้ าย ดังนี ้
1. ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ :
วันที่ 4 – 18 มกราคม 2561
2. วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิ :
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น.
3. อัตรำ และรำคำกำรใช้ สิทธิ :
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1.04 หุ้น ในราคาใช้ สทิ ธิ 3.848 บาท ต่อหุ้นสามัญ
4. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL – W1
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 19 มกราคม 2561
5. ระยะเวลำกำรหยุดพักกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL –W1 (ขึน้ เครื่องหมำย SP)
เพื่อให้ สอดคล้ องกับระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริ ษัทฯ
ขอให้ SET สัง่ หยุดพักการซื ้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL- W1 ตังแต่
้ วนั ที่ 26 ธันวาคม 2560 – 19 มกราคม 2561
6. กำรสิน้ สภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL – W1
ใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL –W1 จะพ้ นจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตังแต่
้ วนั ที่ 20 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
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7. เอกสำรและหลักฐำนในกำรยื่นควำมจำนงขอใช้ สทิ ธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ :
7.1 ใช้ สทิ ธิโดยการใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
7.1.1 แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการ (แบบฟอร์ ม
แสดงความจานงการใช้ สทิ ธิสามารถติดต่อขอรับได้ ที่บริ ษัทฯ หรื อผ่านทางเว็บไซด์ของ บริ ษัท
http://www.nclthailand.com)
7.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดตามจานวนที่ระบุอยูใ่ น
แบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
7.2 ใช้ สทิ ธิในระบบไร้ ใบหุ้น (Scrip less) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจานงและกรอก แบบ
คาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด โดย
ยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัท หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ดาเนินการแจ้ งกับบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่จะยื่นกับบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการใช้
สิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4
7.3 หลักฐานประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญ :
1. บุคคลสัญชาติไทย :
2. บุคคลต่างด้ าว
:
3. นิติบคุ คลในประเทศ :

4. นิติบคุ คลต่างประเทศ

สาเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาหนังสือเดินทางพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริ ษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อตาม 1. หรื อ 2. พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรื อ 2. พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง

8. วิธีกำรชำระเงิน :
ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ (แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ สามารถ
ติดต่อขอรับได้ ที่บริ ษัทฯ หรื อที่เว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ) โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ
จะต้ องชาระเป็ นเงินสด เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันที่ในการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)” (‘‘Account for Subscription for
Ordinary Shares of NCL International Logistics Public Company Limited’’) ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 158309-0343 ธนาคารกรุ งเทพ สาขาถนนตากสิน พร้ อมนาส่งสาเนาใบนาฝากเงินให้ แก่บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อ บริ ษัทฯได้ เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้
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9. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ ีใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญจะต้ องเป็ นผู้รับภำระค่ ำอำกรแสตมป์ หรื อภำษีอ่ ืนใด ที่
เกิดขึน้ อันเนื่องมำจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้ หุ้นสำมัญ
10. สถำนที่ตดิ ต่ อในกำรยื่นแสดงควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิ :
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-4737330-40 โทรสาร 02-4737329
Website : www.nclthailand.com
11. เงื่อนไขอื่นๆ :
หากบริ ษัทฯได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อจานวนเงินที่ บริ ษัทฯได้ รับชาระไม่
ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทฯ ตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้

ไม่

ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้ วน ถูกต้ องตามข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องทาการแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนวันกาหนดใช้ สิทธิ มิฉะนัน้ แล้ ว
บริ ษัทฯจะถือว่าการแจ้ งความ จานงในการใช้ สิทธิในครั ง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิและบริ ษัท ฯจะจัดส่งเงิน
และใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับคืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดใช้ สิทธิ โดยไม่มี
ดอกเบี ้ยให้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
กรรมการผู้จดั การ

3

