ที่ NRF-Comsec-15/2021
2 มีนาคม 2564
เรื่อง
เรียน

แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการอนุมตั โิ ครงการการลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด (แก้ไขเพิม่ เติม)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) (“NRF” หรือ “บริษทั ”) ครัง้ ที่
3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติอนุมตั โิ ครงการการลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด (“GTH”) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.วันเดือนปี ที่เกิ ดรายการ
ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ทีจ่ ะจัดให้มขี น้ึ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อรองรับการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
โดยประมาณการการเข้าทารายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2564 ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขข้อบังคับทีส่ าคัญอื่นๆ ตามที่
ได้ตกลงกัน
2.คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ผูจ้ ะขาย:

บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด

ผูจ้ ะซื้อ:

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กบั บริษทั :

ไม่มี เนื่องจากผูจ้ ะขายไม่ใช่บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ภายใต้ประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยง
กัน
โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิ ล เฮลท์ จากัด

ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 5 คน
100.0%
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จากัด

ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 2 คน

46.7%

53.3%
บริษทั พีเอ็ม 80 จากัด

ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 25 คน

51%

49%

บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
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รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิ ล เฮลท์ จากัด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้
1. บริษทั พีเอ็ม 80 จากัด
2. น.ส.ภริตพร เครือโสภณ
3. นายนพดล ศรีสุวรรณ
4. นายโจว หมิง เจีย๋
5. น.ส.จินตนา เฉลิมชัยกิจ
6. น.ส.สุวารัตน์ วรขจิต
7. น.ส.กัญญา บุญศรี
8. นายอักษราพงศ์ สารสุข
9. นายอนันต์สงิ จาวาลา
10. นายวีรภัทร์ เจียระผกานนท์
11. นายศตนันทน์ เวชวิบูลย์สม
12. น.ส.เปรมฤทัย ลีละเทพาวรรณ
13. นายกุลกิตติ กัลปนา
14. นายธัชพล กสิกจิ วรกุล
15. นายชาญชิต เชีย่ วชาญโชคชัย
16. น.ส.สุมติ รา แจ่มกระจ่าง
17. นายธเนตร วงษา
18. น.ส.อนุสรา จันทรังษี
19. น.ส.พรศรี อัมราลิขติ
20. นางพชร เชษฐ์ศกั ดา
21. นางวราภรณ์ นาคสมภพ
22. น.ส.อฐิรญาญ์ ฐิตวิ งศ์วฒ
ั นา
23. นายคริสโตเฟอร์ โทมัส มิลเลอร์
24. นายเควิน มาซาโต้ ทาชิโร่
25. นายลอเรนซ์ มนตรี เบคเคอร์
26. นายสรสิช แสงนาค
27. บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
ทัง้ หมดร้อยละ

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
ก่อนการเข้าทารายการ
51.0

ก่อนการเข้าทารายการ
51.0

49.0

-

100.0

49.0
100.0
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รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษทั พีเอ็ม 80 จากัด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้
1. บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จากัด
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
3. น.ส.อุษณา มหากิจศิริ
ทัง้ หมดร้อยละ

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
46.7
53.3
100.0

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษทั พีเอ็ม กรุป๊ จากัด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้
1. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ
2. น.ส.อุษณา มหากิจศิริ
3. นาย สุวมิ ล มหากิจศิริ
4. น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ
5. นาย ประยุทธ มหากิจศิริ
ทัง้ หมดร้อยละ

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

100.0

100.0

3.ลักษณะการทารายการ
ลักษณะรายการ:
บริษทั มีความประสงค์จะซื้อหุน้ สามัญของ GTH จากผูถ้ อื หุน้ เดิมตามรายละเอียดในข้อ 2 ใน
สัดส่วนระหว่างร้อยละ 49 ถึงร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว โดยจะชาระราคาโดยการ
ออกหุน้ สามัญของบริษทั ในจานวนไม่เกิน 15,600,000 หุน้ (Share swap) เมื่อคิดตามสัดส่วน
ร้อยละ 100 จะมีมูลค่าโดยประมาณ 128.4 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยีส่ บิ แปดล้านสีแ่ สนบาทถ้วน) ใน
ราคาหุน้ ละ 8.23 บาท โดยคานวณจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันทีม่ มี ติ
คณะกรรมการ อย่างไรก็ดี บริษทั ได้บรรลุขอ้ ตกลงกับผูข้ ายแล้วในสัดส่วนร้อยละ 49 และยังอยู่ใน
ขัน้ ตอนการเจรจากับผูข้ ายในส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 51 ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน 25 มีนาคม
2564 และบริษทั จะแจ้งให้ทราบผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ทัง้ นี้ การเพิม่ ทุน
ดังกล่าวต้องได้รบั มติจากผูถ้ อื หุน้ ไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของผูส้ ทิ ธิ ์และมาออกเสียง ซึ่งจะจัดขึน้ ในวัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564
เงื่อนไขสาคัญ: ซึ่งเป็ นข้อตกลงระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ าย โดยร้อยละ 50 ของหุน้ สามัญทีจ่ ะออกใหม่
มีระยะเวลาห้ามขาย 6 เดือน (Silent period) และ ร้อยละ 50 ทีเ่ หลือ มีระยะเวลาห้ามขาย 1 ปี
นับจากวันทีธ่ ุรกรรมเสร็จสิน้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: GTH ประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนาเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธ์ทมี่ คี ุณภาพ พัฒนาการ
ปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทีผ่ สมรสชาติกญ
ั ชงภายใต้แบ
รนด์ของ GTH เช่น Kinchakan, TOM, และช่อผกา อีกทัง้ บริษทั ยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
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กับแบรนด์เครื่องสาอางชัน้ นา อาทิ Dentiste Smooth E เซียงเพียวอิว๊ เพื่อต่อยอดและพัฒนา
ธุรกิจกัญชงในประเทศไทย
ทุนชาระแล้ว:

72 ล้านบาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยมีมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท จานวน 14,400,000
หุน้

คณะกรรมการ:

1. นายนพดล ศรีสุวรรณ
2. นายโจว หมิงเจีย๋
3. นางสาวภริตพร เครือโสภณ
4. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
5. นายอานาจ กิตติกรัยฤทธิ ์
6. นายโดม ลิว่ ลมวิบูลย์
7. นายกลมสุทธิ ์ ทัพพะรังสี

ข้อมูลการเงินทีส่ าคัญ 3 ปี ทผี่ ่านมา
งบการเงินสาหรับงวดปี บญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และ สาหรับงวดปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2563 (ข้อมูลจากผูข้ าย) ทีไ่ ม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี สรุปได้ดงั นี้
(หน่ วย: พันบาท)
2561
0
(1,350)
657
32
625
1

รายได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
1
2

สาหรับรอบปี
25622
139
(11,518)
59,379
247
59,132

25632
27,550
(6,528)
66,226
14,002
52,604

สำหรับงวดบัญชีระหว่ำงวันที ่ 8 พฤศจิกำยน 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินภำยในทีย่ งั ไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีซงึ ่ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้รบั จำกผูข้ ำย

เกณฑ์กาหนดราคา:

มูลค่าการซื้อขายได้กาหนดขึน้ จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทและผูจ้ ะขาย โดยอ้างอิงจาก
มูลค่าทีป่ ระเมิณได้โดยวิธตี ่างๆตามหลักสากล ได้แก่ วิธคี ิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) วิธอี ตั ราส่วนมูลค่าหุน้ ต่อกาไรสุทธิ (P/E Ratio) และวิธอี ตั ราส่วนมูลค่าทาง
บัญชีต่อหุน้ (P/BV Ratio) ซึ่งมีมูลค่าระหว่าง 65.8 ล้านบาทถึง 251.7 ล้านบาท โดยเป็ นการ
ประเมินเบื้องต้นของทางบริษทั อย่างไรก็ดี บริษทั มีความประสงค์จะจ้างทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าว

วิธกี ารชาระราคา:

โดยชาระราคาโดยการออกหุน้ สามัญของบริษทั ในจานวนไม่เกิน 15,600,000 หุน้ ตามทีก่ ล่าวไว้
ข้างต้น

กาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ : ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
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ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั : การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้บริษทั เป็ นผูน้ าทางการตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงใน
ประเทศไทย และจะทาให้มคี วามสามารถในการแข่งขันทัง้ ในภาคการส่งออกและอุปโภคบริโภค
ภายในประเทศอีกด้วย โดยหลังจากทีอ่ ุตสาหกรรมกัญชงถูกกฎหมาย บริษทั มองว่าอุตสาหกรรม
ดังกล่าวจะมีแนวโน้มทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษทั GTH จะช่วย
ให้บริษทั สามารถพัฒนาและนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษทั
ทัง้ ใน
Ethnic, plant-based, และ functional food อีกทัง้ GTH มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้
แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชนั ้ นาในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค
อื่นๆ ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจาหน่ายของกัญชงใน
ประเทศไทย
4.ขนาดของรายการ
บริษทั จะลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งการคานวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปอ้างอิง
ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว มี
รายละเอียดการคานวณดังต่อไปนี้
1. เปรียบเทียบมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets)
ขนาดของรายการ = (NTA ของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนทีไ่ ด้มาหรือจาหน่ายไป)
NTA ของเงินลงทุนในบริษทั และบริษทั ย่อย
=
52.2 ล้านบาท
2,316.1 ล้านบาท
=
ร้อยละ 2.25
2. เปรียบเทียบกาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงาน
ไม่นามาปรับใช้เนื่องจากไม่มกี าไรสุทธิจากการดาเนินงาน
3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
ขนาดของรายการ = มูลค่าของรายการทีจ่ ่ายหรือได้รบั
สินทรัพย์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
=
128.4 ล้านบาท
3,358.4 ล้านบาท
=
ร้อยละ 3.82
4. เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์
ขนาดของรายการ = จานวนหุน้ ทุนทีบ่ ริษทั ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วของบริษทั
=
15.6
ล้านหุน้
1,355.8 ล้านหุน้
=
ร้อยละ 1.15
รายการดัง กล่ าวข้างต้ น เข้าข่ ายเป็ น การได้ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทัง้ ทีม่ ีการ
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แก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของ
บริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)
เมื่อคานวณขนาดรายการด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน เท่ากับร้อยละ 3.82 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน จึงทาให้มขี นาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 29.19 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทั สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ขา้ งต้นจัดเป็ นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ทีม่ ขี นาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50
การคานวนขนาดรายการของเงิ นลงทุนย้อนหลัง 6 เดือน
วัน เดือน ปี
23 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
7 มกราคม 2564
1 มีนาคม 2564

รายการ
เงินลงทุนในธุรกิจการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ
เงินลงทุนในธุรกิจขายสินค้า Plant-based
เงินลงทุนในกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพเกี่ยวกับ
โปรตีนทางเลือก Unovis NCAP Fund II
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมกับบริษทั Boosted
เงินลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิ้ล เฮลท์
จากัด
รวมขนาดรายการตามเกณฑ์

NTA
-

ขนาดรายการตามเกณฑ์ (%)
กาไรสุทธิ มูลค่าสิง่ ตอบ
แทน
1.04
0.18
6.47

มูลค่าหุน้
-

2.25

-

17.68
3.82

1.15

2.25

-

29.19

1.15

ดังนัน้ บริษทั จึงมีหน้าที่ ดังนี้
1. เปิ ดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. จัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษทั ย่อยภายใน 21 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั
เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกาหนดของประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
5.รายการเกี่ยวโยงกัน
ธุรกรรมดังกล่าวไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อ มูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบีย นในรายการที่เ กี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
6.รายการที่ต้องขออนุมตั ิ จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ไม่ม-ี
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7.ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พจิ ารณารายละเอียดต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ
และอนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้าทาธุรกรรมดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ แม้ว่าทีผ่ ่านมาบริษทั GTH จะมีขาดทุนสะสมจากการดาเนินงาน การ
ลงทุนในโครงการดังกล่าวจะทาให้บริษทั เป็ นผูน้ าทางการตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทยทีบ่ ริษทั คาดว่าจะมีแนว
โน้มทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรู้ ความเชีย่ วชาญของบริษัท GTH จะช่วยให้บริษทั สามารถพัฒนาและนาผลิตภัณฑ์จาก
กัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษทั ทัง้ ใน Ethnic, plant-based, และ functional food อีกทัง้ GTH มีผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชนั ้ นาในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภคอื่นๆ
ตามทีก่ ล่าวไว้ข้างต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจาหน่ายของกัญชงในประเทศไทย
8.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษทั ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั ตามข้อ 7
-ไม่ม-ี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายการเงินและการลงทุน
เลขานุการบริษทั
Tel. 0891369663
Email: NRF.comsec@nrinstant.com
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