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แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั เอ็นอาร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 11 มีนาคม 2564
ข้าพเจ้า บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. และครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา
14.00 น. ถึง 15.00 น. เกีย่ วกับการลดทุน/การเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุน / การเพิ่ มทุน
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2564 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายจานวน 65,260,100 หุ้น ที่
ประชุ ม คณะกรรมการได้มีม ติใ ห้ล ดทุ น จดทะเบีย นของบริษัท จ านวน 65,260,100 บาท จากทุ น จดทะเบี ย น
1,421,040,000 บาท เป็ น 1,355,780,300 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจานวน 65,260,100 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2564 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน 139,164,119 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,355,780,300 บาท
เป็ นจานวน 1,494,944,419 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 139,164,119 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุ้นละ
1.00 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่ มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ใช้เงินทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

หุน้ สามัญ

139,164,119

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท/หุ้น)
1.00

รวม (บาท)
139,164,119

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้จดั สรรหุน้ สามัญ จานวน 139,164,119 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท รวม
139,164,119 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น
ไม่เกิ น (หุ้น)

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

1. เพื่อรองรับการจ่ายหุน้
ปั นผล

54,231,212

- อัตราส่วนการจัดสรร
25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้
ปั นผล

-

วัน เวลา จอง
ซื้อ และชาระ
เงิ นค่าหุ้น
-

หมายเหตุ

รายละเอียดตาม
หมายเหตุ 1
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จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น
ไม่เกิ น (หุ้น)

2. เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
ของใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้
ที่ 1 (NRF-W1) ที่
จัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิม

67,789,015

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

-

-

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จอง
ซื้อ และชาระ
เงิ นค่าหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรร ไม่คดิ มูลค่า
รายละเอียด
20 หุน้ เดิมต่อ 1
(ราคาใช้สทิ ธิ ตามหมายเหตุ
หน่วยใบสาคัญแสดง หน่วยละ 10.00
2
สิทธิ
บาท)
อัตราการใช้สทิ ธิ คือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ใหม่ได้ 1 หุน้
หน่วยละ 0.10 วันที่ 24 - 25 ,
ไม่เกิน 6,000,000
บาท
หน่วยให้กบั บุคคลใน
27 พฤษภาคม
(ราคาใช้สทิ ธิ
วงจากัด
2564
อัตราการใช้สทิ ธิ คือ หน่วยละ 10.00
บาท)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ใหม่ได้ 1 หุน้

หมายเหตุ

รายละเอียดตาม
หมายเหตุ 2

3. เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
6,000,000 รายละเอียดตาม
ของใบสาคัญแสดง
หมายเหตุ 3
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้
ที่ 2 (NRF-W2) จัดสรร
หุน้ ให้กบั บุคคลใน
วงจากัด คือ SFBN
Capital II LLC
หน่วยละ 0.10 วันที่ 24 - 25 , รายละเอียดตาม
4. . เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ 3,500,000 - ไม่เกิน 3,500,000
บาท
หน่วยให้กบั บุคคลใน
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
27 พฤษภาคม
หมายเหตุ 4
(ราคาใช้สทิ ธิ
วงจากัด
ทีจ่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่
2564
หน่
ว
ยละ
10.00
อั
ต
ราการใช้
ส
ท
ิ
ธิ
คื
อ
ทุนของบริษทั ทีจ่ ดั สรร
บาท)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่พนักงานของ
1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื
บริษทั และ/หรือบริษทั
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ย่อย ครัง้ ที่ 1 (NRFใหม่ได้ 1 หุน้
ESOP W1)
8.23 บาท
5. เพื่อรองรับการลงทุนใน 7,643,892
รายละเอียดตาม
หุน้ สามัญ ร้อยละ 49
หมายเหตุ 5
ของบริษทั โกลเด้น ไตร
แองเกิล เฮลท์ จากัด
หมายเหตุ :
1/ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2564 ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ให้แก่ผู้
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ถือหุน้ เดิมของบริษทั จานวนไม่เกิน 54,231,212 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในอัตรา 25 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั น
ผล ในกรณีผถู้ อื หุน้ รายใดมีเศษหุน้ บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท
2/ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจาปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-W1 ในจานวนไม่เกิน 67,789,015 หน่ วย ให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราการจัดสรร 20 หุน้ เดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
3/ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2564 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRFW2 ในจานวนไม่เกิน 6,000,000 หน่ วย ให้แก่บุคคลในวงจากัด ในราคาเสนอขายหน่ วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้
สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุน้
4/ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1) ในจานวนไม่เกิน 3,500,000 หน่ วย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาท
ต่อหุน้
5/ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้ม ม
ี ติอนุ มตั ิการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษทั
โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 49 ซึ่งบริษทั จะออกหุน้ สามัญของบริษทั (Share Swap) ให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของ บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด ซึง่ คือ ผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 25 คน ในจานวน 7,643,892
หุน้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมี
อานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ นี้
เท่าทีไ่ ม่ขดั แย้งกับประกาศหรือกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ รวมไป
ถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง และดาเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (2) ลงนามในแบบคาขออนุ ญาต เอกสารและ
หลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการติดต่อและ
ยื่นแบบคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นเพื่อการออกและ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
การดาเนินการของบริษทั กรณีทม่ี เี ศษของหุน้
1) ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จากการจัดสรรหุน้ ปั นผล บริษทั จะจ่ายเป็ นเงินสดให้แทนการจ่ายหุน้ ปั นผล ในอัตราหุน้
ละ 0.04 บาท
2) ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จากการคานวณสิทธิทจ่ี ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 ของผูถ้ อื หุน้ แต่
ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้
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3) ในกรณีทต่ี อ้ งมีการปรับอัตราการใช้สทิ ธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนด
สิท ธิ อัน เป็ น ผลให้เกิด เศษของจานวนหุ้น ที่จะได้ร ับตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 ให้ตัด เศษของหุ้น
ดังกล่าวทิง้
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานแมนโรงแรม
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 รวมทัง้ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ (Record date) ในวันที่ 29
มีนาคม 2564
4. การขออนุญาตเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)
4.1 การขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564
4.2 การดาเนินการจดทะเบียนการลดทุน/เพิม่ ทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัท
ตลอดจนเอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดทุน/เพิม่ ทุนของบริษทั
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนาหุน้ ปั นผลทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.4 การขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการน าใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและ
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ทเ่ี กิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ เดิมใน
ครัง้ นี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.5 การขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนาหุ้นสามัญที่ออกใหม่ท่เี กิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบุคคลในวงจากัด หุ้นสามัญที่ออกใหม่ทเ่ี กิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของ
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่ อย และหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อสนับ การลงทุนในหุ้น สามัญของบริษัท
โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 54,231,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล เพื่อเป็ นการตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
5.2 บริษัทจะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 จานวนไม่เกิน 67,789,015 หน่ วย เพื่อให้บริษัทมีความ
ยืด หยุ่ น ทางการเงิน สาหรับ ขยายธุร กิจ เนื่ อ งจากบริษัทมีแ นวโน้ ม การขยายการลงทุ น ในอนาคต จึ ง มีความ
จาเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้กบั
บริษัท รวมทัง้ ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ เพื่อสร้างความพร้อมสาหรับการดาเนินงานใน
อนาคต
5.3 บริษัทจะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 จานวนไม่เกิน 6,000,000 หน่ วย เพื่อให้บริษัทใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
5.4 บริษัทจะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 จานวนไม่เกิน 3,500,000 หน่ วย เพื่อให้บริษทั ใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
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5.5 บริษทั จะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับการลงทุนในหุน้ สามัญ ร้อยละ 49 ของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั
6. ประโยชน์ ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
6.1 ประโยชน์ทบ่ี ริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
- เพื่อเพิม่ สภาพคล่องของหุน้ ของบริษทั
- เพื่อรักษากระแสเงินสดเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
- เพื่อเป็ นผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้
6.2 ประโยชน์ทบ่ี ริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 และ NRFW2
เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสาหรับขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายการลงทุนใน
อนาคต จึงมีความจาเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม เพื่อ ใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ และเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนให้กบั บริษทั รวมทัง้ ช่วยเสริมให้บริษทั มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว
6.3 ประโยชน์ทบ่ี ริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1
เพื่อเสริมสร้างกาลังใจให้กบั บุคลากรทีม่ สี ่วนร่วมในความสาเร็จของบริษทั ทีผ่ ่านมา ให้พนักงานมีส่วนร่วมในความ
เป็ นเจ้าของบริษทั และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็ นผลตอบแทนการปฏิบตั งิ านแก่บุคลากรของบริษทั ให้มคี วามตัง้ ใจ
ในการท างานกับ บริษัท ต่ อ ไปในระยะยาว ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดาเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัทและก่ อ ให้เ กิด
ผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในอนาคต
6.4 ประโยชน์ทบ่ี ริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการลงทุนในหุน้ สามัญ ร้อยละ 49 ของบริษทั โกลเด้น ไตร
แองเกิล เฮลท์ จากัด
การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บริษทั เข้าสู่ธุรกิจกัญชงในประเทศไทย โดยหลังจากที่
กัญชงถูกกฎหมาย บริษัทมองว่าธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นธุรกิจที่บริษทั GTH มี
ความเชีย่ วชาญอยู่แล้ว และจะส่งเสริมการพัฒนาและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในกลุ่ ม Ethnic, plant-based,
และ functional products อีกทัง้ GTH มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตร
ทางธุรกิจกับแบรนด์ชนั ้ นาในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภคอื่นๆ อีกด้วย
7. ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1 บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ภายหลังการหักเงินทุน
ส ารองต่ า งๆ ตามกฎหมาย และเงิน ส ารองอื่น (ถ้ า มี) อย่ า งไรก็ต าม การจ่ า ยเงิน ปั น ผลดัง กล่ า วอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัย
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน และการบริหารงานของบริษทั
7.2 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีไ่ ด้รบั จัดสรรหุน้ ปั นผลจะมีสทิ ธิไ ด้รบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานเริม่ ตัง้ แต่
เมื่อได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั และได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แล้ว และสาหรับ
และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 NRF-W2 และ NRF-ESOP W1 ทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั
หน้า 5 / 6

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7

จะมีฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ก็ต่อเมื่อบริษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว
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 3/2564
1 มีนาคม 2564
2 วันทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื
29 มีนาคม 2564
หุน้ (Record date)
3 วันทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
22 เมษายน 2564
4 วันทีจ่ ดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน
5 วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล หุน้ ปั นผล และ
30 เมษายน 2564
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1)ที่
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
6 วันกาหนดจ่ายเงินปั นผลและหุน้ ปั นผล
21 พฤษภาคม 2564
7 วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ (NRF-W1)
27 พฤษภาคม 2564
8
9

วันทีเ่ สนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 2
(NRF-W2) ทีจ่ ดั สรรให้แก่บคุ คลในวงจากัด
วันทีเ่ สนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ที่
จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (NRFESOP W1)

24 - 25, 27 พฤษภาคม 2564
24 - 25, 27 พฤษภาคม 2564

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลายมือชื่อ................................................ กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั
(นายธีระพงษ์ ลอรัชวี)
ลายมือชื่อ................................................. กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั
(นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล)
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