ที่ NRF-Comsec 38/2021
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เรื่องการเพิม่ เติมและเปลีย่ นแปลงวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนั ง สื อ ของบริ ษั ท เลขที่ NRF-Comsec 36/2021 ลงวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่ อ ง แจ้ ง มติ ท่ีป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการลงทุนในหุน้ สามัญของ บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด การเพิม่ ทุน
จดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และ การจัดประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 (แก้ไข)
ตามที่ บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้เปิ ดเผยสารสนเทศผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเอกสารทีอ่ า้ งถึงหมายเลข 1 นัน้ บริษทั ใคร่ขอเรียนแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้
ที่ 9/2564 ซึง่ จัดขึน้ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติม ดังนี้
1. ตามทีไ่ ด้มกี ารจัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และมีหนุ้ ส่วนทีเ่ หลือจากการ
จัดสรรหุน้ ปั นผล จานวน 1,262 หุน้ ซึ่งตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) กาหนดว่าบริษัทมหาชนจากัดจะเพิม่ ทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่
เพิม่ ขึน้ และจะกระทาได้เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หนุ้ ทีเ่ หลือนัน้ เป็ น
หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจึง มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,477,800,527 บาท เป็ นจานวน 1,477,799,265 บาท โดยตัดหุน้ สามัญที่
ยังไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษัท จานวน 1,262 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้นาเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 1,477,799,265 บาท
แบ่งออกเป็ น
1,477,799,265 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
1.00 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,477,799,265 หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้
2. มีมติแก้ไขวาระเพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เป็ น พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จ านวนไม่ เ กิน 7,643,892 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม 1,477,799,265 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นจ านวน
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1,485,443,157 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 1,485,443,157 บาท
แบ่งออกเป็ น
1,485,443,157 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
1.00 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,485,443,157 หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
3. มีมติกาหนดการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ตามกาหนดการเดิมในวันพฤหัสบดีท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เวลา
14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 (Record date) ในวันที่
17 มิถุนายน 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมใหม่ดงั นี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุ ม ตั ิการลดทุนจดทะเบียนจานวน 1,262 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,477,800,527
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,477,799,265 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจานวน 1,262 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวนไม่เกิน 7,643,892 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,477,799,265 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,485,443,157 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิน 7,643,892 หุ้น มูลค่ า หุ้น ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท และอนุ ม ัติก ารแก้ไ ข
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ เพื่อรองรับการลงทุนในหุน้ สามัญ
ของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอานาจ
ภายใต้ขอ้ จากัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ กาหนด วัน เวลา สถานที่ รวมถึงวาระการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ตามสมควร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายการเงินและการลงทุน
เลขานุการบริษทั
Tel. 0891369663
Email: NRF.comsec@nrinstant.com
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ให้แก่บุคคลในวงจากัด
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2564 ได้มมี ติให้บริษทั นาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจานวนไม่เกิน 7,643,892 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน
ไม่เกิน 7,643,892 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการลงทุนใน บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
จานวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ซึ่งบริษัทจะออกหุน้ สามัญของบริษทั (Share Swap) ให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมของ บริษัท โกลเด้น
ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด ซึง่ คือผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 2 ราย
บริษทั จึงขอนาเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท (Share Swap)
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ GTH ซึ่งคือผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 2 ราย เพื่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนั งสือนัดประชุมผู้ถอื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเพื่อขออนุ มตั กิ ารออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ ออกใหม่และการ
กาหนดราคาตลาด
1) รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
บริษทั จะออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อชาระมูลค่า
การลงทุนในหุน้ สามัญของ GTH ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 2 รายผ่านบริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั และบริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด จะได้รบั โอนหุน้ ของ GTH จานวน 7,056,000 หุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 โดยคาดว่าการชาระราคาหุน้ และการรับโอนหุน้ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2564
ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ที่จะจัดให้มขี น้ึ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อรองรับการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั GTH
2) ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รบั การเสนอขาย
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ GTH ซึง่ คือผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 2 ราย
3) วิ ธีเสนอขายและการจัดสรร
บริษทั จะออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อชาระมูลค่า
การลงทุนในหุน้ สามัญของ GTH ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 2 ราย ผ่านบริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั และบริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด จะได้รบั โอนหุน้ ของ GTH จานวน 7,056,000 หุน้ คิดเป็ น
สัด ส่ ว นการลงทุ น ร้ อ ยละ 49 โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริษั ท หรือ บุ ค คลที่ ไ ด้ ร ับ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูม้ อี านาจในการกาหนดระยะเวลาในการจัดสรรหุน้ สามัญ
ดังกล่าวให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 2 ราย ของ GTH ตามทีเ่ ห็นสมควรและเหมาะสม โดยระยะเวลาการเสนอ
ขายดังกล่าวต้องไม่ขดั กับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน
ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาเสนอขายจะเป็ นราคาตลาดเฉลีย่ ย้อนหลัง 15 วันก่อน
วันแลกเปลีย่ นหุน้ (Exercise Date) คิดเป็ นมูลค่าระหว่าง 62.91 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 77.8 ล้านบาท
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4) วิ ธีการกาหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด
ราคาที่เสนอขายเป็ นมูลค่าที่ได้จากการคานวณจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่มีแลกเปลี่ยนหุ้น
(Exercise Date)
2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจากัด
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี้ ได้แก่
รายชื่อบุคคลในวงจากัด:
ผู้ถือ หุ้น รายบุค คลจานวน 2 ราย ของ GTH คือ น.ส.ภริตพร เครือ โสภณ และนาย
นพดล ศรีสุวรรณ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: GTH ประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนาเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธ์ทม่ี คี ุณภาพ
พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ผสม
รสชาติกัญ ชงภายใต้ แ บรนด์ ข อง GTH เช่ น Kinchakan, TOM, และช่ อ ผกา และมี
ร้า นค้า ที่จ าหน่ า ยผลิต ภัณฑ์ท่ีมีส่ว นประกอบของน้ า มัน หรือ กลิ่น กัญ ชง พร้อ มทัง้
ขายแฟรนไชส์ (franchise) ร้านค้าดังกล่าวด้วย อีกทัง้ GTH ยังร่วมมือกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับแบรนด์เครื่องสาอางชัน้ นา อาทิ Dentiste Smooth E เซียงเพียวอิ๊ว เพื่อต่อ
ยอดและพัฒนาธุรกิจกัญชงในประเทศไทย
ทุนชาระแล้ว:
72 ล้านบาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยเป็ นหุน้ สามัญจานวน 14,400,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท
คณะกรรมการ:
1. นายนพดล ศรีสุวรรณ
2. นายโจว
หมิงเจีย๋
3. นางสาวภริตพร เครือโสภณ
4. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
5. นายอานาจ กิตติกรัยฤทธิ ์
6. นายโดม
ลิว่ ลมวิบูลย์
7. นายกมลสุทธิ ์ ทัพพะรังสี
3. ความสัมพันธ์กบั บุคคลในวงจากัด
ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกับบริษทั และบริษทั ย่อยในลักษณะทีท่ าให้เข้าข่ายเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงและเป็ นรายการเกีย่ วโยง
กัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง
(7) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
บริษัท จะเข้า ท ารายการลงทุ นในหุ้น สามัญของ GTH ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 49 ของจ านวนหุ้น ที่ช าระแล้ว กับ ผู้ถือ หุ้น
รายบุคคลจานวน 2 ราย และจะชาระราคาโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทในจานวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น (Share
swap) ในราคาตลาดเฉลี่ย ย้อ นหลัง 15 วัน ก่ อ นวัน ที่มีแ ลกเปลี่ย นหุ้น (Exercise Date) คิด เป็ น มูลค่ า โดยประมาณ
ระหว่าง 62.91 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 77.8 ล้านบาท
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5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิ ดจากการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต่อบุคคลในวงจากัด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
วิ ธีการคานวณ
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ =
จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี้
(Control Dilution)
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี้
=

7,643,892
1,410,010,250 + 7,643,892

= ร้อยละ 0.54
2. ผลกระทบต่ อ ราคาหุ้น (Price = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
Dilution)
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดย ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= (ราคาตลาด x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขายหุ้นครังนี้ x จานวน
หุน้ ทีร่ องรับ)
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี้
= ไม่ เ กิด ผลกระทบด้า นการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่ อ งจาก
ราคาที่จะชาระราคาโดยการออกหุน้ สามัญของบริษัท เป็ นราคาตลาดโดย
คานวณจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่มีแลกเปลี่ยนหุ้น
(Exercise Date)
3. ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ไ ร ต่ อ หุ้ น = Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลังเสนอขาย
(Earnings Per Share Dilution)
Earnings per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earnings per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ paid-up
+ จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี้)
= 0.08464 – 0.08418
0.08464
= ร้อยละ 0.54
6. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดที่สาคัญที่ทากับบุคคลในวงจากัด
-ไม่ม-ี
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7. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
-ไม่ม-ี
8. เงื่อนไขการเข้าทารายการ
1) บริษทั ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุม วิสามัญผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 8 กรกฎาคม
2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพื่อจัดสรรให้แก่ผขู้ ายซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด
2) บริษทั จะต้องได้รบั อนุมตั กิ ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
1) เหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่ มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต่อบุคคลในวงจากัด
บริษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ให้แก่ ผูถ้ อื
หุน้ รายบุคคลจานวน 2 ราย ของ GTH โดยคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
บุคคลในวงจากัดครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั สามารถรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั หรือใช้
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ นาไปชาระหนี้ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็ นประโยชน์ในแง่ความยืดหยุ่นและสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษทั นอกจากนี้ ยังเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคตด้วย เนื่องจากการลงทุนใน
GTH จะช่วยเสริมในแง่การเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยสนับสนุ นและต่อยอด ให้บริษัทสามารถพัฒนาแ ละนา
ผลิตภัณฑ์จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษทั ทัง้ ใน Ethnic, plant-based, และ functional food
2) ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงิ นที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า เนื่องจากแผนการใช้เงินจากการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้
นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อชาระค่าหุน้ ของ GTH โดยได้ พิจารณาจากความเป็ นไปได้ของแผนธุรกิจแล้ว เห็นว่าความรู้
ความเชีย่ วชาญของบริษทั GTH จะช่วยให้บริษทั เป็ นผูน้ าทางการตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย และ
จะทาให้มคี วามสามารถในการแข่งขันทัง้ ในภาคการส่งออกและอุปโภคบริโภคภายในประเทศอีกด้วย ทัง้ นี้คาดว่า
รายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2564
3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่ มทุน แผนการใช้เงิ นและโครงการที่ จะดาเนิ นการ และความเพียงพอของ
แหล่งเงิ นทุน
บริษทั ได้ศกึ ษาความจาเป็ นของการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้แล้ว พบว่า การเพิม่ ทุนมีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากเป็ นการเพิม่ ทุนเพื่อการลงทุนในบริษทั ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมกัญชง
โดยหลังจากที่อุตสาหกรรมกัญชงถูกกฎหมาย บริษัทมองว่าอุตสาหกรรม ดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ ความรู้ ความเชีย่ วชาญของบริษทั GTH จะช่วยให้บริษทั สามารถพัฒนาและนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงมา
ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษทั ทัง้ ใน Ethnic, plant-based, และ functional food อีกทัง้ GTH มีผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับ แบรนด์ชนั ้ นาในอุตสาหกรรมอุปโภคและ
บริโภคอื่นๆ ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจาหน่ายของกัญชงในประเทศไทย โดย
บริษัทจะเข้าทารายการลงทุนในหุน้ สามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว กับผู้ถือหุน้
รายบุคคลจานวน 2 ราย โดยจะชาระราคาโดยการออกหุน้ สามัญของบริษทั ในจานวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ (Share
swap) ในราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันทีม่ แี ลกเปลี่ยนหุน้ (Exercise Date) คิดเป็ นมูลค่าโดยประมาณ
ระหว่าง 62.91 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 77.8 ล้านบาท
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4) ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ตลอดจนฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนิ นงานของบริษทั จากการเพิ่ มทุนและการดาเนิ นการตามแผนการใช้เงิ น หรือ โครงการ
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้และการดาเนินการตามแผนการใช้เงินเป็ นไป
ตามธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท โดยการลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วย ให้บริษัทเป็ นผู้นาทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย และจะทาให้มคี วามสามารถในการแข่งขันทัง้ ในภาคการส่งออกและอุ ปโภค
บริโภคภายในประเทศ ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั มีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ทีแ่ ข็งแกร่งยิง่ ขึน้
5) ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายดังกล่าว
บริษัทกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 7,643,892 หุ้น ในราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15
วันก่อนวันทีม่ แี ลกเปลี่ยนหุน้ (Exercise Date) คิดเป็ นมูลค่าโดยประมาณระหว่าง 62.91 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 77.8
ล้านบาท
10. คารับรองของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเพิ่ มทุน
คณะกรรมการบริษทั ขอรับรองว่าได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ใน
เรื่องทีเ่ กี่ยวกับการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้แล้ว อย่างไรก็ดหี ากการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูถ้ อื
หุ้น สามารถฟ้ อ งร้องเรียกค่า เสีย หายจากกรรมการคนดัง กล่ า วแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 85 แห่ ง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบตั ิหน้ าที่นัน้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั ้ นแทนบริษทั ฯ ตาม
มาตร 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษทั ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั
-ไม่ม-ี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายการเงินและการลงทุน
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั เอ็นอาร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 11 มิ ถนุ ายน 2564
ข้าพเจ้า บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2564
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 22.07 น. เกี่ยวกับการลดทุน/การเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ดังต่อไปนี้
1. การลดทุน / การเพิ่ มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 9/2564 ได้มีมติอนุ มตั ิให้นาเสนอที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมตั กิ ารลดทุน / เพิม่ ทุน จดทะเบียนของบริษทั ดังนี้
- การลดทุ น จดทะเบีย นของบริษัท โดยการตัด หุ้น สามัญ ที่ย ัง ไม่ ไ ด้อ อกจ าหน่ า ยจ านวน 1,262 หุ้น ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการได้มมี ติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 1,262 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,477,800,527 บาท
เป็ น 1,477,799,265 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจานวน 1,262 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
- การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจานวนไม่เกิน 7,643,892 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,477,799,265 บาท เป็ น
จานวน 1,485,443,157 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
มูลค่าที่ตราไว้
การเพิ่ มทุน
ประเภทหุ้น
จานวนหุ้น
รวม (บาท)
(บาท/หุ้น)
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
หุน้ สามัญ
7,643,892
1.00
7,643,892
ใช้เงินทุน
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้จดั สรรหุน้ สามัญ จานวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท รวม
7,643,892 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น
ไม่เกิ น (หุ้น)

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

1. เพื่อรองรับการลงทุนใน
หุน้ สามัญ ร้อยละ 49
ของบริษทั โกลเด้น ไตร
แองเกิล เฮลท์ จากัด

7,643,892

-

ในราคาตลาด
เฉลีย่ ย้อนหลัง 15
วันก่อนวันทีม่ ี
แลกเปลีย่ นหุน้
(Exercise Date)
คิดเป็ นมูลค่า

วัน เวลา จอง
ซื้อ และชาระ
เงิ นค่าหุ้น
-

หมายเหตุ

รายละเอียด
ตามหมาย
เหตุ 1
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จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น
ไม่เกิ น (หุ้น)

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จอง
ซื้อ และชาระ
เงิ นค่าหุ้น

หมายเหตุ

โดยประมาณ
ระหว่าง 62.91
ล้านบาทแต่ไม่
เกิน 77.8 ล้าน
บาท
หมายเหตุ :
1/ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารลงทุนในหุน้ สามัญ บริษทั
โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 49 ซึง่ บริษทั จะออกหุน้ สามัญของบริษทั (Share Swap) ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของ บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด ซึง่ คือ ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 2 คน ในจานวนไม่เกิน 7,643,892
หุน้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมี
อานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอีย ดอื่นใด อันจาเป็ นทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ นี้
เท่าทีไ่ ม่ขดั แย้งกับประกาศหรือกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมไป
ถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง และดาเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (2) ลงนามในแบบคาขออนุ ญาต เอกสารและ
หลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการติดต่อและยื่ น
แบบคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่
ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดาเนินการอื่นใดตามทีจ่ าเป็ นเพื่อการออกและจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุน
การดาเนินการของบริษทั กรณีทม่ี เี ศษของหุน้
ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ ดังกล่าวทิง้
3. กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EEGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ (Record date) ในวันที่
17 มิถุนายน 2564
4. การขออนุญาตเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้า
มี)
4.1 การขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
4.2 การดาเนินการจดทะเบียนการลดทุน/เพิม่ ทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษทั
ตลอดจนเอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดทุน/เพิม่ ทุนของบริษทั
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4.3 การขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนาหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อการลงทุนในหุน้ สามัญของ
บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษทั จะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่ เกิน 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการลงทุนในหุ้นสามัญ ร้อยละ 49 ของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั
6. ประโยชน์ ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ ร้อยละ 49 ของ GTH จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บริษัทเข้าสู่ธุรกิจกัญชงในประเทศไทย โดย
หลังจากทีก่ ญ
ั ชงถูกกฎหมาย บริษทั มองว่าธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ GTH มีความ
เชี่ย วชาญอยู่ แ ล้ ว และจะส่ ง เสริม การพัฒ นาและจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ ข องบริษัท ในกลุ่ ม Ethnic, plant-based, และ
functional products อีกทัง้ GTH มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับ
แบรนด์ชนั ้ นาในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภคอื่นๆ อีกด้วย อีกทัง้ การออกหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) แทนการชาระค่าหุ้นด้วยเงินสด เป็ นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่
ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และบริษทั ไม่ตอ้ งเพิม่ ภาระหนี้สนิ จากการกูย้ มื เงินได้ดว้ ย โดยบริษทั คาดว่า
จะสามารถสร้างรายได้เพิม่ เติม จากการต่อยอดธุรกิจของ GTH เพิม่ โอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนที่ดจี ากการลงทุนใน
สินทรัพย์
7. ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
โปรดพิจารณาข้อ 6 ของแบบรายงานการเพิม่ ทุนฉบับนี้
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ ม
ทุน
-ไม่ม-ี
9. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
วัน เดือน ปี
1 วันทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2564
11 มิถุนายน 2564
2 วันทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
17 มิถุนายน 2564
ผูถ้ อื หุน้ (Record date)
3 วันทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
8 กรกฎาคม 2564
4 วันทีจ่ ดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีป่ ระชุม
พาณิชย์
ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน
5 ดาเนินการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใน
หลังจากได้รบั อนุญาตจากสานักงาน
วงจากัด (Private Placement)
คณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่เกิน 12 เดือน
นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ
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บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลายมือชื่อ................................................ กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั
(นายธีระพงษ์ ลอรัชวี)
ลายมือชื่อ................................................. กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั
(นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล)
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