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ท่ี NEP140-2559 
 
                                                                                            25 ตุลาคม 2559 
 
เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิ NEP-W2 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
             ตามท่ีบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (NEP-W2) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 โดยมีก าหนดอายุ 5 ปี และจะหมดอายุในวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2559 บริษทัขอแจง้ก าหนดการต่างๆ ของการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิ NEP-W2 ดงัน้ี 
 

1. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
30 พฤศจิกายน 2559 – 14 ธนัวาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.  
(ยกเวน้วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

2. วนัก าหนดการใช้สิทธิ 
15 ธนัวาคม 2559  

3. อตัราการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได ้1.078 หุ้น 

4. ราคาการใช้สิทธิ 
0.464 บาทต่อหุ้น 

5. วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ NEP-W2 
24 พฤศจิกายน 2559 - 15 ธนัวาคม 2559 

6. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบส าคญัแสดงสิทธิ NEP-W2 (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 
 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) บริษทัขอให้ SET 

สั่งหยดุพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ NEP-W2 ตั้งแต่วนัท่ี     21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
7. การส้ินสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ NEP-W2 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ NEP-W2 จะพน้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน SET ตั้งแต่วนัท่ี          16 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 
8. เอกสารและหลกัฐานทีผู่้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต้องส่งมอบให้แก่บริษัท มดีังนี ้

8.1 แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีไดก้รอกรายละเอียดถูกตอ้งและครบถ้วน ทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ หากผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูมี้
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี)  

 (ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จากเว็บ
ไซดข์องบริษทั ท่ี www.nep.co.th ในหนา้ "นกัลงทุนสัมพนัธ์" / "ขอ้มลูส าหรับผูถื้อหุ้น” / “การใชสิ้ทธิ NEP-W2”) 

8.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ี SET ก าหนด ซ่ึงมีจ  านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ
มากกว่าหรือเท่ากบัจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ NEP-W2 ท่ีระบุอยูใ่นแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

http://www.nep.co.th/
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8.3 ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ภายในระยะเวลาแจง้
ความจ านงการใชสิ้ทธิ โดยช าระเงินตามวิธีใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 

 (1) โอนเงินสด เขา้บญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “บมจ. เอน็อพีี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ NEP-W2” บญัชีเลขท่ี 127-4-86398-2 ประเภทบญัชีเงินฝากสะสมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) สาขาซอยอารี  

  สามารถโอนเงินสดเข้าบัญชีดังกล่าว และใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559 – 14 ธันวาคม 2559 เท่านั้น (ห้ามโอนเงินก่อนวนัที ่30 พฤศจิกายน 2559)  

  พร้อมน าส่งส าเนาใบน าฝากเงินฉบบัจริงให้แก่บริษทั และโปรดระบุช่ือ นามสกุล เลขทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ และเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัส าเนาใบน าฝากเงิน  

 (2) ช าระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าส่ังจ่ายเงินธนาคาร             ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ และขีดคร่อมสั่งจ่าย “บมจ. เอน็อพีี อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ NEP-W2” 

  สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 – 13 ธันวาคม 2559 เท่านั้น 
(โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตัว๋แลกเงินธนาคาร ดังกล่าว ต้องลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่13 ธันวาคม 2559) 

 ทั้งน้ี โปรดระบุช่ือ นามสกุล เลขทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์หรือตัว๋แลกเงินธนาคาร 

8.4 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั ดงัน้ี 
ก.  บุคคลสัญชาติไทย  ส าเนาบตัรประชาชน 
ข.  บุคคลต่างดา้ว  ส าเนาหนงัสือเดินทาง 
ค. นิติบุคคลในประเทศ  ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการ

ใชสิ้ทธิ และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม ก. หรือ ข. 
ง.  นิติบุคคลต่างประเทศ  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั

ก าหนดการใชสิ้ทธิ และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม ก. หรือ ข. 

*** บริษัทไม่รับเอกสารและหลักฐานการจองซ้ือทางไปรษณย์ี *** 
*** บริษัทไม่รับจองซ้ือด้วยเงนิสด *** 

9. บุคคลและสถานทีต่ดิต่อขอใช้สิทธิ 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายรับจองการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 
ชั้น 5 อาคารเมอร์คิวร่ี 
เลขท่ี 540 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2658-5725, 0-2658-5988  

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                 
                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                                  (นายพงศก์านต ์หงสกุล) 
                                                                                               กรรมการผูจ้ดัการ 


