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แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษทั เอน็อาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน)  

วนัท่ี 11 มิถนุายน 2564 
 

 ขา้พเจา้ บรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2564 
เมื่อวนัที ่11 มถิุนายน 2564 ระหว่างเวลา 21.00 น. ถงึ 22.07 น. เกีย่วกบัการลดทุน/การเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน
ดงัต่อไปนี้ 

1. การลดทุน / การเพ่ิมทุน  
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 9/2564 ได้มมีติอนุมตัิให้น าเสนอที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่1/2564 เพื่อพจิารณา
อนุมตักิารลดทุน / เพิม่ทุน จดทะเบยีนของบรษิทั ดงันี้ 
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามญัที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 1,262 หุ้น ที่ประชุม

คณะกรรมการได้มมีติให้ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจ านวน 1,262 บาท จากทุนจดทะเบยีน 1,477,800,527 
บาท เป็น 1,477,799,265 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจ านวน 1,262 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท   

- การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทอีกจ านวนไม่เกิน 7,643,892 บาท จากทุนจดทะเบยีน 1,477,799,265 บาท 
เป็นจ านวน 1,485,443,157 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 7,643,892 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

รวม (บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
ใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 7,643,892 1.00 
 

7,643,892 

 
2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มมีติให้จดัสรรหุน้สามญั จ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ละ 1.00 บาท 
รวม 7,643,892 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. เพื่อรองรบัการลงทุนใน
หุน้สามญั รอ้ยละ 49 
ของบรษิทั โกลเดน้ ไตร
แองเกลิ เฮลท ์จ ากดั  

7,643,892 -  ในราคาตลาด
เฉลีย่ยอ้นหลงั 15 
วนัก่อนวนัทีม่ี
แลกเปลีย่นหุน้ 
(Exercise Date) 
คดิเป็นมลูค่า

- รายละเอยีด
ตามหมาย
เหตุ 1 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
ไม่เกิน (หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซื้อ และช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

โดยประมาณ
ระหว่าง 62.91 
ลา้นบาทแต่ไม่
เกนิ 77.8 ลา้น
บาท 

หมายเหตุ : 
1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้มมีตอินุมตักิารลงทุนในหุน้สามญั บรษิทั โกลเด้น ไตรแอง
เกลิ เฮลท์ จ ากดั ในอตัราส่วนรอ้ยละ 49 ซึ่งบรษิทัจะออกหุน้สามญัของบรษิทั (Share Swap) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ บรษิทั โกลเด้น ไตร
แองเกลิ เฮลท ์จ ากดั ซึง่คอื ผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 2 คน ในจ านวนไม่เกนิ 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 
ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้ 

 
3. ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ในวนัที ่8 กรกฎาคม 2564  เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-
EGM) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน้ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ (Record date) ใน
วนัที ่17 มถิุนายน 2564  

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต 
(ถ้ามี) 
4.1  การขออนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ในวนัที ่8 กรกฎาคม 2564   
4.2 การด าเนินการจดทะเบยีนการลดทุน/เพิม่ทุนจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบรคิณห์สนธขิองบรษิัท 

ตลอดจนเอกสารอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลดทุน/เพิม่ทุนของบรษิทั 
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4.3  การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการน าหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อการลงทุนในหุน้สามญัของ
บรษิทัโกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
บรษิทัจะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 7,643,892 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรบัการลงทุนในหุ้นสามญั ร้อยละ 49 ของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากัด เพื่อส่งเสริมการพฒันาและ
จ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทั 

 
6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การเขา้ลงทุนในหุน้สามญั รอ้ยละ 49 ของ GTH จะเป็นการเปิดโอกาสใหบ้รษิัทเขา้สู่ธุรกจิกญัชงในประเทศไทย โดย
หลงัจากที่กญัชงถูกกฎหมาย บรษิัทมองว่าธุรกิจดงักล่าวมแีนวโน้มที่ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ GTH มี
ความเชีย่วชาญอยู่แล้ว และจะส่งเสรมิการพฒันาและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของบรษิทัในกลุ่ม Ethnic, plant-based, และ 
functional products อกีทัง้ GTH มผีลติภณัฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพนัธมติรทางธุรกจิ
กบัแบรนด์ชัน้น าในอุตสาหกรรมอุปโภคและบรโิภคอื่นๆ อกีดว้ย อกีทัง้การออกหุน้สามญัเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) แทนการช าระค่าหุ้นด้วยเงนิสด เป็นการบรหิารจดัการการลงทุนของบรษิทั โดยจะไม่
ส่งผลกระทบต่อเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั และบรษิทั ไม่ต้องเพิม่ภาระหนี้สนิจากการกู้ยมืเงนิไดด้ว้ย โดยบรษิทัคาด
ว่าจะสามารถสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิจากการต่อยอดธุรกจิของ GTH เพิม่โอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนใน
สนิทรพัย ์ 
   

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
โปรดพจิารณาขอ้ 6 ของแบบรายงานการเพิม่ทุนฉบบันี้ 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทุน 

-ไม่ม-ี 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมมีติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 วนัทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2564 11 มถิุนายน 2564 
2 วนัทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ (Record date) 
17 มถิุนายน 2564 

3 วนัทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 8 กรกฎาคม 2564 
4 วนัทีจ่ดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์
ภายใน 14 วนั นับแต่วนัทีป่ระชมุ 
ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุน 

5 ด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลใน 
วงจ ากดั (Private Placement) 

หลงัจากไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบั หลกัทรพัยแ์ละ
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ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
ตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ ไม่เกนิ 12 เดอืน
นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

 
บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ลายมอืชื่อ................................................ กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 
                        (นายธรีะพงษ์ ลอรชัว)ี 

 

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


