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สรุปสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษทั เอ็นอาร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด (มหาชน) ที่จดั สรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด ครัง้ ที่ 2 (NRF-W2)
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2564 ได้มมี ติให้บริษัทนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 6,000,000 หน่ วย
(NRF-W2 หรือ Warrant PP) ในราคาเสนอขายหน่ วยละ 0.10 บาท และมีราคาใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00
บาทต่อหุน้
บริษทั จึงขอนาเสนอข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกบการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ต่อบุคคลในวงจากัด ซึง่ มีสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย
1) รายละเอียดของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วย
ละ 0.10 บาท รวมเป็ นมูลค่าเสนอขาย 600,000 บาท
สรุปรายละเอียดสาคัญของ NRF-W2 ดังนี้
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยกาหนดวันครบอายุคอื วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ราคาใช้สทิ ธิ
10.00 บาทต่อหุน้ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงือ่ นการปรับสิทธิ
วันทีอ่ อกและเสนอขาย
กาหนดวันทีเ่ สนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ให้แก่บุคคลในวงจากัดในวันที่ 24 - 25 , 27 พฤษภาคม
2564
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 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ทัง้ นี้ หากวันกาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการให้เลื่อนเป็ น
วันทาการสุดท้ายก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิหน่ วยละ 0.10 บาท รวมกับ ราคาใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้น สามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิน้ี เป็ นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม หากวัน ที่มกี ารแปลงสภาพหลักทรัพย์
ดังกล่าว ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ผู้ลงทุนที่จะได้รบั การจัดสรรหุ้นหรือ
หลักทรัพย์แปลงสภาพจะถูกกาหนดระยะเวลาการห้ามขายหุน้ ทัง้ หมด (Silent Period) สาหรับผู้ลงทุนทีใ่ ช้
สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ทไ่ี ด้จากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัดในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดเป็ นเวลา 1 ปี ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกาหนดระยะเวลาห้าม
ขายหุน้ (Silent Period) สาหรับการเสนอขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจากัด และอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
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2) ประเภทผูล้ งทุนทีจ่ ะได้รบั การเสนอขาย
SFBN Capital II LLC
3) วิธเี สนอขายและการจัดสรร
บริษทั จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่งมีขอ้ มูลและรายละเอียดตามข้อ 2
ภายหลังจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ทาการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวโดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผู้มอี านาจในการกาหนดระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่ าวให้แก่ SFBN
Capital II LLC ตามที่เ ห็น สมควรและเหมาะสม โดยระยะเวลาการเสนอขายดัง กล่ า วต้อ งไม่ ข ดั กับ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหน่ วยละ 0.10
บาท
4) วิธกี ารกาหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด
ราคาทีเ่ สนอขายเมื่อรวมกับราคาการใช้สทิ ธิแปลงสภาพแล้วเป็ นราคาทีส่ งู กว่าราคาตลาด
5) ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลใน
วงจากัด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
วิ ธีการคานวณ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ = จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 / (จานวนหุน้ ที่
ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2)
(Control Dilution)
= 6,000,000 / (1,355,780,300+6,000,000)
= ร้อยละ 0.44
การลดลงของราคา (Price
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย-ราคาตลาดหลังเสนอขาย)/ราคาตลาด
Dilution)
ก่อนการเสนอขาย)
= ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
เนื่องจากราคาใช้สทิ ธิสงู กว่าราคาตลาด
การลดลงของกาไรต่อหุน้ (EPS = (EPS ก่อนการเสนอขาย*- EPS หลังการเสนอขาย**)/ EPS ก่อน
Dilution)
การเสนอขาย*)
= (0.0917 – 0.0913) / 0.0917
= ร้อยละ 0.44
* โดย EPS ก่อนการเสนอขาย = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
** EPS หลังการเสนอขาย= กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว +
จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้)
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2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจากัด
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี้ ได้แก่
รายชื่อบุคคลในวงจากัด
SFBN Capital II LLC
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
เป็ นบริษทั ทีม่ ี Mr. Charles Chanaratsopon และ Mr. Keith Richman เป็ น
กรรมการและผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ โดย Mr. Charlie Chanaratsopon และ Mr.
Keith Richman เป็ น ผู้บ ริห ารของ Boosted Ecommerce, Inc. (บริษัท ใน
ประเทศสหรัฐ อเมริก า) ทัง้ นี้ Boosted Ecommerce, Inc. เป็ นผู้ ร่ ว มทุ น
ร่วมกับ บริษทั เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จากัด (บริษทั ย่อยของบริษทั ) เพื่อ
ลงทุนใน Boosted NRF Corporation
วันทีจ่ ดั ตัง้ บริษทั
18 พฤศจิกายน 2563 ณ รัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ลักษณะธุรกิจ
การเข้าไปลงทุนหรือถือหุน้ ในกิจการอื่นๆ หรือประกอบธุรกิจอื่นใด ทีไ่ ม่ขดั
กับกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายชื่อคณะกรรมการของ SFBN Capital II LLC
1) Mr. Charles Chanaratsopon
2) Mr. Keith Richman
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ SFBN Capital II LLC
1) Mr. Charles Chanaratsopon
2) Mr. Keith Richman
โดยที่ SFBN Capital II LLC ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็ นกรรมการของบริษทั แต่อย่างใด

3.

4.
5.

6.

คารับรองของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการพิ จารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน
คณะกรรมการรับรองว่าในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ SFBN Capital II LLC คณะกรรมการได้
ดาเนิ น การด้วยความระมัด ระวัง และเห็น ว่าบุ คคลดังกล่า วเป็ นผู้มีความพร้อ มด้านเงิน ลงทุน ในการซื้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทีเ่ สนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด หรือ NRF-W2
ความสัมพันธ์กบั บุคคลในวงจากัด
ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับบริษทั และบริษทั ย่อยในลักษณะทีท่ าให้เข้าข่ายเป็ นบุคคลเกีย่ วโยงและเป็ น
รายการเกีย่ วโยงกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และไม่ใช่
บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
วัตถุประสงค์ของการออกหลักทรัพย์และแผนการใช้เงิ น
บริษทั ต้องการเงินทุนเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นที่เกิ ดจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อบุคคลใน
วงจากัด
โปรดพิจารณารายละเอียดในรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (NRF-W2)
เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดที่สาคัญที่ทากับบุคคลในวงจากัด
-ไม่ม-ี
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7. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
-ไม่ม-ี
8. เงื่อนไขการเข้าทารายการ
1) บริษทั ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจากัด
2) บริษทั ต้องได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจากัด
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
1) เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจากัด
บริษัท จะจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ของบริษัท (NRF-W2) จ านวนไม่ เ กิน
6,000,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่ วยละ 1.00 บาท ให้แก่ SFBN Capital II LLC โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่า ผู้ลงทุนรายดังกล่าว มีเงินทุนเพียงพอสาหรับการเข้าจองซื้อ NRF-W2 ที่บริษัท
เสนอขายในครัง้ นี้ และจะเป็ นการช่วยสนับสนุ นธุรกิจของ Boosted NRF Corporation ซึ่งเป็ นบริษทั
ร่ ว มทุ น ระหว่ า ง บริ ษั ท เอ็ น อาร์ เ อฟ คอนซู เ มอร์ จ ากั ด (บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ) กั บ Boosted
Ecommerce, Inc. (บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อวัตถุประสงค์ในธุรกิจ Branded e-Commerce
บน Amazon.com
2) ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหลักทรัพย์
บริษทั มีเป้ าหมายทีจ่ ะใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายในครัง้ นี้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั
3) ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ ทุน แผนการใช้เงินและโครงการทีจ่ ะดาเนินการ และความเพียงพอของ
แหล่งเงินทุน
บริษทั ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
4) ผลกระทบที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้น ต่ อ การประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลกา ร
ดาเนินงานของบริษทั จากการเพิม่ ทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือ โครงการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รบั จากการเพิม่ ทุนจะช่วยในการดาเนินธุรกิจและ
ขยายธุรกิจของบริษทั ซึง่ จะเป็ นการช่วยส่งเสริมศักยภาพในการเปิ ดโอกาสทางธุรกิจให้กบั บริษทั อีกทัง้
ส่งผลให้บริษทั มีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ทีแ่ ข็งแกร่งยิง่ ขึน้
5) ทีม่ าของการกาหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายดังกล่าว
ราคาทีเ่ สนอขาย คือหน่ วยละ 0.10 บาท บวกกับ ราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพ โดยใช้ราคาเดียวกับการใช้
สิทธิแปลงสภาพ NRF-W1 ทีบ่ ริษทั ได้จดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมโดยไม่คดิ มูลค่า คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่าราคาทีไ่ ด้มกี ารตกลงกันนัน้ มีราคาสูงกว่าราคาตลาด และเป็ นราคาทีม่ คี วามเหมาะสมแล้ว
10. คารับรองของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเพิ่ มทุน
คณะกรรมการบริษทั ขอรับรองว่าได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้แล้ว อย่างไรก็ดหี ากการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้ องร้องเรียกค่าเสีย หายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษทั ได้
ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบตั หิ น้าที่
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นัน้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องได้ประโยชน์โดยมีชอบ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิฟ้องร้อง
เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษทั ฯ ตามมาตร 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษทั ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั
-ไม่ม-ี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายการเงินและการลงทุน
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รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด
ของบริษทั เอ็นอาร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด (มหาชน) (NRF-W2)
หัวข้อ
รายละเอียด
ประเภท
ใบสาคัญแสดงสิทธิทซ่ี ้อื หุน้ สามัญของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 2 ( “ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” หรือ “NRF-W2”)
ชนิด
ระบุช่อื ผูถ้ อื และไม่สามารถเปลีย่ นมือได้
จานวน
ไม่เกิน 6,000,000 หน่วย
จานวนผูถ้ อื หุน้ สามัญที่
ไม่เกิน 6,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.44 ของจานวนหุน้ ที่
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ จาหน่ายแล้วทัง้ 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
วิธกี ารจัดสรร
จัดสรรให้กบั ผูล้ งทุนในวงจากัด 1 ราย คือ SFBN Capital II LLC
ราคาเสนอขาย
0.10 บาทต่อหน่วย
อัตราการใช้สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย สามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุน้ เว้นแต่จะมีการปรับ
สิทธิตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สทิ ธิ
10.00 บาทต่อหุน้ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันทีอ่ อกและเสนอขาย
กาหนดวันทีเ่ สนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่บุคคลใน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
วงจากัดในวันที่ 24 - 25 , 27 พฤษภาคม 2564
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 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ทัง้ นี้ หากวันกาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการให้เลื่อนเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
ระยะเวลาแจ้งความจานงใน ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ในทุกวันทาการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ
การใช้สทิ ธิ
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย ซึ่งผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิภายใน 15 วันก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง ไม่มตี ลาดรอง
สิทธิ
ตลาดรองของหุน้ สามัญที่
บริษัท จะน าหุ้น สามัญที่เ กิด จากการใช้สิทธิจดทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาด
เกิดจากการใช้สทิ ธิ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หัวข้อ
เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่
เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง
การใช้สทิ ธิ

เงือ่ นไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
เงือนไขอื่น

รายละเอียด
เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิ (หรือปรับจานวนหน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สทิ ธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามทีจ่ ะระบุไว้
ในข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(“ข้อกาหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่กี าหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ทีอ่ อกใหม่และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
บริษทั จะดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
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
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
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หัวข้อ

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

รายละเอียด
แสดงสิทธิ รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่ 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 ในการพิจ ารณาผลกระทบแบ่ ง เป็ น 11 กรณี ตามรูป แบบการการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั บุคคลในวงจากัด และการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ดังนี้
กรณีท่ี 1
ในกรณีท่ผี ู้ถอื หุน้ เดิมทีไ่ ด้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็ นผู้ใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน
กรณีท่ี 2
ในกรณีท่มี ีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทัง้
จานวน แต่ผใู้ ช้สทิ ธิมใิ ช่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
กรณีท่ี 3
ในกรณีท่ผี ู้ถอื หุน้ เดิมทีไ่ ด้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็ นผู้ใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน โดยที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญให้กบั
บุคคลในวงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน แต่ไม่มผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั
พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิ
กรณีท่ี 4
ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้ จานวน แต่ผใู้ ช้
สิทธิมใิ ช่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท โดยที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั บุค คลใน
วงจ ากัด มาใช้สิท ธิท ัง้ จ านวน แต่ ไ ม่ มีผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ ให้กับ
พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิ
กรณีท่ี 5
ในกรณีท่ผี ู้ถอื หุน้ เดิมทีไ่ ด้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็ นผู้ใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน โดยที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญให้กบั
พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน แต่ไม่มผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั บุคคลในวงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน
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กรณีท่ี 6
ในกรณีท่มี ีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทัง้
จานวน แต่ผใู้ ช้สทิ ธิมใิ ช่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั โดยทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
ให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิทงั ้ จานวน แต่ไม่มผี ู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั บุคคลในวงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน
กรณีท่ี 7
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นเดิมทีไ่ ด้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็ นผู้ใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน โดยที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญให้กบั
บุคคลในวงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั
พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน
กรณีท่ี 8
ในกรณีท่มี ีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทัง้
จานวน แต่ผใู้ ช้สทิ ธิมใิ ช่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั โดยทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
ให้กบั บุคคลในวงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
ให้กบั พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน
กรณีท่ี 9
ในกรณีท่มี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั
บุคคลในวงจากัดทัง้ จานวน แต่ไม่มผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ NRF-W1 และ
NRF-ESOP W1 มาใช้สทิ ธิ
กรณีท่ี 10
ในกรณีท่มี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยทัง้ จานวน แต่ไม่มผี ถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ สามัญ NRF-W1 และ NRF-W2 มาใช้สทิ ธิ
กรณีท่ี 11
ในกรณีท่มี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั
บุคคลในวงจากัด และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญให้กบั พนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษทั ย่อยทัง้ จานวน แต่ไม่มผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ NRF-W1 มาใช้
สิทธิ
1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
มีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
กรณีท่ี 1
ไม่มผี ลกระทบ
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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 รองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 )
= 6,000,000/ (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+6,000,000)
= ร้อยละ 0.40
กรณีท่ี 4
= (จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-W2) / (จ านวนหุ้น ที่ชาระแล้ว + จ านวนหุ้นปั น ผลที่จดั สรรในครัง้ นี้ +จ านวนหุ้น
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ 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
หุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ +จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ 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
= (จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-ESOP W1) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวน
หุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRFESOP 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
= (จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-ESOP W1) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ +จานวน
หุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2
+ จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ 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)
= ร้อยละ 0.64
กรณีท่ี 8
= (จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-W2 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระ
แล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ +จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1
+ จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
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)
= ร้อยละ 5.20
กรณีท่ี 9
= จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั น
ผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2)
= 6,000,000 / (1,355,780,300+ 54,231,212 + 6,000,000)
= ร้อยละ 0.42
กรณีท่ี 10
= จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1/ (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวน
หุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)
= 3,500,000 / (1,355,780,300+ 54,231,212 + 3,500,000)
= ร้อยละ 0.25
กรณีท่ี 11
= (จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-ESOP W1) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ +จานวน
หุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)
= (6,000,000 + 3,500,000) / (1,355,780,300+ 54,231,212 +6,000,000 + 3,500,000)
= ร้อยละ 0.67
2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
มีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
กรณีท่ี 1 - กรณีท่ี 11
ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สทิ ธิสงู กว่า
ราคาตลาดก่อนการจัดสรร
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*โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ทีท่ าการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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)
กรณีท่ี 5 และ กรณีท่ี 6
Earnings Per Share Dilution
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings
Per Share ก่อนจัดสรร*
= (0.0917 – 0.0840) / 0.0917
= ร้อยละ 8.47
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* 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 รองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)
กรณีท่ี 9
Earnings Per Share Dilution
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings
Per Share ก่อนจัดสรร*
= (0.0917 – 0.0878) / 0.0917
= ร้อยละ 4.25
* 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-W2)
กรณีท่ี 10
Earnings Per Share Dilution
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings
Per Share ก่อนจัดสรร*
= (0.0917 – 0.0880) / 0.0917
= ร้อยละ 4.08
* 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-ESOP W1)
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กรณีท่ี 11
Earnings Per Share Dilution
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings
Per Share ก่อนจัดสรร*
= (0.0917 – 0.0876) / 0.0917
= ร้อยละ 4.49
* 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-W2 + จานวนหุน้ รองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากรณีท่บี ริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท 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) ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้รบั 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
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*
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= (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)
= 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
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** 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)

หน้า 16 / 16

