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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

เร่ืองการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากดั สดัส่วนร้อยละ 49 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) (“NRF” หรอื “บรษิัท”) ครัง้ที่ 
8/2564 ซึ่งจดัขึ้นในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตัิโครงการลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากัด 
(“GTH”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. วนัเดือนปีท่ีเกิดรายการ 
ประมาณการการเขา้ท ารายการจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 3 ปี 2564 ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญั
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ทีจ่ะจดัใหม้ขีึน้ในวนัที ่8 กรกฎาคม 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนเพื่อรองรบั
การลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากัด ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขอ้บงัคบัที่ส าคญัอื่นๆ 
ตามทีไ่ดต้กลงกนัดว้ย 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 
ผูจ้ะขาย:  ผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 2 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: เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นใน

บรษิทัอื่น และจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนประกอบของน ้ามนั กลิน่ 
หรอืรสชาตกิญัชง 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน:  เพื่อเขา้ถอืหุน้ในบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั  
มลูค่าการลงทุน ระหว่าง 62.91 ล้านบาท ถึง 77.8 ล้านบาท ขึ้นอยู่กบัราคาตลาด

เฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัทีแ่ลกเปลีย่นหุน้ 
ทุนจดทะเบยีน: 65 ลา้นบาท 
โครงสรา้งการถอืหุน้: บรษิัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นรอ้ย

ละ 100.0 ในบรษิทั ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั 
แหล่งเงนิทุน:   (1) การช าระค่าหุน้ดว้ยทรพัย์สนิอย่างอื่น กล่าวคอืหุน้สามญัของ 

GTH ซึ่งบริษัทจะได้มาในสัดส่วนร้อยละ 49 และ (2) เงินทุน
หมุนเวยีน 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั: ไม่ม ีเน่ืองจากผูจ้ะขายไม่ใช่บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ภายใต้
ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษทั บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. บรษิทั ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั - 49.0 

ร้อยละ 100.0 100.0 

 

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

หุน้ทีช่ าระแลว้ กบัผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 2 ราย ผ่านบรษิทั ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั 
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท โดยจะช าระราคาด้วยการออกหุ้นสามญัของบริษัทใน
จ านวนไม่เกนิ 7,643,892 หุ้น (Share swap) จะมมีูลค่าระหว่าง 62.91 ล้านบาท แต่
ไม่เกนิ 77.8 ล้านบาท ขึน้อยู่กบัราคาตลาดเฉลี่ยยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัแลกเปลี่ยน
หุ้น (Exercise Date) ทัง้นี้ หากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลงั 15 วนัก่อนวนัแลกเปลี่ยน
หุน้ สูงกว่า 10.17 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ทีบ่รษิทัต้องออกเพื่อช าระค่าหุ้นสามญัของ 
GTH จะลดลง โดยค านวนจากมลูค่ารายการ 77.8 ลา้นบาท หารดว้ย ราคาตลาดเฉลีย่

บรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์
จ ากดั 

บรษิทั พเีอม็ 80 จ ากดั ผูถ้อืหุน้รายบคุคลจ านวน 2 ราย 

บรษิทั พเีอม็ กรุ๊ป จ ากดั 

ผูถ้อืหุน้รายบคุคลจ านวน 5 คน 

ผูถ้อืหุน้รายบคุคลจ านวน 2 คน 
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ยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัแลกเปลีย่นหุน้ โดยการเพิม่ทุนดงักล่าวตอ้งไดร้บัมตจิากผูถ้อื
หุน้ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะจดัขึ้นในวนัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 8 
กรกฎาคม 2564 

เงือ่นไขส าคญั: ซึง่เป็นขอ้ตกลงระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย โดยรอ้ยละ 50 ของหุน้สามญัที่
จะออกใหม่ มรีะยะเวลาห้ามขาย 4 เดอืน (Silent period) และ ร้อยละ 50 ที่เหลอื มี
ระยะเวลาหา้มขาย 10 เดอืน นับจากวนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สิน้ อย่างไรกต็ามหากในวนัที่
เขา้ท าธุรกรรมเขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลจ ากดัในราคาต ่า
กว่าราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวธิพีจิารณาค าขอให้รบัหุ้นสามญั หรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 และหนังสอืเวยีนของ
ตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่องการก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น 
(Silent Period) ส าหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลใน
วงจ ากดั ผู้ลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว จะต้องถูกหา้มขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าวทัง้จ านวน เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทเริม่ท า
การซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 
เดอืน ผูล้งทุนจงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 
25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย โดยหุ้นสามญัส่วนที่เหลอืร้อยละ 75 จะ
สามารถขายไดภ้ายหลงัจากทีค่รบก าหนดหา้มขาย 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 ลา้นบาท (เจด็สบิสองลา้นบาทถว้น) โดยเป็นหุน้สามญัจ านวน 14,400,000 หุน้ มลู
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท  

คณะกรรมการ:  1. นายนพดล  ศรสุีวรรณ 
 2. นายโจว  หมงิเจีย๋ 

3. นางสาวภรติพร  เครอืโสภณ 
4. นายเฉลมิชยั มหากจิศริ ิ
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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 2561  
2 งบกำรเงนิภำยในทีย่งัไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชซีึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำกผูข้ำย 

เกณฑก์ าหนดราคา: มูลค่าการซื้อขายได้ก าหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างบรษิทัและผูจ้ะขาย โดย
อา้งองิจากมลูค่าทีป่ระเมนิไดโ้ดยวธิตี่างๆตามหลกัสากล ไดแ้ก่ วธิคีดิลดกระแสเงนิสด 
(Discounted Cash Flow Approach) วธิอีตัราส่วนมูลค่าหุน้ต่อก าไรสุทธ ิ(P/E Ratio) 
และวิธีอตัราส่วนมูลค่าทางบญัชตี่อหุ้น (P/BV Ratio) ซึ่งมีมูลค่าระหว่าง 65.8 ล้าน
บาทถงึ 251.7 ลา้นบาท โดยเป็นการประเมนิเบือ้งตน้ของฝ่ายจดัการของบรษิทั 

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

ก าหนดการประชุมผูถ้อืหุน้: ประชุมวสิามญัผูถ้อืครัง้ที ่1/2564 วนัที ่8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั: การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทเป็นผู้น าทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมกญัชงในประเทศไทย และจะท าให้มคีวามสามารถในการแข่งขนัทัง้ใน
ภาคการส่งออกและการบรโิภคภายในประเทศอกีดว้ย โดยหลงัจากทีอุ่ตสาหกรรมกญั
ชงถูกกฎหมาย บริษัทมองว่าอุตสาหกรรม ดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งความรู ้ความเชีย่วชาญของบรษิทั GTH จะช่วยใหบ้รษิทัสามารถพฒันา
และน าผลติภณัฑ์จากกญัชงมาใชใ้นผลติภณัฑ์ต่างๆของบรษิทั ทัง้ใน Ethnic, plant-
based, และ functional food อีกทัง้ GTH มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้      
แบรนด์ของ GTH เองและพนัธมติรทางธุรกจิกบัแบรนด์ชัน้น าในอุตสาหกรรมอุปโภค
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และบริโภคอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจดั
จ าหน่ายกญัชงในประเทศไทยดว้ย 

4. ขนาดของรายการ 
บรษิทัจะลงทุนในโครงการดงักล่าว โดยการจดัตัง้บรษิทัย่อยใหม่เพื่อเขา้ลงทุนใน GTH ซึง่การค านวณขนาดของ
รายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปอ้างอิงขอ้มูลจากงบการเงนิรวมของบรษิัท สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 
มนีาคม 2564 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้ มรีายละเอยีดการค านวณดงัต่อไปนี้  

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

= 52.2 x 49%   ลา้นบาท 
      2,363.242 ลา้นบาท 

= รอ้ยละ 1.08   
2) เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

ไม่น ามาปรบัใชเ้น่ืองจากไม่มกี าไรสุทธจิากการด าเนินงาน  
3) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

ขนาดของรายการ  =  มลูค่าของรายการทีจ่่ายหรอืไดร้บั 
     สนิทรพัยร์วมของบรษิทั และบรษิทัย่อย 

=   77.8    ลา้นบาท 
  3,934.245  ลา้นบาท 

= รอ้ยละ 1.98  

4) เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุนท่ีบริษทัจดทะเบียนออกเพื่อช าระค่าสินทรพัย ์
ขนาดของรายการ  =  จ านวนหุน้ทุนทีบ่รษิทัออกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์
      จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษิทั 
   =   7.643892 ลา้นหุน้ 
     1,355.7803  ลา้นหุน้ 
   = รอ้ยละ 0.56 

รายการดงักล่าวขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 
20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ 
(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย”์) 
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เมื่อค านวณขนาดรายการดว้ยเกณฑ์มูลค่ารวมสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ1.98 และเมื่อรวมขนาดรายการไดม้า
ซึ่งสนิทรพัย์ในรอบ 6 เดอืน จงึท าใหม้ขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 35.48 โดยพจิารณาจากงบการเงนิรวม
ของบรษิัทสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว รายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์
ขา้งต้นจดัเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ประเภทที ่2 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสูงกว่า แต่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัจงึมหีน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศและขอ้มูลเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การค านวนขนาดรายการของเงินลงทุนย้อนหลงั 6 เดือน 

วนั เดอืน ปี รายการ 
ขนาดรายการตามเกณฑ ์(%) 

NTA ก าไรสุทธ ิ มลูค่าสิง่
ตอบแทน 

มลูค่าหุน้ 

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 - 

14 พฤษภาคม 2564 การลงทุนในบรษิทั Wicked Foods, Inc.   - - 1.19 - 
14 พฤษภาคม 2564 การลงทุนในบรษิทั Konscious Foods, 

Inc. 
- - 0.80 - 

14 พฤษภาคม 2564 ซื้อทรพัยส์นิภายใตแ้บรนด ์SOL 
Trading 

- - 2.33 - 

20 พฤษภาคม 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมกบับรษิทั อนิโน
บกิ (เอเชยี) จ ากดั 

- - 3.81 - 

20 พฤษภาคม 2564 การลงทุนในบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ 
เฮลท ์จ ากดั 

1.08 - 1.98 0.56 

รวมขนาดรายการตามเกณฑ ์ 1.08 - 35.48 0.56 
 

5. รายการเก่ียวโยงกนั 
ธุรกรรมดงักล่าวไม่ใช่รายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาด
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หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยว
โยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

6. รายการท่ีต้องขออนุมติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
-ไม่ม-ี 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณา
รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท
เป็นส าคญัแล้ว จงึมมีตเิหน็ชอบและอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็
ว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ แมว้่าทีผ่่านมา
บรษิัท GTH จะมขีาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน การลงทุนในโครงการดงักล่าวจะท าให้บรษิัทเป็นผู้น าทาง
การตลาดในอุตสาหกรรมกญัชงในประเทศไทยทีบ่รษิทัคาดว่าจะมแีนว โน้มทีข่ยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรู ้
ความเชีย่วชาญของบรษิทั GTH จะช่วยใหบ้รษิทัสามารถพฒันาและน าผลติภณัฑ์จากกญัชงมาใชใ้นผลติภณัฑ์
ต่างๆของบรษิทั ทัง้ใน Ethnic, plant-based, และ functional food อกีทัง้ GTH มผีลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่ม
ภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพนัธมิตรทางธุรกิจกบัแบรนด์ชัน้น าในอุตสาหกรรมอุปโภคและบรโิภคอื่นๆ 
ตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ และจะช่วยส่งเสรมิตลาดและขยายการจดัจ าหน่ายของกญัชงในประเทศไทย 

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ตามข้อ 7 

-ไม่ม-ี 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวนัที ่20 
พฤษภาคม 2564 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัน าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่8 กรกฎาคม 2564 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวนไม่เกิน  7,643,892 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,477,800,527 บาท เป็นจ านวน 1,485,444,419 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 7,643,892 หุน้ มูลค่า
หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการลงทุนใน บรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท์ จ ากดั จ านวนไม่เกนิ  7,643,892 
หุน้ ซึ่งบรษิทัจะออกหุน้สามญัของบรษิทั (Share Swap) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ บรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท์ จ ากดั 
ซึง่คอืผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 2 ราย 

บรษิทัจงึขอน าเสนอขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั (Share Swap) 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ GTH ซึง่คอืผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 2 ราย เพื่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อขออนุมตักิารออกและ
เสนอขายหลกัทรพัย ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่และการ
ก าหนดราคาตลาด 
1) รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

บรษิัทจะออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อช าระ
มูลค่าการลงทุนในหุน้สามญัของ GTH ให้แก่ผูถ้ือหุน้รายบุคคลจ านวน 2 รายผ่านบรษิัท ซูเปอร์ แพลนส์ จ ากดั 
ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั และบรษิทั ซูเปอร์ แพลนส ์จ ากดั จะไดร้บัโอนหุน้ของ GTH จ านวน 7,056,000 หุน้ 
คดิเป็นสดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 49 โดยคาดว่าการช าระราคาหุน้และการรบัโอนหุน้จะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 3 
ปี 2564 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564  ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 8 
กรกฎาคม 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนเพื่อรองรบัการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั GTH 

2) ประเภทผู้ลงทุนท่ีจะได้รบัการเสนอขาย 
ผูถ้อืหุน้เดมิของ GTH ซึง่คอืผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 2 ราย 

3) วิธีเสนอขายและการจดัสรร 
บรษิัทจะออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อช าระ
มูลค่าการลงทุนในหุน้สามญัของ GTH ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 2 ราย ผ่านบรษิทั ซูเปอร์ แพลนส ์จ ากดั 
ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั และบรษิทั ซูเปอร์ แพลนส ์จ ากดั จะไดร้บัโอนหุน้ของ GTH จ านวน 7,056,000 หุน้ 
คดิเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 49 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิัทหรอื บุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดระยะเวลาในการจดัสรรหุ้น
สามญัดงักล่าวใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 2 ราย ของ GTH ตามทีเ่หน็สมควรและเหมาะสม โดยระยะเวลา
การเสนอขายดงักล่าวต้องไม่ขดักบัขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ส านักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาตลาดเฉลี่ย
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ย้อนหลงั 15 วนัก่อนวนัแลกเปลี่ยนหุ้น (Exercise Date) คดิเป็นมูลค่าระหว่าง 62.91 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 77.8 
ลา้นบาท 
 

4) วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด  
ราคาที่เสนอขายเป็นมูลค่าทีไ่ด้จากการค านวณจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลงั 15 วนัก่อนวนัที่มแีลกเปลี่ยนหุน้ 
(Exercise Date) 

2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจ ากดั 
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
รายชื่อบุคคลในวงจ ากดั:  ผู้ถือหุ้นรายบุคคลจ านวน 2 ราย ของ GTH คือ น.ส.ภริตพร เครือโสภณ และนาย

นพดล ศรสุีวรรณ 
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. นายกมลสุทธิ ์ 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 2 ราย และจะช าระราคาโดยการออกหุ้นสามญัของบรษิทัในจ านวนไม่เกนิ  7,643,892 หุน้ (Share 
swap) ในราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลงั 15 วนัก่อนวนัที่มีแลกเปลี่ยนหุ้น (Exercise Date) คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ
ระหว่าง 62.91 ลา้นบาทแต่ไม่เกนิ 77.8 ลา้นบาท 

5. ข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นท่ีเกิดจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการค านวณ 

1. ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Control Dilution)  

=                จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี้ 
    จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี้ 
 

=               7,643,892  
    1,410,010,250 + 7,643,892 
 

=    รอ้ยละ 0.54 
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 านวณจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลงั 15 วนัก่อนวนัที่มีแลกเปลี่ยนหุ้น 
(Exercise Date) 

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) 
 

=  0.08464 – 0.08418 
         0.08464 
 

= รอ้ยละ 0.54 
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6. เง่ือนไขหรือข้อตกลงอ่ืนใดท่ีส าคญัท่ีท ากบับุคคลในวงจ ากดั 
-ไม่ม-ี  

7. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
-ไม่ม-ี 

8. เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 
1) บรษิทัต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครัง้ที ่1/2564 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 8 กรกฎาคม 

2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั 
2) บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 
 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
1) เหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั  

บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวนไม่เกนิ 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ ผู้
ถอืหุน้รายบุคคลจ านวน 2 ราย ของ GTH โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัสามารถรกัษากระแสเงนิสดไวเ้พื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 
หรอืใชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และ/หรอื น าไปช าระหนี้ต่าง ๆ ซึ่งถอืเป็นประโยชน์ในแง่ความยดืหยุ่นและ
สภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทั  นอกจากนี้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิในอนาคตดว้ย เนื่องจากการ
ลงทุนใน GTH จะช่วยเสรมิในแง่การเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ ช่วยสนับสนุนและต่อยอด ใหบ้รษิทัสามารถพฒันา
และน าผลติภณัฑจ์ากกญัชงมาใชใ้นผลติภณัฑต์่างๆของบรษิทั 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 3 ของปี 2564  

3) ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินและโครงการท่ีจะด าเนินการ และความเพียงพอของ
แหล่งเงินทนุ 
บรษิทัไดศ้กึษาความจ าเป็นของการเพิม่ทุนในครัง้นี้แล้ว พบว่า การเพิม่ทุนมคีวามสมเหตุสมผลและจะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นการเพิม่ทุนเพื่อการลงทุนในบรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมกญัชง 
โดยหลงัจากทีอุ่ตสาหกรรมกญัชงถูกกฎหมาย บรษิทัมองว่าอุตสาหกรรม ดงักล่าวจะมแีนวโน้มทีข่ยายตวัอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งความรู ้ความเชีย่วชาญของบรษิทั GTH จะช่วยใหบ้รษิทัสามารถพฒันาและน าผลติภณัฑ์จากกญัชง
มาใช้ในผลิตภณัฑ์ต่างๆของบรษิัท ทัง้ใน Ethnic, plant-based, และ functional food อีกทัง้ GTH มีผลิตภณัฑ์
อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพนัธมติรทางธุรกิจกับ    แบรนด์ชัน้น าในอุตสาหกรรม
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อุปโภคและบรโิภคอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ขา้งต้น และจะช่วยส่งเสรมิตลาดและขยายการจดัจ าหน่ายของกญัชงใน
ประเทศไทย โดยบรษิทัจะเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ GTH ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระ
แล้ว กับผู้ถือหุ้นรายบุคคลจ านวน 2 ราย โดยจะช าระราคาโดยการออกหุ้นสามญัของบริษัทในจ านวนไม่เกิน 
7,643,892 หุน้ (Share swap) ในราคาตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัทีม่แีลกเปลีย่นหุน้ (Exercise Date) คดิ
เป็นมลูค่าโดยประมาณระหว่าง 62.91 ลา้นบาทแต่ไม่เกนิ 77.8 ลา้นบาท 

4) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือ โครงการ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้นี้และการด าเนินการตามแผนการใชเ้งนิเป็นไป
ตามธุรกิจและกลยุทธ์ของบรษิัท โดยการลงทุนในโครงการดงักล่าวจะช่วย ให้บรษิัทเป็นผู้น าทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมกญัชงในประเทศไทย และจะท าใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนัทัง้ในภาคการส่งออกและอุปโภค
บรโิภคภายในประเทศ ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัมฐีานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัทีแ่ขง็แกร่งยิง่ขึน้ 

5) ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายดงักล่าว 
บรษิทัก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 7,643,892 หุน้ ในราคาตลาดเฉลี่ยยอ้นหลงั 15 
วนัก่อนวนัทีม่แีลกเปลีย่นหุน้ (Exercise Date) คดิเป็นมลูค่าโดยประมาณระหว่าง 62.91 ลา้นบาทแต่ไม่เกนิ 77.8 
ลา้นบาท 

10. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการบรษิทัขอรบัรองว่าไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัใน
เรื่องทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทุนในครัง้นี้แลว้ อย่างไรกด็หีากการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั ผูถ้อื
หุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัิ 
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 


