
 
 

                             บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
        NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที่ NCL-M 18/62  

วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

 เรือ่ง  แจง้ก าหนดการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W3 ครัง้สดุทา้ย 

 เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้

สามญัของบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 3 (NCL-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัทฯ 

จ านวน 64,877,441 หน่วย โดยมีก าหนดอายุครบ 16 เดือน ตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และ จะหมดอายุในวันที่                        

6 ธนัวาคม 2562  

บริษัทฯใครข่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการแจง้ความจ านงการใช้สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯของใบส าคญัแสดง

สทิธิ (NCL-W3) ครัง้สดุทา้ย ดงันี ้

1. ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ :  

    วนัท่ี 21 พฤศจิกายน – 5 ธนัวาคม 2562  (เฉพาะวนัท าการ) 

2. วันก ำหนดกำรใช้สทิธิ :  

    วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. 

3. อัตรำ และรำคำกำรใช้สิทธิ :  

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัได ้1.50 หุน้ ในราคาใชส้ทิธิ 2.40 บาท ตอ่หุน้สามญั 

4. วันปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL – W3  

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน – 6 ธนัวาคม 2562 

5. ระยะเวลำกำรหยุดพกักำรซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิ NCL –W3 (ขึน้เคร่ืองหมำย SP) 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) บริษัทฯ
ขอให ้SET สั่งหยดุพกัการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL- W3 ตัง้แตว่นัท่ี วนัท่ี 13 พฤศจิกายน – 6 ธนัวาคม 2562 

6. กำรสิน้สภำพของใบส ำคัญแสดงสทิธิ NCL – W3 

    ใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL – W3 จะพน้จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 7 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

7. เอกสำรและหลักฐำนในกำรยืน่ควำมจ ำนงขอใช้สทิธิที่จะซือ้หุน้สำมัญ : 

7.1 ใชส้ทิธิโดยการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 



 
 

7.1.1 แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธิที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นทกุรายการ (แบบฟอรม์แสดง

ความจ านงการใชส้ทิธิสามารถตดิตอ่ขอรบัไดท้ี่บรษัิทฯ หรอืผา่นทางเว็บไซดข์อง บรษัิท http://www.nclthailand.com) 

7.1.2  ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดตามจ านวนที่ระบอุยู่ใน

แบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั  

7.2 ใชส้ิทธิในระบบไรใ้บหุน้ (Scrip less) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอก แบบ

ค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ก าหนด โดยยื่น

ต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท  าหนา้ที่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัท หลกัทรพัยด์ังกล่าวจะ

ด าเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทน

ใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัที่จะยื่นกบับริษัทฯ เพื่อด าเนินการใช้

สทิธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 4  

7.3  หลกัฐานประกอบการจองซือ้หุน้สามญั :  

1. บคุคลสญัชาติไทย        :       ส  าเนาบตัรประชาชนพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
2. บคุคลตา่งดา้ว              :       ส  าเนาหนงัสอืเดินทางพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
3. นิติบุคคลในประเทศ      :       ส  าเนาหนงัสือรบัรองบริษัทพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจที่มีช่ือ                                 

ปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือ
ตาม 1. หรอื 2. พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

4. นิติบุคคลต่างประเทศ      :     ส  าเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม  1. หรือ 2. พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

8. วิธีกำรช ำระเงนิ : 

ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั (แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิ สามารถ

ติดตอ่ขอรบัไดท้ี่บรษัิทฯ หรอืที่เว็บไซตข์องบรษัิทฯ) โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้ง

ช าระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋ วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัท าการ นบัจากวนัที่ในการใชส้ิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หุน้

สามัญเพิ่มทุนบริษัท  เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)” (‘‘Account for Subscription for 

Ordinary Shares of NCL International Logistics Public Company Limited’’) ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 158-309-

0343 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน พรอ้มน าสง่ส าเนาใบน าฝากเงินใหแ้ก่บริษัทฯ ทัง้นี ้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั

ดงักลา่วจะสมบรูณต์อ่เมื่อ บรษัิทฯไดเ้รยีกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วไดแ้ลว้เทา่นัน้  

9. ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้องเป็นผู้รับภำระค่ำอำกรแสตมป์ หรือภำษีอื่นใด                    

ที่เกิดขึน้อันเน่ืองมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสำมัญ  

10. สถำนที่ตดิต่อในกำรยืน่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ : 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ  
แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 10600  

http://www.nclthailand.com/


 
 

โทรศพัท ์02-4737330-40 โทรสาร 02-4737329 
Website : www.nclthailand.com 

11. เงือ่นไขอืน่ ๆ: 

หากบรษัิทฯไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืจ านวนเงินท่ี บรษัิทฯไดร้บัช าระไมค่รบ

ตามจ านวนที่ระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญ หรือบริษัทฯ  ตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที่ผู้ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันัน้ไม่

ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือปิดอากรแสตมป์ ไม่ครบถว้น ถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัก าหนดใชส้ิทธิ มิฉะนัน้แลว้

บรษัิทฯจะถือวา่การแจง้ความ จ านงในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ิทธิและบรษัิทฯจะจดัสง่เงินและ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดใชส้ทิธิโดยไม่มีดอกเบีย้ให ้

ไมว่า่กรณีใด ๆ  

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

http://www.nclthailand.com/

