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แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษทั เอน็อาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน)  

วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 
 

 ขา้พเจา้ บรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2564 
เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถงึ 13.00 น. และครัง้ที ่4/2564 เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2564  ระหว่างเวลา 
14.00 น. ถงึ 15.00 น.  เกีย่วกบัการลดทุน/การเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การลดทุน / การเพ่ิมทุน 
- ทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่3/2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณา

อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 65,260,100 หุ้น ที่
ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 65,260,100 บาท จากทุนจดทะเบียน 
1,421,040,000 บาท เป็น 1,355,780,300 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจ านวน 65,260,100 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท  

- ทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่4/2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณา
อนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทอีกจ านวน 139,164,119 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,355,780,300 บาท 
เป็นจ านวน 1,494,944,419 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 139,164,119 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

รวม (บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
ใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 139,164,119 1.00 
 

139,164,119 

 
2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการไดม้มีตใิหจ้ดัสรรหุน้สามญั จ านวน 139,164,119 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวม 
139,164,119 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

2.1 การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
ไม่เกิน (หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซื้อ และช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้
ปันผล 

54,231,212 - อตัราส่วนการจดัสรร
25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้
ปันผล 

- - รายละเอยีดตาม
หมายเหตุ 1 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
ไม่เกิน (หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซื้อ และช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

2. เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ของใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัครัง้
ที ่1 (NRF-W1) ที่
จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิ 

67,789,015 - อตัราส่วนการจดัสรร 
20 หุน้เดมิต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ
- อตัราการใชส้ทิธ ิคอื 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
1 หน่วย มสีทิธซิื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหม่ได ้1 หุน้ 

ไม่คดิมลูค่า 
(ราคาใชส้ทิธิ
หน่วยละ 10.00 

บาท) 

รายละเอยีด
ตามหมายเหตุ 

2 

รายละเอยีดตาม
หมายเหตุ 2 

3. เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ของใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัครัง้
ที ่2 (NRF-W2) จดัสรร
หุน้ใหก้บับุคคลใน
วงจ ากดั คอื SFBN 
Capital II LLC 

6,000,000 - ไม่เกนิ 6,000,000 
หน่วยใหก้บับุคคลใน
วงจ ากดั 
- อตัราการใชส้ทิธ ิคอื 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
1 หน่วย มสีทิธซิื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหม่ได ้1 หุน้ 

หน่วยละ 0.10 
บาท 

(ราคาใชส้ทิธิ
หน่วยละ 10.00 

บาท) 

วนัที ่24 - 25 , 
27 พฤษภาคม 

2564 

รายละเอยีดตาม
หมายเหตุ 3 

4. . เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัทีจ่ดัสรร
ใหแ้ก่พนักงานของ
บรษิทั และ/หรอืบรษิทั
ย่อย ครัง้ที ่1 (NRF-
ESOP W1) 

3,500,000 - ไม่เกนิ 3,500,000
หน่วยใหก้บับุคคลใน
วงจ ากดั 
- อตัราการใชส้ทิธ ิคอื 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
1 หน่วย มสีทิธซิื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหม่ได ้1 หุน้ 

หน่วยละ 0.10 
บาท 

(ราคาใชส้ทิธิ
หน่วยละ 10.00 

บาท) 

วนัที ่24 - 25 , 
27 พฤษภาคม 

2564 

รายละเอยีดตาม
หมายเหตุ 4 

5. เพื่อรองรบัการลงทุนใน
หุน้สามญั รอ้ยละ 49 
ของบรษิทั โกลเดน้ ไตร
แองเกลิ เฮลท ์จ ากดั  

7,643,892 -  8.23 บาท - รายละเอยีดตาม
หมายเหตุ 5 

หมายเหตุ : 
1/ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2564 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที ่22 เมษายน 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุน ใหแ้ก่ผู้
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ถอืหุน้เดมิของบรษิทั จ านวนไม่เกนิ 54,231,212 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในอตัรา 25 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปัน
ผล ในกรณีผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษหุน้ บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท 

 2/ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที ่22 เมษายน 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
NRF-W1 ในจ านวนไม่เกิน 67,789,015 หน่วย ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
โดยไม่คดิมลูค่า ในอตัราการจดัสรร 20 หุน้เดมิต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

3/ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2564 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่22 เมษายน 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-
W2 ในจ านวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมรีาคาใช้
สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 10.00 บาทต่อหุน้ 

4/ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2564 ซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
จดัสรรให้แก่พนักงานของบรษิัทและ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที่ 1 (NRF-ESOP W1) ในจ านวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมรีาคาใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 10.00 บาท
ต่อหุน้ 

5/ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 11 มนีาคม 2564 ได้มมีติอนุมตัิการลงทุนในหุ้นสามญั บรษิทั 
โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท์ จ ากดั ในอตัราส่วนรอ้ยละ 49 ซึ่งบรษิทัจะออกหุน้สามญัของบรษิทั (Share Swap) ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิของ บรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั ซึง่คอื ผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 25 คน ในจ านวน 7,643,892 
หุน้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมี
อ านาจในการพจิารณาและก าหนดรายละเอยีดอื่นใด อนัจ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้นี้
เท่าทีไ่ม่ขดัแยง้กบัประกาศหรอืกฎระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่รวมไป
ถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงแต่ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้ง และด าเนินการใด ๆ 
เกี่ยวกบัการออกและจดัสรรใหุน้สามญัเพิม่ทุน ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(2) ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ รวมถงึการตดิต่อและ
ยื่นแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญั
เพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ (3) ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการออกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

การด าเนินการของบรษิทักรณีทีม่เีศษของหุน้ 
1) ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผล  บรษิทัจะจ่ายเป็นเงนิสดใหแ้ทนการจ่ายหุน้ปันผล ในอตัราหุน้

ละ 0.04 บาท 
2) ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 ของผูถ้อืหุน้แต่

ละรายนัน้ หากเกดิเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 
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3) ในกรณีทีต่อ้งมกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธเิมื่อเกดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนด
สิทธิ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นที่จะได้รับตามใบส าคญัแสดงสิทธิ NRF-W1 ให้ตัดเศษของหุ้น
ดงักล่าวทิง้ 
 

3. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที ่22 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งพมิานแมนโรงแรม
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที ่155 ถนนราชด าร ิแขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 รวมทัง้ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ (Record date) ในวนัที ่29 
มนีาคม 2564  
 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต 
(ถ้ามี) 
4.1  การขออนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที ่22 เมษายน 2564   
4.2 การด าเนินการจดทะเบยีนการลดทุน/เพิม่ทุนจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบรคิณห์สนธขิองบรษิัท 

ตลอดจนเอกสารอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลดทุน/เพิม่ทุนของบรษิทั 
4.3  การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการน าหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั เขา้

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในการน าใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัที่ออกและ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้เดมิใน
ครัง้นี้ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.5 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในการน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธขิองบุคคลในวงจ ากดั หุ้นสามญัที่ออกใหม่ทีเ่กิดจากการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิอง
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อสนับการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท
โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
5.1 บรษิัทจะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 54,231,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
5.2 บรษิัทจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 จ านวนไม่เกิน 67,789,015 หน่วย เพื่อให้บรษิัทมคีวาม

ยืดหยุ่นทางการเงินส าหรับขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายการลงทุนในอนาคต จึ งมีความ
จ าเป็นต้องจดัหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เติม เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนให้กบั
บรษิัท รวมทัง้ช่วยเสรมิใหบ้รษิัทมฐีานเงนิทุนที่แขง็แกร่งยิง่ขึน้ เพื่อสร้างความพร้อมส าหรบัการด าเนินงานใน
อนาคต  

5.3 บริษัทจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NRF-W2 จ านวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย เพื่อให้บริษัทใช้เป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ 

5.4 บรษิัทจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1 จ านวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย เพื่อให้บรษิทัใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ  
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5.5 บรษิทัจะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 7,643,892 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
เพื่อรองรบัการลงทุนในหุน้สามญั รอ้ยละ 49 ของบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั เพื่อส่งเสรมิการพฒันา
และจ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทั 

 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
6.1 ประโยชน์ทีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

- เพื่อเพิม่สภาพคล่องของหุน้ของบรษิทั 
- เพื่อรกัษากระแสเงนิสดเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 
- เพื่อเป็นผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

6.2 ประโยชน์ทีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 และ NRF-
W2  
เพื่อให้บรษิัทมคีวามยดืหยุ่นทางการเงนิส าหรบัขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมแีนวโน้มการขยายการลงทุนใน
อนาคต จงึมคีวามจ าเป็นต้องจดัหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิ เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ และเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนใหก้บับรษิทั รวมทัง้ช่วยเสรมิใหบ้รษิทัมฐีานเงนิทุนที่แขง็แกร่งยิง่ขึน้ อนัจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์แก่
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

6.3 ประโยชน์ทีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1 
เพื่อเสรมิสรา้งก าลงัใจใหก้บับุคลากรทีม่ส่ีวนร่วมในความส าเรจ็ของบรษิทัทีผ่่านมา ใหพ้นักงานมส่ีวนร่วมในความ
เป็นเจา้ของบรษิทั และเพื่อสรา้งแรงจงูใจและเป็นผลตอบแทนการปฏบิตังิานแก่บุคลากรของบรษิทัใหม้คีวามตัง้ใจ
ในการท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิด
ผลตอบแทนสงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอนาคต 

6.4 ประโยชน์ทีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการลงทุนในหุน้สามญั รอ้ยละ 49 ของบรษิทั โกลเดน้ ไตร
แองเกลิ เฮลท ์จ ากดั 
การเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสใหบ้รษิทัเขา้สู่ธุรกจิกญัชงในประเทศไทย โดยหลงัจากที่
กญัชงถูกกฎหมาย บรษิัทมองว่าธุรกจิดงักล่าวมแีนวโน้มทีข่ยายตวัอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นธุรกจิที่บรษิทั GTH มี
ความเชีย่วชาญอยู่แล้ว และจะส่งเสรมิการพฒันาและจ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทัในกลุ่ม Ethnic, plant-based, 
และ functional products อกีทัง้ GTH มผีลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มภายใตแ้บรนดข์อง GTH เองและพนัธมติร
ทางธุรกจิกบัแบรนดช์ัน้น าในอุตสาหกรรมอุปโภคและบรโิภคอื่นๆ อกีดว้ย 

   
7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธ ิภายหลงัการหกัเงนิทุน
ส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุน
หมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกจิในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยั
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน และการบรหิารงานของบรษิทั 

7.2 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีไ่ดร้บัจดัสรรหุน้ปันผลจะมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลจากการด าเนินงานเริม่ตัง้แต่
เมื่อไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัและไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแล้ว และส าหรบั
และผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W1 NRF-W2 และ NRF-ESOP W1 ทีไ่ดใ้ชส้ทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั 
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จะมฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทักต็่อเมื่อบรษิทัไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้เรยีบรอ้ยแลว้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทุน 

-ไม่ม-ี 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมมีติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 วนัทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2564 1 มนีาคม 2564 
2 วนัทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อื

หุน้ (Record date) 
29 มนีาคม 2564 

3 วนัทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 22 เมษายน 2564 
4 วนัทีจ่ดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นับแต่วนัทีป่ระชมุ 

ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุน 
5 วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล หุน้ปันผล และ

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (NRF-W1)ที ่
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 

30 เมษายน 2564 

6 วนัก าหนดจ่ายเงนิปันผลและหุน้ปันผล  21 พฤษภาคม 2564 
7 วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(NRF-W1) 

 
27 พฤษภาคม 2564 

8 วนัทีเ่สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่2 
(NRF-W2) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

24 - 25, 27 พฤษภาคม 2564 

9 วนัทีเ่สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ที่
จดัสรรใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (NRF-
ESOP W1) 

24 - 25, 27 พฤษภาคม 2564 

 
 บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
. 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ลายมอืชื่อ................................................ กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 

                        (นายธรีะพงษ์ ลอรชัว)ี 
 

 ลายมอืชื่อ................................................. กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 
               (นางสาวเพญ็อุไร ไชยชชัวาล) 
 


