บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์จากัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการแจ้งความจานงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. ต้นฉบับใบสำคัญใบแสดงสิทธิ NRF-W1 / ใบแทนที่ขอใช้สิทธิ
2. แบบฟอร์มแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ ของ บริษัท เอ็นอำร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์จำกัด (มหำชน) สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ www.nrinstant.com
3. เอกสำรประกอบกำรใช้สิทธิ
3.1. บุคคลสัญชำติไทย

: สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยงั ไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อ
สกุล ซึ่งทำให้ช่อื /ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
เป็ นต้น) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

3.2. บุคคลต่ำงด้ำว

: สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

3.3. นิติบคุ คลในประเทศ

: สำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือ
ชื่อตำม 3.1 หรือ 3.2 พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

3.4. นิติบคุ คลต่ำงประเทศ : สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบคุ คล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบคุ คล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดย
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 3.1 หรือ 3.2 พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
3.5. คัสโตเดียน

: สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 3.1 หรือ 3.2
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กำหนดกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ

4. เอกสำรกำรชำระเงิน / หลักฐำนกำรชำระเงิน (โดยโปรดระบุช่อื ผูใ้ ช้สิทธิตวั บรรจง)
วิธีการชาระเงิน
1. ชำระเงินโดย เช็ค / ดรำฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / ตั๋วแลกเงินธนำคำร ทีส่ ำมำรถเรียกเก็บได้ภำยในเขตกรุงเทพมหำนครภำยใน 1 วันทำกำร โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกิน
วันที่ 13 ธันวำคม 2564 และยื่นควำมจำนงระหว่ำงวันที่ 7 – 9 ธันวำคม 2564 และวันที่ 13 ธันวำคม 2564
2. ชำระเงินโดยกำรโอนเข้ำบัญชี
เข้ำบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขทีบ่ ัญชี 059-292037-6 สาขา เพลินจิต ชื่อบัญชี “บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
จากัด (มหาชน)” โดยต้องโอนเงินภายในวันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. และยื่นควำมจำนงระหว่ำง วันที่ 7 – 9 ธันวำคม 2564 และวันที่ 13 - 14
ธันวำคม 2564 ทัง้ นี ้ จะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญไม่ต่ำกว่ำ 100 หุน้ สำมัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สำมัญจะต้องเป็ น
จำนวนเต็มเท่ำนัน้ และในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมสี ิทธิในกำรซือ้ หุน้ ต่ำกว่ำ 100 หุน้ สำมัญ จะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญในครัง้ เดียวทัง้ จำนวน
หมำยเหตุ : 1) ชื่อคนที่ใช้สิทธิ ต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับที่ปรำกฏในชื่อบัญชีผใู้ ช้สิทธิ และเอกสำรประกอบอื่น ๆ ทุกฉบับ และใบ Pay-in ผูน้ ำฝำกต้องเป็ นชื่อเดียวกับบุคคล
ที่ใช้สิทธิ และจำนวนเงินที่โอนไม่รวมค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกเก็บ
2) กรณีบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ภำยในวันที่ 14 ธันวำคม 2564 บริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รบั และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน
10 วันทำกำรนับจำกวันที่กำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
กาหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 1
1. วันที่ยื่นควำมจำนง : วันที่ 7 – 9 ธันวำคม 2564 และวันที่ 13 - 14 ธันวำคม 2564 เวลำ 09.00-15.30 น.
2. วันที่ใช้สิทธิแปลงสภำพครัง้ ที่ 1 : วันที่ 15 ธันวำคม 2564
สถานทีจ่ ัดส่งเอกสาร
บริษัท เอ็นอำร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 518/5 อำคำรมณียำ เซ็นเตอร์ ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
ผูป้ ระสำนงำน : นำงสำวญำณิศำ ไชยชัชวำล ฝ่ ำย นักลงทุนสัมพันธ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 065-508 9666

