แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน) สาหรับผู้ถือหุ้นเดิม (OCEAN-W2)
วันที่ยนื่ ความจานงในการใช้สิทธิ.................................................................
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิเลขที่.........................................................
เรี ยน

คณะกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) .......................................................................................................................... นามสกุล.................................................................................................................
บ้านเลขที่ปัจจุบนั ........................................................................ตรอก / ซอย............................................................................ ถนน .................................................................... แขวง / ตาบล ….........................................
เขต / อาเภอ.................................................................จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................................................โทรศัพท์...................................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี....................................................................................................................... ประเภทการเสี ยภาษี
หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
โปรดระบุประเภทผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้น
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวเลขที่.................................................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ใบต่างด้าว / หนังสื อเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่…..............................................................................................................................
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษทั ..........................................................................................................................................................................................
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริ ษทั / เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี..........................................................................................................................................……..
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ........................................... หน่วย
2. จานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ............................................................หุน้ อัตราการใช้สิทธิเท่าก ับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญ ในราคาหุน้ ละ 1.20 บาท หรื อราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิ ทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
3. รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ.........................................................................บาท
4. ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญดังกล่าว ที่สามารถเรี ยกเก็บในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้นภายใน 2 วันทาการ นับจากวันที่ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดย
เงินสด
เช็ค
ดร๊าฟท์
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
เลขที่เช็ค..............................................................................................วันที่..................................................................ธนาคาร...............................................................สาขา.....................................................................
และขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)” (Account for Subscription for Ordinary Shares of Ocean Commerce Public Company Limited”)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 088-2-26122-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา”
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
ส่ งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน............................................ใบ รวมจานวน...........................................................หน่วย ตามรายละเอียด ดังนี้
เลขที่ใบสาคัญหรื อใบแทนใบสาคัญ................................................................จานวน........................................................หน่วย
เลขที่ใบสาคัญหรื อใบแทนใบสาคัญ................................................................จานวน........................................................หน่วย
เลขที่ใบสาคัญหรื อใบแทนใบสาคัญ................................................................จานวน........................................................หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)................................................................หน่วย
หากข้าพเจ้าได้รับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
ให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย จาก ัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริ ษทั ผูฝ้ ากเลขที่.................................... (ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตาม
รายชื่อที่ปรากฏในด้านหลังในแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญนี้) นาใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั เข้าฝากไว้ก ับ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด เพื่อผูฝ้ าก เพื่อเข้า
บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่............................ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ ับบริ ษทั นั้น
ให้ฝากใบสาคัญแสดงสิ ทธิตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด” และนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าฝากไว้ก ับ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จาก ัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู ้ จองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ )
ให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อจะทาให้การจัดทาใบสาคัญแสดงสิ ทธิและการส่ งมอบใบสาคัญแสดง
สิ ทธิมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
ให้ออกหุน้ สามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย จาก ัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริ ษทั ผูฝ้ ากเลขที่.................................... (ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่
ปรากฏในด้านหลังในแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญนี้) นาหุน้ นั้นเข้าฝากไว้ก ับ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด เพื่อผูฝ้ าก เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหุน้ เลขที่
............................ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ ับบริ ษทั นั้น
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้ก ับ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด โดย
นาเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้ อหุน้ จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ให้ออกใบหุน้ สามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อจะทาให้การจัดทาใบหุน้ สามัญและการส่ งมอบใบหุน้ สามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน
15 วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ ซึ่ งข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุน้ หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าชาระจานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูท้ ี่จะใช้สิทธิซ้ื อหุน้ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิน้ นั สิ้ นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ
ถือว่าจานวนหุน้ สามัญที่จองซื้ อมีจานวนเท่าก ับจานวนที่จะได้รับตามจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ งบริ ษทั ได้รับชาระไว้จริ งตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น
ให้ขา้ พเจ้าชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น
หากบริ ษทั ไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจานวนในการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้ นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญจานวนดังกล่าว หรื อในจานวนทีท่ ่านจัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อม เงินสด / เช็ค / ดร๊าฟ / ตัว๋ แลกเงินธนาคาร มาถึงบริ ษทั ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิหรื อ เงินสด / เช็ค / ดร๊าฟ / ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ไม่
ผ่านการชาระเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะซื้ อหุน้
ลงชื่อ.................................................................................... ผูใ้ ช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
(......................................................................................)



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

หลักฐานการรับฝากการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้นโปรดกรอกข้ อความส่ วนนีด้ ้วย)
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบแจ้งความจานง).................................................................................................................................................................................................................
เพื่อใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน) จานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ ............................ หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.20 บาท รวมเป็ นเงิน........................บาท
ชาระโดย
เงินสด
เช็ค
ดร๊าฟ
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร เลขที่เช็ค......................................................... วันที่....................................... ธนาคาร................................... สาขา.................................................
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)........................................................ หน่ วย
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ.............................................................
วันที่.............................................................

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-943-6663-4 Fax: 02-943-6343 02-943-7740
เลขที่ OCMSET/6103/002
วันที่ 28 มีนาคม 2561
เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (OCEAN-W2) ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มิถุนายน 2561) (ครั้งสุดท้าย)
เรียน กรรมการและ ผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2 (OCEAN-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จานวน 144,769,923 หน่วย โดยผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯได้ โดยกาหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ครั้งที่
สอง คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ครั้งที่สาม คือวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 รวมวันใช้
สิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธินั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันที่ 1
มิถุนายน 2561 ดังนี้
1. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งสามารถแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
2. วันกาหนดการใช้สิทธิ
: วันที่ 1 มิถุนายน 2561
3. อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
4. ราคาใช้สิทธิ
: ราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1.20 บาทต่อ
หุ้น
5. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
: วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ใบสาคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W2
6. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W2 (ขึ้นเครื่องหมาย SP)
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงขอให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W2 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือ ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W2 โดยจะขึ้นเครื่องหมายในวันที่
9 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561
7. การสิ้นสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W2 :
การใช้สิทธิครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทกาหนดเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งสามารถแจ้งความ
จานงการใช้ได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 (ในวันทาการของบริษัท) เวลา 9.00 น.- 15.30 น.
เท่านั้น และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ OCEAN-W2 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
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8. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจานง : ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ www.dussthai.comในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ
8.1 ในกรณีที่เป็นใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ
ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือ เพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อ
ขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดาเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น
8.2 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท
(ก) ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วนทุก
รายการ
(ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญ และหนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
(ค) ชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชาระเป็น
เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันที่ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)” (Account for Subscription
for Ordinary Shares of Ocean Commerce Public Company Limited” ) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
088-2-26122-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา ทั้งนี้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผล
ใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ ตกลงให้ถือ
เป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้ง
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ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น อัน
เนื่องมากจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ
1.บุคคลสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.บุคคลต่างด้าว
: สาเนาบัตรหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.นิติบุคคลในประเทศ : สาเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น
และ เอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2.
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.นิติบุคคลต่างประเทศ : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง และ เอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือจานวนเงินที่ บริษัทฯได้รับชาระไม่ครบตาม
จานวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือ บริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงใช้สิทธิในแต่ละ
ครั้ง หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือ
ว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และ บริษัทฯจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และ ใบสาคัญแสดง
สิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันที่กาหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
9.สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ :
คุณอภิรดี วังวิทยา
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
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Website : www.dussthai.com
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอุชัย วิไลเลิศโภคา)
กรรมการผู้จัดการ

หน้าที่ 4 จากจานวนหน้าทั้งสิ้น 4 หน้า

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน) (OCEAN-W2)
subject: Notification of the Last Exercise (XE) of OCEAN-W2
ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่ า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED

OCEAN-W2

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

09/05/2018

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)

11/05/2018

อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common shares)

1:1

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

1.20

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

17/05/2018 - 31/05/2018

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบ
จองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......( )....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
24/05/2018

