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ที่ NRF-Comsec 70/2021 

วนัท่ี  29 พฤศจิกายน  2564 

เรื่อง แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิครัง้ที่ 1 ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท  เอ็นอาร ์อินสแตนท ์
โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NRF-W1) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  1. แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษิัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั  
    (มหาชน)  

ตามที่บริษัท  เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ ากัด (มหาชน) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทครัง้ที่ 1 (NRF-W1) ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่คิดมลูค่า เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2564 จ านวนรวมทัง้สิน้ 67,789,015 
หน่วย โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิทัง้สิน้ 4  ครัง้ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ บริษัทขอแจง้วนัใชสิ้ทธิครัง้ที่ 1 คือ 15 ธันวาคม 
2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซือ้หุน้สามญัของบรษิัทได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 10.00 บาทต่อหุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
วนัท่ี  7 – 9 ธันวาคม 2564  และวนัท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2564  ตัง้แต่เวลา  09.00 – 15.30  น. 

3. สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
บรษิัท  เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่   518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   
ผูป้ระสานงาน :  นางสาวญาณิศา ไชยชชัวาล  
หมายเลขโทรศพัท:์  065-508 9666 
Website: https://www.nrinstant.com  

4. วิธีการใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัไดท้ี่บริษัท ใน
ระหว่างระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

4.1. ในกรณีที่เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความ
จ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาด

https://www.nrinstant.com/
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หลักทรพัยก์ าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรพัยท์ี่ท  าหนา้ที่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรพัยด์ังกล่าว จะด าเนินการแจง้กับศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิ น าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญักบับรษิัท เพื่อด าเนินการใชสิ้ทธิ 

4.2. ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขการ
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสาร ดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บรษิัทตามสถานท่ีขา้งตน้ 
(ก) แบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นทกุรายการ 
(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบอุยู่ในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ และหนงัสือมอบอ านาจให้
ผูอ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

(ค) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
1. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน 

รฐัวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าใหช้ื่อ/
ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

2. บคุคลธรรมดาต่างดา้ว: ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลง 
  ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. นิติบคุคลสญัชาติไทย: ส าเนาหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ
ผูม้ีอ  านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรองบรษิัทนัน้ และเอกสารหลกัฐาน
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4. นิติบคุคลต่างดา้ว: ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ หนงัสือรบัรองนิติ 
บุคคล พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ-ผูม้ีอ  านาจ 
และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) 
พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary public 
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน
ครัง้นัน้ ๆ 

5. คสัโตเดียน:  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสาร 
หลักฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ 
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หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิ ไดร้ับเอกสารแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิไม่
ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือจ านวนเงินท่ีบรษิัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ไดร้บัช าระไม่ครบตาม
จ านวนที่ระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั หรือบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
(ถา้มี) ตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญันัน้ไม่
ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอากรแสตมป์ (ถา้มี) ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากร ขอ้บงัคับ 
หรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิ (ในแต่ละครัง้) หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ 
ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะถือว่าผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญั (ในครัง้นัน้ ๆ) และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะจดัส่งเงินที่ไดร้บัโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบส าคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 7 วนัท าการ (กรณีโอนเงินผ่านบญัชีเงินฝาก
ธนาคารของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ไดร้บัแจง้ไว)้ หรือ ภายใน 10 วันท าการ (กรณีคืนเช็ค ดร๊าฟท ์ตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน) นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ (ในครัง้นัน้ ๆ) โดยการคืนจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบรษิัท
หลกัทรพัยไ์ทยก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ทัง้นี ้ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัใหม่ไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ต่อไป เวน้แต่
การใชสิ้ทธิครัง้นัน้จะเป็นการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ บรษิัท 
และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่า
กรณีใด ๆ) 

4.3. ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั โดยจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซือ้หุน้ต ่ากว่า 
100 หุน้สามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน 

5. เอกสารการช าระเงนิ/หลักฐานการช าระเงนิ 
5.1 ช าระเงินโดย เช็ค / ดราฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็ค / ตั๋วแลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดภ้ายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 

1 วนัท าการ โดยตอ้งลงวนัที่ในเช็คไม่เกินวนัที่ 13 ธันวาคม 2564 และยื่นความจ านงระหว่างวนัที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564  
และวนัท่ี 13  ธันวาคม 2564 

5.2 ช าระเงินโดยการโอนเขา้บญัชี  
เขา้บญัชี  ธนาคารไทยพาณิชย ์ประเภทบญัชี ออมทรพัย ์เลขที่  059-292037-6 สาขาเพลินจิต ชื่อบญัชี  บรษิัท  เอ็นอาร ์
อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากัด (มหาชน) โดยตอ้งโอนเงินภายในวนัที ่7 – 14 ธนัวาคม 2564  เวลา 15.30 น. และยื่นความ
จ านงระหว่าง  วนัท่ี  7 – 9 ธันวาคม 2564  และวนัท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2564  ในการช าระเงิน ชื่อคนที่ใชสิ้ทธิ ตอ้งเป็นชื่อ
เดียวกนักบัท่ีปรากฏในชื่อบญัชีผูใ้ชสิ้ทธิ และเอกสารประกอบอื่น ๆ ทกุฉบบั และใบ Pay-in ผูน้  าฝากตอ้งเป็นชื่อเดียวกับ
บคุคลที่ใชสิ้ทธิ และจ านวนเงินท่ีโอนไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ 
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กรณีบรษิัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ไดภ้ายในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2564  บรษิัทจะจดัส่งเงินท่ีไดร้บั และใบส าคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัท่ีก าหนดการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ใหไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ 

นอกจากนีผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รบัภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึน้เนื่องจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่าวดว้ย 

หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อขา้งตน้ ในวนัและเวลา
ท าการ (จนัทร ์- ศกุร ์เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.) 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
   
 (นางสาวเพ็ญอไุร ไชยชชัวาล) 
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงินและการลงทนุ 
 บรษิัท  เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) 
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Tel. 0891369663 
Email: NRF.comsec@nrinstant.com 

mailto:NRF.comsec@nrinstant.com

