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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที ่8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว

........................................................................................ 

วัน และเวลาประชุม 

การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ของบรษิัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประชมุ

เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชก าหนดวา่

ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวบุณฑริกา บุญค า เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ผู้ด  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการ

ประชุม”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ และชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบขอ้มลูของบรษิัท ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งตน้ ดงันี ้

บรษิัท มีทนุจดทะเบียน จ านวน 1,477,800,527 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 1,410,010,250 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน                 1,410,010,250  หุน้ 

มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

บริษัท ไดก้ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 

(Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัท คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และที่ปรกึษากฎหมาย ที่เขา้รว่ม

การประชมุ ดงันี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 87.5 ของกรรมการทัง้หมด ดงันี ้

1. นางเกศรา มญัชศุรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการ

 สงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

2. นายเหยา ก๊ก ตง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายธรรศ อดุมธรรมภกัดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

 พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา

 อย่างยั่งยืน 

4. นายอดุมการ อดุมทรพัย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ

 และกรรมการการลงทนุ 
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5. นายแดน ปฐมวาณิชย ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการการลงทุน กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ

 กิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. นางสาวเพ็ญอไุร ไชยชชัวาล กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง  กรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ฝ่ายการเงินและการลงทุน 

7. นายธีระพงษ์ ลอรชัวี กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม

 เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายปฏิบตัิการ 

ทีป่รึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการด าเนินการประชุม จากบรษิัท คมัปะนี เซเครทแทรี 

จ ากดั ไดแ้ก่ 

1. นางภชัฎา หมื่นทอง 

ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้ง ณ เวลา 14.00 น. ว่ามีจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมา

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรวม 262 ราย นับจ านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิน้  จ านวน 1,090,029,312 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่

จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จ านวน 1,410,010,250 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 77.3065 ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท

แลว้ จึงเรียนเชิญนางเกศรา มญัชศุรี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชมุ 

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม (“ประธาน”) 

ประธาน กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มการประชมุวิสามญั ครัง้ที่ 1/2564 (“ที่ประชุม” หรือ “การ

ประชุม”) และมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูน้  าเสนอวาระการประชมุ 

ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า  บริษัทได้ปรับรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางที่ทางส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อความรว่มมือ คือ การจดัประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้นี ้ตามพระ

ราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ือเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่การปรบัรูปแบบการประชุม มาตรการ และ

แนวปฏิบตัิดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และเพื่อให้

การประชุมด าเนินไปอย่างเรียบรอ้ย บริษัทจึงขอชีแ้จงหลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระใหท้ี่

ประชมุรบัทราบ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

1. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง บรษิัทจะนบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ย หรือไม่ไดล้งคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ ไม่

จ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting 

ในการลงคะแนนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได ้ยกเวน้เสียแต่เป็นผูร้บัมอบ

ฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ซึ่งไดร้บัแบบฟอรม์การ

มอบฉนัทะเป็นแบบ ค จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้
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กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุแทน ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูถื้อหุน้ท่ีมอบ

ฉนัทะไดท้กุประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ิธีเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง แต่หากผูถื้อ

หุน้ไดก้ าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไวล่้วงหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ตอ้งไม่ลงคะแนนเสียง

ในขณะประชมุอีก โดยบรษิัทจะลงคะแนนเสียงใหต้ามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้การลงคะแนนเสียงในแต่

ละวาระ ผูด้  าเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ “งดออก

เสียง” การลงคะแนนเสียงจะตอ้งท าในเวลาที่ก าหนด คือวาระละประมาณ 1 นาที และจะท าการปิดช่วงการโหวต ซึ่งหาก

ผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผูเ้ขา้รว่มประชมุมีมติเห็นดว้ย 

อนึ่ง การลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ไม่มีกรณีบตัรเสีย 

2. ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารถามค าถาม เพื่อมิใหก้ารประชุมยืดเยือ้และประหยดัเวลาอนัมีค่าของผูถื้อหุน้ทุกท่าน หากผูถื้อหุน้

ท่านใดมีค าถาม หรือตอ้งการเสนอความคิดเห็น สามารถท าไดเ้มื่อสิน้สุดการน าเสนอในวาระนั้น ๆ ทั้ งนี ้ขอใหก้ารถาม

ค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระนั้น ๆ กรณีเป็นค าถามอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับวาระการ

ประชมุ ขอใหท้่านถามเมื่อการพิจารณาวาระต่าง ๆ เสรจ็สิน้ครบทกุวาระ 

ในการถามค าถาม ผูถื้อหุน้สามารถกดปุ่ มยกมือ เพื่อถามค าถาม หรือพิมพค์ าถามในช่องถามค าถามก็ได ้หากเป็นการกด

ปุ่ มยกมือ โปรดรอการติดต่อกลับจากเจา้หนา้ที่ เพื่อเตรียมตัวเปิดกลอ้ง และไมโครโฟน  ส าหรบัเตรียมพรอ้มในการถาม

ค าถามสดผ่านหนา้จอ เมื่อท่านไดส้ญัญาณการถามค าถามสดเรียบรอ้ยแลว้ กรุณาแจง้ชื่อ และนามสกลุ พรอ้มทัง้ระบดุว้ย

ว่า เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ผูถื้อหุน้ท่ีถามแลว้ หากประสงคจ์ะถามอีก โปรดท าตามขัน้ตอนการ

ถามค าถามอีกครัง้หน่ึง บริษัทก็จะก าหนดคิวใหใ้หม่ในล าดบัต่อจากท่านอื่น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่านอื่นไดม้ีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นดว้ย 

เพื่อใหบ้รรยากาศการประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาจดัการค าถาม หรือด าเนินการ

ใด ๆ ท่ีเหมาะสม และค าถามใดที่นอกเหนือจากที่ไดต้อบในท่ีประชมุ บรษิัทจะน าไปตอบไวใ้นรายงานการประชมุ 

3. การประกาศผลการนับคะแนน บริษัทจะด าเนินการตามขอ้บังคับ ข้อที่ 37 (1) คือ วาระที่ 3 หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน

ประธานท่ีประชมุจะท าการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชีข้าด 

4. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากที่ประธาน ขอใหผู้ถื้อหุน้อนุมตัิในแต่ละวาระ  

โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง  ผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัสิทธิใหล้งคะแนน

แทน รวมถึงกรณีที่ผูม้อบฉนัทะระบุคะแนนไวล่้วงหนา้ ผ่านทางผูร้บัมอบฉนัทะ 

5. การผ่านมติในแต่ละวาระ 

วาระท่ี 1 และ 2 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียง

ลงคะแนน  
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        จากนัน้ประธาน ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 1,262 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,477,800,527 

 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,477,799,265 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจ านวน 1,262 หุ้น มูลค่าที่ตรา

 ไว้หุ้นละ  1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้

 สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทไดม้ีการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเมื่อวันที่ 21 

พฤษภาคม 2564 และมีหุน้ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุน้ปันผล จ านวน 1,262 หุน้นั้น  ตามมาตรา 136 แห่ง

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดว่าบรษิัทมหาชนจ ากดัจะเพิม่

ทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่าย

และไดร้ับช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ เว้นแต่หุน้ที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไวเ้พื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 1,262 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,477,800,527 บาท เป็น

จ านวน 1,477,799,265 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิัท จ านวน 1,262 หุน้ มลู

ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวมทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้

ครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท 

ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซักถาม

หรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยวาระ

นีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจ านวน 1,262 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,477,800,527 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียน 1,477,799,265 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 1,262 หุน้ 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้ง

กบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี ้

 ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน จ านวน  1,477,799,265 บาท 

   แบ่งออกเป็น  1,477,799,265 หุน้ 

   มลูค่าหุน้ละ                1.00 บาท 

   โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั  1,477,799,265 หุน้ 

   หุน้บรุมิสิทธิ                     - หุน้ 
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โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,091,539,912 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึน้ จ านวน 1,510,600 เสียง 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 7,643,892 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 1,477,799,265 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,485,443,157 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนจ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานมอบหมายให้นายแดน ปฐมวาณิชย ์(“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ชีแ้จงเรื่องการลงทุนในบริษัท 

โกลเดน้ ไตรแองเกิล เฮลท ์จ ากัด (“GTH”) ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน ในวาระที่ 2 

และ 3 เพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้เขา้ใจในรายละเอียด 

 ประธานเจา้หน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้น าดา้นการผลิตอาหารที่ใช้

กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาโลกรอ้นซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส  าคญัของอุตสาหกรรมอาหาร  โดยบริษัท

ไดร้บัการยอมรบัในการด าเนินการดา้นความยั่งยืนจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และล่าสดุบริษัท

ไดร้บัการคดัเลือกเป็น 100 หลกัทรพัยท์ี่มีการด าเนินงานโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (“ESG 

100”) และเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกเพื่อใช้ค  านวณดัชนี SET 100 ทั้งนี ้ด้วยโครงสรา้งธุรกิจของบริษัท

ครอบคลุมตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับโปรตีนทางเลือกจากพืช (Plant-based) จนถึงธุรกิจดา้นอีคอมเมิรซ์ (E-

commerce) ประกอบกบัโอกาสจากปัญหาจากวิกฤตดา้นอาหาร จะท าใหธุ้รกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ปัจจบุนั บรษิัทด าเนินธุรกิจภายใต ้3 หมวดธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  

1. Ethnic Food: ผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่เครื่องประกอบอาหารและเครื่องปรุงรส  

2. Plant-based Food: ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัโปรตีนทางเลือกจากพืช 

3. Functional Product: ผลิตภณัฑท์ี่ท  าหนา้ที่เฉพาะดา้น กลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพ รวมถึงธุรกิจกญัชง 

 โดยการด าเนินงานของทัง้ 3 หมวดธุรกิจดงักล่าว (Business model) มุ่งเนน้กระบวนการครบวงจร ประกอบดว้ย 

4 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ 

1. ตน้น า้ ไดแ้ก่ การจัดหาวตัถุดิบที่มีลักษณะพิเศษ (Specialty ingredient) ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบที่มาจากพืช 

(Plant ingredient) วตัถดุิบเฉพาะดา้น (Functional ingredient) เช่น กญัชง หรือ กระท่อม  
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2. กลางน า้ ไดแ้ก่ การผลกัดนัใหเ้กิด Manufacturing Service Platform ระดบัโลกเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

และการใหบ้รกิารลกูคา้แบบ One stop service ในแต่ละภมูิภาค 

3. ปลายน า้ ไดแ้ก่ การสรา้งการรบัรูต้่อแบรนด ์และการสรา้งจุดเด่นของแบรนดใ์หเ้ป็นที่รูจ้ักอย่างกวา้งขวาง 
(Magnet brand portfolio) 

4. การด าเนินธุรกิจแบบ Digitization ดว้ยการน าขอ้มลูดิจิทลัมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์

 ธุรกิจกญัชง 

 กญัชงในประเทศไทย ถกูน ามาใชใ้น 3 หมวดสินคา้ และมีมลูค่าตลาดในประเทศไทย ไดแ้ก่  

1. เครื่องส าอาง (Cosmetic) มลูค่าตลาดประมาณ 3.15 แสนลา้นบาท 

2. อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) มลูค่าตลาดประมาณ 2.41 ลา้นลา้นบาท 

3. ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร (Supplement) มลูค่าตลาดประมาณ 4.9 หมื่นลา้นบาท 

โดยคาดว่ามูลค่าทางการตลาดของกัญชง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 3.0 ของมูลค่าตลาดรวมของทั้ง 3 หมวด

สินคา้ดงักล่าว นอกจากนี ้หลังจากกัญชงเป็นพืชที่ถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ คาดว่าตลาดกญัชงในประเทศไทย

จะเป็นตลาดใหม่ที่มีโอกาสทางธุรกิจสงู ดงันัน้ บรษิัทจึงไดเ้ขา้รว่มทนุท าธุรกิจกญัชงกบั GTH ดว้ยเหตผุลดงันี ้ 

1. ตลาดกัญชงมีมูลค่าการตลาดสูง คู่แข่งยังไม่มากนัก การเริ่มด าเนินธุรกิจก่อนจึงจะมีโอก าสทางธุรกิจ
มากกว่า 

2. GTH มีธุรกิจที่ส่งเสรมิใหก้ารด าเนินธุรกิจกญัชงครบวงจร ตัง้แต่ตน้น า้ถึงปลายน า้  

3. มีพนัธมิตรที่แข็งแกรง่ทัง้ในและต่างประเทศ 

4. การลงทุนโดยการแลกเปล่ียนหุน้ (Share Swap) ไม่มีการใชเ้งินสดในการลงทุน ก่อใหเ้กิดประโยชนร์่วมกัน

ในระยะยาว  

5. GTH มีผูบ้ริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู ้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกัญชง ซึ่งถือว่าเป็น

ปัจจยัส าคญัในการประสบความส าเรจ็ 

 ส าหรบัโครงสรา้งการลงทนุ ภายหลงัการแลกเปล่ียนหุน้แลว้เสรจ็ บรษิัท ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั (“Super Plants”) 

ซึ่ ง เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 จะเป็นผู้ถือหุ้นใน GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และ  

บริษัท พีเอ็ม 80 จ ากัด ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.00 ทัง้นี ้ปัจจยัการด าเนินธุรกิจเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ใน

ธุรกิจกญัชงนัน้ ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั ไดแ้ก่  

1. องคค์วามรูแ้ละแนวปฏิบตัิที่ถกูตอ้ง 
2. การพฒันาดา้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
3. การสรา้งแบรนดแ์ละมีช่องทางคา้ปลีกของตนเอง เพื่อสรา้งมลูค่าของสินคา้ใหส้งูขึน้ 

4. การสนบัสนนุระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) 
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5. ความเขา้ใจดา้นการจดัการตน้ทนุ รายไดแ้ละการพฒันาเทคโนโลยีต่าง ๆ 

6. การเติบโตในระดบัโลก แต่ยงัคงความเป็นทอ้งถิ่น (Global but local) 

7. การเลือกสินคา้ ลกูคา้ และตลาดที่เหมาะสม 

 ทัง้นี ้การรว่มทนุกบั GTH จะช่วยใหแ้ผนธุรกิจกญัชงครบวงจร ไดแ้ก่  

1. ตน้น า้: GTH เป็นผูจ้ดัหา น าเขา้ พฒันาสายพนัธุ์เมล็ดกญัชงเพื่อน ามาเป็นวตัถดุิบ การขอใบอนุญาตน าเขา้

เมล็ดกญัชง  

2. กลางน า้: การสกัดน า้มัน CBD และน า้มันกัญชง โดย GTH ไดร้่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ

วิสาหกิจชมุชนในการวิจยัและพฒันาการเพาะปลกูกญัชง  

3. ปลายน า้: การพฒันาผลิตภณัฑซ์ึ่งมีกัญชงและ Terpene เป็นส่วนประกอบ ทัง้ผลิตภณัฑท์ี่เป็นแบรนดข์อง 

GTH ของพนัธมิตร หรือของบรษิัทเอง และการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยมีช่องทางการจดัจ าหน่าย 

เช่น ช่องทางคา้ปลีก โดยเฉพาะ Franchise ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของกัญชง ภายใตช้ื่อ 

Hemp House โดยมีเป้าหมายเปิดในห้างสรรพสินคา้ชั้นน าทั่วไป ช่องทาง Business to Business (B2B) 

รวมถึงช่องทาง E-commerce และรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) รวมถึงแผนการร่วมมือกับผู้จัด

จ าหน่ายระดบัประเทศ ในการจ าหน่ายเทอรปี์น (Terpene) และสินคา้ของบริษัท ที่มีส่วนผสมของ Terpene 

เช่น เครื่องปรุงรส ยี่หอ้แซ่บซู่ 

 ส าหรบัแผนการด าเนินธุรกิจของ Super Plants ในภาพรวมหลงัจากการรว่มลงทนุกบั GTH สรุปไดด้งันี ้

1. Super Plants จะด าเนินการดา้นการสกดัผลิตภณัฑจ์ากกญัชงและน า้มัน CBD โดยใชว้ตัถดุิบจาก GTH  

2. ผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของน า้มนักญัชงหรือ CBD เช่น ผงกญัชงส าหรบัไฟเบอรแ์ละโปรตีน น า้มนักญัชง

ส าหรบัอาหาร โดยในเบือ้งตน้ผลิตภณัฑด์งักล่าวจะจ าหน่ายใหแ้ก่ ฐานลกูคา้ของ GTH  

3. รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ ที่เกิดจากความนิยมผลิตภัณฑก์ัญชง เช่น เสือ้ผา้ เครื่องประดับ 
อุปกรณ ์(Accessories) โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทชัน้น าทางดา้น Accessories ที่เก่ียวขอ้ง

กบั THC และ CBD เพื่อขยายตลาดในประเทศไทย  

 จากนัน้ ประธาน มอบหมายให ้นางสาวเพ็ญอไุร ไชยชชัวาล (“ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายการเงนิและการ

ลงทุน”) ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนี ้

 เนื่องดว้ยบรษิัทมีความประสงคเ์พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท จ านวนไม่เกิน 7,643,892 บาท จากทนุจดทะเบียน

เดิม 1,477,799,265 บาท เป็นจ านวน 1,485,443,157 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 

7,643,892 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการลงทุนสัดส่วนรอ้ยละ 49.00 ใน บริษัท GTH 

โดยการแลกหุน้กับผูถื้อหุน้รายบุคคลของ GTH จ านวน 2 ราย และจากนัน้บริษัทจะน าหุน้ของ GTH ไปลงทนุใน 



 

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED  

Register Number : 0107562000483            TAX ID : 0107562000483    

Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  

Tel: (6634) 849-576-80                      Fax: (6634) 849 586                               

Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6th floor, Ploen Chit Road, 

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330  Tel (6622) 548 233  Fax (6626) 520 527 

 บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จาํกัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขท่ี : 0107562000483            เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : 0107562000483 

ส ำนกังำนใหญ่: 99/1 หมู่ท่ี 4 ต ำบลแครำย อ ำเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสำคร 74110 

โทรศพัท:์ (6634) 849-576-80                 โทรสำร: (6634) 849 586                                                                                                  

ส ำนกังำนกรุงเทพฯ: 518/5 อำคำรมณียำ เซ็นเตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหำนคร 10330  โทรศพัท ์(6622) 548 233  โทรสำร (6626) 520 527 

Facebook : NRFThailand              Website : https://www.nrinstant.com                เฟสบุ๊ค : NRFThailand                        เว็บไซต ์: https://www.nrinstant.com                 

  หนา้ 8 จาก 14 

 

Super Plants ซึ่งเป็นบริษัทย่อยต่อไป ดังนั้น การเพิ่มทุนนีจ้ะน าไปลงทุนใน GTH โดยผ่าน Super Plants ดังที่

เคยไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ ซึ่งราคาในการแลกเปล่ียนนีจ้ะใชร้าคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการ

ก่อนวนัแลกเปล่ียนหุน้ 

 อย่างไรก็ตาม หากราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลัง 15 วันท าการก่อนวันแลกเปล่ียนหุ้น สูงกว่า  10.17 บาทต่อหุน้ 

จ านวนหุน้ที่บริษัทตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้สามญัของ GTH จะลดลง โดยค านวนจากมลูค่ารายการ 77.80 ลา้น

บาท หารดว้ย ราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัแลกเปล่ียนหุน้ ทัง้นีก้ารก าหนดราคาตลาดของหุน้

ดงักล่าว เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการไดอ้นุมตัิการลงทนุของ 

GTH ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8 เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 และในล าดบัต่อไป มอบหมายให ้

นายพทุธินนัท ์เก่าเจรญิ ผูจ้ดัการการลงทนุ รายงานรายละเอียดการลงทนุใน GTH เพิ่มเติม 

 นายพทุธินนัท ์เก่าเจรญิ ผูจ้ดัการการลงทนุ รายงานต่อที่ประชมุว่า โครงสรา้งปัจจบุนัของ GTH มีทนุจดทะเบียน 

72 ลา้นบาท และมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ Bertram Wellness Global มีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท และ

บริษัท Siam Health CBD มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยมุ่งเนน้การพฒันาสินคา้ที่เก่ียวกับกัญชง เช่น ยาดม

ที่มีกล่ินกัญชง และสเปรยท์ี่มีกล่ินกัญชง ส าหรบัโครงสรา้งผู้ถือหุน้ของ GTH ในปัจจุบนั บริษัท พีเอ็ม 80 จ ากดั 

ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.00 และผูถื้อหุน้รายบคุคลจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ นางสาวภรติพร เครือโสภณ และ นาย

นพดล ศรีสวุรรณ ถือหุน้รวมกันในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 โดยหากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิใหท้  ารายการ 

Share swap จะท าให ้Super Plants ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100.00 เป็นผูถื้อหุน้ใน GTH ใน

สัดส่วนรอ้ยละ 49.00 แทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล 2 รายดังกล่าวข้างตน้ และจะเกิดผลกระทบจากการเพิ่มทุน 

(Dilution Effect) ไม่เกินรอ้ยละ 0.54 ส าหรบัการประเมินมลูค่าของ GTH แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ 

1. มลูค่าตามการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) เท่ากบัประมาณ 158.8 ลา้นบาท  

2. มูลค่าตามการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ  (P/E ratio) เฉล่ียของอุตสาหกรรม เท่ากับ

ประมาณ 231.1 ลา้นบาท  

3. มลูค่าตามการเปรียบเทียบมลูค่าของของบรษิัท (Book value) เท่ากบัประมาณ 153.5 ลา้นบาท  

บริษัทมีความเห็นว่ามูลค่าตามวิธี DCF เป็นมูลค่าที่เหมาะสมส าหรบัธุรกรรมนี ้อย่างไรก็ดี การประเมินมลูค่า

ดงักล่าวยงัไม่รวมโอกาสการเติบโตและมลูค่าที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ไดแ้ก่ 

1. การรว่มมือกบัมหาวิทยาลยัขอนแก่นในการปลกูกญัชง 
2. การรว่มมือกบับรษิัทในเครือ บรษิัทรว่มทนุและพนัธมิตร เพื่อพฒันาผลิตภณัฑก์ญัชงใหม่ ๆ 

3. การพฒันาผลิตภณัฑข์องบรษิัทเอง เช่น ซอสศรีราชาที่ผสมกล่ินกญัชง เป็นตน้ 

4. โอกาสในการพฒันาธุรกิจกลางน า้และขยายก าลงัการผลิตสินคา้ใหม่ 
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 จากการประเมินมลูค่าและโอกาสทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทมีความเห็นว่ามลูค่าการลงทุนกับ GTH เป็น

มลูค่าการลงทนุท่ีเหมาะสม และจะสรา้งประโยชนใ์หก้บับรษิัทและผูถื้อหุน้ในระยะยาวต่อไป 

 จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามและแสดงความเห็น สรุปค าถามและค าตอบดงัต่อไปนี ้ 

 ค าถาม นางสาวสพุีรณฐั กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบเก่ียวกบัสินคา้ของ GTH ว่ามีความแตกต่าง 

   จากคู่แข่งอย่างไร 

ค าตอบ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่าขอ้ไดเ้ปรียบของ GTH ที่ต่างจากคู่แข่ง ไดแ้ก่  

1. การมีเมล็ดพนัธุก์ญัชงที่ดีและมีคณุภาพ  

2. การมีบุคลากรที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ในธุรกิจกัญชง รวมทั้งมีพันธมิตรทางดา้นการ

เพาะปลกูเฉพาะทาง (Technical partner) จากต่างประเทศ 

3. การมีช่องทางคา้ปลีกของตวัเอง ไดแ้ก่ แฟรนไชส ์(Franchise) ขายสินคา้เก่ียวกบักญัชง ซึ่งมี

การวางระบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุม

ออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม

ในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 7,643,892 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,477,799,265 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,485,443,157 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่

เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท (Share Swap) 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท โกลเดน้ ไตรแองเกิล เฮลท ์จ ากัด  (GTH) ซึ่งคือผูถื้อหุน้รายบุคคลจ านวน 2 ราย 

อย่างไรก็ตาม หากราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลัง 15 วันท าการก่อนวันแลกเปล่ียนหุน้ สูงกว่า 10.17 บาทต่อหุน้ 

จ านวนหุน้ที่บรษิัทตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้สามญัของ GTH จะลดลง โดยค านวนจากมลูค่ารายการ 77.80 ลา้น

บาท หารดว้ย ราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัแลกเปล่ียนหุน้ พรอ้มทัง้อนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้

ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน จ านวน  1,485,443,157 บาท 

   แบ่งออกเป็น  1,485,443,157 หุน้ 

   มลูค่าหุน้ละ                    1.00    บาท 

   โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั   1,485,443,157 หุน้ 

   หุน้บรุมิสิทธิ                        - หุน้ 
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โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,084,519,259 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3565 

ไม่เห็นดว้ย 6,630,792 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6075 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 392,861 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0360 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึน้ จ านวน 3,000 เสียง 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น เพื่อรองรับการลงทุนในหุ้น

 สามัญของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท ์จ ากัด 

 ประธาน มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี ้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง

รายละเอียดของวาระนี ้

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน แจง้ต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการขอเพิ่มทุนจดทะเบียน

จ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา อนุมัติการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 

7,643,892 หุน้ เพื่อรองรบัการลงทุนในหุน้สามญัของ GTH ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 โดยมีวิธีเสนอขายและการ

จดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงันี ้บริษัทจะออกหุน้สามญัของบริษัท (Share Swap) จ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ มลูค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อช าระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GTH รายบุคคล

จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ 1) นางสาวภริตพร เครือโสภณ และ 2) นายนพดล ศรีสวุรรณ ในราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 

15 วนัท าการก่อนวนัที่แลกเปล่ียนหุน้ (Exercise Date) คิดเป็นมลูค่าโดยประมาณ ระหว่าง 62.91 ลา้นบาทแต่

ไม่เกิน 77.80 ลา้นบาท ทัง้นี ้หากราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัแลกเปล่ียนหุน้ สงูกว่า 10.17 

บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้สามญัของ GTH จะลดลง โดยค านวนจากมลูค่ารายการ 

77.80 ลา้นบาท หารดว้ย ราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัแลกเปล่ียนหุน้ และบริษัทจะไดร้บัโอน

หุน้ของ GTH จากบุคคลทัง้ 2 ราย เป็นจ านวนไม่เกิน 7,055,900 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท คิดเป็น

สดัส่วนการลงทนุรอ้ยละ 49.00 ใน GTH โดยมีรายละเอียดจ านวนหุน้ท่ีบรษิัทจะไดร้บัโอนดงันี ้

1. นางสาวภริตพร เครือโสภณ จ านวน 5,103,240 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท คิดเป็นมลูค่า

หุน้ 25,516,200.00 บาท 

2. นายนพดล ศรีสุวรรณ จ านวน 1,952,660 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท คิดเป็นมูลค่าหุน้ 

9,763,300.00 บาท 

 ทั้งนี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษั ทหรือประธาน

เจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อันจ าเป็นที่เก่ียวขอ้งกับการออกและ
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เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงแต่ (1) การพิจารณาก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติมรายละเอียด

และเงื่อนไขใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เท่าที่กฎหมายก าหนดใหก้ระท าได ้หรือใน

ส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญัเช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา 

ท าความตกลงราคาในการเสนอขาย และลงนามในเอกสารและสญัญาที่เก่ียวขอ้ง และด าเนินการใด ๆ  เก่ียวกบั

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ (3) ลงนามในแบบค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง

ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรร

หุน้เพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ เพื่อรองรบัการลงทนุในหุน้สามญัของ GTH ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซกัถาม

หรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยวาระ

นีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  7,643,892 หุน้ เพื่อรองรบัการลงทุนในหุน้สามญัของ 

GTH ในสัดส่วนรอ้ยละ 49.00 ซึ่งบริษัทจะออกหุน้สามัญของบริษัท (Share Swap) จ านวนไม่เกิน 7,643,892 

หุน้ ในราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัท่ีแลกเปล่ียนหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ GTH ซึ่งคือผูถื้อหุน้

รายบุคคลจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ 1) นางสาวภริตพร เครือโสภณ และ 2) นายนพดล ศรีสวุรรณ ตามรายละเอียด

ขา้งตน้ทัง้นี ้หากราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัแลกเปล่ียนหุน้ สงูกว่า 10.17 บาทต่อหุน้ จ านวน

หุน้ที่บริษัทตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้สามัญของ GTH จะลดลง โดยค านวนจากมูลค่ารายการ 77.80 ลา้นบาท 

หารดว้ย ราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัแลกเปล่ียนหุน้ 

และที่ประชุมผูถื้อหุน้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท

หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่ (1) การพิจารณาก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม

รายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่าที่กฎหมายก าหนดให้

กระท าได ้หรือในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญัเช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุ เป็น

ตน้ (2) เข้าเจรจา ท าความตกลงราคาในการเสนอขาย และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เก่ียวข้อง และ

ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่

จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต เอกสารและ
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หลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,084,518,260 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3922 

ไม่เห็นดว้ย 6,631,792 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6078 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 392,860 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่4  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยใหอ้ยู่

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงหลกัเกณฑว์า่ ในการเสนอวาระอื่น ๆ  นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ ตาม 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 ที่ก าหนดว่า เมื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้น

หนงัสือนดัประชมุเสรจ็แลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอให้

ที่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุก็ได ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผูด้  าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรใหเ้ปิดวาระนี้

ไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  โดยไม่มีการลงมติและไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามและแสดงความเห็น สรุปค าถามและค าตอบดงัต่อไปนี ้ 

 ค าถาม นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถามว่าจาก

สถานการณร์ะบาดของโรค COVID-19 ที่รุนแรงมากขึน้และภยัพิบตัิเพลิงไหมใ้นระยะเวลาใกลเ้คยีง

กัน รวมทั้งภัยอื่น ๆ ที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีข้อควรระวังใดเป็นพิเศษหรือไม่ และมีแผน

บรหิารจดัการอย่างไรเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจและท าใหผู้ถื้อหุน้เกิดความเชื่อมั่น 

 ค าตอบ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทพยายามใชท้กุมาตรการเพื่อลดผลกระทบจาก

วิกฤต COVID-19 ใหไ้ดม้ากที่สดุ โดยเฉพาะมาตรการดา้นความปลอดภยัที่เขม้งวดมากขึน้ และอยู่

ในระดบัที่บริษัทยงัสามารถบริหารจดัการได ้อีกทัง้ บริษัทยงัใหค้วามส าคญัในการดูแลดา้นความ
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ปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงานเป็นอันดับต้น ๆ นอกจากนั้น ในแง่รายได้ บริษัทได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาตูค้อนเทนเนอรข์าดแคลน ซึ่งยงัไม่คลี่คลายและคาดว่าจะต่อเนื่องถึงไตรมาส 

3/2564 ส่งผลใหก้ารรบัรูร้ายไดข้องบรษิัทเลื่อนออกไป  

 ค าถาม นางเสาวรกัษ์ อวยพร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่าทิศทางและผลประกอบการครึ่งปีหลงัเป็น

อย่างไร และจะไดร้บัปัจจยัหนนุจากอะไรบา้ง 

 ค าตอบ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทพยายามแกปั้ญหาเรื่องการขาดแคลนตูค้อน

เทนเนอร ์ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่อง เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 3 - 4 ของปี 

2564 บริษัทคาดว่าปัญหานีส่้งผลกระทบต่อรายไดใ้นไตรมาส 2/2564 มากที่สุดและจะคล่ีคลาย

ตัง้แต่ไตรมาส 3/2564 เป็นตน้ไป ดงันัน้ บริษัทจึงคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3 - 4 ของปี 2564 

ยงัคงเติบโต และภาพรวมของทัง้ปี 2564 ก็เติบโตตามแนวทางที่บรษิัทคาดการไว ้โดยเมื่อพิจารณา

แต่ละหมวดธุรกิจของบรษิัท สรุปไดด้งันี ้

(1) Ethnic Food ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ขึน้อยู่กับปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรจ์ะ

คลี่คลายเมื่อไร 

(2) Plant-based Food มีการเริ่มจ าหน่ายในประเทศแลว้ และมีแผนขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย

ทัง้ในและต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ 

(3) Functional Product มีแนวโน้มการเติบโตจากการที่บริษัทได้เข้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่จัด

จ าหน่ายบนช่องทาง E-Commerce ไดแ้ก่ Prime Labs และ SOL Trading และบริษัทมีแผน

เพิ่ม Product portfolio ตามที่เหมาะสมต่อไป  

 ค าถาม นางเสาวรกัษ์ อวยพร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่าบรษิัทมีการแกไ้ขและรบัมือต่อสถานการณ์

ปัจจบุนัและนโยบายปิดเมืองอย่างไร 

 ค าตอบ นายธีระพงษ์ ลอรชัวี (“ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายปฏิบัติการ”) ชีแ้จงต่อที่ประชมุ ว่าบรษิัทมี

การวางแผนและบรหิารจดัการปรมิาณวตัถดุบิและสินคา้คงคลงั ในกรณีถา้มีการปิดเมืองจรงิ บรษิัท

อาจตอ้งมีการลดก าลงัการผลิต แต่เนื่องจากมีการส ารองสินคา้ไวแ้ลว้ จึงไม่กระทบต่อการส่งมอบ

สินคา้แก่ลกูคา้มากนกั อย่างไรก็ดีตอ้งขึน้อยู่กบัความชดัเจนของนโยบายทางภาครฐัดว้ย 

 ค าถาม นางเสาวรกัษ์ อวยพร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่าบริษัทจะไดร้บัปัจจยัหนุนจากการลงทุน

รว่มกบั GTH เมื่อไร และกระบวนการเขา้ซือ้จะแลว้เสรจ็เมื่อไร 

 ค าตอบ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าตามประมาณการคาดว่า GTH และ Super Plants 

จะสามารถเริ่มรบัรูร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ไดป้ระมาณไตรมาส 4/2564 ทั้งนีต้อ้งขึน้อยู่กับ

สถานการณ ์COVID-19 และนโยบายของภาครฐั เป็นส าคญั 



 

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED  

Register Number : 0107562000483            TAX ID : 0107562000483    
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Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330  Tel (6622) 548 233  Fax (6626) 520 527 

 บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จาํกัด (มหาชน) 
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ส ำนกังำนใหญ่: 99/1 หมู่ท่ี 4 ต ำบลแครำย อ ำเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสำคร 74110 
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 ค าถาม นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  สอบถามว่า บริษัทมี

งานวิจยัรองรบัผลกระทบจากการแพส้ารท่ีเกิดจากองคป์ระกอบของกญัชงหรือไม่ 

 ค าตอบ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทมีการท าวิจยัร่วมกับมหาวิทยาลยัขอนแก่นและอาจจะมี

การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีสถาบันอาหารและโรงพยาบาล เพื่อช่วยในการวิจัยและศึกษา

ผลกระทบ  

 ค าถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่าการที่บริษัทอนุมตัิการจดัสรรหุน้แก่ 

GTH เป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement - PP) หรือไม่ 

 ค าตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชีแ้จงว่า เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด โดยการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงกล่าวเชิญประธาน ปิดการ

ประชมุ 

ประธาน กล่าวขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลามาเขา้รว่มประชมุครัง้นี ้ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามหรือแสดง

ความเห็นเพิ่มเติม สามารถสอบถามบรษิัทไดโ้ดยตรง และขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ทกุท่าน ไดก้รุณาตอบแบบส ารวจความพงึ

พอใจในครัง้นี ้เพื่อจะไดน้ าผลที่ไดม้าปรบัปรุงต่อไป และขอปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  

ปิดการประชมุเวลา 16.06 น.  

 

ลงชื่อ                                                  ประธานท่ีประชมุ 

(นางเกศรา มญัชศุรี) 

 

ลงชื่อ                                                       เลขานกุารบรษิัท และ          

                     (นางสาวบณุฑรกิา บญุค า)           ผูบ้นัทึกการประชมุ 
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