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สรุปรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั เอ็นอาร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด
(มหาชน) ที่จดั สรรหุ้นให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1)
1. รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะออกและเสนอขายแก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น
หัวข้อ
รายละเอียด
ประเภท
ใบสาคัญแสดงสิทธิทซ่ี ้อื หุน้ สามัญของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 1 ( “ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” หรือ “NRF-W1”)
ชนิด
ระบุช่อื ผูถ้ อื และสามารถเปลีย่ นมือได้
จานวน
ไม่เกิน 67,789,015 หน่วย
จานวนผูถ้ อื หุน้ สามัญที่
ไม่เกิน 67,789,015 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.00 ของจานวนหุน้
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั
โดยมีวธิ กี ารคานวณสัดส่วนหุน้ รองรับ :
= จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1+จานวนหุน้ รองรับ Warrant อื่นไม่รวม ESOP)
/ (จานวนหุน้ จดทะเบียนชาระแล้ว + จานวนหุน้ อื่นทีจ่ ะขายควบคู่กบั Warrant นี้)
= (67,789,015 + 6,000,000) / (1,355,780,300 + 54,231,212 + 7,643,892)
= ร้อยละ 5.21
ราคาเสนอขาย
0 บาทต่อหน่วย (ศูนย์บาท)
วิธกี ารจัดสรร
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 20 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1
หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมเี ศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัด
เศษนัน้ ทิง้
ทัง้ นี้ บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสทิ ธิรบั ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
สามัญ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 (Record date)
อัตราการใช้สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย สามารถใช้สทิ ธิซ้ือหุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุน้ เว้นแต่จะมีการปรับ
สิทธิตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สทิ ธิ
10.00 บาทต่อหุน้ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงือ่ นการปรับสิทธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ
- ครัง้ แรก ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
- ครัง้ ทีส่ อง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
- ครัง้ ทีส่ าม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565
- ครัง้ ทีส่ ่ี (ครัง้ สุดท้าย) ณ วันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ทัง้ นี้ หากวันกาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการให้เลื่อนเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
ระยะเวลาแจ้งความจานงใน ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์ท่จี ะใช้สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษทั จะต้องแจ้งความ
การใช้สทิ ธิ
จานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ในระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ในทุกวันทา
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รายละเอียด
การของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้น
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ซึง่ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความ
จานงในการใช้สทิ ธิภายใน 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง บริษทั จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
สิทธิ
ประเทศไทย
ตลาดรองของหุน้ สามัญที่
บริษัท จะน าหุ้น สามัญที่เ กิด จากการใช้สิทธิจดทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาด
เกิดจากการใช้สทิ ธิ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่ เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิ (หรือปรับจานวนหน่ วย
เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง ใบสาคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สทิ ธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามทีจ่ ะระบุไว้
การใช้สทิ ธิ
ในข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (NRFW1) (“ข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ ” ) ซึ่ ง เป็ นเหตุ ก ารณ์ ท่ี ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 11(4) (ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ทีอ่ อกใหม่และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่
15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
เงือ่ นไขการปรับสิทธิ
บริษทั จะดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้บริษทั ต้องออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
2. เมื่อบริษทั เสนอขายหุน้ สามัญแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมและหรือประชาชนทัวไป
่ และหรือบุคคล
ในวงจากัดในราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ทค่ี านวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั
3. เมื่อบริษทั เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมและหรือประชาชนทัวไป
่
และหรือบุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์นัน้ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หลักทรัพย์ในการใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญหรือใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญโดยราคาเฉลีย่ ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีจ่ ะออกใหม่เพื่อรับรอง
สิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั
4. เมื่อบริษทั จ่ายปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้
5. เมื่อบริษทั จ่ายปั นผลเป็ นเงินในจานวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั หลังหักสารองตามกฎหมาย สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
6. เมื่อ มีก รณี อ่ืน ใดในลัก ษณะเดียวกับ ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1 - 5 ข้า งต้น ที่ทาให้ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั ผลประโยชน์ดอ้ ยไปจากเดิม
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นายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
เงือนไขอื่น

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

รายละเอียด
หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สทิ ธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สทิ ธิต่ากว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่
หุน้ ได้ (Par Value)
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ โดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธาน
เจ้า หน้ า ที่บ ริห าร เป็ น ผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ย นแปลงหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอานาจในการกาหนดเหตุแห่งการออกหุน้
สามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
2) ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)
3) ผลกระทบกาไรสุทธิต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution)
ทัง้ นี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็ น 8 กรณี ตามรูปแบบการการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ การออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญให้กบั บุคคลในวงจากัด และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ดังนี้
กรณีท่ี 1
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน
กรณีท่ี 2
ในกรณี ท่ีมีก ารใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ NRF-W1 จนครบทัง้
จานวน แต่ผใู้ ช้สทิ ธิมใิ ช่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
กรณีท่ี 3
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน โดยทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั บุคคลใน
วงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน แต่ไม่มผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั พนักงาน
ของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิ
กรณีท่ี 4
ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้ จานวน แต่ผใู้ ช้
สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุ คคลใน
วงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน แต่ไม่มผี ูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั พนักงาน
ของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิ
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กรณีท่ี 5
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน โดยทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั พนักงาน
ของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน แต่ไม่มผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
สามัญให้กบั บุคคลในวงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน
กรณีท่ี 6
ในกรณี ท่ีมีก ารใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ NRF-W1 จนครบทัง้
จานวน แต่ผู้ใช้สทิ ธิมใิ ช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ
ให้กบั พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน แต่ไม่มผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั บุคคลในวงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน
กรณีท่ี 7
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน โดยทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั บุคคลใน
วงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั พนักงานของ
บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน
กรณีท่ี 8
ในกรณี ท่ีมีก ารใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ NRF-W1 จนครบทัง้
จานวน แต่ผู้ใช้สทิ ธิมใิ ช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ
ให้กบั บุคคลในวงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ
ให้กบั พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน
1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
มีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
กรณีท่ี 1
ไม่มผี ลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้
กรณีท่ี 2
= จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั น
ผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1)
= 67,789,015 / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015)
= ร้อยละ 4.59
กรณีท่ี 3
= จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั น
ผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 )
= 6,000,000/ (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+6,000,000)
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= ร้อยละ 0.40
กรณีท่ี 4
= (จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-W2) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ +จานวนหุน้ รองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2)
= (67,789,015 + 6,000,000)/ (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+6,000,000)
= ร้อยละ 4.97
กรณีท่ี 5
= จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวน
หุ้นปั นผลที่จดั สรรในครัง้ นี้ +จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)
= 3,500,000/ (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+3,500,000)
= ร้อยละ 0.24
กรณีท่ี 6
= (จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-ESOP W1) / (จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จานวนหุ้นปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวน
หุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP
W1)
= (67,789,015+ 3,500,000) / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+3,500,000)
= ร้อยละ 4.81
กรณีท่ี 7
= (จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-ESOP W1) / (จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จานวนหุ้นปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวน
หุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 +
จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)
= (6,000,000+ 3,500,000) / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+6,000,000+
3,500,000)
= ร้อยละ 0.64
กรณีท่ี 8
= (จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-W2 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
+ จานวนหุ้นปั นผลที่จดั สรรในครัง้ นี้ +จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 +
จ านวนหุ้น รองรับ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ NRF-W2 + จ านวนหุ้น รองรับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-ESOP W1)
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= (67,789,015 + 6,000,000+ 3,500,000) / (1,355,780,300+ 54,231,212 +
67,789,015+6,000,000+ 3,500,000)
= ร้อยละ 5.20
2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
มีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
กรณีท่ี 1 - กรณีท่ี 8
ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สทิ ธิสงู กว่า
ราคาตลาดก่อนการจัดสรร
*โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ทีท่ า
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
(ราคาระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึง่ เท่ากับ 8.23 บาทต่อหุน้ )
3) ผลกระทบกาไรสุทธิ ต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)
มีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2
Earnings Per Share Dilution
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings
Per Share ก่อนจัดสรร*
= (0.0917 – 0.0842) / 0.0917
= ร้อยละ 8.26
* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั น
ผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1)
กรณีท่ี 3 และ กรณีท่ี 4
Earnings Per Share Dilution
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings
Per Share ก่อนจัดสรร*
= (0.0917 – 0.0838) / 0.0917
= ร้อยละ 8.63
* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั น
ผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2)
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กรณีท่ี 5 และ กรณีท่ี 6
Earnings Per Share Dilution
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earning Per
Share ก่อนจัดสรร*
= (0.0917 – 0.0840) / 0.0917
= ร้อยละ 8.47
* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั น
ผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 +จานวนหุน้ รองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 )
กรณีท่ี 7 และ กรณีท่ี 8
Earnings Per Share Dilution
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings
Per Share ก่อนจัดสรร*
= (0.0917 – 0.0836) / 0.0917
= ร้อยละ 8.84
* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั น
ผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 +จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP
W1)
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากรณีท่บี ริษัทเข้าลงทุ นในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล
เฮลท์ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยบริษทั จะออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 7,643,892
หุน้ (Share swap) ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด จะเกิดผลกระทบ
ดังนี้
1) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เดิมที่ได้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็ นผูใ้ ช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน โดยทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
ให้กับบุคคลในวงจากัดมาใช้สิทธิทงั ้ จานวน และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
สามัญให้กบั พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน และมีการออก
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด (GTH)
(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
= (จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 + จานวนหุน้ ทีอ่ อกให้ GTH ) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระ
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แล้ว + จานวนหุ้นปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดง
สิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุน้
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 +จานวนหุน้ ทีอ่ อกให้ GTH)
= ( 6 , 0 0 0 , 0 0 0 + 3 , 5 0 0 , 0 0 0 + 7,643,892) / ( 1 , 3 5 5 , 7 8 0 , 3 0 0 +
54,231,212+67,789,015 + 6,000,000+ 3,500,000+7,643,892)
= ร้อยละ 1.15
(2) ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)
ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้
สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร และการออกหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในบริษทั
โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด เป็ นไปตามราคาตลาดก่อนการจัดสรร
(3) ผลกระทบกาไรสุทธิต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution)
= (Earnings Per Share ก่ อ นจัด สรร* – Earnings Per Share หลัง จัด สรร**) /
Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*
= (0.0917 – 0.0832) / 0.0917
= ร้อยละ 9.31
* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
** Earnings Per Share หลัง จัด สรร = ก าไรสุ ท ธิ / (จ านวนหุ้น ที่ช าระแล้ ว +
จ านวนหุ้น ปั น ผลที่จดั สรรในครัง้ นี้ + จ านวนหุ้นรองรับใบสาคัญ แสดงสิทธิ
NRF-W1 + จ านวนหุ้น รองรับ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ NRF-W2 +จ านวนหุ้น
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1+จานวนหุน้ ทีอ่ อกให้ GTH )
2) ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทัง้
จานวน แต่ผู้ใช้สทิ ธิมใิ ช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
สามัญให้กบั บุคคลในวงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ สามัญให้กบั พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน และมีการ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
= (จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 +
จานวนหุน้ ทีอ่ อกให้ GTH) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรใน
ครัง้ นี้ +จ านวนหุ้น รองรับ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ NRF-W1 + จ านวนหุ้น รองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP
W1+จานวนหุน้ ทีอ่ อกให้ GTH)
= (67,789,015 + 6,000,000+ 3,500,000+ 7,643,892) / (1,355,780,300+
54,231,212 + 67,789,015+6,000,000+ 3,500,000+ 7,643,892)
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รายละเอียด
= ร้อยละ 5.68
(2) ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)
ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้
สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร และการออกหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในบริษทั
โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด เป็ นไปตามราคาตลาดก่อนการจัดสรร
(3) ผลกระทบกาไรสุทธิต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution)
= (Earnings Per Share ก่ อ นจัด สรร* – Earnings Per Share หลัง จัด สรร**) /
Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*
= (0.0917 – 0.0832) / 0.0917
= ร้อยละ 9.31
* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั น
ผลที่จ ัด สรรในครัง้ นี้ + จ านวนหุ้น รองรับ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ NRF-W1 + จ านวนหุ้น
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 +จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP
W1+จานวนหุน้ ทีอ่ อกให้ GTH)
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