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สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 
เกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2564 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) (“SCG”) ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยง 
และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ าหน่ายหุ้นสามัญของ  SCG จ านวน 17,929,700 
หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.88 ของทุนช าระแล้วของ SCG ให้แก่บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทในราคาหุ้นละ 5.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,095,775 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเก้าหมื่นห้า
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”) ซึ่ง SCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

 การเข้าท าธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) อย่างไรก็ตาม การเข้าท าธุรกรรมข้างต้นเป็นการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”)  ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการ
ของธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งใช้เกณฑ์ก าไรสุทธิ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.55 และเม่ือรวมระยะเวลา 6 เดือน เกณฑ์
สูงสุด คือ เกณฑ์ก าไรสุทธิ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.55 รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายการเป็นรายการประเภทที่ 
2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50   

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศรายการได้จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้นสามัญของ  SCG  
ซึ่ง มีรายละเอียดดังนี้  

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อจ าหน่ายหุ้นสามัญของ   
SCG ให้กับบริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564  โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น
ใน วันที่ 28 ตุลาคม 2564 และคาดว่าการเข้าท าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ธันวาคม 2564 ภายหลังจาก
คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการที่เงื่อนไขบังคับ
ก่อน ทั้งหมดที่ระบุไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเป็นผลส าเร็จ หรือถือว่าเป็นผลส าเร็จ หรือได้รับ  
การผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   
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 2. คู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้อง   

 ผู้ขาย   : บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)   
 ผู้ซื้อ   : บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน    

 3. ลักษณะท่ัวไปของรายการ    

บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ SCG  ในจ านวน 17,929,700 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.88 ของทุนช าระ   
แล้วของ SCG ให้แก่บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 5.75 บาท (ราคาตลาด ณ วนัที่ 19 ตุลาคม 2564 
อยู่ที่ 5.15 บาทต่อหุ้น และราคามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 2.84 บาทต่อหุ้น) ราคาขายเป็น
ราคาที่เจรจาตกลงกัน โดยเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ 4.68 – 5.46 บาทต่อหุ้น (วิธีคิดลด
กระแสเงินสด) โดยมูลค่าที่ได้รับจากการขายหุ้นในครั้งนี้ก่อนการหักค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องรวมเป็น เงินทั้งสิ้น
103,095,775 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น
กับผู้ซื้อ และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยหลังท ารายการ บริษัทฯ จะยังมีหุ้นสามัญของ SCG ทั้งสิ้น 0 หุ้น สัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทจะลดลงจากเดิมร้อยละ 1.88 เป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 955,000,000.- 
บาท     

โดยสัญญาซื้อขายหุ้นมีเงื่อนไขที่ส าคัญ ดังนี้   
เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ : 1) หุ้นที่ซื้อขายเป็นของผู้ขายอย่างสมบูรณ์และโดยชอบด้วยกฎหมาย   

ปราศจากภาระผูกพันใดๆ และผู้ซื้อได้รับอนุญาตจากผู้ขายให้ด าเนินการ 
ตรวจสอบการมีอยู่ ความเป็นเจ้าของ และกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์ของหุ้นที่   
ซื้อขายแล้ว    

  2) ผู้ขายสามารถขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ หุ้นที่ซื้อขายได้ถูกโอนไปยัง 
บัญชีนายหน้าที่เปิดไว้เพื่อการขายหุ้นให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญา   

  3) ผู้ขายได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายจนเสร็จสมบูรณ์   
  4) ค ารับรองและค ายืนยันทั้งหมดที่ผู้ขายได้ให้ไว้ตามที่ระบุในสัญญาเป็นค า 

รับรองและค ายืนยันที่จริง ครบถ้วน และถูกต้องในสาระส าคัญทุกประการ 
  5) ไม่มีคดีความ การฟ้องร้องหรือกระบวนพิจารณาทางกฎหมายโดย 

หน่วยงานของรัฐแห่งใดหรือบุคคลอื่น เพื่อที่จะห้ามท าธุรกรรมใดๆ ตามที่
ก าหนดไว้เม่ือการซื้อขายแล้วเสร็จ   

  6) เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ซื้อและ SPI ส าเร็จ 
เสร็จสิ้นแล้ว หรือได้รับการผ่อนผันตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา   

  กฎหมายที่ใช้บังคับ : กฎหมายไทย 

บริษัทฯ จะท าการซื้อขายหุ้นสามัญ SCG ให้แก่บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แบบ Big Lot ผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเดือน ธันวาคม 2564 หากเงื่อนไขบังคับเสร็จสมบูรณ์ 
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4. ขนาดของการท ารายการ 

4.1 การค านวณขนาดรายการ 

บริษัทฯ ได้ค านวณขนาดรายการของธุรกรรมภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยค านวณจาก
งบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ และ SCG ส าหรับไตรมาสที่สองของปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564   
ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

(1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สทุธ ิ(NTA) 

ขนาดรายการ  = 
 

(NTA ของ SCG x 1.88%) x 100 
= 

(2,519.43 ล้านบาท1/ x 1.88%) x 100 
= 1.26% 

NTA ของบริษัทฯ 3,752.28 ล้านบาท2/ 
(2) เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

 
 
ขนาดรายการ  = 
 

(ก าไรสุทธิของ SCG x 1.88%) x 100 
= 

(173.58 ล้านบาท3/ x1.88%) x 100  
= 

 
19.55% 

ก าไรสุทธิของบริษัทฯ 16.67 ล้านบาท4/ 

(3) เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน 
 

 
ขนาดรายการ  = 

จ านวนเงินท่ีจะได้รับ x 100 
= 

103.09 ล้านบาท5/ x 100 = 2.36% 

สินทรัพย์รวมของบริษัท 4,364.88 ล้านบาท6/ 

(4) เกณฑ์มูลค่าของหลกัทรัพย์ที่ออกเพือ่ช าระค่าสนิทรัพย์ 

เกณฑ์นี้ไม่สามารถใชค้ านวณได้ เนื่องจากบรษิัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นใหม่เพื่อช าระราคา 

หมายเหตุ 
1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ SCG ตามงบการเงินรวมของ SCG สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

2/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 

3/ ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ของ SCG ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564 ค านวจาากงบการเงินรวมของ 
SCG สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และาากงบการเงินรวมของ 
SCG สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวาสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

4/ ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564 ค านวจาากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และาากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวาสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

5/ มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ค านวจาากา านวนเงินที่าะได้รับ ได้แก่ ราคาขายต่อหุ้น x า านวนหุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงสุดที่ระหว่าง ราคาตลาด 
มูลค่าทางบัญชี ราคาประเมิน และราคาซื้อขาย 

6/ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ19.55 และเมื่อรวม
ระยะเวลา 6 เดือน เกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์ก าไรสุทธิมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ19.55 รายการดังกล่าวจึงเข้าข่าย
การเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 
15 หรือสูงกว่าแต่ต่ ากว่าร้อยละ 50  บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

4.2 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงิน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : จ านวน 103,095,775 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเก้าหมื่นห้า
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

เง่ือนไขการช าระเงิน : บริษัทฯ จะได้รับช าระค่าตอบแทนทั้งจ านวนภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนดเมื่อมีการโอนหุ้นตาม Big Lot ซึ่งคาดว่า
เป็นภายในเดือนธันวาคม 2564 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป : มูลค่าของหุ้น SCG ที่บริษัทฯ จะจ าหน่ายไปจากการเข้าท า
ธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากันกับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : 1) การประเมินมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ SCG    
    (Discounted Cash Flow Approach) 
2) ราคาที่บริษัทฯ และผู้ซื้อเจรจาร่วมกัน 

5. รายละเอียดสินทรัพย์ท่ีจ าหน่าย 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค 
ที่อยู ่ : เลขที่  636 หมู่  11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม 

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว : 955,000,000 บาท 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคและสวนอุตสาหกรรม 
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5.2 ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

 ข้อมูลทางเงินที่ส าคัญของ SCG อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 
และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินรวม 
สิ้นสุดรอบบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 
 (ตรวาสอบ) (ตรวาสอบ) (ตรวาสอบ) (สอบทาน) 
สินทรัพย์รวม 6,981,782 6,745,234 6,625,612 6,371,169 
หนี้สินรวม 4,295,704 4,022,620 3,887,074 3,583,849 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 955,000 955,000 955,000 955,000 
ส่วนของเจ้าของรวม 2,686,077 2,722,614 2,738,539 2,787,320 
ส่วนของเจ้าของส่วนของบริษัทรวม 2,622,122 2,650,391 2,660,015 2,710,355 
รายได้รวม 4,207,813 4,326,781 3,978,571 2,013,695 
ค่าใช้จ่ายรวม 3,974,825 4,170,171 3,859,652 1,911,042 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 190 190 (1,915) (505) 
(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (6,487) (18,810) 202 310 
  ก าไร (ขาดทุน)  
ส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลิก 

(1,800) 11,898 - - 

  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 224,892 149,888 117,206 102,458 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 215,055 139,310 106,155 98,316 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่จัดสรร 1,315,012 1,309,784 1,355,556 1,393,398 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.23 0.15 0.11 0.10 
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.75 2.78 2.79 2.84 
   
ที่มา: งบการเงินรวมของ SCG ที่ตรวาสอบแล้ว ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 และงบการเงินรวม ที่ได้รับการสอบทาน
แล้วส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
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5.3 คณะกรรมการบริษัทของ SCG 

ณ วันที่  28 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการของ SCG ประกอบด้วย 

1. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายวิชัย กุลสมภพ  ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายวรยศ ทองตัน  กรรมการผู้จัดการ 
4. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  กรรมการ 
5. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์  กรรมการ 
6. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที  กรรมการ 
7. นายสนทยา ทับขันต์  กรรมการ 
8. นางสาวกรองแก้ว กฤตยากีรณ  กรรมการ 
9. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี  กรรมการอิสระ 

10. นายนพพร พงษ์เวช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 11. นายอมร อัศวานันท์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 12. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
13.  พล.ร.อ. อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ  กรรมการอิสระ 

 
5.4 ผู้ถือหุ้นของ SCG 

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มีดังนี้ 

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 217,142,832 22.74 

2. บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 142,255,960 14.90 
3. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 107,932,960 11.30 

4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 89,957,400 9.42 

5. บริษัท สหพัฒนพบิูล จ ากัด (มหาชน) 74,624,730 7.81 
6. นายส าเริง มนูญผล 44,745,900 4.69 

7. บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 33,800,000 3.54 

8. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 21,400,000 2.24 

9. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 18,000,000 1.88 
10. บริษัท ธนลูักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 17,929,700 1.88 

 



 

7 
 

6. การขออนุญาตหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

การเข้าท าธุรกรรมนี้ บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  แต่ไม่ต้องขออนุญาตหรือ  
ขออนุมัติจากหน่วยงานอื่นใด  

 
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท าธุรกรรม โดยจะได้รับกระแสเงินสดและรับรู้ก าไรจาก  
การจ าหน่ายหุ้น  ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเพื่อใช้สนับสนุนการด าเนินงานการขยายโอกาสทาง
ธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต  

 
8. แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการท าธุรกรรม 

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการท าธุรกรรมโดยจะน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ส าหรับ 
การขยายธุรกิจรวมทั้งการลงทุนในธุรกิจอื่น  และจ่ายเงินปันผลเม่ือได้ส ารองใช้ในธุรกิจเหมาะสมแล้ว  

 
9. ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าท าธุรกรรม เนื่องจากได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและ
เห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


