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สรุปรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั เอ็นอาร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด
(มหาชน) ให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1)
1. วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ
การกาหนดให้มโี ครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด
(มหาชน) ให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกาลังใจ
ให้กบั บุคลากรทีม่ สี ่วนร่วมในความสาเร็จของบริษทั ทีผ่ ่านมา ให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็ นเจ้าของบริษทั และเพื่อ
สร้างแรงจูงใจและเป็ นผลตอบแทนการปฏิบตั งิ านแก่บุคลากรของบริษทั ให้มคี วามตัง้ ใจในการทางานกับบริษทั ต่อไปใน
ระยะยาว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
อนาคต
2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
หัวข้อ

รายละเอียด
ประเภท
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด
(มหาชน) ให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 ( “ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ
“NRF-ESOP W1”)
ชนิด
ระบุช่อื ผูถ้ อื และไม่สามารถเปลีย่ นมือได้
จานวน
ไม่เกิน 3,500,000 หน่วย
จานวนผูถ้ อื หุน้ สามัญที่
ไม่เกิน 3,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.26 ของจานวนหุน้ ที่
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั
วิธกี ารจัดสรร
จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย โดยไม่ผ่านผูร้ บั ช่วงซื้อหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายชื่อพนักงานผู้มสี ทิ ธิได้รบั
ใบสาคัญแสดงสิทธิและจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่พี นักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รบั โดย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญที่ได้ขอ
อนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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 นการปรับสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันทีอ่ อกและเสนอขาย
ก าหนดวัน ที่เ สนอขายใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ให้แ ก่ ใ ห้แ ก่
พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ในวันที่ 24 - 25 , 27 พฤษภาคม 2564
วันกาหนดการใช้สทิ ธิ และ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
สัดส่วนการใช้สทิ ธิ
สามารถใช้สทิ ธิได้ตามรายละเอียด ดังนี้
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หัวข้อ

รายละเอียด
- ครัง้ แรก ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 : สามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ในจานวนไม่เกินหนึ่งใน
สีส่ ่วน (1/4) ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทบ่ี ุคคลดังกล่าวได้รบั จัดสรรทัง้ หมด
- ครัง้ ทีส่ อง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 : สามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ในจานวนไม่เกินหนึ่ง
ในสีส่ ่วน (1/4) ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทบ่ี ุคคลดังกล่าวได้รบั จัดสรรทัง้ หมด
- ครัง้ ทีส่ าม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 : สามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ในจานวนไม่เกินหนึ่ง
ในสีส่ ่วน (1/4) ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทบ่ี ุคคลดังกล่าวได้รบั จัดสรรทัง้ หมด
- ครัง้ ทีส่ ่ี (ครัง้ สุดท้าย) ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 : สามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ในจานวน
ไม่เกินหนึ่งในสีส่ ่วน (1/4) ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทบ่ี ุคคลดังกล่าวได้รบั จัดสรรทัง้ หมด
ทัง้ นี้ หากวันกาหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการให้เลื่อนเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
หากมีเศษจากการคานวณจ านวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้น สามัญ ได้ต าม
อัตราส่วนการใช้สทิ ธิดงั กล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน

ใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี หลือจากการใช้สทิ ธิหรือไม่ถูกใช้สทิ ธิในวันกาหนดการใช้สทิ ธิใด สามารถ
สะสมเพื่อนาไปใช้สทิ ธิได้ในวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ต่อไปตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สทิ ธิทไ่ี ด้กาหนดไว้ โดยหากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิแล้ว ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่ถูกใช้สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิน้ สภาพไป
ระยะเวลาแจ้งความจานงใน ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ในทุกวันทาการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ
การใช้สทิ ธิ
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย ซึ่งผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงในการใช้สิ ทธิภายใน 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
เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่ เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิ (หรือปรับจานวนหน่ วย
เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง ใบสาคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สทิ ธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามทีจ่ ะระบุไว้
การใช้สทิ ธิ
ในข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(“ข้อกาหนดสิทธิ”)
เงือ่ นไขการปรับสิทธิ
บริษทั จะดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิต ลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้บริษทั ต้องออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
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หัวข้อ

นายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
สิทธิและผลประโยชน์อ่นื
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

รายละเอียด
1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูล ค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท 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 เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) หรือบุคคลทีบ่ ริษทั จะแต่งตัง้ ให้เป็ นนาย
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิแทนบริษทั
ไม่มี
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
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กรณีท่ี 3
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นเดิมทีไ่ 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 อื หุน้ ของบริษทั โดยทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั บุคคลใน
วงจ ากัด มาใช้สิท ธิท งั ้ จ านวน แต่ ไ ม่ มีผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ ให้กับ
พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิ
กรณีท่ี 5
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นเดิมทีไ่ 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
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 ธิทงั ้ จานวน
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กรณีท่ี 10
ในกรณีท่มี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญเพิม่ ทุ นตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยทัง้ จานวน แต่ไม่มผี ถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ สามัญ NRF-W1 และ NRF-W2 มาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน
กรณีท่ี 11
ในกรณีท่มี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้ อหุน้ สามัญให้กบั
บุคคลในวงจากัด และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญให้กบั พนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษทั ย่อยทัง้ จานวน แต่ไม่มผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ NRF-W1 มาใช้
สิทธิทงั ้ จานวน
1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
มีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
กรณีท่ี 1
ไม่มผี ลกระทบ
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
= (จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-W2) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ +จานวนหุน้
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)
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= 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)
= (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
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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 ธิสูงกว่า
ราคาตลาดก่อนการจัดสรร
*โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ทีท่ า
การซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ย้ อ นหลัง 15 วัน ท าการติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้น ประจาปี 2564 (ราคาระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ง
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)
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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
* 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)
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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**) / Earning 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)
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 เมื่อพิจารณากรณีทบ่ี ริษทั เข้าลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล
เฮลท์ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยบริษทั จะออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 7,643,892
หุน้ (Share swap) ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด จะเกิดผลกระทบ
ดังนี้
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1) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็ นผูใ้ ช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน โดยทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
ให้กบั บุคคลในวงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
สามัญให้กบั พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน และมีการออก
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด (GTH)
(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
= (จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 + จานวนหุน้ ทีอ่ อกให้ GTH ) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระ
แล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดง
สิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุน้
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 +จานวนหุน้ ทีอ่ อกให้ 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)
= ร้อยละ 1.15
(2) ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)
ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้
สิทธิสงู กว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร และการออกหุน้ เพิม่ ทุนเพือ่ ลงทุนในบริษทั
โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด เป็ นไปตามราคาตลาดก่อนการจัดสรร
(3) ผลกระทบกาไรสุทธิต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution)
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) /
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 นผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 +จานวนหุน้
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1+จานวนหุน้ ทีอ่ อกให้ GTH )
2) ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทัง้
จานวน แต่ผใู้ ช้สทิ ธิมใิ ช่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั โดยทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
สามัญให้กบั บุคคลในวงจากัดมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ สามัญให้กบั พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยมาใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน และมีการ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
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(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
= (จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ NRF-W2 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 +
จานวนหุน้ ทีอ่ อกให้ GTH) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรใน
ครัง้ นี้ +จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้ 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)
ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้
สิทธิสงู กว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร และการออกหุน้ เพิม่ ทุนเพือ่ ลงทุนในบริษทั
โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด เป็ นไปตามราคาตลาดก่อนการจัดสรร
(3) ผลกระทบกาไรสุทธิต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution)
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) /
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
ผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จานวนหุน้
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 +จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP
W1+จานวนหุน้ ทีอ่ อกให้ GTH)

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ที่แสดงถึงความจาเป็ นในการเสนอขายหลักทรัพย์
ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดทีใ่ ช้และการกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า
การกาหนดราคาใช้สทิ ธิของ NRF-ESOP W1 ที่ราคาใช้สทิ ธิ 10.00 บาท เป็ นราคาที่มคี วามเหมาะสมในการจูงใจให้
บุคลากรทุม่ เทให้กบั การดาเนินงานของบริษทั โดยราคาทีเ่ สนอขายเมื่อรวมกับราคาการใช้สทิ ธิแปลงสภาพแล้วเป็ นราคา
ทีส่ งู กว่าราคาตลาด
4. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ผูท้ จ่ี ะได้รบั การจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็ นพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ณ วันทีม่ กี ารจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะ
เป็ นผูก้ าหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัตขิ องพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิและจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่แี ต่ ละรายจะได้รบั การจัด สรร ซึ่งไม่จาเป็ นต้องมีจานวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการ
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พิจารณาตาแหน่ งและอายุงานประกอบ โดยจะจัดสรรให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั มติอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั
5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่ องจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือ
บริษทั ย่อยในครัง้ นี้
ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญให้กบั พนักงานของบริษทั และ/หรือ
บริษทั ย่อยทัง้ จานวน
1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
= จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1/ (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)
= 3,500,000 / (1,355,780,300+ 3,500,000)
= ร้อยละ 0.26
2) ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)
ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สทิ ธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการ
จัดสรร
*โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษทั ทีท่ าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึง่ มี
มติใ ห้เ สนอวาระต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564 (ราคาระหว่ า งวัน ที่ 4 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 ถึง 25
กุมภาพันธ์ 2564 ซึง่ เท่ากับ 8.23 บาทต่อหุน้ )
3) ผลกระทบกาไรสุทธิต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution)
Earnings Per Share Dilution
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*
= (0.0917 – 0.0915) / 0.0917
= ร้อยละ 0.26
* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + +จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดง
สิทธิ NRF-ESOP W1)
6. เงื่อนไขการใช้สิทธิ ของพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
(1) ผูใ้ ช้สทิ ธิตอ้ งมีสถานะเป็ นพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ณ วันทีใ่ ช้สทิ ธิ ยกเว้นเป็ นกรณีทร่ี ะบุไว้ในข้อ (2)
– (3)
(2) กรณีทพ่ี นักงานถึงแก่กรรม เป็ นบุคคลสาบสูญตามคาสั ่งศาล ไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
กรณีอ่นื ใดที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ให้ผู้พทิ กั ษ์ หรือผู้อนุ บาล หรือ
ทายาท สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิแทนได้ตามสิทธิทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิผู้ นัน้ ได้รบั ณ วันทีถ่ งึ แก่
กรรม หรือสาบสูญตามคาสั ่งศาล ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามแต่กรณี โดยสามารถใช้สทิ ธิ
ดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรนัน้
(3) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตามระเบียบของบริษทั หรือ (ข) ได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษทั ตามที่
คณะกรรมการบริษทั /หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเห็นชอบ โดยทีพ่ นักงานดังกล่าวยังคงเป็ นพนักงานของบริษัท
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และ/หรือบริษทั ย่อย ณ วันทีใ่ ช้สทิ ธิ ให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีเกษียณอายุ) หรือพนักงานดังกล่าว (กรณี
โอนย้ายสังกัด หรือบริษัท) สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั
จัดสรรนัน้ (แล้วแต่กรณี)
กรณีท่ผี ู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริษัท ก่อนหรือในวันใช้สิทธิ ด้วยเหตุอ่นื
นอกจากกรณีตาม (2) - (3) ข้างต้น หรือด้วยเหตุอ่นื นอกจากกรณีตามข้อกาหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้พนักงานของบริษทั
และ/หรือบริษัทย่อยรายนัน้ ไม่สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และให้นา
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิท่ีเ หลือ จากกรณี ด ัง กล่ า วมาจัด สรรใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุ ค คลที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จะเป็ นผูก้ าหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัติ
ของพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณีน้ี
(4) กรณีใช้สทิ ธิไม่ครบตามใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อพ้นวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สทิ ธิซอ้ื
หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการใช้สทิ ธิทก่ี าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วน ให้ถอื ว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี หลือ และใบสาคัญแสดงสิทธิ
สิน้ สภาพลงในทันทีโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ โดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องใดๆ จากบริษทั
7. ข้อผูกพันระหว่างบริษทั และพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เป็ นไปตามข้อกาหนดสิทธิ
8. รายชื่อกรรมการที่จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รบั การจัดสรรใน
ครัง้ นี้
- ไม่มี –
9. รายชื่อผู้บริหาร พนักงานทุกรายที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นจานวนเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทงั ้ หมดที่ขออนุมตั ิ ในครัง้ นี้
- ไม่มี –
10. สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย
ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อ ง การเสนอขายหลัก ทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ.32/2551”) การออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้องไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกิน
กว่าร้อยละสิบของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว
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11. รายชื่อกรรมการอิ สระที่ผถู้ ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็ นผู้ใช้สิทธิ แทนผู้ถือหุ้นได้
ลาดับที่

รายชื่อ

จานวนใบแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร

1.

นางเกศรา มัญชุศรี

-

2.

นายธรรศ อุดมธรรมภักดี

-
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