สองไอคอนแคนาดา Canopy Growth และ Drake
รวมตัวเปิ ดบริษัทกัญชาเพื่อสุขภาพ
Canopy Growth Corporation (“Canopy Growth” หรือ “บริษท
ั ฯ”) (TSX: WEED) (NYSE: CGC) และ
Aubrey Drake Graham (“Drake”) มีความยินดีที่จะประกาศวา ทัง้ สองฝายบรรลุขอตกลงเพื่อเปิ ดตัวบริษท
ั More
Life Growth CompanyTM ผูผลิตกัญชาที่ไดรับอนุญาตอยางเต็มรูปแบบ ในเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่ง
เป็ นบานเกิดของ Drake
“เมื่อเราเริ่มคุยกับ Drake เป็ นครัง้ แรก เรารูสึกถึงแรงบันดาลใจและเห็นพองกับวิสัยทัศนของเขาที่จะนําผลิตภัณฑ
กัญชาชน
ั ้ เยี่ยมออกไปสูตลาดโลก” Mark Zekulin ซีอีโอของ Canopy Growth Corporation กลาว “มุมมองของ
Drake ในฐานะผูประกอบการและผูนําทางวัฒนธรรม ผสานกับความรูที่กวางขวางของ Canopy Growth ในเรื่อง
กัญชา จะทําใหบริษท
ั ใหมของเราสามารถนําเสนอประสบการณแบบที่หาจากที่ไหนไมไดใหแกตลาดกัญชาทว
ั ่ โลก”
ตลอดเสนทางอาชีพของ Drake เขาไดสงั ่ สมประสบการณมากมายจากการครํ่าหวอดในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม
วาจะเป็ นวงการเพลง โทรทัศน ภาพยนตร แฟชัน
่  กีฬา การพัฒนาแบรนด การคัดสรรคคอนเทนต ตลอดจนกลยุทธ
สื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย ซึ่งการเปิ ดตัวแบรนดที่ประสบความสําเร็จมาแลวหลายแบรนดตลอดทศวรรษที่ผานมา
ทําใหเขามีความพรอมที่จะนําสายตาและมุมมองที่แปลกใหมไมเหมือนใครมาถายทอดใหกับอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อ
สันทนาการ
“การมีโอกาสไดรวมมือกับบริษท
ั เวิลดคลาสอยาง Canopy Growth ในสเกลใหญระดับโลกนัน
้  เป็ นเรื่องนาต่ น
ื เตน
จริง ๆ” Drake ผูกอตงั ้ บริษท
ั More Life Growth Company กลาว “การที่เราสามารถสรางบางสิ่งที่พิเศษใน
อุตสาหกรรมที่เติบโตอยางตอเนื่องและไมหยุดยงั ้ นี้ เป็ นไอเดียที่สรางแรงบันดาลใจ เพื่อการใชชีวิตที่มากกวา และ
สิ่งดี ๆ ที่มากกวา”
More LifeTM ตัง้ อยูในเมืองโทรอนโต บานเกิดที่ Drake ภาคภูมิใจ บริษท
ั ใหความสําคัญกับการมีสุขภาพทีดี การ
คนพบและการพัฒนาตนเองโดยรวม ดวยความหวังวาจะสนับสนุนการเชื่อมโยงและแบงปันประสบการณที่มีรวมกัน
ไปทว
ั ่ โลก
“ทัง้ หมดทงั ้ มวลนี้ เราต่ น
ื เตนเป็ นอยางยิ่งที่ไดรวมมือกับ Drake เพื่อนําวิสัยทัศนของเขาใน More Life Growth
Company ไปสูตลาดกัญชาทว
ั ่ ไลก” Mr. Zekulin กลาวสรุป “เรามุงหวังถึงความสัมพันธที่ยืนยาว ประสบความ
สําเร็จ และไดประโยชนทงั ้ สองฝายจากการรวมงานกันในครัง้ นี้”

Canopy Growth และ Drake จะเปิ ดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศนและทีมงานของ More LifeTM ใน
เวลาตอไป
รายละเอียดความรวมมือ
สืบเนื่องจากการเปิ ดตัวแบรนด More Life ดังที่กลาวมาแลวนัน
้  บริษท
ั ยอยซ่ งึ กอนหน านี้ Canopy Growth เป็ น
เจาของทงั ้ หมด (“More Life Growth Company”) ไดออกหุนใหแกนิติบุคคลจํานวนหนึ่งที่ Drake (“Drake”) มี
อํานาจควบคุมกิจการ ซึ่งภายหลังการออกหุนดังกลาว ทําให Drake ไดรับผลประโยชนจากการถือสิทธิเ์ ป็ นเจาของบ
ริษท
ั More Life Growth Company ในสัดสวน 60% ขณะที่ Canopy Growth ถือครองในสัดสวน 40%
More Life Growth Company เป็ นผูรับประโยชนที่แทจริงของนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตจาก Health Canada
ใหเป็ นผูเพาะปลูก แปรรูป และขายกัญชาที่โรงงานผลิตของบริษท
ั ในเมืองสการโบโรห รัฐออนแทรีโอ (“More Life
Facility”) ทัง้ นี้ Canopy Growth จะยังคงรับหน าที่ดูแลการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาประจําวันทงั ้ หมดที่โรง
์ งั ้ หมดในการจัดจําหนายผลิตภัณฑที่เพาะปลูกที่โรงงาน More Life
งาน More Life Facility และจะสงวนสิทธิท
Facility แหงนี้
์ ก More
ในสวนของคาตอบแทนสําหรับการออกหุนของ More Life Growth Company นัน
้ Drake ไดใหสิทธิแ
Life Growth Company แตเพียงผูเดียวในการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปัญญาและแบรนดที่มีความเกี่ยวของ
กับการปลูก การผลิต การแปรรูป การตลาดและการขายกัญชา รวมถึงผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับกัญชา ตลอดจนอุป
กรณ เครื่องมือ สินคาและของใชสวนตัวที่เกี่ยวของกับกัญชาในประเทศแคนาดาและตางประเทศ อยางไรก็ดี การ
์ อกประเทศแคนาดาหลังจาก 18 เดือนนัน
รักษาสิทธิน
้  อาจเกิดข้ น
ึ หรือไมเกิดข้ น
ึ  สุดแลวแตผลการดําเนินงานของ
More Life Growth Company เป็ นไปตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม More Life Growth Company อนุญาตให
์ ังกลาว (sublicense) แลกกับการที่ Canopy Growth ชําระเงินที่ไดจากการขายผลิต
Canopy Growth ใชสิทธิด
์ ตเพียงผูเดียวในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ More LifeTM
ภัณฑ More LifeTM โดย Canopy Growth ไดรับสิทธิแ
ในประเทศแคนาดา นอกจากนี้ Canopy Growth มีสิทธิเลือกวาจะขยายขอกําหนดและเงื่อนไขของการใหใบ
อนุญาตไปยังประเทศอ่ น
ื  ๆ ดวยเชนกัน
Canopy Growth และ Drake บรรลุขอตกลงผูถือหุน ขอตกลงวาดวยสิทธิของนักลงทุน และขอตกลงประกอบอ่ น
ื 
ๆ อีกหลายฉบับ เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของ More Life Growth Company ซึ่งตามขอตกลงเหลานี้ Canopy
Growth มีสิทธิเ์ สนอช่ อ
ื กรรมการสองคนใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษท
ั More Life Growth Company
รวมทงั ้ สิทธิ ์ (pre-emptive right) ในการรักษาผลประโยชนจากการเป็ นเจาของในบริษท
ั More Life Growth
Company
ที่ปรึกษา

Cassels Brock & Blackwell LLP ทําหน าที่เป็ นที่ปรึกษากฎหมายใหกับ Canopy Growth และ Reed Smith LLP
รับหน าที่เป็ นที่ปรึกษากฎหมายใหกับ Drake ในสวนที่เกี่ยวของกับความรวมมือดังกลาว
Here’s to Future (More Life) Growth.
เกี่ยวกับ Canopy Growth Corporation
Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) เป็ นบริษท
ั ชน
ั ้ นําของโลกที่ทําธุรกิจหลากหลายเกี่ยวกับกัญชาและ
กัญชง บริษท
ั นําเสนอแบรนดที่โดดเดนและแตกตาง สายพันธุกัญชาที่ไดรับการดูแลและคัดสรรเป็ นอยางดีทงั ้ ในรูป
แบบแหง นํ้ ามัน และแคปซูลนิ่ม รวมไปถึงอุปกรณการแพทย ผานทาง Storz & Bickel GMbH & Co. KG ซึ่งเป็ น
บริษท
ั ยอยของ Canopy Growth ตัง้ แตนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปไปจนถึงการทําตลาด Canopy Growth ได
รับแรงผลักดันจากความกระตือรือรนในการเป็ นผูนําและความมุงมน
ั ่ ที่จะสรางบริษท
ั กัญชาระดับโลก หนึ่งผลิตภัณฑ
หนึ่งสถานที่ และหนึ่งประเทศในเวลาเดียวกัน Canopy Growth มีการดําเนินงานอยูในหลายสิบประเทศทว
ั ่ หาทวีป
Spectrum Therapeutics ซึ่งเป็ นแผนกการแพทยของ Canopy Growth ภูมิใจที่ไดอุทิศตนในการใหความรูแกผู
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย ทําการวิจัยทางคลินิก และเสริมสรางความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับกัญชา ตลอด
จนทุมเงินหลายลานดอลลารเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยสินทางปัญญาที่สามารถทําตลาดในเชิง
พาณิชยได Spectrum Therapeutics จําหนายผลิตภัณฑครบวงจรโดยใชระบบ colour-coded classification
Spectrum และ single cannabinoid Dronabinol ภายใตแบรนด Bionorica Ethics
Canopy Growth ดําเนินการรานคาปลีกทว
ั ่ แคนาดาภายใตช่ อ
ื Tweed และ Tokyo Smoke โดย Tweed คือแบรนด
กัญชาที่เป็ นที่รูจักไปทว
ั ่ โลกดวยฐานผูติดตามเหนียวแนนกลุมใหญ ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่แบรนดใหความสําคัญกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ รวมถึงใหคุณคากับการรักษาความสัมพันธกับลูกคา
ไมวาจะเป็ นการสรางประวัติศาสตรดวยการนํ าบริษท
ั เขาจดทะเบียนในตลาดหุนโทรอนโตและตลาดหุนนิวยอรก ไป
จนถึงการขยายธุรกิจไปทว
ั ่ โลกอยางตอเนื่อง ทัง้ หมดนี้คือความภาคภูมิใจในการผลักดันมูลคาของผูถือหุนผานทาง
ความเป็ นผูนําของเรา ทัง้ นี้ Canopy Growth จับมือเป็ นพันธมิตรกับคนดังและองคกรชน
ั ้ นําในแตละวงการ ซึ่งรวม
ถึงสองไอคอนแหงวงการกัญชาอยาง Snoop Dogg และ Seth Rogen ตํานานแหงการเพาะพันธุกัญชา DNA
Genetics และ Green House Seeds และผูนําในธุรกิจเครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลที่ติดทําเนียบ Fortune 500 อยาง
Constellation Brands ตลอดจนอีกหลายช่ อ
ื ที่ไมไดกลาวถึง Canopy Growth มีโรงงานผลิตกัญชาที่ไดรับอนุญาต
จํานวน 11 แหง รวมกําลังการผลิตบนพ้ น
ื ที่มากกวา 10.5 ลานตารางฟุต ซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตมาตรฐาน GMP
ขนาดใหญกวา 1 ลานตารางฟุต ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.canopygrowth.com
คําเตือนเกี่ยวกับขอความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณในอนาคต
ขาวประชาสัมพันธฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณในอนาคต (“forward-looking

statements”) ภายในความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ของสหรัฐ
อเมริกา และขอมูลที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณในอนาคต (“forward-looking information”) ภายในความหมาย
ของกฎหมายหลักท
 รัพยข
 องแคนาดา โดยบอ
 ยครัง้  แตไ มเ สมอไป ขอความและขอ
 มูลท
 ม
ี่ ล
ี ก
ั ษณะเป็ นการคาดการณ
ในอนาคตสามารถบงชไี้ ดดวยการใชคําศัพท เชน “วางแผน” “คาด” หรือ “ไมคาด” “คาดการณ” “ประมาณการ”
“ตัง้ ใจ” “คาดหวัง” หรือ “ไมคาดหวัง” หรือ “เชื่อ” ตลอดจนคํา วลี และสํานวน ที่การกระทํา เหตุการณ หรือ
ผลลัพธบางประการ “อาจ” “อาจสามารถ” “อาจจะ” หรือ “จะ” เกิดข้ น
ึ  หรือบรรลุผล ขอความหรือขอมูลลักษณะ
ดังกลาวมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงและความไมแนนอนทงั ้ ที่รูและไมรู รวมถึงปัจจัยอ่ น
ื  ๆ ซึ่งอาจทําใหผลลัพธ
ผลการดําเนินงาน หรือผลสําเร็จที่แทจริงของ Canopy Growth หรือบริษท
ั ยอย แตกตางออกไปอยางมากจากที่
แสดงออกหรือแสดงนัยโดยขอความหรือขอมูลที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณในอนาคตที่ปรากฏอยูในขาวเผยแพร
ฉบับนี้ ตัวอยางของขอความดังกลาวไดแก ขอความที่เกี่ยวกับความสามารถของ Canopy Growth และ More Life
Growth Company ในการนํ าผลิตภัณฑกัญชาออกสูตลาดทว
ั ่ โลก; และผลิตภัณฑที่ More Life Growth
Company จะนําเสนอในตลาดสําหรับผูใหญในแคนาดา เป็ นตน ความเสี่ยง ความไมแนนอน และปัจจัยอ่ น
ื  ๆ ที่
เกี่ยวของกับขอมูลที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณในอนาคต อาจเป็ นสาเหตุใหเหตุการณจริง ผลลัพธ ผลการดําเนิน
งาน แนวโน มและโอกาส แตกตางออกไปอยางมากจากที่แสดงออกหรือแสดงนัยโดยขอมูลที่มีลักษณะเป็ นการคาด
การณในอนาคต ซึ่งรวมถึงความสามารถของ Canopy Growth ในการนํ าผลิตภัณฑกัญชาออกสูตลาดทว
ั ่ โลก ชวง
เวลาและการมีอยูของผลิตภัณฑของ Canopy Growth ในตลาดสําหรับผูใหญในแคนาดา; ชวงเวลาและการเสร็จ
สมบูรณของการทําธุรกรรมสําหรับ More Life Growth Company; ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และ
การขายกัญชา; ความเสี่ยงดังกลาวเหลานี้มีอยูในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปี ของ Canopy Growth ลงวันที่ 2
5 มิถุนายน 2019 และย่ น
ื ตอหนวยงานกํากับดูแลหลักทรัพยของแคนาดา ซึ่งปรากฏอยูในหน าประวัติของ Canopy
Growth บนเว็บไซตของ SEDAR ที่ www.sedar.com แม Canopy Growth เชื่อวาสมมติฐานและปัจจัยที่ใชใน
การจัดเตรียมขอความและขอมูลที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณในอนาคตในขาวเผยแพรฉบับนี้ มีเหตุผลเขาใจได
แตถึงกระนัน
้ ก็ไมควรยึดถือขอมูลดังกลาวจนเกินควร และไมสามารถรับประกันไดวา เหตุการณตาง ๆ ดังกลาวจะ
เกิดข้ น
ึ ในกรอบเวลาที่เปิ ดเผย ขอความและขอมูลที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณในอนาคตที่อยูในขาวเผยแพรฉบับ
นี้ จัดทําขึ้น ณ วันที่ระบุในขาว และ Canopy Growth ไมขอรับผิดชอบในการปรับปรุงและเผยแพรขอความหรือ
ขอมูลที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณในอนาคต เพื่อใหสะทอนขอมูลใหม หรือเหตุการณที่เกิดข้ น
ึ ตามมาหลังจากนัน
้ 
เวนแตกฎหมายกําหนด

