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วิธีการใช้สิทธซ้ืิอหุ้นสามัญของบริษัท เอน็เอฟซี จํากดั (มหาชน) 

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 (NFC-W1)  

การใช้สิทธิ คร้ังท่ี 6 (คร้ังสุดท้าย) 

ตามท่ี บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) จาํนวน 108,781,159 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรร 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 

โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน

มิถุนายนและเดือนธนัวาคมของแต่ละปีตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี โดยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัทาํการ

สุดทา้ยของเดือนมิถุนายนหลงัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 และวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดทา้ย คือวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 

นั้น 

บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

สาํหรับกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

1. ระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ของวนัท่ี  26 พฤศจิกายน - 12 ธนัวาคม 2564 

2. วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 

3. วนัส้ินสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือพน้กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะหมดอายแุละส้ินสุดการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 

4. วนัท่ีบริษทัฯ ขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหยดุพกัการซ้ือขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ขึ้นเคร่ืองหมาย SP) 

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน  - 13 ธนัวาคม 2564 

5. วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ี 22 พฤศจิกายน  - 13 ธนัวาคม 2564 

6. อตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิ  

อตัราการใชสิ้ทธิ : 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.00255 หุน้สามญั 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 6.48350 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั 

7. การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 
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ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีตนถืออยูท่ั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้

8. เอกสารในการย่ืนความจาํนง  

8.1 แบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจน และ

ครบถว้นทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ (แบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือ

หุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังสุดทา้ย สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้สํานักงานใหญ่ของบริษทัฯ หรือ Download 

แบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.nfc.co.th/ หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ >รายงาน/เอกสารเผยแพร่ > แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด) หรือ URL:http://www.nfc.co.th/invester-download 

8.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีระบุว่าผูถื้อนั้นมีสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ ตาม

จาํนวนท่ีระบุไวใ้นแบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ  

8.3 ชาํระเงิน ตามจาํนวนการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามท่ีระบุไวใ้นแบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยไม่เกินวนักาํหนดการใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหน่ึง 

ดงัน้ี  

8.3.1 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี “บริษทั เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน)” บญัชีเลขท่ี 130-7-42121-2 

ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางนา โดยแนบหลกัฐาน

การโอนเงินให้แก่บริษทัฯ ภายในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง หรือ 

8.3.2 ชาํระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคาํส่ังจ่ายเงินของธนาคาร โดยจะตอ้ง

ลงวนัท่ีก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 3 วนั และสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 

วนัทาํการนบัจากวนัท่ีแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมส่ังจ่าย “บริษทั เอ็นเอฟซี 

จาํกดั (มหาชน)” 

8.4 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 

8.4.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรขา้ราชการ หรือสําเนา

บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํให้ช่ือ/ช่ือสกุล

ไม่ตรงกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบสําคญัการ

สมรส ใบสาํคญัการหยา่ ใบสาํคญัแสดงการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง  

8.4.2 บุคคลธรรมดาต่างดา้ว: สําเนาใบต่างดา้ว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

8.4.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย: สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน

ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้
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อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และสําเนาเอกสาร

หลกัฐานตามขอ้ 8.4.1 หรือ 8.4.2 (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือ

ในเอกสารดงักล่าว พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

8.4.4 นิติบุคคลต่างดา้ว: สําเนาหนังสือสําคญัแสดงการจดัตั้งนิติบุคล และ/หรือ หนังสือรับรองของ

นิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ

ประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสําเนาหนังสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามท่ีได้

ลงลายมือช่ือในเอกสารดงักล่าว พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้ง และไดรั้บการรับรอง

ลายมือช่ือโดย Notary Public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใช้

สิทธิในคร้ังนั้นๆ 

ทั้งน้ี ในกรณีย่ืนผ่านคสัโตเดียน จะต้องย่ืนเอกสารตามข้อ 8.4.4 ข้างต้น พร้อมสําเนาหนังสือ

แต่งตั้งคสัโตเดียน และสําเนาเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 8.4.1 หรือ 8.4.2 (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจ

ลงนามของคสัโตเดียน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

9. สถานท่ีติดต่อ  

บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

ฝ่ายสาํนกักรรมการ 

เลขท่ี 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 

ถนนเดอะพาร์คแลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) 

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท ์0-2348-0580 ต่อ 320-321 / 092-246-0601 โทรสาร 0-2348-0579 

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าว

ขา้งตน้และเรียกเก็บเงินจาํนวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากบริษทัฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของบริษทัฯ แลว้ จะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังนั้นๆ 

 


