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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

เร่ืองการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากดั สดัส่วนร้อยละ 49 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) (“NRF” หรอื “บรษิัท”) ครัง้ที่ 
3/2564 เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2564 ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่11 มนีาคม 2564 มี
มตอินุมตัโิครงการการลงทุนในบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท์ จ ากดั  (“GTH”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

1. วนัเดือนปีท่ีเกิดรายการ 
ประมาณการการเขา้ท ารายการจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้2564 ทีจ่ะจดัใหม้ขีึน้ในวนัที ่22 เมษายน 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนเพื่อรองรบัการลงทุนใน
หุน้สามญัของบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท์ จ ากดั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขขอ้บงัคบัทีส่ าคญัอื่นๆ ตามทีไ่ดต้กลงกนั
ดว้ย 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 
ผูจ้ะขาย:   ผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 25 ราย ของบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั 
ผูจ้ะซื้อ:  บรษิทั ซูเปอร์ แพลนส ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั 

(มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 โดยรายละเอยีดของบรษิทั ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั สรุปดงันี้  
วนัทีจ่ดัตัง้: 16 มนีาคม 2564  
ลกัษณะธุรกจิ:  เป็นบรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิโดยมรีายไดจ้ากการถอืหุน้ใน 

บริษัทอื่ น  (Holding Company) และจ าห น่ายผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของน ้ามนั กลิน่ หรอืรสชาตกิญัชง 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน:  เพื่อเขา้ถอืหุน้ในบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั ในมลูคา่ 
62.91 ลา้นบาท 

ทุนจดทะเบยีน:  65 ลา้นบาท 
โครงสรา้งการถอืหุน้: บรษิัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นรอ้ย

ละ 100.0 ในบรษิทั ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั 
แหล่งเงนิทุน:  การเพิม่ทุนของบรษิทัและเงนิทุนหมุนเวยีน 
ความสมัพนัธก์บับรษิทั: ไม่ม ีเน่ืองจากผูจ้ะขายไม่ใช่บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ภายใต้

ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษทั บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากดั 

 

 

บรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั 

บรษิทั พเีอม็ 80 จ ากดั ผูถ้อืหุน้รายบคุคลจ านวน 25 คน 

บรษิทั พเีอม็ กรุ๊ป จ ากดั ผูถ้อืหุน้รายบคุคลจ านวน 2 คน 

ผูถ้อืหุน้รายบคุคลจ านวน 5 คน 

49% 51% 

53.3% 46.7% 

100.0% 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

  หน้า 3 / 13 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากดั 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ก่อนการเข้าท ารายการ หลงัการเข้าท ารายการ 
1. บรษิทั พเีอม็ 80 จ ากดั 51.0 51.0 
2. น.ส.ภรติพร เครอืโสภณ 

49.0 - 

3. นายนพดล ศรสุีวรรณ 
4. นายโจว หมงิ เจีย๋ 
5. น.ส.จนิตนา เฉลมิชยักจิ 
6. น.ส.สุวารตัน์ วรขจติ 
7. น.ส.กญัญา บุญศร ี
8. นายอกัษราพงศ ์สารสุข 
9. นายอนันตส์งิ จาวาลา 
10. นายวรีภทัร ์เจยีระผกานนท ์
11. นายศตนันทน์ เวชวบิูลยส์ม 
12. น.ส.เปรมฤทยั ลลีะเทพาวรรณ 
13. นายกุลกติต ิกลัปนา 
14. นายธชัพล กสกิจิวรกุล 
15. นายชาญชติ เชีย่วชาญโชคชยั 
16. น.ส.สุมติรา แจ่มกระจ่าง 
17. นายธเนตร วงษา 
18. น.ส.อนุสรา จนัทรงัษ ี
19. น.ส.พรศร ีอมัราลขิติ 
20. นางพชร เชษฐศ์กัดา 
21. นางวราภรณ์ นาคสมภพ 
22. น.ส.อฐริญาญ์ ฐติวิงศว์ฒันา 
23. นายครสิโตเฟอร ์โทมสั มลิเลอร ์
24. นายเควนิ มาซาโต ้ทาชโิร่ 
25. นายลอเรนซ์ มนตร ีเบคเคอร ์
26. นายสรสชิ แสงนาค 
27. บรษิทั ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั - 49.0 

ทัง้หมดร้อยละ 100.0 100.0 
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3. ลกัษณะการท ารายการ  
ลกัษณะรายการ: บรษิทัจะเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ GTH ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของจ านวน

หุ้นที่ช าระแล้ว กับผู้ถือหุ้นรายบุคคลจ านวน 25 ราย ผ่านบริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ 
จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยจะช าระราคาดว้ยการออกหุน้สามญัของบรษิทั
ในจ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น (Share swap) เมื่อคิดตามสดัส่วนร้อยละ 49 จะมี
มูลค่าโดยประมาณ 62.91 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 8.23 บาท โดยค านวณจากราคา
ตลาดเฉลี่ยย้อนหลงั 15 วนัก่อนวนัที่มมีติคณะกรรมการ ทัง้นี้ การเพิม่ทุนดงักล่าว
ตอ้งไดร้บัมตจิากผูถ้อืหุน้ ไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของผูส้ทิธิแ์ละมาออกเสยีง ซึง่จะจดัขึน้ใน
วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2564 วนัที ่22 เมษายน 2564 

เงือ่นไขส าคญั: ซึง่เป็นขอ้ตกลงระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย โดยรอ้ยละ 50 ของหุน้สามญัที่
จะออกใหม่ มรีะยะเวลาห้ามขาย 6 เดอืน (Silent period) และ ร้อยละ 50 ที่เหลอื มี
ระยะเวลาหา้มขาย 1 ปี นับจากวนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สิน้ อย่างไรกต็ามหากในวนัทีเ่ขา้ท า
ธุรกรรมเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลจ ากดัในราคาต ่ากว่า
ราคาตลาดตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวธิพีจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญั หรอืหุน้บุรมิสทิธิในส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 ผู้ลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรหุน้
ดงักล่าว จะต้องถูกหา้มข่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้จ านวน เป็นระยะเวลา  1 ปี
นับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent 
Period) โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูล้งทุนจงึจะสามารถทยอยขายหุน้ที่
ถูกสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย 
โดยหุน้สามญัส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 75 จะสามารถขายไดภ้ายหลงัจากทีค่รบก าหนดหา้ม
ขาย 1 ปี 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ: GTH ประกอบธุรกจิกญัชงครบวงจร อาท ิการน าเขา้เมลด็กญัชงสายพนัธท์ีม่คีุณภาพ 
พฒันาการปลูกและสกดักญัชง ตลอดจนการพฒันาสนิคา้อาหารและเครื่องดื่มที่ผสม
รสชาติกัญชงภายใต้แบรนด์ของ GTH เช่น Kinchakan, TOM, และช่อผกา และมี
ร้านค้าที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน ้ามันหรือกลิ่นกัญชง พร้อมทัง้
ขายแฟรนไชส์ (franchise) ร้านค้าดงักล่าวด้วย อีกทัง้ GTH ยงัร่วมมอืกบัพนัธมติร
ทางธุรกจิกบัแบรนด์เครื่องส าอางชัน้น า อาท ิDentiste Smooth E เซยีงเพยีวอิว๊ เพื่อ
ต่อยอดและพฒันาธุรกจิกญัชงในประเทศไทย 

ทุนช าระแลว้:  72 ล้านบาท (เจ็ดสบิสองล้านบาทถ้วน) โดยเป็นหุ้นสามญัจ านวน 14,400,000 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท  
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คณะกรรมการ:   1. นายนพดล  ศรสุีวรรณ 
2. นายโจว  หมงิเจีย๋ 
3. นางสาวภรติพร เครอืโสภณ 
4. นายเฉลมิชยั มหากจิศริ ิ
5. นายอ านาจ กติตกิรยัฤทธิ ์
6. นายโดม  ลิว่ลมวบิูลย ์
7. นายกมลสุทธิ ์ ทพัพะรงัส ี

ขอ้มลูการเงนิทีส่ าคญั 3 ปีทีผ่่านมา 

งบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัช ีและส าหรบังวดปี
บญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562-2563 (ขอ้มลูจากผูข้าย) ทีไ่ม่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีสรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
ส าหรบัรอบปี 

25611 25622 25632 
รายได ้ 0 139 27,550 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (1,350) (11,518) (6,528) 
สนิทรพัยร์วม 657 59,379 66,226 
หนี้สนิรวม 32 247 14,002 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 625 59,132 52,604 

1 ส ำหรบังวดบญัชรีะหว่ำงวนัที ่8 พฤศจกิำยน 2561 ถงึ 31 ธนัวำคม 2563  
2 งบกำรเงนิภำยในทีย่งัไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชซีึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำกผูข้ำย 

เกณฑก์ าหนดราคา:  มูลค่าการซื้อขายไดก้ าหนดขึน้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบรษิทัและผูจ้ะขาย โดย
อ้างองิจากมูลค่าทีป่ระเมนิไดโ้ดยวธิตี่างๆตามหลกัสากล ไดแ้ก่ วธิคีดิลดกระแสเงนิ
สด (Discounted Cash Flow Approach) วิธีอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อก าไรสุทธิ (P/E 
Ratio) และวธิอีตัราส่วนมลูค่าทางบญัชตี่อหุน้ (P/BV Ratio) ซึ่งมมีูลค่าระหว่าง 65.8 
ลา้นบาทถงึ 251.7 ลา้นบาท โดยเป็นการประเมนิเบือ้งตน้ของฝ่ายจดัการของบรษิทั 

วธิกีารช าระราคา:  ช าระราคาโดยการออกหุ้นสามญัของบรษิัทในจ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ตามที่
กล่าวไวข้า้งตน้ 

ก าหนดการประชุมผูถ้อืหุน้: ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2564 วนัที ่22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั: การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทเป็นผู้น าทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมกญัชงในประเทศไทย และจะท าใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนัทัง้ใน
ภาคการส่งออกและอุปโภคบรโิภคภายในประเทศอกีดว้ย โดยหลงัจากทีอุ่ตสาหกรรม
กญัชงถูกกฎหมาย บรษิทัมองว่าอุตสาหกรรม ดงักล่าวจะมแีนวโน้มทีข่ยายตวัอย่าง
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ต่อเนื่อง ซึ่งความรู ้ความเชีย่วชาญของบรษิทั GTH จะช่วยใหบ้รษิทัสามารถพฒันา
และน าผลติภณัฑ์จากกญัชงมาใชใ้นผลติภณัฑ์ต่างๆของบรษิทั ทัง้ใน Ethnic, plant-
based, และ functional food อกีทัง้ GTH มผีลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มภายใตแ้บ
รนด์ของ GTH เองและพนัธมติรทางธุรกิจกบัแบรนด์ชัน้น าในอุตสาหกรรมอุปโภค
และบริโภคอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ขา้งต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจดั
จ าหน่ายของกญัชงในประเทศไทย 

4. ขนาดของรายการ 
บริษัทจะลงทุนในโครงการดงักล่าว โดยการจดัตัง้บริษัทย่อยใหม่เพื่อเขา้ลงทุนใน GTH ซึ่งการค านวณขนาดของ
รายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปอา้งองิขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทั สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้ มรีายละเอยีดการค านวณดงัต่อไปนี้  

1) เปรียบเทียบมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets) 
ขนาดของรายการ  = (NTA ของเงนิลงทุนในบรษิทั x สดัส่วนทีไ่ดม้าหรอืจ าหน่ายไป)  
                   NTA ของเงนิลงทุนในบรษิทั และบรษิทัย่อย 

= 52.2 x 49%   ลา้นบาท 
        2,316.1 ลา้นบาท 

= รอ้ยละ 1.10   
2) เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

ไม่น ามาปรบัใชเ้น่ืองจากไม่มกี าไรสุทธจิากการด าเนินงาน  
3) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

ขนาดของรายการ  =  มลูค่าของรายการทีจ่่ายหรอืไดร้บั 
     สนิทรพัยร์วมของบรษิทั และบรษิทัย่อย 

=   65.0    ลา้นบาท 
  3,358.4  ลา้นบาท 

= รอ้ยละ 1.94  

4) เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุนท่ีบริษทัจดทะเบียนออกเพื่อช าระค่าสินทรพัย ์
ขนาดของรายการ  =  จ านวนหุน้ทุนทีบ่รษิทัออกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์
      จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษิทั 
   = 7.643892 ลา้นหุน้ 
      1,355.8     ลา้นหุน้ 
   = รอ้ยละ 0.56 

รายการดงักล่าวขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าซึ่งสนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ (รวมทัง้ทีม่กีาร
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แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
(“ประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย”์) 

เมื่อค านวณขนาดรายการด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมสิง่ตอบแทนเท่ากบัร้อยลt 1.94 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยใ์นรอบ 6 เดอืน จงึท าใหม้ขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 27.30 โดยพจิารณาจากงบการเงนิรวมของบรษิทั
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชแีล้ว รายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ขา้งต้นจดัเป็น
รายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ประเภทที่ 2 ที่มขีนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 15 หรอืสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ 
บรษิทัจงึมหีน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศและขอ้มลูเกี่ยวกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

การค านวนขนาดรายการของเงินลงทุนย้อนหลงั 6 เดือน 

วนั เดือน ปี รายการ 
ขนาดรายการตามเกณฑ ์(%) 

NTA ก าไรสุทธิ 
มูลค่าส่ิง
ตอบแทน 

มูลค่าหุ้น 

23 ธนัวาคม 2563 
เงนิลงทุนในธุรกจิการขนส่งแบบควบคุม
อุณหภูม ิ

- - 1.04 - 

23 ธนัวาคม 2563 เงนิลงทุนในธุรกจิขายสนิคา้ Plant-based - - 0.18 - 

23 ธนัวาคม 2563 
เงนิลงทุนในกองทุนสนับสนุนสตารท์อพั
เกีย่วกบัโปรตนีทางเลอืก Unovis NCAP 
Fund II 

- - 6.47 - 

7 มกราคม 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมกบับรษิทั Boosted - - 17.68 - 

1 มนีาคม 2564 
เงนิลงทุนในบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกิล้ 
เฮลท ์จ ากดั ผ่านบรษิทัย่อยของบรษิทั 

1.10 - 1.94 0.56 

รวมขนาดรายการตามเกณฑ ์ 1.10 - 27.30 0.56 
 

5. รายการเก่ียวโยงกนั 
ธุรกรรมดงักล่าวไม่ใช่รายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

6. รายการท่ีต้องขออนุมติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
-ไม่ม-ี 
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7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่4/2564 ซึ่งจดัขึน้ในวนัที ่11 มนีาคม 2564  ไดพ้จิารณารายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนดว้ย
ความซื่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญัแลว้ จงึมมีตเิหน็ชอบและอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้
ท าธุรกรรมดงักล่าว โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวมคีวามสมเหตุ สมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ แมว้่าทีผ่่านมาบรษิทั GTH จะมขีาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน การลงทุนใน
โครงการดงักล่าวจะท าใหบ้รษิทัเป็นผูน้ าทางการตลาดในอุตสาหกรรมกญัชงในประเทศไทยทีบ่รษิทัคาดว่าจะมแีนว 
โน้มที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษัท GTH จะช่วยให้บริษัทสามารถพฒันาและน า
ผลติภณัฑจ์ากกญัชงมาใชใ้นผลติภณัฑต์่างๆของบรษิทั ทัง้ใน Ethnic, plant-based, และ functional food อกีทัง้ GTH 
มผีลติภณัฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพนัธมติรทางธุรกจิกบัแบรนด์ชัน้น าในอุตสาหกรรม
อุปโภคและบรโิภคอื่นๆ ตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ และจะช่วยส่งเสรมิตลาดและขยายการจดัจ าหน่ายของกญัชงในประเทศ
ไทย 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษทั ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ

บริษทั ตามข้อ 7 
-ไม่ม-ี 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่  3/2564 เมื่อวนัที ่1 
มนีาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2564 ซึ่งจดัขึ้นในวนัที่ 11 มนีาคม 2564  ได้มมีติให้บรษิทั
น าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่22 เมษายน 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 139,164,119 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,355,780,300 บาท เป็นจ านวน 1,494,944,419 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 139,164,119 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบั (1) การ
จ่ายหุ้นปันผลจ านวนไม่เกิน 54,231,212 หุ้น (2) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัครัง้ที ่1 (NRF-W1)ทีจ่ดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวนไม่เกนิ 67,789,015 หุน้ (3) การออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทครัง้ที่ 2 (NRF-W2) ที่จ ัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวนไม่เกิน 
6,000,000 หุ้น และ (4) การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทที่จดัสรรให้แก่
พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (NRF-ESOP W1) จ านวนไม่เกนิ 3,500,000 หุน้ และ (5) เพื่อรองรบัการ
ลงทุนใน บรษิัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากดั จ านวนไม่เกิน  7,643,892 หุ้น ซึ่งบรษิัทจะออกหุ้นสามญัของบริษัท 
(Share Swap) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ บรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั ซึง่คอืผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 25 ราย 

บรษิทัจงึขอน าเสนอขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั (Share Swap) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ GTH ซึ่งคือผู้ถือหุ้นรายบุคคลจ านวน 25 ราย เพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อขออนุมตัิ
การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่และการ
ก าหนดราคาตลาด 
1) รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

บรษิทัจะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อช าระมลูค่าการ
ลงทุนในหุ้นสามญัของ GTH ให้แก่ผู้ถือหุน้รายบุคคลจ านวน 25 รายผ่านบรษิัท ซูเปอร์ แพลนส์ จ ากดั ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทั และบรษิทั ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั จะไดร้บัโอนหุน้ของ GTH จ านวน 7,056,000 หุน้ คดิเป็น
สดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 49 โดยคาดว่าการช าระราคาหุน้และการรบัโอนหุน้จะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 
ภายหลงัจากทีไ่ด้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ที่จะจดัใหม้ขีึน้ในวนัที ่22 เมษายน 2564 
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนเพื่อรองรบัการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั GTH 

2) ประเภทผู้ลงทุนท่ีจะได้รบัการเสนอขาย 
ผูถ้อืหุน้เดมิของ GTH ซึง่คอืผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 25 ราย 

3) วิธีเสนอขายและการจดัสรร 
บรษิทัจะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อช าระมลูค่าการ
ลงทุนในหุน้สามญัของ GTH ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 25 ราย ผ่านบรษิทั ซูเปอร์ แพลนส ์จ ากดั ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทั และบรษิทั ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั จะไดร้บัโอนหุน้ของ GTH จ านวน 7,056,000 หุน้ คดิเป็น
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สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือ บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดระยะเวลาในการจดัสรรหุ้น
สามญัดงักล่าวใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 25 ราย ของ GTH ตามทีเ่หน็สมควรและเหมาะสม โดยระยะเวลา
การเสนอขายดงักล่าวต้องไม่ขดักบัขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ส านักงาน ก.ล.ต.) และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยราคาเสนอขาย ราคาหุน้ละ 8.23 บาทต่อหุน้ 
ซึง่เป็นมลูค่าทีไ่ดจ้ากการค านวณจากราคาตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัทีม่มีตคิณะกรรมการ  

4) วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด  
ราคาทีเ่สนอขายเป็นมลูค่าทีไ่ดจ้ากการค านวณจากราคาตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัทีม่มีตคิณะกรรมการ  

2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจ ากดั 
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
รายชื่อบุคคลในวงจ ากดั:  ผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 25 ราย ของ GTH 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ: GTH ประกอบธุรกจิกญัชงครบวงจร อาท ิการน าเขา้เมลด็กญัชงสายพนัธท์ีม่คีุณภาพ 

พฒันาการปลูกและสกดักญัชง ตลอดจนการพฒันาสนิคา้อาหารและเครื่องดื่มทีผ่สม
รสชาติกัญชงภายใต้แบรนด์ของ GTH เช่น Kinchakan, TOM, และช่อผกา และมี
ร้านค้าที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน ้ามนัหรือกลิ่นกัญชง พร้อมทัง้
ขายแฟรนไชส์ (franchise) ร้านค้าดงักล่าวด้วย อีกทัง้ GTH ยงัร่วมมอืกบัพนัธมติร
ทางธุรกจิกบัแบรนดเ์ครื่องส าอางชัน้น า อาท ิDentiste Smooth E เซยีงเพยีวอิว๊ เพื่อ
ต่อยอดและพฒันาธุรกจิกญัชงในประเทศไทย 

ทุนช าระแลว้:  72 ล้านบาท (เจ็ดสบิสองล้านบาทถ้วน) โดยเป็นหุ้นสามญัจ านวน 14,400,000 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท  

คณะกรรมการ:   1. นายนพดล  ศรสุีวรรณ 
2. นายโจว  หมงิเจีย๋ 
3. นางสาวภรติพร เครอืโสภณ 
4. นายเฉลมิชยั มหากจิศริ ิ
5. นายอ านาจ กติตกิรยัฤทธิ ์
6. นายโดม  ลิว่ลมวบิูลย ์
7. นายกลมสุทธิ ์ ทพัพะรงัส ี

3. ความสมัพนัธก์บับุคคลในวงจ ากดั 
ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทัและบรษิทัย่อยในลกัษณะทีท่ าใหเ้ขา้ขา่ยเป็นบุคคลเกีย่วโยงและเป็นรายการเกีย่วโยง
กนั ตามประกาศที ่ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) 
ถงึ (7) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 
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4. วตัถปุระสงคข์องการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
บริษัทจะเข้าท ารายการลงทุนในหุ้นสามญัของ GTH ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว กับผู้ถือหุ้น
รายบุคคลจ านวน 25 ราย และจะช าระราคาโดยการออกหุน้สามญัของบรษิทัในจ านวนไม่เกนิ 7,643,892 หุน้ (Share 
swap) ในราคาหุน้ละ 8.23 บาท คดิเป็นมลูค่าโดยประมาณ 62.91 ลา้นบาท  

5. ข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นท่ีเกิดจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการค านวณ 

1. ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Control Dilution)  

=                จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี้ 
    จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี้ 
 
=               7,643,892  
    1,355,780,300 + 7,643,892 
 
=    รอ้ยละ 0.56 

2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price 
Dilution) 

=   ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
                   ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
   
โดย ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  
= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขายหุ้นครงันี้ x จ านวน
หุน้ทีร่องรบั)     

                 จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี้ 
 
= ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจาก
ราคาที่จะช าระราคาโดยการออกหุน้สามญัของบรษิัท เป็นราคาตลาดโดย
ค านวณจากราคาตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัทีม่มีตคิณะกรรมการ 

3. ผลกร ะทบต่ อก า ไ ร ต่ อ หุ้ น 
(Earnings Per Share Dilution) 

= Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลงัเสนอขาย 
   Earnings per share ก่อนเสนอขาย 
 
โดย  Earnings per share ก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ paid-up 
       Earnings per share หลงัเสนอขาย = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ paid-up           
                                                      + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี้) 
 

=  0.0917 – 0.0912 
         0.0917 
 

= รอ้ยละ 0.56 
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6. เง่ือนไขหรือข้อตกลงอ่ืนใดท่ีส าคญัท่ีท ากบับุคคลในวงจ ากดั 
-ไม่ม-ี  

7. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
-ไม่ม-ี 

8. เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 
1) บรษิทัต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจ าปี 2564 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที ่22 เมษายน 

2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั 
2) บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 
 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
1) เหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั  

บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้
รายบุคคลจ านวน 25 ราย ของ GTH โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัสามารถรกัษากระแสเงนิสดไวเ้พื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั หรอื
ใชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และ/หรอื น าไปช าระหนี้ต่าง ๆ ซึง่ถอืเป็นประโยชน์ในแงค่วามยดืหยุ่นและสภาพ
คล่องทางการเงนิของบรษิทั  นอกจากนี้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิในอนาคตดว้ย เน่ืองจากการลงทุนใน 
GTH จะช่วยเสรมิในแง่การเป็นพนัธมติรทางธุรกิจ ช่วยสนับสนุนและต่อยอด ให้บริษัทสามารถพฒันาและน า
ผลติภณัฑจ์ากกญัชงมาใชใ้นผลติภณัฑต์่างๆของบรษิทั ทัง้ใน Ethnic, plant-based, และ functional food  

2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า เนื่องจากแผนการใชเ้งนิจากการเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่  ทุนใน
ครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อช าระค่าหุ้นของ GTH โดยได้ พจิารณาจากความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจแล้ว เห็นว่า
ความรู ้ความเชีย่วชาญของบรษิทั GTH จะช่วยใหบ้รษิทัเป็นผูน้ าทางการตลาดในอุตสาหกรรมกญัชงในประเทศ
ไทย และจะท าให้มคีวามสามารถในการแข่งขนัทัง้ในภาคการส่งออกและอุปโภคบรโิภคภายในประเทศอีกดว้ย  
ทัง้นี้คาดว่ารายการดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 2 ของปี 2564  

3) ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินและโครงการท่ีจะด าเนินการ และความเพียงพอของ
แหล่งเงินทุน 
บรษิทัไดศ้กึษาความจ าเป็นของการเพิม่ทุนในครัง้นี้แล้ว พบว่า การเพิม่ทุนมคีวามสมเหตุสมผลและจะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นการเพิม่ทุนเพื่อการลงทุนในบรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมกญัชง 
โดยหลงัจากทีอุ่ตสาหกรรมกญัชงถูกกฎหมาย บรษิทัมองว่าอุตสาหกรรม ดงักล่าวจะมแีนวโน้มทีข่ยายตวัอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งความรู ้ความเชีย่วชาญของบรษิทั GTH จะช่วยใหบ้รษิทัสามารถพฒันาและน าผลติภณัฑ์จากกญัชง
มาใช้ในผลิตภณัฑ์ต่างๆของบริษัท ทัง้ใน Ethnic, plant-based, และ functional food อีกทัง้ GTH มีผลิตภณัฑ์
อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพนัธมติรทางธุรกจิกบัแบรนด์ชัน้น าในอุตสาหกรรมอุปโภค
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และบรโิภคอื่นๆ ตามที่กล่าวไวข้า้งต้น และจะช่วยส่งเสรมิตลาดและขยายการจดัจ าหน่ายของกญัชงในประเทศ
ไทย โดยบรษิทัจะเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ GTH ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแล้ว กบั
ผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 25 ราย โดยจะช าระราคาโดยการออกหุน้สามญัของบรษิทัในจ านวนไม่เกนิ 7,643,892 
หุน้ (Share swap) ในราคาหุน้ละ 8.23 บาท คดิเป็นมลูค่าโดยประมาณ 62.91 ลา้นบาท 

4) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือ โครงการ 
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้นี้และการด าเนินการตามแผนการใชเ้งนิเป็นไป
ตามธุรกิจและกลยุทธ์ของบรษิัท โดยการลงทุนในโครงการดงักล่าวจะช่วย ให้บรษิัทเป็นผู้น าทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมกญัชงในประเทศไทย และจะท าใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนัทัง้ในภาคการส่งออกและอุปโภค
บรโิภคภายในประเทศ ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัมฐีานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัททีแ่ขง็แกร่งยิง่ขึน้ 

5) ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายดงักล่าว 
บรษิทัก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 7,643,892 หุน้ ในราคาหุน้ละ 8.23 บาทต่อหุน้ 
ซึ่งเป็นมูลค่าที่ได้จากการค านวนราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลงั 15 วนัก่อนวนัที่มมีติคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บรษิทัมคีวามเหน็ว่าราคาทีไ่ดม้กีารตกลงกนันัน้มรีาคาสงูกว่าราคาตลาด และเป็นราคาทีม่คีวามเหมาะสมแลว้ 

 

10. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการบรษิทัขอรบัรองว่าไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั
ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการเพิม่ทุนในครัง้นี้แล้ว อย่างไรกด็หีากการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั 
ผูถ้อืหุน้สามารถฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตั ิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรอืบุคคลที่มคีวาม
เกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์โดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธฟ้ิองรอ้งเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิทัฯ ตาม
มาตร 89/18 แห่งพระราชบญัญตั ิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ได ้

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั 
 -ไม่ม-ี 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

     ขอแสดงความนับถอื 

 

      นางสาวเพญ็อุไร ไชยชชัวาล 
         ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิและการลงทุน 


