
 
 

แบบฟอร์มแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 หรือ “NDR-W1” 

 

เรียน คณะกรรมการบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน)      วนัท่ียื่นความจ านงการใช้สิทธิ   

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล  อ่ืนๆ            
บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง/เลขนิติบคุคล เลขท่ี    บ้านเลขท่ี  อาคาร    
ตรอก/ซอย    ถนน   แขวง/ต าบล    เขต/อ าเภอ    
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์   โทรศพัท์เคลื่อนท่ี   สญัชาติ   
วนั/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.)   เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี   ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย  หกั ณ ท่ีจ่าย 
มีความประสงค์ท่ีใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 
จ านวน    หน่วย ในอตัราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.03 หุ้นสามญั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนหุ้น 

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสาร วนัท่ี เลขท่ีสมาชิก 

     
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 2.93 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท)  

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัของบริษัทตามท่ีแสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้: (ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ โปรดท าเคร่ืองหมาย 
 ในช่องท่ีเลือก) 
 ในกรณีท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ : ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้ 
บริษัท    สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  น าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย ์
ช่ือ     เลขท่ี    ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทเท่านัน้ (ช่ือผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับช่ือ
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในนามผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ข้างต้น) 
 ในกรณีท่ีไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ :  
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และน าใบหุ้นฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์ 
เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัท ผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” เพ่ือน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด “TSD” ด้วย ในกรณีไม่
จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน) 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในนามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัสง่ใบหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ี
ระบไุว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์ mai รับหุ้นสามญัดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และอนญุาตให้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ mai ได้  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดงักลา่ว โดยช าระเป็น 
 เงินโอนเข้าบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ากัด(มหาชน)” ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 160-080569-9 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา บางโพ 
 แคชเชียร์เช็ค  เช็ค   ดร๊าฟท์  โดยสัง่จ่าย  “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ากัด(มหาชน)”  
เลขท่ีเช็ค   วนัท่ี  ธนาคาร    สาขา   (กรณีช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 
จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการ) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักลา่ว และจะไมย่กเลิกรายการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัข้างต้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไว้ข้างต้น หรือไม่กรอกรายละเอียดในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้
ครบถ้วน หรือไมน่ าส าเนาใบน าฝาก (Pay in Slip) การช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดงักลา่ว มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท
ด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิของ NDR-W1 

         ลงช่ือ    ผู้จองซือ้ 
                   (    ) 
 
 
เลขท่ี           วนัท่ี    
ข้าพเจ้า     ประสงค์ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวน   หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.93 บาท รวมเป็นเงิน   บาท  
โดยช าระเป็น     เงินโอน        แคชเชียร์เช็ค         เช็ค        ดร๊าฟท์  
เลขท่ีเช็ค     วนัท่ี  ธนาคาร    สาขา    
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก   บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี    
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ 

         เจ้าหน้าท่ีผู้ รับจอง     
หมายเหตุ : หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขตอ่นายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปท่ีฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ : 0 2009-9000  โทรสาร : 0 2009-9991 
 
 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ”) 
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านลา่งนีด้้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชดัเจน 

 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ NDR-W1 (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

 

เลขท่ี...................................... 

   



BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company name 
ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company name 

002 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี(ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

033 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั  
FINANSA SECURITIES COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด ์แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 
บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

211 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์จ ากดั 
ASIA WEALTH COMPANY LIMITED 

013 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี(ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลกัทรัพย์เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือผู้รับฝากทรัพย์สิน 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สนิ) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชนัจ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ THE HONGKONG AND 
SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK 

334 
บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือการช าระราคาหลกัทรัพย์) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

336 
ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

316 
ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 
(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 
JP MORGAN CHASE BANK 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจีสาขากรุงเทพฯ 
DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH 

343 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

324 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

326 
ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. สาขากรุงเทพ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH 

410 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) – เพ่ือบริหารเงิน 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 


