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สรปุสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ 
บริษทั เอน็อาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ครัง้ท่ี 2 (NRF-W2) 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ์  จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่1 
มนีาคม 2564 ได้มมีติให้บรษิัทน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที่ 22 เมษายน 2564 
เพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย 
(NRF-W2 หรอื Warrant PP) ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท และมรีาคาใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 10.00 
บาทต่อหุน้ 

บรษิทัจงึขอน าเสนอขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ต่อบุคคลในวงจ ากดั ซึง่มสีาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 
1) รายละเอยีดของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย 

เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 6,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วย
ละ 0.10 บาท รวมเป็นมลูค่าเสนอขาย 600,000 บาท  
สรุปรายละเอยีดส าคญัของ NRF-W2 ดงันี้ 
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ไม่เกนิ 2 ปี นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

โดยก าหนดวนัครบอายุคอื วนัที ่26 พฤษภาคม 2566 
ราคาใชส้ทิธ ิ 10.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธติามเงือ่นการปรบัสทิธ ิ
วนัทีอ่อกและเสนอขาย ก าหนดวนัทีเ่สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบรษิทัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในวนัที ่24 - 25 , 27 พฤษภาคม 
2564 

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ - ครัง้แรก ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 2564 
- ครัง้ทีส่อง ณ วนัที ่15 มถิุนายน 2565 
- ครัง้ทีส่าม ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 2565 
- ครัง้ทีส่ี ่(ครัง้สุดทา้ย) ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2566 
ทัง้นี้ หากวนัก าหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท าการใหเ้ลื่อนเป็น
วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 

ราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิหน่วยละ 0.10 บาท รวมกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธนิี้ เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม หากวนัที่มกีารแปลงสภาพหลกัทรพัย์
ดงักล่าว ราคาใช้สิทธแิปลงสภาพต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ผู้ลงทุนที่จะได้รบัการจดัสรรหุ้นหรอื
หลกัทรพัย์แปลงสภาพจะถูกก าหนดระยะเวลาการหา้มขายหุน้ทัง้หมด  (Silent Period) ส าหรบัผู้ลงทุนทีใ่ช้
สทิธแิปลงสภาพหลกัทรพัย์ทีไ่ด้จากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดัในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดเป็นเวลา 1 ปี ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที ่บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การก าหนดระยะเวลาหา้ม
ขายหุน้ (Silent Period) ส าหรบัการเสนอขายหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากดั และอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
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2) ประเภทผูล้งทุนทีจ่ะไดร้บัการเสนอขาย 
SFBN Capital II LLC  

3) วธิเีสนอขายและการจดัสรร 
บรษิทัจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวต่อบุคคลในวงจ ากดั ซึ่งมขีอ้มลูและรายละเอยีดตามขอ้ 2 
ภายหลงัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใิหท้ าการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวโดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั หรอื ประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้มอี านาจในการก าหนดระยะเวลาในการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวให้แก่ SFBN 
Capital II LLC ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยระยะเวลาการเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ขดักับ
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และ/
หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวหน่วยละ 0.10 
บาท  

4) วธิกีารก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด  
ราคาทีเ่สนอขายเมื่อรวมกบัราคาการใชส้ทิธแิปลงสภาพแลว้เป็นราคาทีส่งูกว่าราคาตลาด 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธติ่อบุคคลใน
วงจ ากดั 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการค านวณ 
การลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Control Dilution) 
 

= จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 / (จ านวนหุน้ที่
ช าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2)  

= 6,000,000 / (1,355,780,300+6,000,000) 
= รอ้ยละ 0.44 

การลดลงของราคา (Price 
Dilution) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย-ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ราคาตลาด   
ก่อนการเสนอขาย) 

= ไม่เกดิผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 
เน่ืองจากราคาใชส้ทิธสิงูกว่าราคาตลาด 

การลดลงของก าไรต่อหุน้ (EPS 
Dilution) 

= (EPS ก่อนการเสนอขาย*- EPS หลงัการเสนอขาย**)/ EPS ก่อน
การเสนอขาย*) 

= (0.0917 – 0.0913)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 0.44 
* โดย EPS ก่อนการเสนอขาย = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
** EPS หลงัการเสนอขาย= ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + 
จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายในครัง้นี้) 
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2. ข้อมูลและรายละเอียดของบคุคลในวงจ ากดั 
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรหุน้ใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ ไดแ้ก ่
รายชื่อบุคคลในวงจ ากดั  SFBN Capital II LLC 
ความสมัพนัธก์บับรษิทั  เป็นบรษิทัทีม่ ีMr. Charles Chanaratsopon และ Mr. Keith Richman เป็น

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย Mr. Charlie Chanaratsopon และ Mr. 
Keith Richman เป็นผู้บริหารของ Boosted Ecommerce, Inc. (บริษัทใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา) ทัง้นี้  Boosted Ecommerce, Inc. เป็นผู้ร่วมทุน
ร่วมกบั บรษิทั เอน็อาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จ ากดั (บรษิทัย่อยของบรษิทั) เพื่อ
ลงทุนใน Boosted NRF Corporation   

วนัทีจ่ดัตัง้บรษิทั  18 พฤศจกิายน 2563 ณ รฐัเดลาแวร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ลกัษณะธุรกจิ การเขา้ไปลงทุนหรอืถอืหุน้ในกจิการอื่นๆ หรอืประกอบธุรกจิอื่นใด ทีไ่ม่ขดั

กบักฎหมายของรฐัเดลาแวร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา   
รายชื่อคณะกรรมการของ SFBN Capital II LLC 

1) Mr. Charles Chanaratsopon  
2) Mr. Keith Richman 

รายชื่อผูถ้อืหุน้  SFBN Capital II LLC 
1) Mr. Charles Chanaratsopon  
2) Mr. Keith Richman 

โดยที ่SFBN Capital II LLC ไมไ่ดส่้งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบรษิทัแต่อย่างใด 

ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการพิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลของผู้ลงทนุ 
คณะกรรมการรบัรองว่าในการพจิารณาและตรวจสอบขอ้มูลของ SFBN Capital II LLC คณะกรรมการได้
ด าเนินการด้วยความระมดัระวงั และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความพร้อมด้านเงินลงทุนในการซื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทีเ่สนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  หรอื NRF-W2 

3. ความสมัพนัธก์บับุคคลในวงจ ากดั 
ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทัและบรษิทัย่อยในลกัษณะทีท่ าใหเ้ขา้ขา่ยเป็นบคุคลเกีย่วโยงและเป็น
รายการเกีย่วโยงกนั ตามประกาศที ่ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และไมใ่ช่
บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถงึ (7) แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

4. วตัถปุระสงคข์องการออกหลกัทรพัยแ์ละแผนการใช้เงิน 
บรษิทัตอ้งการเงนิทุนเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธรุกจิของบรษิทั 

5. ข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นท่ีเกิดจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิต่อบุคคลใน
วงจ ากดั 
โปรดพจิารณารายละเอยีดในรายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (NRF-W2) 

6. เง่ือนไขหรือข้อตกลงอ่ืนใดท่ีส าคญัท่ีท ากบับุคคลในวงจ ากดั 
-ไม่ม-ี  
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7. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
-ไม่ม-ี 

8. เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 
1) บรษิทัตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั

เพิม่ทุนต่อบคุคลในวงจ ากดั 
2) บรษิทัตอ้งไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั

เพิม่ทุนต่อบคุคลในวงจ ากดั 
9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

1) เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั  
บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (NRF-W2) จ านวนไม่เกิน 
6,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว ้หน่วยละ 1.00 บาท ให้แก่ SFBN Capital II LLC โดยคณะกรรมการ
บรษิัทมคีวามเห็นว่า ผู้ลงทุนรายดงักล่าว มเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการเขา้จองซื้อ  NRF-W2 ที่บรษิัท
เสนอขายในครัง้นี้ และจะเป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจของ  Boosted NRF Corporation  ซึ่งเป็นบรษิทั
ร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จ ากัด  (บริษัทย่อยของบริษัท)  กับ Boosted 
Ecommerce, Inc. (บรษิัทในประเทศสหรฐัอเมรกิา) เพื่อวตัถุประสงค์ในธุรกิจ Branded e-Commerce 
บน Amazon.com 

2) ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัย์ 
บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายในครัง้นี้เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในธุรกจิของกลุ่ม
บรษิทั  

3) ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน แผนการใชเ้งนิและโครงการทีจ่ะด าเนินการ และความเพยีงพอของ
แหล่งเงนิทุน 
บรษิทัตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลกา ร
ด าเนินงานของบรษิทัจากการเพิม่ทุนและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งนิ หรอื โครงการ 
คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รบัจากการเพิม่ทุนจะช่วยในการด าเนินธุรกิจและ
ขยายธุรกจิของบรษิทั ซึง่จะเป็นการช่วยส่งเสรมิศกัยภาพในการเปิดโอกาสทางธุรกจิใหก้บับรษิทั อีกทัง้
ส่งผลใหบ้รษิทัมฐีานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัทีแ่ขง็แกร่งยิง่ขึน้ 

5) ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายดงักล่าว 
ราคาทีเ่สนอขาย คอืหน่วยละ 0.10 บาท บวกกบั ราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพ โดยใชร้าคาเดยีวกบัการใช้
สทิธแิปลงสภาพ NRF-W1 ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิโดยไม่คดิมูลค่า คณะกรรมการบรษิัทมี
ความเหน็ว่าราคาทีไ่ดม้กีารตกลงกนันัน้มรีาคาสงูกว่าราคาตลาด และเป็นราคาทีม่คีวามเหมาะสมแลว้ 

10. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบรษิทัขอรบัรองว่าไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษิัทในเรื่องที่เกี่ยวกบัการเพิม่ทุนในครัง้นี้แล้ว อย่างไรก็ดหีากการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่บรษิัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัได้ 
ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตั ิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏบิตัหิน้าที่
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นัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์โดยมชีอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธฟ้ิองรอ้ง
เรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิทัฯ ตามมาตร 89/18 แห่งพระราชบญัญตั ิหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ได ้

11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษทั ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทั 
 -ไม่ม-ี 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

     ขอแสดงความนับถอื 
 
 

   นางสาวเพญ็อุไร ไชยชชัวาล 
       ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิและการลงทุน 
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รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั 
ของบริษทั เอน็อาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน) (NRF-W2) 

หวัข้อ รายละเอียด 
ประเภท ใบส าคญัแสดงสทิธทิีซ่ื้อหุน้สามญัของบรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้

ที ่2 ( “ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “NRF-W2”) 
ชนิด ระบุชื่อผูถ้อืและไม่สามารถเปลีย่นมอืได ้
จ านวน ไม่เกนิ 6,000,000 หน่วย 
จ านวนผูถ้อืหุน้สามญัที่
จดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิ

ไม่เกนิ 6,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.44 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
โดยมวีธิกีารค านวณสดัส่วนหุน้รองรบั :  
= จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1+จ านวนหุน้รองรบั Warrant อื่นไม่รวม ESOP) 

/ (จ านวนหุน้จดทะเบยีนช าระแลว้ + จ านวนหุน้อื่นทีจ่ะขายควบคู่กบั Warrant นี้) 
= (67,789,015 + 6,000,000) / (1,355,780,300 + 54,231,212+ 7,643,892)  
= รอ้ยละ 5.21 

วธิกีารจดัสรร จดัสรรใหก้บัผูล้งทุนในวงจ ากดั 1 ราย คอื SFBN Capital II LLC 
ราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหน่วย  
อตัราการใชส้ทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนได ้1 หุน้ เวน้แต่จะมกีารปรบั

สทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ
ราคาใชส้ทิธ ิ 10.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ไม่เกนิ 2 ปี นับจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
วนัทีอ่อกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ก าหนดวนัทีเ่สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหแ้กบุ่คคลใน
วงจ ากดัในวนัที ่24 - 25 , 27 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ - ครัง้แรก ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 2564 
- ครัง้ทีส่อง ณ วนัที ่15 มถิุนายน 2565 
- ครัง้ทีส่าม ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 2565 
- ครัง้ทีส่ี ่(ครัง้สุดทา้ย) ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2566 
ทัง้นี้ หากวนัก าหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท าการใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนั
ก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 

ระยะเวลาแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธ ิ

ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ในทุกวนัท าการของบรษิัท ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้  ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้
สุดทา้ย ซึ่งผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธภิายใน 15 วนัก่อนวนั
ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

ไม่มตีลาดรอง  

ตลาดรองของหุน้สามญัที่
เกดิจากการใชส้ทิธ ิ

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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หวัข้อ รายละเอียด 
เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง
การใชส้ทิธ ิ

เมื่อมกีารด าเนินการปรบัราคาการใช้สทิธ ิและ/หรอือตัราการใช้สทิธ ิ(หรอืปรบัจ านวนหน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธแิทนการปรบัอตัราการใชส้ทิธ)ิ ตามเงื่อนไขในการปรบัสทิธติามทีจ่ะระบุไว้
ในขอ้ก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
(“ขอ้ก าหนดสทิธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ทีอ่อกใหม่และหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิลงวนัที ่15 ธนัวาคม 
2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

เงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ บรษิทัจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
เมื่อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งออกหุน้สามญัใหม่เพื่อ
รองรบัการปรบัสิทธ ิทัง้นี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ 

1. เมื่อบรษิัทมกีารเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบรษิัท อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ 

2. เมื่อบรษิทัเสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถ้ือหุน้เดมิและหรอืประชาชนทัว่ไป และหรอืบุคคล
ในวงจ ากดัในราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีค่ านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั 

3. เมื่อบรษิทัเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและหรอืประชาชนทัว่ไป
และหรอืบุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรพัย์นัน้ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหลกัทรพัย์ในการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรอืใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัโดยราคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญัทีจ่ะออกใหม่เพื่อรบัรอง
สทิธดิงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั 

4. เมื่อบรษิทัจ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุน้ทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
5. เมื่อบรษิทัจ่ายปันผลเป็นเงนิในจ านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 80 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ

เฉพาะของบรษิทั หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชใีดๆ ในระหว่างอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1 - 5 ข้างต้นที่ท าให้ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดมิ 

หมายเหตุ : การปรบัราคาใชส้ทิธจิะไมส่ามารถปรบัลดลงจนราคาใชส้ทิธติ ่ากวา่มลูค่าทีต่ราไวต้อ่
หุน้ได ้(Par Value) 

นายทะเบยีนของใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหน้าที่
เป็นนายทะเบยีนของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

เงอืนไขอื่น ให้คณะกรรมการบรษิัท หรอืบุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัทหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ ตลอดจนมอี านาจในการก าหนดเหตุแห่งการออกหุน้
สามญัใหม่เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอือตัราการใชส้ทิธขิองใบส าคญั
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หวัข้อ รายละเอียด 
แสดงสทิธ ิรวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิข้าจด
ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สามารถแบง่ได ้3 รปูแบบ ดงันี้ 
1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) 
2) ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 
3) ผลกระทบก าไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) 
ทัง้นี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 11 กรณี ตามรูปแบบการการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ การออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บับุคคลในวงจ ากดั และการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บัพนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย ดงันี้ 

กรณีที ่1 
ในกรณีที่ผู้ถอืหุน้เดมิทีไ่ดร้บัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 เป็นผู้ใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้จ านวน  
กรณีที ่2 
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทัง้
จ านวน แต่ผูใ้ชส้ทิธมิใิช่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
กรณีที ่3 
ในกรณีที่ผู้ถอืหุน้เดมิทีไ่ดร้บัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 เป็นผู้ใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธทิัง้จ านวน โดยที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัให้กบั
บุคคลในวงจ ากดัมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน แต่ไม่มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บั
พนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธ ิ
กรณีที ่4 
ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธจินครบทัง้จ านวน แต่ผูใ้ช้
สทิธมิใิช่ผูถ้ือหุน้ของบรษิัท โดยที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บับุคคลใน
วงจ ากัดมาใช้สิทธิทัง้จ านวน แต่ไม่มีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับ
พนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธ ิ
กรณีที ่5 
ในกรณีที่ผู้ถอืหุน้เดมิทีไ่ดร้บัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 เป็นผู้ใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธทิัง้จ านวน โดยที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัให้กบั
พนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน แต่ไม่มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บับุคคลในวงจ ากดัมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน  
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กรณีที ่6 
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทัง้
จ านวน แต่ผูใ้ชส้ทิธมิใิช่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ให้กับพนักงานของบรษิัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธทิัง้จ านวน แต่ไม่มผีู้ถือใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บับุคคลในวงจ ากดัมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน 
กรณีที ่7 
ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นเดมิทีไ่ด้รบัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 เป็นผู้ใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน โดยที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัให้กบั
บุคคลในวงจ ากดัมาใช้สทิธทิัง้จ านวน และผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บั
พนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน 
กรณีที ่8 
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทัง้
จ านวน แต่ผูใ้ชส้ทิธมิใิช่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ใหก้บับุคคลในวงจ ากดัมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน  และผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ใหก้บัพนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน 
กรณีที ่9 
ในกรณีที่มกีารใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บั
บุคคลในวงจ ากดัทัง้จ านวน  แต่ไม่มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั NRF-W1 และ 
NRF-ESOP W1 มาใชส้ทิธ ิ
กรณีที ่10 
ในกรณีที่มกีารใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บั
พนักงานของบรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อยทัง้จ านวน แต่ไม่มผีูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญั NRF-W1 และ NRF-W2 มาใชส้ทิธ ิ
กรณีที ่11 
ในกรณีที่มกีารใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บั
บุคคลในวงจ ากดั และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัใหก้บัพนักงานของบรษิัทและ/
หรอืบรษิทัย่อยทัง้จ านวน  แต่ไม่มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั NRF-W1 มาใช้
สทิธ ิ
 

1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
มรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้  
กรณีที ่1  
ไม่มผีลกระทบ  
 
 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 

       หน้า 10 / 16 
 

หวัข้อ รายละเอียด 
กรณีที ่2 
= จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุน้ปัน
ผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ +จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1) 

= 67,789,015 / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015) 
= รอ้ยละ 4.59 
กรณีที ่3 
= จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุน้ปัน 
ผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ +จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 )  
= 6,000,000/ (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+6,000,000) 
= รอ้ยละ 0.40 
กรณีที ่4 
= (จ านวนหุ้นรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุ้นรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ 

NRF-W2) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นปันผลที่จดัสรรในครัง้นี้ +จ านวนหุ้น
รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2) 

= (67,789,015 + 6,000,000)/ (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+6,000,000) 
= รอ้ยละ 4.97 
กรณีที ่5 
= จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1 / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวน
หุน้ปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ +จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้
รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1) 

= 3,500,000/ (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+3,500,000) 
= รอ้ยละ 0.24 
กรณีที ่6 
= (จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

NRF-ESOP W1) / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวน
หุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-
ESOP W1) 

= (67,789,015+ 3,500,000) / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+3,500,000) 
= รอ้ยละ 4.81 
กรณีที ่7 
= (จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

NRF-ESOP W1) / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ +จ านวน
หุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 
+ จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1) 
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= (6,000,000+ 3,500,000) / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+6,000,000+ 
3,500,000) 

= รอ้ยละ 0.64 
กรณีที ่8 
= (จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

NRF-W2 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1) / (จ านวนหุน้ทีช่ าระ
แลว้ + จ านวนหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ +จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 
+ จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
NRF-ESOP W1) 

= (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) 

= รอ้ยละ 5.20 
กรณีที ่9 
= จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปัน
ผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2) 

= 6,000,000 / (1,355,780,300+ 54,231,212 + 6,000,000) 
= รอ้ยละ 0.42 
กรณีที ่10 
= จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวน
หุน้ปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1) 

= 3,500,000 / (1,355,780,300+ 54,231,212 + 3,500,000) 
= รอ้ยละ 0.25 
กรณีที ่11 
= (จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

NRF-ESOP W1) / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้  +จ านวน
หุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1) 

= (6,000,000 + 3,500,000) / (1,355,780,300+ 54,231,212 +6,000,000 + 3,500,000) 
= รอ้ยละ 0.67 
 

2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
มรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้  
กรณีที ่1 - กรณีที ่11 
ไม่เกดิผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใชส้ทิธสิงูกว่า
ราคาตลาดก่อนการจดัสรร  
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 *โดยราคาตลาดก่อนการจดัสรรเป็นราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัทีท่ าการ
ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัเมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564 ซึ่งมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
(ราคาระหว่างวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ซึง่เท่ากบั 8.23 บาทต่อหุน้)  

 
3) ผลกระทบก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

มรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้  
กรณีที ่1 และ กรณีที ่2 
Earnings Per Share Dilution  
= (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings 

Per Share ก่อนจดัสรร* 
= (0.0917 – 0.0842)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 8.26 
* โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปัน
ผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1) 

กรณีที ่3 และ กรณีที ่4 
Earnings Per Share Dilution  
= (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings 

Per Share ก่อนจดัสรร* 
= (0.0917 – 0.0838)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 8.63 
* โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปัน
ผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2) 

กรณีที ่5 และ กรณีที ่6 
Earnings Per Share Dilution  
= (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings 

Per Share ก่อนจดัสรร* 
= (0.0917 – 0.0840)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 8.47 
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หวัข้อ รายละเอียด 
* โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปัน
ผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1 )  

กรณีที ่7 และ กรณีที ่8 
Earnings Per Share Dilution  
= (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings 

Per Share ก่อนจดัสรร* 
= (0.0917 – 0.0836)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 8.84 
* โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปัน
ผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1)  

กรณีที ่9 
Earnings Per Share Dilution  
= (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings 

Per Share ก่อนจดัสรร* 
= (0.0917 – 0.0878)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 4.25 
* โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปัน
ผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2) 

กรณีที ่10 
Earnings Per Share Dilution  
= (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings 

Per Share ก่อนจดัสรร* 
= (0.0917 – 0.0880)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 4.08 
* โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปัน
ผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1) 

 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 

       หน้า 14 / 16 
 

หวัข้อ รายละเอียด 
กรณีที ่11 
Earnings Per Share Dilution  
= (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings 

Per Share ก่อนจดัสรร* 
= (0.0917 – 0.0876)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 4.49 
* โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปัน
ผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 + จ านวนหุน้รองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากรณีที่บรษิัทเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล 
เฮลท์ จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 โดยบรษิทัจะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 7,643,892 
หุน้ (Share swap) ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั จะเกดิผลกระทบ 
ดงันี้  

1) ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ด้รบัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 เป็นผูใ้ช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้จ านวน โดยทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ให้กับบุคคลในวงจ ากัดมาใช้สิทธทิัง้จ านวน และผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้น
สามญัใหก้บัพนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน และมกีารออก
หุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อลงทุนในบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั (GTH) 
(1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) 

= (จ านวนหุ้นรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 + จ านวนหุ้นรองรบัใบส าคญั
แสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1 + จ านวนหุน้ทีอ่อกให ้GTH ) / (จ านวนหุน้ทีช่ าระ
แล้ว + จ านวนหุ้นปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุ้นรองรบัใบส าคญัแสดง
สทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 + จ านวนหุน้
รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1 +จ านวนหุน้ทีอ่อกให ้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) 

= รอ้ยละ 1.15 
(2) ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 

ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้
สทิธสิูงกว่าราคาตลาดก่อนการจดัสรร และการออกหุน้เพิม่ทุนเพื่อลงทุนในบรษิทั 
โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการจดัสรร 

(3) ผลกระทบก าไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) 
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / 

Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* 
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หวัข้อ รายละเอียด 
= (0.0917 – 0.0832)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 9.31 
* โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
** Earnings Per Share หลังจัดสรร = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + 

จ านวนหุ้นปันผลที่จดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
NRF-W1  + จ านวนหุ้นรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 +จ านวนหุ้น
รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1+จ านวนหุน้ทีอ่อกให ้GTH )  

 
2) ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 จนครบทัง้

จ านวน แต่ผู้ใช้สทิธมิใิช่ผู้ถือหุ้นของบรษิัท โดยที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น
สามญัใหก้บับุคคลในวงจ ากดัมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน  และผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัใหก้บัพนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน และมกีาร
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อลงทุนในบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั 
(1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) 

= (จ านวนหุ้นรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุ้นรองรบัใบส าคญั
แสดงสทิธ ิNRF-W2 + จ านวนหุ้นรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1 + 
จ านวนหุน้ทีอ่อกให ้GTH) / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรใน
ครัง้นี้  +จ านวนหุ้นรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จ านวนหุ้นรองรับ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP 
W1 + จ านวนหุน้ทีอ่อกให ้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) 
= รอ้ยละ 5.68 

(2) ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 
ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้
สทิธสิูงกว่าราคาตลาดก่อนการจดัสรร และการออกหุน้เพิม่ทุนเพื่อลงทุนในบรษิทั 
โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการจดัสรร 

(3) ผลกระทบก าไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) 
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / 

Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* 
= (0.0917 – 0.0832)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 9.31 
* โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
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หวัข้อ รายละเอียด 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุน้ปัน
ผลที่จ ัดสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุ้นรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ NRF-W1  + จ านวนหุ้น
รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 +จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP 
W1+จ านวนหุน้ทีอ่อกให ้GTH) 

 


