
เลขท่ีใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 
แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากัด (มหาชน) 

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

วนัท่ียื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
ทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………………….. 

เรียน  คณะกรรมการ บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) 
To     The Board of Directors of NR Instant Produce Public Company Limited  
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)…………………………………………………….......…………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ .........................…………………. เพศ …………......………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                              Date or Birth                                                  Nationality                                                   Sex 
อาชีพ ………….......…….................... ที่อยู่เลขท่ี ........……......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ต าบล .......……............................. เขต/อ าเภอ ……....……….......………... 
Occupation Address No.                                                              Lane/Soi                                           Road                                                    Sub-District                                             District 
จงัหวดั ...............…….….......................... รหสัไปรษณีย ์.............…................. โทรศพัท ์....................................................... ประเทศ…….....….............................................……. 
Province                                                  Postal Code                                     Telephone No.                                              Country                                                                
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสียภาษี                            หกัภาษี                                ไม่หกัภาษี 
 Tax ID No.                                                                                                Type of Tax Planning                Tax to be deduced             Tax not to be deduced 
โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หุน้ พรอ้มแนบส าเนาหลักฐานท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย    
Thai Individual  
 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  
Alien Individual  
 นิติบุคคลสญัชาติไทย          
Thai Juristic Entity 
 นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว 
Alien Juristic Person 
 คสัโตเดียน 
Custodian 

เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี ……………………………………………….. 
Alien Card/Passport /ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษัท …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. /Tax ID No.       
เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………………………... 
Registration No. /Tax ID No.       

ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็นอาร ์อนิสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) ตาม
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้
As a warrant holder of NR Instant Produce Public Company Limited No.1, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of NR Instant Produce Public Company Limited as stated below: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิ…………………………………………..……...หน่วย 

Amount of the warrants to exercise                                                                                    unit(s) 
2. อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้สามญัในราคาหุน้ละ 10.00 บาท หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิหากมีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิขอ้ที่ 6 

The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1 share(s) with the exercise price of Baht 10.00 per share or adjusted price and/or ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 6. 
3. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั………………….........…..บาท (........................................................... .................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………) 

Totaling of payment                                                                            Baht                                                                                                                          and duty stamps               Baht 
4. ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้โดย 

I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 
  เช็คธนาคาร /Cashier Cheque     ดร๊าฟท ์/ Draft      เช็คบุคคล / Cheque      เงินโอน / Cash Transfer 
สั่งจ่ายบญัชี ธนาคารไทยพาณิชย ์ประเภทบัญชีออมทรัพย ์เลขท่ีบัญชี 059-292037-6  สาขาเพลินจิต ชื่อบัญชี  “บริษัท  เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากัด (มหาชน)” พร้อมแนบส าเนา slip การโอนเงินมาพร้อมน้ีด้วย 
Payable to Siam Commercial Bank , savings account, account number 059-292037-6, Ploenchit Branch, account name "NR Instant Produce Public Company Limited.", with a copy of pay-in slip enclosed. 
เลขท่ีเช็ค /Cheque No. ................……………................. วันท่ี /Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…...........สาขา /Branch…………..….................................…………….. 
5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัและขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้ 

I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  
 ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงันี ้

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ...................……….…........ จ  านวนหน่วย ...........….……..…...หน่วย 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ...................…….….……......จ  านวนหน่วย................………….หน่วย 
รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิที่ส่งมา ...............………………..……….......………หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี)............................….…….………หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units 
Amount of the less warrants which are not exercised ( if any)……………………………..……....units 

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดังต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง)  
If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 

 ใหอ้อกหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท ................................................................…............. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ….…................. น าหุน้นัน้เขา้ฝาก
ไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหุน้เลขท่ี ……………....................................... ซึ่งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษัทนัน้ 

 Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..………., to deposit    those  
common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company. 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีที่จะมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนินการใด ๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีใชสิ้ทธิซือ้หุน้ 
 Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered 

to me within 15 business days after the exercise date. 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัให ้และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญันี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบฟอรม์นีท้ี่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ย พรอ้มเช็ค / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็ค /เงินสด 
มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็คไม่ผ่านการช าระเงินจากธนาคาร ใหถ้ือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการขอซือ้หุน้ 
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted in 
and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft  / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 
 
 ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้องซือ้หุน้สามญั (Subscriber) 

                    ( ..……............….................................….........................................) 
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย/Subscribers please also fill in this section) 

วนัท่ีรบัใบจอง/Date ……..……………………....…….               เลขท่ีใบจอง / Form No. ………………………................................. 
บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก  ...............................................................................................................เพือ่จองซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน)  
NR Instant Produce Public Company Limited has received the money from .................................................................................for a subscription of common shares of NR Instant Produce Public Company Limited 
จ านวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ….…………………..….……......…........ หุน้ในราคาหุน้ละ .....................บาท  
รวมเป็นเงินท่ีช าระ ……….............…..……….……………….......... บาท (……................................................................................................................................ ..………..……………………..……….) 
Amount of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares.  At the price of Baht/share .................Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. Baht 
(…………………………..……………….….…...…)                                           
 เงินโอน / Cash Transfer     เช็คธนาคาร /Cashier Cheque ดร๊าฟท ์/ Draft     เช็คบุคคล / Chequeเลขท่ีเช็ค / Cheque No.…………….…......................…........... วนัท่ี /Dated ………..….......................................................  
ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units. 

                                                         เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(                                                                                               ) 

 


