วิธีการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 (NFC-W1)
การใช้ สิทธิ ครั้งที่ 6 (ครั้งสุ ดท้ าย)
ตามที่ บริ ษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั
เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NFC-W1) จํานวน 108,781,159 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้ในวันทําการสุ ดท้ายของเดือน
มิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี โดยวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทําการ
สุ ดท้ายของเดือนมิถุนายนหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และวันกําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้าย คือวันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 13 ธันวาคม 2564
นั้น
บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สําหรับกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย ครั้งที่ 6 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ดังนี้
1.

ระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2564

2.

วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
วันที่ 13 ธันวาคม 2564

3.

วันสิ้นสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อพ้นกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะหมดอายุและสิ้นสุ ดการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้งั แต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป

4.

วันที่บริ ษทั ฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ขึ้นเครื่ องหมาย SP)
วันที่ 18 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2564

5.

วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ 22 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2564

6.

อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.00255 หุน้ สามัญ
ราคาการใช้สิทธิ : 6.48350 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

7.

การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
1

ในการใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ตนถืออยูท่ ้งั หมดหรื อบางส่วนก็ได้
8.

เอกสารในการยื่นความจํานง
8.1 แบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และ
ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (แบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ้ือ
หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งสุ ดท้าย สามารถติดต่อขอรับได้ที่สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อ Download
แบบฟอร์ มได้ที่ http://www.nfc.co.th/ หั วข้ อนักลงทุนสั มพันธ์ >รายงาน/เอกสารเผยแพร่ > แบบฟอร์ ม
ดาวน์ โหลด) หรื อ URL:http://www.nfc.co.th/invester-download
8.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ระบุว่าผูถ้ ือนั้นมีสิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตาม
จํานวนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
8.3 ชําระเงิน ตามจํานวนการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิ
ซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยไม่เกินวันกําหนดการใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้
8.3.1

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “บริ ษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 130-7-42121-2
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางนา โดยแนบหลักฐาน
การโอนเงินให้แก่บริ ษทั ฯ ภายในวันกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง หรื อ

8.3.2

ชําระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสั่งจ่ายเงินของธนาคาร โดยจะต้อง
ลงวันที่ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ 3 วัน และสามารถเรี ยกเก็บได้ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1
วันทําการนับจากวันที่แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง โดยขีดคร่ อมสั่งจ่าย “บริ ษทั เอ็นเอฟซี
จํากัด (มหาชน)”

8.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
8.4.1

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ หรื อสําเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ งทําให้ชื่อ/ชื่อสกุล
ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่ วยงานราชการ เช่น ใบสําคัญการ
สมรส ใบสําคัญการหย่า ใบสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง

8.4.2

บุคคลธรรมดาต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

8.4.3

นิติบุคคลสัญชาติไทย: สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี
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อํานาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) และสําเนาเอกสาร
หลักฐานตามข้อ 8.4.1 หรื อ 8.4.2 (แล้วแต่กรณี ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ
ในเอกสารดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
8.4.4

นิ ติบุคคลต่างด้าว: สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคล และ/หรื อ หนังสื อรับรองของ
นิ ติบุค คล พร้อมลงลายมือชื่ อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสํา คัญของนิ ติ บุคคล (ถ้า มี ) และสํา เนาหนังสื อ เดิ นทางของผูม้ ี อาํ นาจลงนามที่ได้
ลงลายมือชื่ อในเอกสารดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่ อรับรองสําเนาถูกต้อง และได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้
สิ ทธิในครั้งนั้นๆ
ทั้งนี้ ในกรณี ยื่นผ่านคัสโตเดี ยน จะต้องยื่นเอกสารตามข้อ 8.4.4 ข้างต้น พร้ อมสําเนาหนังสื อ
แต่งตั้งคัสโตเดียน และสําเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ 8.4.1 หรื อ 8.4.2 (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามของคัสโตเดียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

9.

สถานที่ติดต่อ
บริ ษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายสํานักกรรมการ
เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ ป ชั้น 3
ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5)
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2348-0580 ต่อ 320-321 / 092-246-0601 โทรสาร 0-2348-0579

ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามที่กล่าว
ข้างต้นและเรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของบริ ษทั ฯ แล้ว จะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ
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