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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
เรื่องการลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษทั โกลเด้น ไตรแองเกิ ล เฮลท์ จากัด สัดส่วนร้อยละ 49
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) (“NRF” หรือ “บริษัท”) ครัง้ ที่
3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2564 ซึง่ จัดขึน้ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 มี
มติอนุ มตั โิ ครงการการลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด (“GTH”) ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. วันเดือนปี ที่เกิ ดรายการ
ประมาณการการเข้าทารายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2564 ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุน้ 2564 ทีจ่ ะจัดให้มขี น้ึ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อรองรับการลงทุนใน
หุน้ สามัญของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั เงือ่ นไขข้อบังคับทีส่ าคัญอื่นๆ ตามทีไ่ ด้ตกลงกัน
ด้วย
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ผูจ้ ะขาย:
ผูจ้ ะซื้อ:

ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 25 ราย ของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
บริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด
(มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 100.0 โดยรายละเอียดของบริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด สรุปดังนี้
วันทีจ่ ดั ตัง้ :
16 มีนาคม 2564
ลักษณะธุรกิจ:
เป็ นบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุน้ ใน
บริ ษั ท อื่ น (Holding Company) และจ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ส่วนประกอบของน้ามัน กลิน่ หรือรสชาติกญ
ั ชง
วัตถุประสงค์การลงทุน: เพื่อเข้าถือหุน้ ในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด ในมูลค่า
62.91 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน:
65 ล้านบาท
โครงสร้างการถือหุน้ :
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อย
ละ 100.0 ในบริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด
แหล่งเงินทุน:
การเพิม่ ทุนของบริษทั และเงินทุนหมุนเวียน
ความสัมพันธ์กบั บริษทั : ไม่มี เนื่องจากผูจ้ ะขายไม่ใช่บคุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ภายใต้
ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษทั 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
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

บริษทั พีเอ็ม 80 จากัด
น.ส.ภริตพร เครือโสภณ
นายนพดล ศรีสุวรรณ
นายโจว หมิง เจีย๋
น.ส.จินตนา เฉลิมชัยกิจ
น.ส.สุวารัตน์ วรขจิต
น.ส.กัญญา บุญศรี
นายอักษราพงศ์ สารสุข
นายอนันต์สงิ จาวาลา
นายวีรภัทร์ เจียระผกานนท์
นายศตนันทน์ เวชวิบูลย์สม
น.ส.เปรมฤทัย ลีละเทพาวรรณ
นายกุลกิตติ กัลปนา
นายธัชพล กสิกจิ วรกุล
นายชาญชิต เชีย่ วชาญโชคชัย
น.ส.สุมติ รา แจ่มกระจ่าง
นายธเนตร วงษา
น.ส.อนุสรา จันทรังษี
น.ส.พรศรี อัมราลิขติ
นางพชร เชษฐ์ศกั ดา
นางวราภรณ์ นาคสมภพ
น.ส.อฐิรญาญ์ ฐิตวิ งศ์วฒ
ั นา
นายคริสโตเฟอร์ โทมัส มิลเลอร์
นายเควิน มาซาโต้ ทาชิโร่
นายลอเรนซ์ มนตรี เบคเคอร์
นายสรสิช แสงนาค
บริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด
ทัง้ หมดร้อยละ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ก่อนการเข้าทารายการ
หลังการเข้าทารายการ
51.0
51.0

49.0

-

100.0

49.0
100.0
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3. ลักษณะการทารายการ
ลักษณะรายการ:

บริษทั จะเข้าทารายการลงทุนในหุน้ สามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจานวน
หุ้น ที่ช าระแล้ว กับ ผู้ถือ หุ้นรายบุคคลจานวน 25 ราย ผ่ า นบริษัท ซู เ ปอร์ แพลนส์
จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั โดยจะชาระราคาด้วยการออกหุน้ สามัญของบริษทั
ในจานวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น (Share swap) เมื่อคิดตามสัดส่วนร้อยละ 49 จะมี
มูลค่าโดยประมาณ 62.91 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 8.23 บาท โดยคานวณจากราคา
ตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่มมี ติคณะกรรมการ ทัง้ นี้ การเพิม่ ทุนดังกล่าว
ต้องได้รบั มติจากผูถ้ อื หุน้ ไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของผูส้ ทิ ธิและมาออกเสี
์
ยง ซึง่ จะจัดขึน้ ใน
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564
เงือ่ นไขสาคัญ: ซึง่ เป็ นข้อตกลงระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ าย โดยร้อยละ 50 ของหุน้ สามัญที่
จะออกใหม่ มีระยะเวลาห้ามขาย 6 เดือน (Silent period) และ ร้อยละ 50 ที่เหลือ มี
ระยะเวลาห้ามขาย 1 ปี นับจากวันทีธ่ ุรกรรมเสร็จสิน้ อย่างไรก็ตามหากในวันทีเ่ ข้าทา
ธุรกรรมเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลจากัดในราคาต่ ากว่า
ราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธพี จิ ารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญ หรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ผู้ลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรหุน้
ดังกล่าว จะต้องถูกห้ามข่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ จานวน เป็ นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วนั ทีห่ นุ้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent
Period) โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้ งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ ที่
ถูกสั ่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสั ่งห้ามขาย
โดยหุน้ สามัญส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 75 จะสามารถขายได้ภายหลังจากทีค่ รบกาหนดห้าม
ขาย 1 ปี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

GTH ประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนาเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธ์ทม่ี คี ุณภาพ
พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ผสม
รสชาติกัญ ชงภายใต้แบรนด์ข อง GTH เช่ น Kinchakan, TOM, และช่ อ ผกา และมี
ร้า นค้า ที่จ าหน่ า ยผลิต ภัณฑ์ท่ีมีส่ว นประกอบของน้ า มันหรือ กลิ่น กัญชง พร้อ มทัง้
ขายแฟรนไชส์ (franchise) ร้านค้าดังกล่าวด้วย อีกทัง้ GTH ยังร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจกับแบรนด์เครื่องสาอางชัน้ นา อาทิ Dentiste Smooth E เซียงเพียวอิว๊ เพื่อ
ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจกัญชงในประเทศไทย

ทุนชาระแล้ว:

72 ล้านบาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยเป็ นหุ้นสามัญจานวน 14,400,000 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท
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คณะกรรมการ:

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

ข้อมูลการเงินทีส่ าคัญ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
งบการเงินสาหรับงวดปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และสาหรับงวดปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2563 (ข้อมูลจากผูข้ าย) ทีไ่ ม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี สรุปได้ดงั นี้
สาหรับรอบปี
2561
25622
รายได้
0
139
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(1,350)
(11,518)
สินทรัพย์รวม
657
59,379
หนี้สนิ รวม
32
247
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
625
59,132
1
สำหรับงวดบัญชีระหว่ำงวันที ่ 8 พฤศจิกำยน 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2563
2
งบกำรเงินภำยในทีย่ งั ไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีซงึ ่ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้รบั จำกผูข้ ำย
(หน่ วย: พันบาท)

1

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

เกณฑ์กาหนดราคา:

มูลค่าการซื้อขายได้กาหนดขึน้ จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษทั และผูจ้ ะขาย โดย
อ้างอิงจากมูลค่าทีป่ ระเมินได้โดยวิธตี ่างๆตามหลักสากล ได้แก่ วิธคี ดิ ลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow Approach) วิธีอ ัต ราส่ ว นมูลค่ า หุ้น ต่ อ ก าไรสุ ท ธิ (P/E
Ratio) และวิธอี ตั ราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (P/BV Ratio) ซึ่งมีมูลค่าระหว่าง 65.8
ล้านบาทถึง 251.7 ล้านบาท โดยเป็ นการประเมินเบือ้ งต้นของฝ่ ายจัดการของบริษทั

วิธกี ารชาระราคา:

ชาระราคาโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทในจานวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ตามที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น

กาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ :

ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั :

การเข้ า ลงทุ น ในโครงการดัง กล่ า วจะช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท เป็ นผู้ น าทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย และจะทาให้มคี วามสามารถในการแข่งขันทัง้ ใน
ภาคการส่งออกและอุปโภคบริโภคภายในประเทศอีกด้วย โดยหลังจากทีอ่ ุตสาหกรรม
กัญชงถูกกฎหมาย บริษทั มองว่าอุตสาหกรรม ดังกล่าวจะมีแนวโน้มทีข่ ยายตัวอย่าง
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ต่อเนื่อง ซึ่งความรู้ ความเชีย่ วชาญของบริษทั GTH จะช่วยให้บริษทั สามารถพัฒนา
และนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษทั ทัง้ ใน Ethnic, plantbased, และ functional food อีกทัง้ GTH มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบ
รนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชนั ้ นาในอุตสาหกรรมอุปโภค
และบริโภคอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัด
จาหน่ายของกัญชงในประเทศไทย
4. ขนาดของรายการ
บริษัทจะลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยการจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่เพื่อเข้าลงทุนใน GTH ซึ่งการคานวณขนาดของ
รายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ ายไปอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดการคานวณดังต่อไปนี้
1) เปรียบเทียบมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets)
ขนาดของรายการ
=
(NTA ของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนทีไ่ ด้มาหรือจาหน่ายไป)
NTA ของเงินลงทุนในบริษทั และบริษทั ย่อย
=
52.2 x 49%
ล้านบาท
2,316.1
ล้านบาท
=
ร้อยละ 1.10
2) เปรียบเทียบกาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงาน
ไม่นามาปรับใช้เนื่องจากไม่มกี าไรสุทธิจากการดาเนินงาน
3) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
ขนาดของรายการ
=
มูลค่าของรายการทีจ่ ่ายหรือได้รบั
สินทรัพย์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
=
65.0
ล้านบาท
3,358.4
ล้านบาท
=

ร้อยละ 1.94

4) เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุนที่บริษทั จดทะเบียนออกเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์
ขนาดของรายการ
=
จานวนหุน้ ทุนทีบ่ ริษทั ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วของบริษทั
=
7.643892
ล้านหุน้
1,355.8
ล้านหุน้
=
ร้อยละ 0.56
รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
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แก้ไ ขเพิ่ม เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่อ ง การเปิ ด เผยข้อ มูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(“ประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์”)
เมื่อคานวณขนาดรายการด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทนเท่ากับร้อยลt 1.94 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน จึงทาให้มขี นาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 27.30 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทั
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ขา้ งต้นจัดเป็ น
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ที่มขี นาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังนัน้
บริษทั จึงมีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
การคานวนขนาดรายการของเงิ นลงทุนย้อนหลัง 6 เดือน
วัน เดือน ปี

รายการ

เงินลงทุนในธุรกิจการขนส่งแบบควบคุม
อุณหภูมิ
23 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในธุรกิจขายสินค้า Plant-based
เงินลงทุนในกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพ
23 ธันวาคม 2563 เกีย่ วกับโปรตีนทางเลือก Unovis NCAP
Fund II
7 มกราคม 2564 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมกับบริษทั Boosted
เงินลงทุนในบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล้
1 มีนาคม 2564
เฮลท์ จากัด ผ่านบริษทั ย่อยของบริษทั
รวมขนาดรายการตามเกณฑ์
23 ธันวาคม 2563

ขนาดรายการตามเกณฑ์ (%)
มูลค่าสิ่ ง
NTA
กาไรสุทธิ
มูลค่าหุ้น
ตอบแทน
1.04
-

-

0.18
6.47

-

1.10

-

17.68
1.94

0.56

1.10

-

27.30

0.56

5. รายการเกี่ยวโยงกัน
ธุรกรรมดังกล่าวไม่ใช่รายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ 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 และการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 4/2564 ซึ่งจัดขึน้ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้พจิ ารณารายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุ มตั ใิ ห้บริษทั เข้า
ทาธุรกรรมดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุ สมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ แม้ว่าทีผ่ ่านมาบริษทั GTH จะมีขาดทุนสะสมจากการดาเนินงาน การลงทุนใน
โครงการดังกล่าวจะทาให้บริษทั เป็ นผูน้ าทางการตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทยทีบ่ ริษทั คาดว่าจะมีแนว
โน้ มที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อ ง ซึ่งความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษัท GTH จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและน า
ผลิตภัณฑ์จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษทั ทัง้ ใน Ethnic, plant-based, และ functional food อีกทัง้ GTH
มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชนั ้ นาในอุตสาหกรรม
อุปโภคและบริโภคอื่นๆ ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจาหน่ายของกัญชงในประเทศ
ไทย
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษทั ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั ตามข้อ 7
-ไม่ม-ี
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจากัด
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มมี ติให้บริษทั
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั อีกจานวน 139,164,119 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,355,780,300 บาท เป็ นจานวน 1,494,944,419
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 139,164,119 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การ
จ่ายหุ้นปั นผลจานวนไม่เกิน 54,231,212 หุ้น (2) การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1)ทีจ่ ดั สรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม จานวนไม่เกิน 67,789,015 หุน้ (3) การออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิท ธิท่จี ะซื้อ หุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทครัง้ ที่ 2 (NRF-W2) ที่จ ัด สรรหุ้นให้แก่ บุค คลในวงจากัด จ านวนไม่เกิน
6,000,000 หุ้น และ (4) การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ หุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทที่จดั สรรให้แก่
พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1) จานวนไม่เกิน 3,500,000 หุน้ และ (5) เพื่อรองรับการ
ลงทุนใน บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด จานวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท
(Share Swap) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด ซึง่ คือผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 25 ราย
บริษทั จึงขอนาเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั (Share Swap)
ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้น เดิม ของ GTH ซึ่ ง คือ ผู้ ถื อ หุ้ น รายบุ ค คลจ านวน 25 ราย เพื่อ การตัด สิน ใจของผู้ ถื อ หุ้น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเพื่อขออนุ มตั ิ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่และการ
กาหนดราคาตลาด
1) รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
บริษทั จะออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อชาระมูลค่าการ
ลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ให้แก่ผู้ถือหุน้ รายบุคคลจานวน 25 รายผ่านบริษัท 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 2 ปี 2564
ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ที่จะจัดให้มขี น้ึ ในวันที่ 22 เมษายน 2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อรองรับการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั GTH
2) ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รบั การเสนอขาย
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ GTH ซึง่ คือผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 25 ราย
3) วิ ธีเสนอขายและการจัดสรร
บริษทั จะออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อชาระมูลค่าการ
ลงทุนในหุน้ สามัญของ GTH ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 25 ราย ผ่านบริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั และบริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด จะได้รบั โอนหุน้ ของ GTH จานวน 7,056,000 หุน้ คิดเป็ น
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สัด ส่ ว นการลงทุ น ร้ อ ยละ 49 โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริษัท หรือ บุ ค คลที่ไ ด้ ร ับ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร เป็ นผู้มีอานาจในการกาหนดระยะเวลาในการจัดสรรหุ้น
สามัญดังกล่าวให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 25 ราย ของ GTH ตามทีเ่ ห็นสมควรและเหมาะสม โดยระยะเวลา
การเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ขดั กับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สานักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาเสนอขาย ราคาหุน้ ละ 8.23 บาทต่อหุน้
ซึง่ เป็ นมูลค่าทีไ่ ด้จากการคานวณจากราคาตลาดเฉลีย่ ย้อนหลัง 15 วันก่อนวันทีม่ มี ติคณะกรรมการ
4) วิ ธีการกาหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด
ราคาทีเ่ สนอขายเป็ นมูลค่าทีไ่ ด้จากการคานวณจากราคาตลาดเฉลีย่ ย้อนหลัง 15 วันก่อนวันทีม่ มี ติคณะกรรมการ
2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจากัด
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี้ ได้แก่
รายชื่อบุคคลในวงจากัด:
ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 25 ราย ของ GTH
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: GTH ประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนาเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธ์ทม่ี คี ุณภาพ
พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทีผ่ สม
รสชาติกัญชงภายใต้แ บรนด์ของ GTH เช่ น Kinchakan, TOM, และช่ อ ผกา และมี
ร้า นค้า ที่จาหน่ า ยผลิตภัณฑ์ท่มี ีส่วนประกอบของน้ ามัน หรือ กลิ่น กัญชง พร้อ มทัง้
ขายแฟรนไชส์ (franchise) ร้านค้าดังกล่าวด้วย อีกทัง้ GTH ยังร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจกับแบรนด์เครื่องสาอางชัน้ นา อาทิ Dentiste Smooth E เซียงเพียวอิว๊ เพื่อ
ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจกัญชงในประเทศไทย
ทุนชาระแล้ว:
72 ล้านบาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยเป็ นหุ้นสามัญจานวน 14,400,000 หุ้น
มูลค่าทีต่ 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. นายกลมสุทธิ ์ ทัพพะรังสี
3. ความสัมพันธ์กบั บุคคลในวงจากัด
ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับบริษทั และบริษทั ย่อยในลักษณะทีท่ าให้เข้าข่ายเป็ นบุคคลเกีย่ วโยงและเป็ นรายการเกีย่ วโยง
กัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1)
ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
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4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
บริษัทจะเข้าทารายการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ว กับผู้ถือหุ้น
รายบุคคลจานวน 25 ราย และจะชาระราคาโดยการออกหุน้ สามัญของบริษทั ในจานวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ (Share
swap) ในราคาหุน้ ละ 8.23 บาท คิดเป็ นมูลค่าโดยประมาณ 62.91 ล้านบาท
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
1,355,780,300 + 7,643,892

= ร้อยละ 0.56
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
คานวณจากราคาตลาดเฉลีย่ ย้อนหลัง 15 วันก่อนวันทีม่ มี ติคณะกรรมการ
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)
= 0.0917 – 0.0912
0.0917
= ร้อยละ 0.56
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6. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดที่สาคัญที่ทากับบุคคลในวงจากัด
-ไม่ม-ี
7. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
-ไม่ม-ี
8. เงื่อนไขการเข้าทารายการ
1) บริษทั ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจาปี 2564 ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 22 เมษายน
2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพื่อจัดสรรให้แก่ผขู้ ายซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด
2) บริษั ท จะต้ อ งได้ ร ับ อนุ ม ัติ ก ารเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น ที่อ อกใหม่ ต่ อ บุ ค คลในวงจ ากั ด จากส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
1) เหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่ มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต่อบุคคลในวงจากัด
บริษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ ผูถ้ อื หุน้
รายบุคคลจานวน 25 ราย ของ GTH โดยคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
บุคคลในวงจากัดครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั สามารถรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั หรือ
ใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั และ/หรือ นาไปชาระหนี้ต่าง ๆ ซึง่ ถือเป็ นประโยชน์ในแง่ความยืดหยุ่นและสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษทั นอกจากนี้ ยังเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคตด้วย เนื่องจากการลงทุนใน
GTH จะช่วยเสริมในแง่การเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยสนับสนุ นและต่อยอด ให้บริษัทสามารถพัฒนาและนา
ผลิตภัณฑ์จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษทั ทัง้ ใน Ethnic, plant-based, และ functional food
2) ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงิ นที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า เนื่องจากแผนการใช้เงินจากการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อชาระค่าหุ้นของ GTH โดยได้ พิจารณาจากความเป็ นไปได้ของแผนธุรกิจแล้ว เห็นว่า
ความรู้ ความเชีย่ วชาญของบริษทั GTH จะช่วยให้บริษทั เป็ นผูน้ าทางการตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศ
ไทย และจะทาให้มคี วามสามารถในการแข่งขันทัง้ ในภาคการส่งออกและอุปโภคบริโภคภายในประเทศอีกด้วย
ทัง้ นี้คาดว่ารายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2564
3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่ มทุน แผนการใช้เงิ นและโครงการที่จะดาเนิ นการ และความเพียงพอของ
แหล่งเงิ นทุน
บริษทั ได้ศกึ ษาความจาเป็ นของการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้แล้ว พบว่า การเพิม่ ทุนมีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากเป็ นการเพิม่ ทุนเพื่อการลงทุนในบริษทั ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมกัญชง
โดยหลังจากทีอ่ ุตสาหกรรมกัญชงถูกกฎหมาย บริษทั มองว่าอุตสาหกรรม ดังกล่าวจะมีแนวโน้มทีข่ ยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งความรู้ ความเชีย่ วชาญของบริษทั GTH จะช่วยให้บริษทั สามารถพัฒนาและนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง
มาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ทัง้ ใน Ethnic, plant-based, และ functional food อีกทัง้ GTH มีผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชนั ้ นาในอุตสาหกรรมอุปโภค
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และบริโภคอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจาหน่ ายของกัญชงในประเทศ
ไทย โดยบริษทั จะเข้าทารายการลงทุนในหุน้ สามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว กับ
ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 25 ราย โดยจะชาระราคาโดยการออกหุน้ สามัญของบริษทั ในจานวนไม่เกิน 7,643,892
หุน้ (Share swap) ในราคาหุน้ ละ 8.23 บาท คิดเป็ นมูลค่าโดยประมาณ 62.91 ล้านบาท
4) ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ การประกอบธุร 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 ในภาคการส่งออกและอุปโภค
บริโภคภายในประเทศ ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั มีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัททีแ่ ข็งแกร่งยิง่ ขึน้
5) ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายดังกล่าว
บริษทั กาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 7,643,892 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 8.23 บาทต่อหุน้
ซึ่งเป็ นมูลค่าที่ได้จากการคานวนราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่มมี ติคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั มีความเห็นว่าราคาทีไ่ ด้มกี ารตกลงกันนัน้ มีราคาสูงกว่าราคาตลาด และเป็ นราคาทีม่ คี วามเหมาะสมแล้ว
10. คารับรองของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเพิ่ มทุน
คณะกรรมการบริษทั ขอรับรองว่าได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้แล้ว อย่างไรก็ดหี ากการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั
ผูถ้ อื หุน้ สามารถฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษทั ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบตั ิหน้าที่นัน้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มคี วาม
เกีย่ วข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษทั ฯ ตาม
มาตร 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้
11. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษทั
-ไม่ม-ี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายการเงินและการลงทุน
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