ที่ NRF-Comsec 21/2022
วันที่ 9 มิถนุ ายน 2565
เรื่อง

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครัง้ ที่ 2 ตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์
โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด
(มหาชน)

ตามที่บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทครัง้ ที่ 1 (NRF-W1) ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมโดยไม่คิดมูลค่า เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จานวนรวมทัง้ สิน้ 67,789,015
หน่ ว ย โดยมี ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ทั้ ง สิ ้น 4 ครั้ง ตลอดอายุ ข องใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ นั้ น บริ ษั ท ขอแจ้ง วั น ใช้สิ ท ธิ ค รั้ง ที่ 2 คื อ
วันที่ 15 มิถนุ ายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทได้ 1 หุน้ ในราคาใช้สิทธิ 10.00 บาทต่อหุน้
2. ระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
วันที่ 9 – 14 มิถนุ ายน 2565 ตัง้ แต่เวลา 09.00 – 15.30 น. (รวมวันหยุดราชการ)
3. สถานทีต่ ิดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ผูป้ ระสานงาน : นางสาวบุณฑริกา บุญคา
หมายเลขโทรศัพท์: 064 650 5164
Website: https://www.nrinstant.com
4. วิธีการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ท่ีบริษัท ใน
ระหว่างระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
4.1. ในกรณีท่เี ป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ตี อ้ งการใช้สิทธิตอ้ งแจ้งความ
จานงและกรอกแบบคาขอ เพื่อขอถอนใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาด
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หลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีทาหน้าที่เป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าว จะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ นาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญกับบริษัท เพื่อดาเนินการใช้สิทธิ
4.2. ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนีใ้ ห้แก่บริษัทตามสถานที่ขา้ งต้น
(ก) แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ
(ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้
ผูอ้ ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
(ค) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ช่ือ/
ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
2. บุคคลธรรมดาต่างด้าว:
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. นิติบคุ คลสัญชาติไทย:
สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการ
ผูม้ ีอานาจที่มีช่อื ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลักฐาน
ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
4. นิติบคุ คลต่างด้าว:
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบคุ คล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติ
บุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการ-ผูม้ ีอานาจ
และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ
2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิใน
ครัง้ นัน้ ๆ
5. คัสโตเดียน:
สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ อ อก
เอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
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หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจานงในการใช้สิทธิไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง หรือจานวนเงินที่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รบั ชาระไม่ครบตาม
จานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ หรือบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
(ถ้ามี) ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญนัน้ ไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ
หรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทาการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ (ในแต่ละครัง้ ) หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ทาการแก้ ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญ (ในครัง้ นัน้ ๆ) และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเงินที่ ได้รบั โดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันทาการ (กรณีโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ได้รบั แจ้งไว้) หรือ ภายใน 10 วันทาการ (กรณีคืนเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร หรื อ ค าสั่ง จ่ า ยเงิ น ของธนาคาร ซึ่ง ขี ด คร่อ มสั่ง จ่ า ยเฉพาะชื่ อ ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ โดยทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียน) นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ) โดยการคืนจะเป็ นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทยกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ทัง้ นี ้ ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญใหม่ได้ในวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ ต่อไป เว้นแต่
การใช้สิทธิครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่า
กรณีใด ๆ)
4.3. ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญไม่ต่ากว่า 100 หุน้ สามัญ โดยจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญจะต้อ งเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซือ้ หุน้ ต่ากว่า
100 หุน้ สามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ เดียวทัง้ จานวน
5. เอกสารการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
5.1 ชาระเงินโดย เช็ค / ดราฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / ตั๋วแลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน
1 วันทาการ โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 13 มิถนุ ายน 2565 และยื่นความจานงระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถนุ ายน 2565
5.2 ชาระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี
เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 059-292037-6 สาขาเพลินจิต ชื่อบัญชี บริษัท เอ็นอาร์
อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) โดยต้องโอนเงินภายในวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. และยื่นความ
จานงระหว่าง วันที่ 9 – 14 มิถนุ ายน 2565 ในการชาระเงิน ชื่อคนที่ใช้สิทธิ ต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับที่ปรากฏในชื่อบัญชีผใู้ ช้
สิทธิ และเอกสารประกอบอื่น ๆ ทุกฉบับ และใบ Pay-in ผูน้ าฝากต้องเป็ นชื่อเดียวกับบุคคลที่ใช้สิทธิ และจานวนเงินที่โอน
ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ
กรณีบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ภายในวันที่ 14 มิถนุ ายน 2565 บริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รบั และใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 10 วันทาการนับจากวันที่กาหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
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นอกจากนีผ้ ูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าอากรแสตมป์ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวด้วย
หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
Tel. 064 650 5164
Email: NRF.comsec@nrinstant.com
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