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สารสนเทศของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 
เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2)  

และสารสนเทศเก่ียวกับรายการทีเ่ก่ียวโยงกันของบริษัท 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้
มีมติอนุมัติให้บริษัทด าเนินการเข้าท าธุรกรรมดังต่อไปน้ี  

(1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล
ด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนด (“BTS”) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (“การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ BTS”) 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

(2) การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง 
จ ากัด (มหาชน) (“SPI”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (“ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen”)  (รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

(3) การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท ยู ซิต้ี 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  (“ธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์”) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
5) 

ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen (มูลค่าสิ่งตอบแทน เท่ากับ 4,768.70 ล้านบาท) และ ธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ (มูลค่าสิ่งตอบแทน เท่ากับ 2,501.72 ล้านบาท) เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
ลงวันที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และเมื่อรวมขนาด
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 163.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด การได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) เน่ืองจากไม่เป็นการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังน้ัน บริษัทจึงมี
หน้าที่รายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศข้ันต่ าตามบัญชี (1) ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และขออนุมัติ
การเข้าท ารายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งต้ังที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายช่ือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
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นอกจากน้ี ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen (มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการเก่ียวโยง เท่ากับ 4,768.70 ล้านบาท) ธุรกรรม
ร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ (มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการเกี่ยวโยง เท่ากับ 2,294.35 ล้านบาท)  และ การออกหุ้นเพ่ิมทุน
ให้แก่ BTS (มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการเกี่ยวโยง เท่ากับ 2,884.08 ล้านบาท) เป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ .21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที ่19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้ง
ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ) (“ ประกาศเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกัน ”(  ซึ่งแต่ละธุรกรรมมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ส าหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท) ส่งผลให้บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท พร้อมทั้งจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายช่ือเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต.  

ดังน้ัน บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป (บัญชี 
2) และประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปน้ี 

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1)  

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ดังรายการต่อไปน้ี  

(1) สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3) 

(2) สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด จากบริษัท สห
พัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

(3) สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
จากบริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู 
ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับน้ีด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศ
ฉบับน้ีถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระส าคัญ 
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3. รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเก่ียวกับการท ารายการ คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระการถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัทและคู่กรณีที่เก่ียวข้อง  ค ายินยอมของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระให้เผยแพร่ความเห็น และวันที่ให้ความเห็น 

บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับ (1) ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen (2) ธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัท
อสังหาริมทรัพย์  และ (3) การออกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ BTS โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวไม่ได้ถือหุ้น  และไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องใน 3 ธุรกรรมดังกล่าว และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่
รายงานความของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 

4. ภาระหน้ีสินของบริษัท 

4.1 ยอดรวมของตราสารหน้ีที่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจ าหน่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นได้มีมติไว้และมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจ าหน่ายตามท่ีเห็นสมควร 

 4.1.1 ตราสารหน้ีที่ออกจ าหน่ายแล้ว 

  -ไม่ม-ี 

 4.1.2 ตราสารหน้ีที่ยังมิได้ออกจ าหน่าย 

  -ไม่ม-ี 

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 -ไม่มี- 

4.3 ยอดรวมมูลค่าหน้ีสินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการน าสินทรัพย์เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 11.52 ล้านบาท 

4.4 หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนในภายหน้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 -ไม่มี- 
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5. ข้อมูลของบริษัท 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัท  

ช่ือบริษัท : บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด )มหาชน(  

ที่ต้ังส านักงานใหญ่ : เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิต และจัดจ าหน่ายสินค้า และเสื้อผ้าส าเร็จรูป และเคร่ืองหนัง ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศภายใต้เคร่ืองหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมาย
การค้าของบริษัท  

ทุนจดทะเบียน : 132,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 132,000,000 หุ้น  

  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนช าระแล้ว : 125,075,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 125,075,000 หุ้น  

  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  

บริษัทมีบริษัทย่อย จ านวน 2 บริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากัด  

ที่ต้ังส านักงานใหญ่ : เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม .18 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ  

ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย (ปัจจุบันหยุดด าเนินกิจการ)  

ทุนจดทะเบียน : 8,100,000 บาท แบ่งออกเป็น 180,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 45 บาท 

และทุนช าระแล้ว   

 

ช่ือบริษัท : บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด  

ที่ต้ังส านักงานใหญ่ : เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

ประเภทธุรกิจ : จ าหน่ายสินค้าเคร่ืองแต่งกาย (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการช าระบัญชี)  

ทุนจดทะเบียน : 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 850,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

และทุนช าระแล้ว   
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท มีดังน้ี 

 

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด ได้แก่ (1) บริษัท รามศรทวีการ จ ากัด ถือหุ้นจ านวน 75 ,500 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 8.88 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียง (3) บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จ ากัด ถือหุ้น
จ านวน 28,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียง 

5.2 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท”) ก่อต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายสินค้า เสื้อผ้าส าเร็จรูปและเคร่ืองหนัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าสากลที่ TNL 
ได้รับลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท  ส าหรับตลาดในประเทศน้ัน บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า และส าหรับตลาดต่างประเทศ บริษัท
จ าหน่ายให้กับบริษัทจัดจ าหน่าย และ/หรือ บริษัทเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป 
เอเชีย อาเซียน และ ญ่ีปุ่น นอกจากน้ี ยังเป็นผู้ผลิตสินค้า ชุดยูนิฟอร์ม ชุดข้าราชการ ชุดปฏิบัติธรรม ชุดไตรจีวร  

สินค้าส าเร็จรูปของบริษัทแบ่งเป็นหมวดสินค้า ดังน้ี 

 เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส าเร็จรูปของบริษัทครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 
เสื้อเช้ิต เสื้อยืด กางเกง สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดช้ันใน เนคไท ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ชุดว่ายน้ า ชุดออกก าลังกาย และถุง
เท้า ภายใต้เค ร่ืองหมายการค้า  ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, COOL, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, 
DAKS, ELLE HOMME, Takeo Kikuchi, Olymp, HORNBILL, ICON, Positif, MIX–SELF, MORGAN แล ะ  Erawon 
ส าหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีส่วนผลิตภัณฑ์ ส าหรับเด็กน้ัน TNL ผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าหรับเด็กแรกเกิด ถึง 8 
ขวบ นอกจากน้ัน ยังมีผ้าอ้อม เคร่ืองนอน รองเท้า ถุงเท้า ตุ๊กตา และของใช้ส าหรับเด็กเล็ก ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
Absorba 

 เคร่ืองหนัง 

ผลิตภัณฑ์ส าหรับสุภาพบุรุษและสตรี ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ และ เข็มขัด ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, LOUIS FONTAINE และ MORGA 
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สินค้าอื่น 

สินค้ากลุ่มอาหาร อุปกรณ์ของใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าเอรา-วอน และผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพ รวมถึงด้านการแพทย์ด้วย 

จ านวนโรงงาน ที่ต้ัง และก าลังการผลิตที่ด าเนินการโดย TNL 
ที่ต้ังโรงงาน ประเภทการผลิต ก าลังการผลิตรวมต่อปี (ชิ้น)1/ 

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  
กรุงเทพฯ 

เสื้อผ้า 
เคร่ืองหนัง 

450,000 
60,000 

99/3 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ล าพูน  
ต.ป่าสัก อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 

เคร่ืองหนัง 600,000 

125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-กบินทร์
บุรี ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุุรี จ.ปราจีนบุรี 

เสื้อผ้า 
 

900,000 

269/15 หมู่ที่ 15 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์-แม่
สอด ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

เคร่ืองหนัง 240,000 

รวม  2,250,000 

หมายเหตุ 1/กิจการมีปริมาณการผลิตจริงส าหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้น 2,022,074 ช้ิน หรือคิดเป็น ร้อยละ 89.87 ของก าลังการผลิต ข้อมูล
ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 ของกิจการ 

5.3 สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท  

 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 วันที ่31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 

หน่วย: ล้านบาท  

ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

2562 2563 2564 2564 2565 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

สินทรัพย์รวม  4,312 4,337 4,494 4,365 4,543 

หน้ีสินรวม 536 543 516 530 586 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,776 3,794 3,978 3,835 3,957 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 3,775 3,794 3,978 3,835 3,957 

ทุนจดทะเบียน 120 120 120 120 120 

ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 120 120 120 120 120 

รายได้รวม/1 1,783 1,251 1,438 704 919 
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หน่วย: ล้านบาท  

ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

2562 2563 2564 2564 2565 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

ค่าใช้จ่ายรวม/2 1,698 1,246 1,360 662 832 

ก าไรสุทธิ/3 88 11 63 42 43 

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 90 11 63 42 43 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) /4 0.75 0.09 0.52 0.36 0.35 
ที่มา: งบการเงินส าหรับปีที่ตรวจสอบแล้ว และงบการเงินส าหรับงวดหกเดือนที่สอบทานแล้วของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก website ของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)  
หมายเหตุ: 1/รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการรับจ้างผลิต เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์ 
 เพื่อการลงทุน ค่าเช่ารับ อ่ืน ๆ 
                 2/ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าลิขสิทธ์ิ 
  3/ก าไรสุทธิรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
  4/ก าไรสุทธิต่อหุ้นเป็นก าไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
  

 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

(1) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้รวม 

ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 1,783 ล้านบาท 1,251 ล้านบาท และ 1,438 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดตามประเภทของรายได้ ดังน้ี 

หน่วยล้านบาท :  

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

2562 2563 2564 2564 2565 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

รายได้จากการขาย 1,633 1,119 1,333 641 847 

เงินปันผลรับ 75 45 37 31 41 

ดอกเบี้ยรับ 35 33 29 14 14 

รายได้อื่น ๆ 40 54 39 18 17 

รายได้รวม 1,783 1,251 1,438 704 919 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/


สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

8 
 

รายได้จากการขายระหว่างปี 2562 – 2564 มีจ านวน 1,633 ล้านบาท 1,119 ล้านบาท และ 1,333 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้จากการขายในปี 2563 จ านวน 1,119 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ถึง 514 
ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 31.48 เป็นผลมาจากการลดลงของยอดขายในประเทศจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่ง
ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพ่ิมสูงข้ึน ภาคการท่องเที่ยวมีการหดตัวอย่างรุนแรงจากมาตรการการปิดประเทศ
เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การท างานที่บ้านแทนการ
เดินทางมาท างานที่บริษัท การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึนและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี ยอดขายของกิจการยังได้รับผลกระทบจากการลดลงของยอดขายต่างประเทศ ที่เป็นผลมาจากการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ท าให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง 

ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัวอยู่ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อทุกภาคเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง แต่กิจการสามารถสร้างรายได้จากการขาย
ในปี 2564 ได้ เป็นจ านวน 1,333 ล้านบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 เป็นจ านวน 214 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.12 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ เสริมทีมงานบุกตลาด Corporate และช่องทางการ
ขายออนไลน์ เพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้าน
การแพทย์ที่มีการเติบโตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

ในไตรมาส 2 ของปี 2565 กิจการมีรายได้จากการขายจ านวน 847 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน
ของปี 2564 เป็นจ านวน 206 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.14 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขาย
ต่างประเทศที่ลูกค้ารายเดิมเพ่ิมค าสั่งซื้อจากการขยายช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ และการได้รับค าสั่งซื้อจาก
ลูกค้ารายใหม่ รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐ  

ต้นทุนขายและก าไรข้ันต้น 

หน่วยล้านบาท :  

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

2562 2563 2564 2564 2565 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

รายได้จากการขาย 1,633 1,119 1,333 641 847 

ต้นทุนขาย 1,191 828 951 451 592 

สัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ (ร้อยละ) 72.93 73.99 71.34 70.36 69.89 

ก าไรข้ันต้น 442 291 382 190 255 

อัตราก าไรข้ันต้น (ร้อยละ) 27.07 26.01 28.66 29.64 30.11 

 
ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีต้นทุนขายจ านวน 1,191 ล้านบาท 828 ล้านบาท และ 951 ล้านบาท 

ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 72.93 ร้อยละ 73.99 และร้อยละ 
71.34 ตามล าดับ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 72.88 ในปี 2562 และปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 71.34 ในปี 2564 
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เน่ืองจากในปี 2563 บริษัทมีปริมาณการขายลดลงค่อนข้างมากจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงท าให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปรับตัวสูงข้ึน ในขณะที่ในปี 
2564 บริษัทมีปริมาณการขายเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ค่อนข้างมาก รวมถึงสัดส่วน Product Mixed ของสินค้าที่มี
ราคาสูงเพ่ิมข้ึน ประกอบกับบริษัทมีการออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่จ าเป็น และปรับขนาด
ก าลังการผลิตให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การขาย จึงท าให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จาก
การขายในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 

ในไตรมาส 2 ของปี 2565 บริษัทมีต้นทุนขายจ านวน 592 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.89 ของ
รายได้จากการขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2564 ที่มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายร้อยละ 
70.36 เน่ืองจากยอดขายส่งออกซึ่งมีอัตราก าไรข้ันต้นที่สูงข้ึน เป็นผลมาจากผลระทบเชิงบวกของการอ่อนค่า
ของเงินบาท และสดัส่วนของ Product Mixed ของสินค้าท่ีมีราคาสูงเพ่ิมข้ึน  

 
ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 1,693 ล้านบาท 1,246 ล้านบาท และ 1,360 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดตามประเภทของค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
 

หน่วยล้านบาท :  

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

2562 2563 2564 2564 2565 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

ต้นทุนขาย 1,191 828 951 451 592 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 99 71 89 42 51 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 360 324 296 156 175 

ค่าลิขสิทธ์ิ 45 23 23 13 14 

อื่น ๆ 1 0 1 0 0 

ค่าใช้จ่ายรวม 1,696 1,246 1,360 662 832 

 
ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 99 ล้านบาท 71 ล้านบาท และ 89 ล้านบาท 

ตามล าดับ โดยการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2563 เทียบกับปี 2562 เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ขายและการตลาดลดลง เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 ในขณะที่การเพ่ิมข้ึนของต้นทุนในการจัดจ าหน่าย ใน
ปี 2564 เทียบกับปี 2563 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายธุรกิจค้าปลีกทั้งออฟไลน์
และออนไลน์ ส าหรับไตรมาส 2 ของปี 2565 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปี 
2564 เน่ืองมาจากกิจกรรมเก่ียวกับการขายและการตลาดเพ่ิมข้ึนจากยอดขายที่เพ่ิมข้ึน  
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ในปี 2562 – 2564 บริษัทมคี่าใช้จ่ายในการบริหาร 360 ล้านบาท 324 ล้านบาท และ 296 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงเวลาดังกล่าว  เป็นผลมาจากมาตรการควบคุม
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส าหรับ
ไตรมาส 2 ของปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปี 2564 เน่ืองมาจาก
สถานการณ์ของการด าเนินงานกลับมาเป็นปกติ รวมถึงมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contracts) 

 

(2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 
4,362 ล้านบาท 4,337 ล้านบาท 4,494 ล้านบาท และ 4,543 ล้านบาท ตามล าดับ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจ านวน 25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 73 ล้านบาท จากการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 
และการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนซึ่งท าให้
อสังหาริมทรัพย์สุทธิเพ่ิมข้ึน เป็นจ านวน 47 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึนจ านวน 157 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน จ านวน 181 ล้าน
บาท จากการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหน้ีระยะยาวเพ่ือบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน และส่วนเพ่ิมจาก
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กิจการมีสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึนจ านวน 49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 84 ล้าน
บาท ลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน จ านวน 30 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน จ านวน 80 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน
อื่นเพ่ิมข้ึน จ านวน 120 ล้านบาท จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น ในขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนและไม่
หมุนเวียนลดลง จ านวน 240 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการขายเงินลงทุน 

 หน้ีสิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีหน้ีสินรวมเท่ากับ 583 

ล้านบาท 543 ล้านบาท 516 ล้านบาท และ 586 ล้านบาท ตามล าดับ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 กิจการ
มีหน้ีสินรวมลดลง จ านวน 40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น จ านวน 40 ล้านบาท และการลดลงของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์
พนักงาน จ านวน 37 ล้านบาท ในขณะที่หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน จ านวน 23 ล้านบาท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหน้ีสินรวมลดลง จ านวน 27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของประมาณการสินค้ารับคืน จ านวน 38 ล้านบาท การลดลง
ของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน จ านวน 6 ล้านบาท และการลดลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
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จ านวน 8 ล้านบาท ในขณะที่หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน จ านวน 17 ล้านบาท และเจ้าหน้ีการค้า
และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึน จ านวน 9 ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน จ านวน 70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนในเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น จ านวน 79 ล้านบาท ภาษี
นิติบุคคลค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน จ านวน 39 ล้านบาท ในขณะที่หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง จ านวน 51 ล้าน
บาท 

การคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจและปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท 

บริษัทคาดการณ์ว่าผลการด าเนินงานของบริษัทจะข้ึนอยู่กับการฟ้ืนตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและภาวะ
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มและสิ่งทอที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  (COVID-19) 
โดยในปี 2565 คาดการณ์มูลค่าตลาดเคร่ืองแต่งกายและรองเท้าจะเติบโตร้อยละ 11 จากปี 2564 โดยเป็นการเติบโตของ
ตลาดเคร่ืองแต่งกายร้อยละ 13 และการเติบโตของตลาดรองเท้าร้อยละ 7 (ที่มา: Euromonitor มีนาคม 2565) 

ทั้งน้ี นอกจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายพันธ์ุโอไมครอน ที่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ
หน่ึงต่อเศรษฐกิจโลกในเวลาน้ีแล้ว ยังมีอีก 4 ปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในปี 2565 ได้แก ่

(1) การขาดแคลนแรงงาน 
(2) ค่าจ้างแรงงานที่อาจปรับข้ึนตามภาวะเงินเฟ้อ 
(3) ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกยังขาดแคลน และค่าระวางเรือยังสูง 
(4) ค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าข้ึน เน่ืองจากช่วงเวลาน้ีค่าเงินบาทอ่อนค่าที่ระดับ 34 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ถือ

ว่าช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้มาก และมีปัจจัยบวกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการน าเข้า
สินค้าจากประเทศไทยทดแทนสินค้าจากประเทศจีนเพ่ิมข้ึน 

ทิศทางความต้องการสินค้าเคร่ืองนุ่งห่มและสิ่งทอ มีความต้องการสินค้ารักษ์โลก หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือลดโลกร้อนมากข้ึน สินค้าท าจากเส้นใยรีไซเคิล ลดการใช้น้ า ใช้พลังงาน วัตถุดิบเป็นฝ้ายออร์แกนิค เป็นสินค้า 
Green Product รักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างทางเลือกให้ลูกค้า โดยสินค้าเหล่าน้ีจะมีราคาสูงกว่าเสื้อผ้าปกติประมาณ
ร้อยละ 20 

5.4 รายช่ือคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2565 (ณ วันที ่18 ตุลาคม 2565) 

 5.4.1 รายช่ือคณะกรรมการ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 

ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1.  นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ 

3.  นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 

4.  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ 
5.  นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ กรรมการ 
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ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
6.  นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการ 

7.  นายวศิน เตยะธิติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายมาริษ เสง่ียมพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9.  นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 5.4.2 รายช่ือผู้บริหาร ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 

ล าดับ รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1.  นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

2.  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ รองประธานกรรมการบริหาร 

3.  นายสุชาติ  ลายลักษณศิริ รองกรรมการผู้จัดการ 
4.  นางสาวยุพาพร เจียรกุล ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 

5.  ดร.มล. ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  นางสาวกชกร  ปึงศิริเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส สายงานธุรกิจเคร่ืองหนัง และ 
Export 

5.4.3 รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565  

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) 

87,237,766 69.75 

2 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
(มหาชน) 

13,307,040 10.64 

3 บริษัท วัตสดรมัย จ ากัด1/ 2,800,000 2.24 
4 นายปาล์ม ลีลานุวัฒน์ 1,376,240 1.10 

5 นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 1,217,960 0.97 

6 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด )มหาชน(  1,000,000 0.80 
7 นายวัชรพงศ์ ธานัทไชยสิทธ์ิ 785,640 0.63 

8 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 634,040 0.51 

9 บริษัท หลานปู่ จ ากัด2/ 616,740 0.49 
10 นายภูมิพัฒน์ เจริญวุฒิกิจ 600,000 0.48 

10 นายวิชัย กุลสมภพ 600,000 0.48 

10 นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ 600,000 0.48 
 ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 14,299,574 11.43 

รวม 125,075,000 100.00 
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หมายเหตุ 1/ บริษัท วัตสดรมัย จ ากัด ถือหุ้นโดย (1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา จ านวน 31,996 หุ้น (ร้อยละ 79.99) (2) นาย
ธรรมรัตน์  โชควัฒนา จ านวน 2,000 หุ้น (ร้อยละ 5.00)  (3) นางธีรดา  อ าพันวงษ์ จ านวน 2,000 หุ้น (ร้อยละ 5.00)  (4) 
นางสาวธนินธร  โชควัฒนา จ านวน 2,000 หุ้น (ร้อยละ 5.00)  (5) นายฐิติภูมิ  โชควัฒนา จ านวน 2,000 หุ้น (ร้อยละ 5.00)  และ 
(6) บุคคลธรรมดา จ านวน 2 ราย จ านวน 4 หุ้น (ร้อยละ 0.01)  (ข้อมูลจาก https://corpusxweb.bol.co.th/ ณ วันที่ 22 
เมษายน 2565) 

 2/ บริษัท หลานปู่ จ ากัด ถือหุ้นโดย (1) นายณรงค์  โชควัฒนา จ านวน 220,000 หุ้น (ร้อยละ 14.29) (2) นางกิตยา
ภรณ์  ชัยถาวรเสถียร จ านวน 200,000 หุ้น (ร้อยละ 12.99) (3) นายพิภพ โชควัฒนา จ านวน 100,000 หุ้น (ร้อยละ 6.49) (4) 
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา จ านวน 100,000 หุ้น (ร้อยละ 6.49) (5) นายประวรา เอครพานิช จ านวน 100,000 หุ้น (ร้อยละ 
6.49) (6) นางชัยลดา ตันติเวชกุล จ านวน 100,000 หุ้น (ร้อยละ 6.49) (7) นายชัยลดล โชควัฒนา จ านวน 100,000 หุ้น (ร้อยละ 
6.49)  (8) นายพีรนาถ  โชควัฒนา จ านวน 50,000 หุ้น (ร้อยละ 3.25) (9) นายเวทิต  โชควัฒนา จ านวน 50,000 หุ้น (ร้อยละ 
3.25) (10) นายพิศณุ  โชควัฒนา จ านวน 50,000 หุ้น (ร้อยละ 3.25) และ (11) บุคคลธรรมดาจ านวน 13 ราย จ านวน 470,000 
หุ้น (ร้อยละ 30.52) (ข้อมูลจาก https://corpusxweb.bol.co.th/ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565) 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

บริษัทจะช าระราคาซื้อขายส าหรับธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen และ ธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้วย
เงินสดทั้งจ านวน โดยแหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าท ารายการในคร้ังน้ีจะมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ BTS และ/หรือ เงินสด เงินลงทุนที่สามารถจ าหน่ายได้ รวมถึง
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และการขอวงเงินกู้ยืมจากสถานบันการเงิน ซึ่งคาดว่าการกู้ยืมดังกล่าวจะไม่มีเง่ือนไขที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ทั้งน้ี  หากเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ี ไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงินข้างต้น บริษัทอาจพิจารณาใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้น าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาและอนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2565 น้ี โดยบริษัทจะค านึงถึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ทางกฎหมายอันอาจที่จะมีผลกระทบในทาง
ลบต่อผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ซึ ่งอยู่
ระหว่างด าเนินการ  

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  
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บุคคลที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน ปี 2564 ไตรมาส 2  
ของปี 2565 

บริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดย
ถือหุ้นร้อยละ 69.75 

 

ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย
ส าหรับสิทธิการ
ใช้เคร่ืองหมาย
การค้า 

17.555 10.877 ราคาตามสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้
เง่ือนไขการค้าท่ัวไป 

เช่นเดียวกับเง่ือนไขที่ให้แก่
บุคคลภายนอก โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานและพิจารณาแล้วว่า 
เป็นอัตราท่ีเหมาะสมและถูก

ก าหนดโดยสุจริตในทาง
การค้าตามอัตราท่ีประกาศ
จ่ายซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้น 

ค่าเช่าและ
บริการจ่าย เช่น 
ค่าเช่าท่ีดิน ค่า
เช่าอาคาร และ
ค่าบริการ
ส่วนกลาง 

3.052 1.541 ราคาตามสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้
เง่ือนไขการค้าท่ัวไป 

เช่นเดียวกับเง่ือนไขที่ให้แก่
บุคคลภายนอก โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานและพิจารณาแล้ว่า
เป็นอัตราท่ีเหมาะสมและ
ถูกต้องโดยสุจริตในทาง

การค้า 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เก่ียวข้องกับ
การตลาดและ
การขาย เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการ
ออกงาน สห 
กรุ๊ป แฟร์ เป็น
ต้น 

0.617 1.937 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ี
ตกลงร่วมกันซึ่งอยู่ภายใต้

เง่ือนไขการค้าท่ัวไป 
เช่นเดียวกับเง่ือนไขที่ให้แก่

บุคคลภายนอก โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานและพิจารณาแล้วว่า
เป็นอัตราท่ีเหมาะสมและถูก

ก าหนดโดยสุจริตในทาง
การค้า 
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บุคคลที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน ปี 2564 ไตรมาส 2  
ของปี 2565 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดย
ถือหุ้นร้อยละ 10.64 

รายได้จากการ
ขาย 

427.529 155.625 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ี
ตกลงร่วมกันซึ่งอยู่ภายใต้

เง่ือนไขการค้าท่ัวไป 
เช่นเดียวกับเง่ือนไขที่ให้แก่

บุคคลภายนอก โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานและพิจารณาแล้วว่า
เป็นอัตราท่ีเหมาะสมและถูก

ก าหนดโดยสุจริตในทาง
การค้า 

รายได้อื่น เช่น 
ค่าบริการแก้ไข
เสื้อผ้า เป็นต้น 

2.455 0.006 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ี
ตกลงร่วมกันซึ่งอยู่ภายใต้

เง่ือนไขการค้าท่ัวไป
เช่นเดียวกับเง่ือนไขที่ให้แก่

บุคคลภายนอก โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานและพิจารณาแล้วว่า 
เป็นอัตราท่ีเหมาะสมและถูก

ก าหนดโดยสุจริตในทาง
การค้า 

ค่าใช้จ่ายอื่น
เก่ียวข้องกับ
การตลาดและ
การขาย เช่น ค่า
สนับสนุน
การตลาด เป็น
ต้น 

18.830 4.441 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ี
ตกลงร่วมกันซึ่งอยู่ภายใต้

เง่ือนไขการค้าท่ัวไป 
เช่นเดียวกับเง่ือนไขที่ให้แก่

บุคคลภายนอก โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานและพิจารณาแล้วว่า 
เป็นอัตราท่ีเหมาะสมและถูก

ก าหนดโดยสุจริตในทาง
การค้า 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

16 
 

บุคคลที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน ปี 2564 ไตรมาส 2  
ของปี 2565 

ค่าซื้อสินค้าเพ่ือ
ส่งเสริมการขาย 

7.453 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ี
ตกลงร่วมกันซึ่งอยู่ภายใต้

เง่ือนไขการค้าท่ัวไป 
เช่นเดียวกับเง่ือนไขที่ให้แก่

บุคคลภายนอก โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานและพิจารณาแล้วว่า 
เป็นอัตราท่ีเหมาะสมและถูก

ก าหนดโดยสุจริตในทาง
การค้า 

9. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญของบริษัท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

วัน เดือน ป ี รายละเอียดของการเข้าท าสญัญา 

22 กรกฏาคม 
2565 

คู่สัญญา:  Tokyo Corporation และนิติบุคคลอื่น 

รายละเอียด: สัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ในการเข้าลงทุนใน
บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการขายและให้เช่า โดยการเข้าถือหุ้น 160,000 
หุ้น หรือร้อยละ 20 

 

10. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การออกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ BTS 

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2) ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปน้ี เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท าธุรกรรม
เข้าลงทุนใน Oxygen ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว  
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ )หุ้น(  สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้
ของบริษัท )ร้อยละ(  

ความสัมพันธ์ 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮ
ลด้ิง จ ากัด )มหาชน(  

87,237,766 69.75 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท และเป็นผู้มีมี
ส่วนได้เสียในการเข้า
ท าธุรกรรมเข้าลงทุน

ใน Oxygen 

บริษัท  วัตสดรมัย จ ากัด 2,800,00 2.24 
บุคคลตามมาตรา 
258 ของ นาย  

บุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา 

นาย วิชัย กุลสมภพ 600,000 0.48 

ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธาน

กรรมการบริหาร, 
กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และกรรมการ

ของ SPI 

นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา 500,000 0.40 
ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของ SPI 

นาย บุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา 100,000 0.08 
ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของ SPI 

น.ส. ธนินธร โชควัฒนา 41,550 0.03 
บุคคลตามมาตรา 
258 ของ นาย  
วิชัย กุลสมภพ 

นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา 15,800 0.01 
บุคคลตามมาตรา 
258 ของ นาย  

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

นาง ลัดดา โชควัฒนา 8,000 0.01 
บุคคลตามมาตรา 
258 ของ นาย  

บุญชัย โชควัฒนา 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ )หุ้น(  สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้
ของบริษัท )ร้อยละ(  

ความสัมพันธ์ 

นาย บุญชัย โชควัฒนา 6,000 0.00 
ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของ SPI 

บริษัท  ไตรค่า จ ากัด 1,080 0.00 
บุคคลตามมาตรา 
258 ของ นาย  

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

(3) ธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

11. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

รายละเอียดของข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และแบบหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 13) 

12. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ )ถ้ามี(  

รายละเอียดปรากฏตาม 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด 
(มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ข้อ 3 
ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 2) สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดย
การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ข้อ 14 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินธุรกิจด้านการเงินของบริษัท ภายหลังการ
เข้าท าธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการที่มี
หลักประกัน และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่มีหลักประกันผ่านบริษัทย่อย และมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 3) สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ข้อ 14 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทภายหลังการเข้าท าธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ 

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทดังน้ี  
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(1) สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3) 

(2) สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด จากบริษัท สห
พัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

(3) สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
จากบริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด 
(มหาชน)  ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท
ตามข้อ 13 

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการของบริษัทไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดท าข้ึนด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ และข้อมูลในสารสนเทศฉบับน้ีถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคัญ และไม่
ท าให้บุคคลใด ๆ  ส าคัญผิด อีกทั้ง สารสนเทศฉบับน้ีท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงสารสนเทศเท่าน้ัน ไม่ได้ท าข้ึนเพ่ือเป็นการ
เชิญชวนหรือเป็นค าเสนอเพ่ือให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

-นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง- 

(นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง) 

กรรมการผู้มีอ านาจ 

 

-นางสาวยุพาพร เจียรกุล- 

(นางสาวยุพาพร เจียรกุล) 

กรรมการผู้มีอ านาจ 

 


