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สรปุรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอน็อาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั 
(มหาชน) ให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย ครัง้ท่ี 1 (NRF-ESOP W1) 

 
1. วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็นในการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 

การก าหนดใหม้โีครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั 
(มหาชน) ใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (NRF-ESOP W1) มวีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งก าลงัใจ
ใหก้บับุคลากรทีม่ส่ีวนร่วมในความส าเรจ็ของบรษิทัทีผ่่านมา ใหพ้นักงานมส่ีวนร่วมในความเป็นเจา้ของบรษิทั และเพื่อ
สรา้งแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏบิตังิานแก่บุคลากรของบรษิทัใหม้คีวามตัง้ใจในการท างานกบับรษิทัต่อไปใน
ระยะยาว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบรษิัทใน
อนาคต 

2. รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั 

หวัข้อ รายละเอียด 
ประเภท ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของของบรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั 

(มหาชน) ให้แก่พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที่ 1 ( “ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื 
“NRF-ESOP W1”) 

ชนิด ระบุชื่อผูถ้อืและไม่สามารถเปลีย่นมอืได ้
จ านวน ไม่เกนิ 3,500,000 หน่วย 
จ านวนผูถ้อืหุน้สามญัที่
จดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิ

ไม่เกนิ 3,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.26 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

วธิกีารจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย โดยไม่ผ่านผูร้บัช่วงซื้อหลกัทรพัย ์
ทัง้นี้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
หรอื ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร มอี านาจในการพจิารณาก าหนดรายชื่อพนักงานผู้มสีทิธไิดร้บั
ใบส าคญัแสดงสทิธแิละจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่พนักงานแต่ละรายดงักล่าวจะได้รบั โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัที่ได้ขอ
อนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหน่วย  
อตัราการใชส้ทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนได ้1 หุน้ เวน้แต่จะมกีารปรบั

สทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ
ราคาใชส้ทิธ ิ 10.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธติามเงือ่นการปรบัสทิธ ิ
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ไม่เกนิ 2 ปี นับจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
วนัทีอ่อกและเสนอขาย ก าหนดวันที่เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ให้แก่

พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ในวนัที ่24 - 25 , 27 พฤษภาคม 2564 
วนัก าหนดการใชส้ทิธ ิและ
สดัส่วนการใชส้ทิธ ิ

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 
สามารถใชส้ทิธไิดต้ามรายละเอยีด ดงันี้ 
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หวัข้อ รายละเอียด 

- ครัง้แรก ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 2564 :  สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัไดใ้นจ านวนไม่เกนิหนึ่งใน
สีส่่วน (1/4) ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีบุ่คคลดงักล่าวไดร้บัจดัสรรทัง้หมด 

- ครัง้ทีส่อง ณ วนัที ่15 มถิุนายน 2565 :  สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัไดใ้นจ านวนไม่เกนิหนึ่ง
ในสีส่่วน (1/4) ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีบุ่คคลดงักล่าวไดร้บัจดัสรรทัง้หมด 

- ครัง้ทีส่าม ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 2565 :  สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัไดใ้นจ านวนไม่เกนิหนึ่ง
ในสีส่่วน (1/4) ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีบุ่คคลดงักล่าวไดร้บัจดัสรรทัง้หมด 

- ครัง้ทีส่ี ่(ครัง้สุดทา้ย) ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2566 :  สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัไดใ้นจ านวน
ไม่เกนิหนึ่งในสีส่่วน (1/4) ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีบุ่คคลดงักล่าวไดร้บัจดัสรรทัง้หมด 

ทัง้นี้ หากวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการให้เลื่อนเป็นวนัท าการสุดท้ายก่อนวนั
ก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 
หากมีเศษจากการค านวณจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัได้ตาม
อตัราส่วนการใชส้ทิธดิงักล่าวใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน 

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืจากการใชส้ทิธหิรอืไม่ถูกใชส้ทิธใินวนัก าหนดการใชส้ทิธใิด สามารถ
สะสมเพื่อน าไปใชส้ทิธไิด้ในวนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้ต่อไปตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ตามระยะเวลาและสดัส่วนการใชส้ทิธทิีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยหากครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดง
สทิธแิลว้ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่ถูกใชส้ทิธจิะถูกยกเลกิและสิน้สภาพไป 

ระยะเวลาแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธ ิ

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

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

ไม่มตีลาดรอง  

ตลาดรองของหุน้สามญัที่
เกดิจากการใชส้ทิธ ิ

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง
การใชส้ทิธ ิ

เมื่อมกีารด าเนินการปรบัราคาการใช้สทิธ ิและ/หรอือตัราการใช้สทิธ ิ(หรอืปรบัจ านวนหน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธแิทนการปรบัอตัราการใชส้ทิธ)ิ ตามเงื่อนไขในการปรบัสทิธติามทีจ่ะระบุไว้
ในขอ้ก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
(“ขอ้ก าหนดสทิธ”ิ)  

เงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ บรษิทัจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
เมื่อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งออกหุน้สามญัใหม่เพื่อ
รองรบัการปรบัสิทธ ิทัง้นี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ 
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หวัข้อ รายละเอียด 
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 เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) หรอืบุคคลทีบ่รษิทัจะแตง่ตัง้ใหเ้ป็นนาย
ทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธแิทนบรษิทั 

สทิธแิละผลประโยชน์อื่น ไม่ม ี
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  
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กรณีที ่3 
ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นเดมิทีไ่ด้รบัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 เป็นผู้ใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน โดยที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัให้กบั
บุคคลในวงจ ากดัมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน แต่ไม่มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บั
พนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธ ิ
กรณีที ่4 
ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธิจนครบทัง้จ านวน แต่ผูใ้ช้
สทิธมิใิช่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บับุคคลใน
วงจ ากัดมาใช้สิทธิทัง้จ านวน แต่ไม่มีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับ
พนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธ ิ
กรณีที ่5 
ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นเดมิทีไ่ด้รบัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 เป็นผู้ใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน โดยที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัให้กบั
พนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน แต่ไม่มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บับุคคลในวงจ ากดัมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน  
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 มาใชส้ทิธทิัง้จ านวน 
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กรณีที ่10 
ในกรณีที่มกีารใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บั
พนักงานของบรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อยทัง้จ านวน แต่ไม่มผีูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญั NRF-W1 และ NRF-W2 มาใชส้ทิธทิัง้จ านวน 
กรณีที ่11 
ในกรณีที่มกีารใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้ อหุน้สามญัใหก้บั
บุคคลในวงจ ากดั และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัใหก้บัพนักงานของบรษิัทและ/
หรอืบรษิทัย่อยทัง้จ านวน  แต่ไม่มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั NRF-W1 มาใช้
สทิธทิัง้จ านวน 
 

1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
มรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้  
กรณีที ่1  
ไม่มผีลกระทบ  
กรณีที ่2 
= จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + 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 าระแลว้ + 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 านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

NRF-W2) / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ +จ านวนหุน้
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) 
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= 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) 

= (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 
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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) เนื่องจากราคาใชส้ทิธสิูงกว่า
ราคาตลาดก่อนการจดัสรร  
*โดยราคาตลาดก่อนการจดัสรรเป็นราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัทีท่ า
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564 ซึ่งมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุ้น ประจ าปี 2564 (ราคาระหว่างวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ซึ่ง
เท่ากบั 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)  
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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 
* 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 านวนหุน้
รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 +จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP 
W1)  
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หวัข้อ รายละเอียด 
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**) / Earning 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) 

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 เมื่อพจิารณากรณีทีบ่รษิทัเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ 
เฮลท ์จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 โดยบรษิทัจะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 7,643,892 
หุน้ (Share swap) ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั จะเกดิผลกระทบ 
ดงันี้  



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

         หน้า 10/14 
 

หวัข้อ รายละเอียด 
1) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดร้บัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 เป็นผูใ้ช้

สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้จ านวน โดยทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ใหก้บับุคคลในวงจ ากดัมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน และผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สามญัใหก้บัพนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน และมกีารออก
หุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อลงทุนในบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั (GTH) 
(1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) 

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

= (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 1.15 
(2) ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 

ไม่เกดิผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใช้
สทิธสิงูกว่าราคาตลาดก่อนการจดัสรร และการออกหุน้เพิม่ทุนเพือ่ลงทุนในบรษิทั 
โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการจดัสรร 

(3) ผลกระทบก าไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) 
= (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / 

Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* 
= (0.0917 – 0.0832)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 9.31 
* โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + 

จ านวนหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
NRF-W1  + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 +จ านวนหุน้
รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1+จ านวนหุน้ทีอ่อกให ้GTH )  

 
2) ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 จนครบทัง้

จ านวน แต่ผูใ้ชส้ทิธมิใิช่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สามญัใหก้บับุคคลในวงจ ากดัมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน  และผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัใหก้บัพนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมาใชส้ทิธทิัง้จ านวน และมกีาร
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อลงทุนในบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั 
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หวัข้อ รายละเอียด 
(1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) 

= (จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญั
แสดงสทิธ ิNRF-W2 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1 + 
จ านวนหุน้ทีอ่อกให ้GTH) / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรใน
ครัง้นี้ +จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 + จ านวนหุน้รองรบั
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) 
ไม่เกดิผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใช้
สทิธสิงูกว่าราคาตลาดก่อนการจดัสรร และการออกหุน้เพิม่ทุนเพือ่ลงทุนในบรษิทั 
โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการจดัสรร 

(3) ผลกระทบก าไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) 
= (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / 

Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* 
= (0.0917 – 0.0832)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 9.31 
* 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 านวนหุน้
รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 +จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP 
W1+จ านวนหุน้ทีอ่อกให ้GTH) 

 
3. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงถึงความจ าเป็นในการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดทีใ่ชแ้ละการก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า
การก าหนดราคาใช้สทิธขิอง NRF-ESOP W1 ที่ราคาใช้สทิธ ิ10.00 บาท เป็นราคาที่มคีวามเหมาะสมในการจูงใจให้
บุคลากรทุม่เทใหก้บัการด าเนินงานของบรษิทั โดยราคาทีเ่สนอขายเมื่อรวมกบัราคาการใชส้ทิธแิปลงสภาพแลว้เป็นราคา
ทีส่งูกว่าราคาตลาด 

4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั 
ผูท้ีจ่ะไดร้บัการจดัสรรจะต้องมสีถานะเป็นพนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ณ วนัทีม่กีารจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธ ิทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะ
เป็นผูก้ าหนดรายชื่อและ/หรอืคุณสมบตัขิองพนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แต่ละรายจะได้รบัการจดัสรร ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการ
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พจิารณาต าแหน่งและอายุงานประกอบ โดยจะจดัสรรใหเ้สรจ็ภายใน 1 ปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั 

5. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือ
บริษทัยอ่ยในครัง้น้ี 
ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหก้บัพนักงานของบรษิทัและ/หรอื
บรษิทัย่อยทัง้จ านวน  
1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) 

= จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญั
แสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1) 

= 3,500,000 / (1,355,780,300+  3,500,000) 
= รอ้ยละ 0.26 

2) ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 
ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สทิธสิูงกว่าราคาตลาดก่อนการ
จดัสรร  
*โดยราคาตลาดก่อนการจดัสรรเป็นราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิทัทีท่ าการซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564 ซึง่มี
มติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2564 (ราคาระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 
กุมภาพนัธ ์2564 ซึง่เท่ากบั 8.23 บาทต่อหุน้)  

3) ผลกระทบก าไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) 
Earnings Per Share Dilution  
= (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* 
=  (0.0917 – 0.0915)  / 0.0917 
= รอ้ยละ 0.26 
* โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + +จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดง
สทิธ ิNRF-ESOP W1) 

6. เง่ือนไขการใช้สิทธิของพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
(1) ผูใ้ชส้ทิธติอ้งมสีถานะเป็นพนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ณ วนัทีใ่ชส้ทิธ ิยกเวน้เป็นกรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) 

– (3) 
(2) กรณีทีพ่นักงานถงึแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสญูตามค าสัง่ศาล ไรค้วามสามารถ และ/หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอื

กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเห็นสมควร ให้ผู้พทิกัษ์ หรอืผู้อนุบาล หรอื
ทายาท สามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธแิทนไดต้ามสทิธทิีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธผิู้นัน้ไดร้บั ณ วนัทีถ่งึแก่
กรรม หรอืสาบสูญตามค าสัง่ศาล ไร้ความสามารถ หรอืเสมอืนไร้ความสามารถ ตามแต่กรณี โดยสามารถใชส้ทิธิ
ดงักล่าวไดจ้นครบอายุของใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ 

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ก) เกษยีณอายุตามระเบยีบของบรษิทั หรอื (ข) ไดโ้อนยา้ยสงักดัหรอืบรษิทัตามที่
คณะกรรมการบรษิทั/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเหน็ชอบ โดยทีพ่นักงานดงักล่าวยงัคงเป็นพนักงานของบรษิัท
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และ/หรอืบรษิทัย่อย ณ วนัทีใ่ชส้ทิธ ิใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในกรณีเกษียณอายุ) หรอืพนักงานดงักล่าว (กรณี
โอนย้ายสงักดั หรอืบริษัท) สามารถใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิด้จนครบอายุของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ได้รบั
จดัสรรนัน้ (แลว้แต่กรณี) 
    กรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท ก่อนหรือในวนัใช้สิทธ ิด้วยเหตุอื่น
นอกจากกรณีตาม (2) - (3) ขา้งตน้ หรอืดว้ยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามขอ้ก าหนดสทิธ ิ(ถา้ม)ี ใหพ้นักงานของบรษิทั
และ/หรือบริษัทย่อยรายนัน้ ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัดงักล่าวได้ และให้น า
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากกรณีดังกล่าวมาจัดสรรใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จะเป็นผูก้ าหนดรายชื่อและ/หรอืคุณสมบตัิ
ของพนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใินกรณีนี้ 

(4) กรณีใชส้ทิธไิม่ครบตามใบส าคญัแสดงสทิธเิมื่อพน้วนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยแลว้ แต่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ใชส้ทิธซิือ้
หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใชส้ทิธไิม่ครบถ้วน หรอืมไิดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขการใชส้ทิธทิีก่ าหนดไวอ้ย่าง
ครบถว้น ใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิละสทิธกิารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอื และใบส าคญัแสดงสทิธิ
สิน้สภาพลงในทนัทโีดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิโดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่มสีทิธเิรยีกรอ้งใดๆ จากบรษิทั 
 

7. ข้อผกูพนัระหวา่งบริษทัและพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อยในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดสทิธ ิ

8. รายช่ือกรรมการท่ีจะได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รบัการจดัสรรใน
ครัง้น้ี 
- ไม่ม ี– 
 

9. รายช่ือผู้บริหาร พนักงานทุกรายท่ีได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีขออนุมติัในครัง้น้ี 
           - ไมม่ ี– 

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขาย  
ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรอืพนักงาน ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ.32/2551”) การออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธติ่อกรรมการหรอืพนักงานตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และต้องไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิ
กว่ารอ้ยละสบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงคดัคา้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่าว 
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11. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชมุ และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

ล าดบัที ่ รายชื่อ จ านวนใบแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร 

1. นางเกศรา มญัชุศร ี - 

2. นายธรรศ อุดมธรรมภกัด ี - 

 


