ที่ NRF-Comsec-62/2021
15 ตุลาคม 2564
เรื่อง

แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการอนุมตั โิ ครงการการลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) (“NRF” หรือ “บริษทั ”) ครัง้ ที่
13/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมตั โิ ครงการการลงทุนร้อยละ 51 ในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
(“GTH”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วันเดือนปี ที่เกิ ดรายการ:
2. คูก่ รณี ที่เกี่ยวข้อง
ผูจ้ ะขาย:
ผูจ้ ะซื้อ:
ความสัมพันธ์กบั บริษทั :

คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2564
นายจุลภาศ เครือโสภณ
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
ไม่มี เนื่องจากผูจ้ ะขายไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ภายใต้ประกาศ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิ ล เฮลท์ จากัด
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
รายชื่อผูถ้ อื หุน้
ก่อนการเข้าทารายการ หลังการเข้าทารายการ
1. นายจุลภาศ เครือโสภณ
51.0
49.0
100.0
2. บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
ทัง้ หมดร้อยละ
100.0
100.0
3. ลักษณะการทารายการ
ลักษณะรายการ:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

บริษทั มีความประสงค์จะซื้อหุน้ สามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของ
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว โดย หลังจากทีบ่ ริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
ได้มกี ารปรับโครงสร้างภายในการของผูถ้ อื หุน้
ผูข้ ายได้เสนอขายหุน้ ใน
สัดส่วนทีต่ วั เองถืออยู่รอ้ ยละ 51 เป็ นจานวน 60 ล้านบาท โดยบริษทั จะชาระ
เป็ นเงินสด ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ถือหุน้ สามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของ
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว ซึง่ หลังจากการเข้าทารายการดังกล่าว บริษทั จะถือหุน้
สามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 100
GTH ประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนาเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธ์ทม่ี ี
คุณภาพ พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและ
เครื่องดื่มทีผ่ สมรสชาติกญ
ั ชงภายใต้แบรนด์ของ GTH เช่น Kinchakan, TOM,
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ทุนชาระแล้ว:
คณะกรรมการ:

และช่อผกา และมีรา้ นค้าทีจ่ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบของน้ามันหรือ
กลิน่ กัญชง พร้อมทัง้ ขายแฟรนไชส์ (franchise) ร้านค้าดังกล่าวด้วย อีกทัง้
GTH ยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์เครื่องสาอางชัน้ นา อาทิ
Dentiste Smooth E เซียงเพียวอิว๊ เพื่อต่อยอดและพัฒนาธุรกิจกัญชงใน
ประเทศไทย
72 ล้านบาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยมีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท
จานวน 14,400,000 หุน้
บริษทั ประสงค์จะแต่งตัง้ คณะกรรมการใน GTH ทัง้ หมด 3 ท่าน ซึง่ แต่งตัง้
โดยบริษทั ทัง้ หมด ทัง้ นี้บริษทั จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ข้อมูลการเงินทีส่ าคัญ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
งบการเงินสาหรับงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และ สาหรับงวดปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2563 (ข้อมูลจากผูข้ าย) ทีไ่ ม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี สรุปได้ดงั นี้
สาหรับรอบปี
(หน่ วย: พันบาท)
25611
25622
25632
รายได้
0
139
27,550
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(1,350)
(11,518)
(6,528)
สินทรัพย์รวม
657
59,379
66,226
หนี้สนิ รวม
32
247
14,002
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
625
59,132
52,604
1
2

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

เกณฑ์กาหนดราคา:

วิธกี ารชาระราคา:
แหล่งทีม่ าของเงินทุน:
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั :

มูลค่าการซื้อขายได้กาหนดขึน้ จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษทั และผูข้ าย
ทัง้ นี้ ราคาดังกล่าวต่ ากว่ามูลค่าที่ฝ่ายจัดการของบริษัท ไว้ประเมินเบื้องต้น
และทีไ่ ด้นาเสนอให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมวิสามัญครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2564
โดยชาระราคาโดยเงินสด ในจานวนไม่เกิน 60.0 ล้านบาท
เงินทุนหมุนเวียนในบริษทั
การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทเป็ นผูน้ าทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย และจะทาให้มคี วามสามารถในการแข่งขัน
ทัง้ ในภาคการส่งออกและอุปโภคบริโภคภายในประเทศอีกด้วย โดยหลังจาก
ที่อุตสาหกรรมกัญชงถูกกฎหมาย บริษัทมองว่าอุตสาหกรรม ดังกล่าวจะมี
แนวโน้มทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรู้ ความเชีย่ วชาญของบริษทั GTH
จะช่วยให้บริษทั สามารถพัฒนาและนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์
ต่ า งๆของบริษัท ทัง้ ใน Ethnic, plant-based, และ functional food อี ก ทัง้
GTH มีผ ลิต ภัณ ฑ์ อ าหารและเครื่อ งดื่ม ภายใต้แ บรนด์ ข อง GTH เองและ
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พันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชนั ้ นาในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภคอื่นๆ
ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจาหน่ ายของ
กัญชงในประเทศไทย
4. ขนาดของรายการ
บริษทั จะลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึง่ การคานวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปอ้างอิง
ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว มี
รายละเอียดการคานวณดังต่อไปนี้
1. เปรียบเทียบมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets)
ขนาดของรายการ
=
(NTA ของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนทีไ่ ด้มาหรือจาหน่ายไป)
NTA ของเงินลงทุนในบริษทั และบริษทั ย่อย
=
52.2 x 51%
ล้านบาท
2,391.4
ล้านบาท
=
ร้อยละ 1.11
2. เปรียบเทียบกาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงาน
ไม่นามาปรับใช้เนื่องจากไม่มกี าไรสุทธิจากการดาเนินงาน
3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
ขนาดของรายการ
=
มูลค่าของรายการทีจ่ ่ายหรือได้รบั
สินทรัพย์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
=
60.0 ล้านบาท
4,054.7 ล้านบาท
=
ร้อยละ 1.48
4. เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุนที่บริษทั จดทะเบียนออกเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์
ไม่นามาปรับใช้เนื่องจากไม่ใช่การออกหลักทรัพย์
รายการดัง กล่ า วข้างต้น เข้า ข่า ยเป็ นการได้มาซึ่งสิน ทรัพ ย์ต ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ที่ ทจ.
20/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ในการทารายการที่มีนั ยสาคัญที่เ ข้า ข่ายเป็ นการได้มาและจาหน่ า ยไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) (“ประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์”)
เมื่อคานวณขนาดรายการด้วยเกณฑ์มลู ค่ารวมสิง่ ตอบแทน เท่ากับร้อยละ 1.48 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึง่
สินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน จึงทาให้มขี นาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 16.87 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของ
บริษทั สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ขา้ งต้น
จัดเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ทีม่ ขี นาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50
ดังนัน้ บริษทั จึงมีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่
ประเทศไทย
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การคานวนขนาดรายการของเงิ นลงทุนย้อนหลัง 6 เดือน
วัน เดือน ปี

รายการ

14 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
20 พฤษภาคม 2564

การลงทุนในบริษทั Wicked Foods, Inc.
การลงทุนในบริษทั Konscious Foods, Inc.
ซื้อทรัพย์สนิ ภายใต้แบรนด์ SOL Trading
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมกับบริษทั อินโน บิก
(เอเชีย) จากัด
การลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล
เฮลท์ จากัด
ซื้อทรัพย์สนิ ภายใต้แบรนด์ WellPath
การลงทุนในบริษทั อินดีม กรุป๊ จากัด
การลงทุนในบริษทั โบทานีสตูดโิ อ จากัด
การลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล
เฮลท์ จากัด

20 พฤษภาคม 2564
13 สิงหาคม 2564
1 กันยายน 2564
23 กันยายน 2564
15 ตุลาคม 2564

NTA
-

ขนาดรายการตามเกณฑ์ (%)
มูลค่าสิง่
กาไรสุทธิ
ตอบแทน
1.19
0.80
2.33

มูลค่าหุน้
-

-

-

3.81

-

1.08

-

1.98

0.56

0.18
1.11

-

3.33
1.06
0.89
1.48

-

รวมขนาดรายการตามเกณฑ์

16.87

5. รายการเกี่ยวโยงกัน
ธุรกรรมดังกล่าวไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิ การของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
6. รายการที่ต้องขออนุมตั ิ จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ไม่ม-ี
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 13/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้พจิ ารณารายละเอียด
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญแล้ว
จึงมีมติเห็นชอบและอนุ มตั ิให้บริษัทเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้ าทา
ธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ แม้ว่าทีผ่ ่านมาบริษทั GTH จะมี
ขาดทุ น สะสมจากการด าเนิ น งาน การลงทุ น ในโครงการดัง กล่ า วจะท าให้ บ ริษั ท เป็ นผู้น าทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทยทีบ่ ริษทั คาดว่าจะมีแนวโน้มทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ของบริษทั GTH จะช่วยให้บริษทั สามารถพัฒนาและนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษทั ทัง้
ใน Ethnic, plant-based, และ functional food อีกทัง้ GTH มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ
GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชนั ้ นาในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภคอื่นๆ ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น และ
จะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจาหน่ายของกัญชงในประเทศไทย
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Register Number : 0107562000483
TAX ID : 0107562000483
Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110
Tel: (6634) 849-576-80
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8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษทั ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ตามข้อ 7
-ไม่ม-ี
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายการเงินและการลงทุน

เลขานุการบริษทั
Tel. 0891369663
Email: NRF.comsec@nrinstant.com
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