
 
 
 

บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซจ์ ากัด (มหาชน) 
เอกสารประกอบการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ตน้ฉบบัใบส ำคญัใบแสดงสิทธิ NRF-W1 / ใบแทนที่ขอใชส้ิทธิ 

2. แบบฟอรม์แสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั ของ บริษัท เอ็นอำร ์อินสแตนท ์โปรดิวซจ์ ำกดั (มหำชน) สำมำรถดำวนโ์หลดไดท้ี่ www.nrinstant.com 

3. เอกสำรประกอบกำรใชส้ิทธิ 

3.1. บคุคลสญัชำติไทย : ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร หรือส ำเนำบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำย ุ(ในกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ/ช่ือ

สกลุ ซึ่งท ำใหช้ื่อ/ช่ือสกลุ ไม่ตรงกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปลี่ยนชื่อ/ช่ือสกลุ 

เป็นตน้) พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3.2. บคุคลต่ำงดำ้ว : ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3.3. นิติบคุคลในประเทศ : ส ำเนำหนงัสือรบัรองบริษัทที่กระทรวงพำณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มรบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในหนงัสือรบัรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือ

ชื่อตำม 3.1 หรือ 3.2 พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3.4. นิติบคุคลต่ำงประเทศ : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจดัตัง้นติิบคุคล และ/หรือ หนงัสือรบัรองนิติบคุคล พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดย

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 3.1 หรือ 3.2 พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

3.5. คสัโตเดียน : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พรอ้มหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 3.1 หรือ 3.2 

พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั

ก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

4. เอกสำรกำรช ำระเงิน / หลกัฐำนกำรช ำระเงิน (โดยโปรดระบชุื่อผูใ้ชส้ิทธิตวับรรจง) 

วิธีการช าระเงิน 

1. ช ำระเงินโดย เช็ค / ดรำฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็ค / ตั๋วแลกเงินธนำคำร ทีส่ำมำรถเรียกเก็บไดภ้ำยในเขตกรุงเทพมหำนครภำยใน 1 วนัท ำกำร โดยตอ้งลงวนัที่ในเช็คไม่เกิน
วนัที่ 13 มิถนุำยน 2565 และยื่นควำมจ ำนงระหว่ำงวนัที่ 9 – 13 มิถนุำยน 2565 

2. ช ำระเงินโดยกำรโอนเขำ้บญัชี 

เขำ้บญัชี ธนาคารไทยพาณิชย ์ประเภทบัญชีออมทรัพย ์เลขทีบ่ัญชี 059-292037-6 สาขา เพลินจิต ช่ือบัญชี  “บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์

จ ากัด (มหาชน)”  โดยตอ้งโอนเงินภำยในวนัที่ 9 - 14 มิถนุำยน 2565 เวลำ 15.30 น. และยื่นควำมจ ำนงระหวำ่ง วนัที่  9 – 14 มิถนุำยน 2565 ทัง้นี ้จะตอ้งใชส้ิทธิ

ในกำรซือ้หุน้สำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั โดยจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้  และในกรณีที่ผูถ้ือ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิในกำรซือ้หุน้ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั จะตอ้งใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน 

หมำยเหต ุ: 1) ชื่อคนที่ใชส้ิทธิ ตอ้งเป็นชื่อเดียวกนักบัที่ปรำกฏในชื่อบญัชผีูใ้ชส้ิทธิ และเอกสำรประกอบอ่ืน ๆ ทกุฉบบั และใบ Pay-in ผูน้  ำฝำกตอ้งเป็นชื่อเดียวกบับคุคล

ที่ใชส้ิทธิ และจ ำนวนเงินที่โอนไม่รวมค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกเก็บ 

 2) กรณีบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ไดภ้ำยในวนัที่ 14 มิถนุำยน 2565 บริษัทจะจดัส่งเงินที่ไดร้บั และใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้กผู่ถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 

10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ก ำหนดกำรใชส้ิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ใหไ้ม่ว่ำกรณีใด ๆ 

ก าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพคร้ังที ่2 

1. วนัที่ยื่นควำมจ ำนง : วนัที่  9 – 14 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00-15.30 น. (รวมวนัหยดุรำชกำร) 

2. วนัที่ใชส้ิทธิแปลงสภำพครัง้ที่ 2 : วนัที่ 15 มิถนุำยน 2565   

สถานทีจ่ัดส่งเอกสาร  

บริษัท  เอ็นอำร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่   518/5 อำคำรมณียำ เซ็นเตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330   
ผูป้ระสำนงำน : นำงสำวบณุฑริกำ บญุค ำ เลขำนกุำรบรษิัท หมำยเลขโทรศพัท ์ 064 650 5164 

http://www.nrinstant.com/

