
 

หนา้ 1 จาก 4 

เลขที่ NDR014/2561 

 24 ตุลาคม 2561 

 

เร่ือง แจง้กาํหนดการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 

(NDR-W1) คร้ังสุดทา้ย (แกไ้ขคร้ังท่ี 2) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ตามท่ีบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 

บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (NDR-W1) ให้ผูถื้อหุ้นเดิม ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559  

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559  โดยมีใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 107,499,454 หน่วย  จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record date) ในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 7 

ธันวาคม 2559  ทั้งน้ี ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 (“วนั

ใช้สิทธิคร้ังแรก”)   วนัท่ี 15 ธันวาคม 2560   วนัท่ี 15 มิถุนายน 2561   และคร้ังสุดทา้ยคือ วนัท่ี 22 ธันวาคม 2561  ซ่ึงตรง

กับวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบกําหนด 2 ปีนับแต่วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีวัน

กาํหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวนัทาํการ ให้เล่ือนวนักําหนดใช้สิทธิในแต่ละคร้ังเป็นวนัทาํการสุดท้าย ก่อนหน้าวนั

กาํหนดการใช้สิทธิดงักล่าว (ผูส้นใจสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในขอ้กาํหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสําคญัแสดง

สิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี  https://goo.gl/KyvBFU) 

 

 ดงันั้น บริษทัฯ จึงขอแจง้รายละเอียดการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 

(NDR-W1) คร้ังสุดท้าย ดงัน้ี 

 

1. รายละเอียดกาํหนดการใชสิ้ทธิ 

หัวข้อ รายละเอียด 

1) วันกําหนดการใช้สิทธิ (คร้ังสุดท้าย) วนัท่ี 21 ธนัวาคม 25611 

2) ระยะเวลาแจ้งความจํานงใช้สิทธิ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.ของวนัท่ี 6-20 ธนัวาคม 2561  

3) อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.03 หุน้สามญั 

4) ราคาการใช้สิทธิ 2.93 บาท ต่อหุน้ 

5) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

ระหวา่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง 21 ธนัวาคม 2561 

 
1
 วนัใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยท่ีกาํหนดไว ้คือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 แต่เน่ืองจาก วนัท่ี 22 ธันวาคม 2561 ไม่ใช่วนัทาํการ จึงเล่ือนวนักาํหนดใชสิ้ทธิเป็นวนัท่ี 21 ธนัวาคม 

2561 ซ่ึงเป็นวนัทาํการสุดทา้ย ก่อนหนา้วนักาํหนดใชสิ้ทธิดงักล่าว 

https://goo.gl/KyvBFU
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หัวข้อ รายละเอียด 

6) ระยะเวลาหยุดพักการซ้ือขายใบสําคัญแสดง

สิทธิ (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 

ตั้ งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2561 (SET จะขึ้ น

เคร่ืองหมาย SP ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการก่อนปิดสมุด) 

7) การส้ินสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 

2. บุคคลและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

เลขานุการบริษัท หรือ นางสาวนพรัตน์  ชุมพลกูลวงศ์ 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม  

ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

โทรศพัท:์ 038-160707 ต่อ 112 มือถือ: 089-8108837 โทรสาร: 033-047348 อีเมลล:์ nopparat.c@ndrubber.co.th 

หรือดาวน์โหลดจาก: https://1drv.ms/b/s!AgbtGm-YkfwajC_iSiM9PTUkia77 

 

3. วิธีการชําระเงินในการใช้สิทธิ 

ชาํระเงินตามจาํนวนการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงใชสิ้ทธิ โดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 

ก. โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก 

ช่ือบญัชี   “บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)”   ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 160-080569-9 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา บางโพ 

ข. ชาํระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วนัทาํการ 

และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)” โดยลงวนัท่ีส่ังจ่ายไม่

เกินวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 

 

ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ เรียกเก็บเงินค่าหุน้สามญัดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น  หาก

บริษทัฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทัฯ  บริษทัฯ จะถือว่าผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังนั้น   แต่ทั้งน้ี ไม่ถือเป็นการตดัสิทธิท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิจะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังต่อไป  เวน้แต่เป็นการใช้สิทธิในคร้ังสุดทา้ย บริษทัฯ จะถือว่าใบสําคญัแสดง

สิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่ว่าใน

กรณีใดๆ 

 

 ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธ์ิจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลรัษฎากร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงการใชสิ้ทธิ 
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4. เอกสารสําหรับแจ้งความจํานงขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

การแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใช้

บงัคบัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดว้ย โดยดาํเนินการตามวิธีการชาํระเงินในขอ้ 3. และจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี

ใหบ้ริษทัฯ 

ก) แบบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด 

(มหาชน) รุ่นท่ี 1 หรือ “NDR-W1” ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทุกรายการ พร้อมลงนาม

โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือ

หุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ได้ ณ  สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงเวลาทําการ หรือดาวน์โหลดจาก 

https://1drv.ms/b/s!AgbtGm-YkfwajC_iSiM9PTUkia77 

ข) เอกสารแสดงการชาํระเงินตามจาํนวนการใชสิ้ทธิ ท่ีระบุในแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

ค) ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีระบุวา่ผูถื้อมีสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีระบุ

อยูใ่นแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

ง) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ ดงัน้ี 

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ/สําเนาบัตร

พนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมสาํเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ี

มีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํให้ ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัใบสําคญัแสดง

สิทธิให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบ

หยา่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

2) บุคคลธรรมดาต่างดา้ว: สาํเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง 

 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย: 3.1) สําเนาหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั

กําหนดการใช้สิทธิ ซ่ึงผู ้มีอํานาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

3.2) สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี ของผูมี้อาํนาจลงนามท่ี

ไดรั้บรองสาํเนาถูกตอ้งในเอกสารตามขอ้ 3.1) 

 

4) นิติบุคคลต่างดา้ว: 4.1) สําเนาหนังสือสําคญัการจดัตั้งนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/

หรือหนงัสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง

โดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราสําคญัของ

นิติบุคคล (ถา้มี) 
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4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู ้มีอํานาจลงนามท่ีได้รับรองสําเนา

เอกสารตามข้อ 4.1) ท่ียงัไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง  

 

หมายเหตุ : สําเนาเอกสารประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของนิติบุคคล

ซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว ตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ขา้งตน้ ซ่ึงผูมี้อาํนาจลงนามไดล้ง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดย 

Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทย หรือสถานกงสุล

ไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง และมี

อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 

 

5) คสัโตเดียน: สําเนาการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 

ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้ น พร้อมหนังสือแต่งตั้ ง คัสโตเดียน และ

เอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ลงลายมือช่ือ_____________________________ 

(นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา) 

กรรมการผูจ้ดัการ 


