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เลขที่ 6/2565
1 เมษายน 2565
เรือ่ ง
เรียน

แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ ครังที
้ ่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษทั วี.แอล.
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) ครังที
้ ่ 1 (VL-W1)
กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบ่ ริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (“VL-W1”) หรือ “ใบสาคัญแสดงสิทธิ” จานวนทัง้ สิ้น 399,999,337 หน่ วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ฯ ขอแจ้งวันใช้สทิ ธิครังที
้ ่ 2 คือวันที่ 27 เมษำยน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อัตรำกำรใช้สิทธิ และรำคำกำรใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 จานวน 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ได้ 1 หุน้
รำคำใช้สิทธิ คือ 0.50 บำทต่อหุ้น
2. ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
วันที่ 20 เมษายน – 26 เมษายน 2565 (เฉพาะในเวลาทาการ) ระหว่างเวลา 10.00 – 15.30 น.
3. สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ และจัดส่งเอกสำร
บุคคลทีต่ ดิ ต่อ : นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ เลขานุการบริษทั
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 41 ถนน อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 0-2254-6604 และ (66) 0-2254-6605 ต่อ 119
โทรสาร (66) 0-2254-8749
4. ขัน้ ตอนกำรใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญได้ท่บี ริษทั ฯ ณ สถานที่
ติดต่อในการใช้สทิ ธิ ตามข้อ 3 ข้างต้น ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ หรือดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ “www.vltanker.com” ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิตามที่
ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น
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ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิมใี บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในความครอบครอง (Scrip) สามารถติดต่อ
ขอแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทนั ที
ในกรณี ท่ีใ บสาคัญ แสดงสิท ธิอ ยู่ในระบบไร้ใบหลัก ทรัพ ย์ (Scripless) ผู้ถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ต้องการใช้สทิ ธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด
▪ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิมบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยมีใบสาคัญแสดงสิทธิฝากอยู่
ในบัญชีบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ต้องการใช้สทิ ธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออก
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยยื่นต่อบริษทั หลักทรัพย์ท่ีทาหน้าที่
เป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้งกับ
ศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้ หุน้ สามัญ
▪ ในกรณีทผี่ ูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มบี ญ
ั ชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ของตนเองโดยมีใบสาคัญแสดงสิทธิ
ฝากอยู่กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูถ้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิทตี่ ้องการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอ
ถอนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ ฯกาหนด โดย
ยื่น ต่อ ศูน ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพ ย์เ พื่อ ขอถอนใบสาคัญ แสดงสิท ธิจ ากบัญ ชีบ ริษ ทั ผูอ้ อกหลัก ทรัพ ย์
สมาชิกเลขที่ 600 โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้
เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ทีใ่ ช้บงั คับเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิพร้อมทัง้ ชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ฯ
1. ใบแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ: ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอกใบแจ้งความจานงในการ
ใช้สทิ ธิให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน หากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลงนาม
โดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
2. เอกสารแสดงตน: ในการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละครัง้
2.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่มี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มเี ลขที่บตั ร
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก (ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ให้แนบสาเนาใบ
แจ้งเปลีย่ นชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ด้วย) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องแนบคายินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผูป้ กครอง (แล้วแต่กรณี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลดังกล่าว และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จองซื้อ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
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2.2 บุ ค คลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไ ทย: สาเนาใบต่ างด้า วหรือสาเนาหนังสือ เดิน ทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย: สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 6
เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
2.4 นิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ นิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ
และ/หรือหนังสือรับรองของนิตบิ ุคคล ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจานง
ในการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว
หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่ กรณี) ของกรรมการผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ เอกสารทัง้ หมดต้องได้รบั การลงลายมือชื่อ
โดยโนตารี่ พลับบลิค (Notary Public) และรับรองความถูกต้องโดยสถานทูตไทย หรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทา (Authentication) และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
3. การชาระเงินค่าหุน้ สามัญ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งชาระเงินค่าหุน้ สามัญครัง้ เดียวเต็มจานวน
ตามจานวนในการใช้สทิ ธิทร่ี ะบุไว้ในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิ ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิท ธิ และไม่ เ กิน วัน ก าหนดใช้สิท ธิแ ต่ ล ะครัง้ ตามข้อ 2 ข้า งต้ น โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) กรณีชาระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีหรือนาเงินสดฝากเข้าบัญชี โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ชื่อบัญชี “บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ (บัญชีเพิ่ มทุน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
สำขำสี่ แยกอโศก บัญชี เงิ นฝำกออมทรัพย์ เลขที่ 109-1-50731-6” โดยแนบต้นฉบับ
หลัก ฐานการโอนเงิน ภายในวัน ใช้สิท ธิ (กำรช ำระเงิ น เข้ ำ บัญ ชี ร ะหว่ ำงวัน ที่ 20-26
เมษำยน 2565 ระหว่ำงเวลำ 10.00-15.30 น.)
2) กรณีชาระด้วยการนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือคาสังจ่
่ ายเงินธนาคาร สามารถชาระ
โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือคาสังจ่
่ ายเงินธนาคารทีส่ ามารถเรียกเก็บได้จากสานักหัก
บัญชีในกรุงเทพมหานคร ภำยในเวลำ 11.00 น. ของวันทำกำร 2 วันก่อนวันใช้สิทธิ แต่
ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย “บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ (บัญชี เพิ่ มทุน)” โดย
เขียนชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง (โดยระบุวนั ที่เช็คและนำ
เช็คเข้ำบัญชีในระหว่ำงวันที่ 19-22 เมษำยน 2565 ระหว่ำงเวลำ 10.00-15.30 น.)

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited
41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749
41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

เพื่อเป็ นการลดภาระในการชาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าหุน้ สามัญเข้าบัญชีธนาคาร
บริษทั ขอแนะนาให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดาเนินการโอนเงินค่าหุน้ สามัญเข้าบัญชีธนาคาร
เพื่อการชาระค่าหุ้นสามัญหรือราคาใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวข้างต้น ในเขต
กรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล (แล้วแต่กรณี)
3) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง ค่า
อากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีท่เี กิดขึน้ อันเนื่องจากการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิตลอดจนจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ทีใ่ ช้บงั คับในการใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 1) และข้อ 2) (ถ้ามี)
ทัง้ นี้การใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ บริษทั ฯ ได้รบั มอบหลักฐาน
ประกอบการใช้สทิ ธิตามที่กล่าวข้างต้นและเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของบริษทั บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมารับใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คนื ด้วย
ตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวันครบกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยจะไม่มกี ารคานวณดอกเบี้ยและ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ในวันใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญครัง้
ถัดไป เว้นแต่การใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญครัง้ สุดท้าย ให้ถอื ว่าใบสาคัญแสดง
สิทธินนั ้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าใน
กรณีใดๆ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วนเพื่อซื้อหุน้
สามัญของบริษทั ในวันกาหนดใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่ได้ใช้สทิ ธิภายในวันกาหนดใช้
สิทธิครัง้ สุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วน
ดังกล่าว โดยใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าวจะถูกถือว่าสิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
ทัง้ นี้การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
www.vltanker.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
- ลงลายมือชื่อ (นางชุตภิ า กลิน่ สุววรณ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

