
ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 
เอกสารประกอบวาระท่ี 5 

        การประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2559 

 

ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอช่ือเพ่ือกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – นามสกลุ  นายปลัญชัย  ประดับพงศ    

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท  : กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริหาร/ 
เลขานุการบริษัท 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง : กรรมการบริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครัวกับ
ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทหรือบริษัทยอย 

: ไมม ี

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ : ตั้งแตป  2548  รวม  11  ป 

อายุ : 61  ป 

สัญชาติ  : ไทย 

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director  Accreditation  Program (DAP) รุนท่ี  49/2005 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

การถือหุนใน บมจ. ทรัพยศรีไทย : จํานวน  36,646  หุน  คิดเปนรอยละ  0.01  ของหุนท้ังหมดท่ีมสีิทธิออกเสียง          
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 

ประสบการณ  : 2545 – 2557 กรรมการ บมจ. สยามเวบ 
: 2552 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินคา * 
: 2554 - 2557 กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน 
: 2555 - 2557 กรรมการ บจ. สงเสริมปศสุัตวไทย 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
(* เปนบริษัทยอย) 

 
: ไมม ี
: จํานวน 1 บริษัท   
- กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินคา * 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน / 
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไมมี  

การเขาประชุมในป  2558 : คณะกรรมการบริษัท  :   เขาประชุม  4  ครั้ง  จากจํานวน  4  ครั้ง   
: คณะกรรมการบริหาร :   เขาประชุม  4  ครั้ง  จากจํานวน  4  ครั้ง   

ผลงานในระหวางการดํารงตําแหนง
กรรมการ 

: ไดทําหนาท่ีในการดูแลระบบหรอืกลไกการจัดการบริษัทใหเปนไปตามนโยบายท่ี 
 สําคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงคเปาหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท 
 โดยไดเขารวมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสําคญัของบรษัิททุกครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ตองหาม 

: ไมมีคดีความในรอบ  5  ปท่ีผานมา 
: เปนผูท่ีมีคณุสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมลีักษณะตองหามตามประกาศ
 ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

 
หนา 1 จาก 4 

 



 

 
ชื่อ – นามสกลุ  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท  : กรรมการบริษัท 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง : กรรมการบริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครัวกับ
ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทหรือบริษัทยอย 

: นาของนายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร  
  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจดัการ 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ : ตั้งแตป  2548  รวม  11  ป 

อายุ : 61  ป 

สัญชาติ  : ไทย 

วุฒิการศึกษา : Diploma from KATINKA School, England 
: หลักสตูร MMP รุนท่ี 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director  Accreditation  Program (DAP) รุนท่ี  17/2004 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

การถือหุนใน บมจ. ทรัพยศรีไทย : จํานวน  21,015,915  หุน  คิดเปนรอยละ  5.58  ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง          
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 

ประสบการณ  : 2547 – ปจจุบัน กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ บมจ. นํ้าตาล
ขอนแกน / กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ บจ. 
นํ้าตาลนิวกวางสุนหล ี/ กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย / กรรมการและผูชวย
กรรมการผูจดัการใหญ บจ. นํ้าตาลทามะกา 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
 
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
 

 
: จํานวน 1 บรษัิท 

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ บมจ. นํ้าตาลขอนแกน 
: จํานวน 3 บริษัท   
- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหล ี
- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรงุไทย 
- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ บจ. นํ้าตาลทามะกา 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน / 
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไมมี  

การเขาประชุมในป  2558 : คณะกรรมการบริษัท  :   เขาประชุม  4  ครั้ง  จากจํานวน  4  ครั้ง   

ผลงานในระหวางการดํารงตําแหนง
กรรมการ 

: ไดทําหนาท่ีในการดูแลระบบหรอืกลไกการจัดการบริษัทใหเปนไปตามนโยบายท่ี 
 สําคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงคเปาหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท 
 โดยไดเขารวมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสําคญัของบรษัิททุกครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ตองหาม 

: ไมมีคดีความในรอบ  5  ปท่ีผานมา 
: เปนผูท่ีมีคณุสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมลีักษณะตองหามตามประกาศ
 ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

 
 

หนา 2 จาก 4 
 



 
 
ชื่อ – นามสกลุ  นายสุรพงษ ไพสิฐพัฒนพงษ 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท  : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธทางครอบครัวกับ
ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทหรือบริษัทยอย 

: ไมม ี

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ : ตั้งแตป  2553  รวม  6  ป 

อายุ : 76  ป 

สัญชาติ  : ไทย 

วุฒิการศึกษา : การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
: พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
: นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
: มาตรฐานการบัญชีใหม สภาวิชาชีพบัญชี 
: โลจสิติกส เทคโนโลยสีมัยใหมเพ่ือการบริหารจัดการโลจิสติกส และซัพพลายเชน 

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร 
: โลจสิติกส-สินคาคงคลัง อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
: ผูตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 
: Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-มติชน 
: รัฐศาสตรประยุกต สมาคมรัฐศาสตรแหงประเทศไทย 

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Certification Program ( DCP) รุนท่ี 142/2554 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

การถือหุนใน บมจ. ทรัพยศรีไทย : จํานวน  109,179  หุน  คิดเปนรอยละ  0.03  ของหุนท้ังหมดท่ีมสีิทธิออกเสียง          
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 

ประสบการณ  : 2534 – ปจจุบัน โฆษกกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย 

: 2541 – ปจจุบัน กรรมการสายงานประชาสัมพันธ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย 

: 2545 – 2551 กรรมการสถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

: 2548 – ปจจุบัน ท่ีปรึกษา บจ. กรังคปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล 
: 2549 – 2551 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
: 2549 – ปจจุบัน กรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
: 2552 – ปจจุบัน กรรมการสงเสรมิการสงออก สภาผูสงออกทางเรือ 
: 2553 – ปจจุบัน กรรมการสายงานสงเสริมการคาและการลงทุน สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 
: 2555 – ปจจุบัน รองประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

หนา 3 จาก 4 
 



 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

 

 
: ไมม ี
: ไมม ี

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน / 
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไมมี  

การเขาประชุมในป  2558 : คณะกรรมการบริษัท        :   เขาประชุม  4  ครั้ง  จากจํานวน  4  ครั้ง   
: คณะกรรมการตรวจสอบฯ  :   เขาประชุม  4  ครั้ง  จากจํานวน  4  ครั้ง   
: คณะกรรมการสรรหาฯ      :   เขาประชุม  3  ครั้ง  จากจํานวน  3  ครั้ง   

ผลงานในระหวางการดํารงตําแหนง
กรรมการ 

: ไดทําหนาท่ีในการดูแลระบบหรอืกลไกการจัดการบริษัทใหเปนไปตามนโยบายท่ี 
 สําคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงคเปาหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท 
 โดยไดเขารวมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสําคญัของบรษัิททุกครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ตองหาม 

: ไมมีคดีความในรอบ  5  ปท่ีผานมา 
: เปนผูท่ีมีคณุสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมลีักษณะตองหามตามประกาศของ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณาการเลือกต้ังกรรมการอิสระ 

ไดแก การมี/ ไมมสีวนไดเสยีในลักษณะดังตอไปน้ี กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 

ลักษณะของกรรมการมีสวนไดเสยี คุณสมบัติ 

(1) เปน/ ไมเปน กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

 เปน  ไมเปน 

(2) เปน/ ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  เปน  ไมเปน 

(3) มี/ ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินคา/บริการ การใหกูยืมเงินหรือ
การกูยืมเงิน) โดยใหระบุขนาดของรายการดวย 

 มี  ไมม ี

(4) มีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทหรือบริษัทยอย 

 มี  ไมม ี

   

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง คุณสมบัติ 

(1) การถูกพิพากษาวามีการกระทําผดิทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรองคดีอาญา  เปน  ไมเปน 

(2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย  เปน  ไมเปน 

(3) การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหุนสวนท่ีถูกพิพากษาใหเปนบุคคล
ลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย 

 เปน  ไมเปน 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

หนา 4 จาก 4 
 



 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 

เอกสารประกอบวาระท่ี 15 

        การประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2559 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับการนําบริษัท มัดแมน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

 ตามท่ีบริษัท มัดแมน จํากัด (“MM”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ") มีความ

ประสงคท่ีจะระดมทุนผานการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) และนําหุน

สามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด MAI”) โดย MM จะใชเงินทุนท่ีไดรบัจากการระดมทุนเพ่ือขยายธุรกิจ

ของ MM ในอนาคต รวมท้ังเพ่ือปรับโครงสรางทางการเงินและเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ น้ัน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนการเพ่ิม

ทุนและเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมของ MM ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) และการนํา MM 

เขาจดทะเบียนในตลาด MAI เพ่ือเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ MM ใหแกประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) และผูถือหุนของ

บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) (รวมเรียกวา “แผนการเขาจดทะเบียนฯ”) โดย บริษัทฯ จะยังคง

เปนผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุมใน MM ในสัดสวนท่ีไมต่ํากวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพ่ิมทุนเสนอขายหุนสามัญท่ี

ออกใหมของ MM ดังกลาวขางตน 

ท้ังน้ี แผนการเขาจดทะเบียนฯ ดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามนัยแหง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการเขาทํารายการท่ีมนัียสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมา

หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน (รวมถึงท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่องการเปดเผยขอมูล

และปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมเรียก "ประกาศเรื่องการไดมาหรือ

จําหนายไป") เมื่อคํานวณขนาดการลดลงของสัดสวนการถือครองหุนของบริษัทฯ ใน MM ตามวิธีการตางๆ ท่ีกําหนดไวในประกาศ

เรื่องการไดมาหรือจําหนายไป โดยคํานวณจากงบการเงินรวมประจําป 2558 ของบริษัทฯ และ MM สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 แลวพบวาขนาดของรายการมีมูลคาสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน เทากับรอยละ 13.0 ทําใหบริษัทฯ ไมมี

หนาท่ีเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดในประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดคํานึงถึงแนวปฏิบัติท่ีดี และ

เพ่ือใหผูถือหุนไดรับขอมูลท่ีครบถวน จึงถือปฏิบัติเสมือนรายการดังกลาวเปนรายการประเภทท่ี 2 โดยบริษัทฯ จะมีการเปดเผย

ขอมูลผานตลาดหลักทรัพยฯ และจัดทําสารสนเทศเพ่ือสงใหแกผูถือหุนภายใน 21 วันนับแตวันท่ีเปดเผยรายการขางตนตอตลาด

หลักทรัพยฯ โดยรายการดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

1. วันเดือนปท่ีเกิดรายการ 

แผนการเขาจดทะเบียนฯ ในครั้งน้ีจะข้ึนอยูกับความสําเร็จของเง่ือนไขการเขาทํารายการตามขอ 10 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ

ภายในป พ.ศ. 2559 

2. ผูท่ีเกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทฯ 

ผูขายหลักทรัพย: MM ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ถือหุนใน MM จํานวน 

6,779,390 หุน จากหุนท้ังหมดจํานวน 8,439,230 หุน หรือคิดเปนรอยละ 80.33 

ผูซื้อหลักทรัพย: ประชาชนท่ัวไปและผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิในการจองซื้อกอนตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 

(Pre-emptive Right) (รวมเรียกวา “ประชาชน”) 

หนา 1 จาก 8 
 



 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนการเขาจด

ทะเบียนฯ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2559 โดย MM จะดําเนินการยื่นคําขอเพ่ือนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาจดทะเบียนใน

ตลาด MAI โดยกําหนดสัดสวนของจํานวนหุนท่ีจะเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) เปนจํานวนไมเกินรอยละ 25 ของ

ทุนชําระแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก 

ท้ังน้ี การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนดังกลาวจะสงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน MM ลดลงจากปจจุบันท่ี

รอยละ 80.331 เปนไมต่ํากวารอยละ 60.252 ของทุนชําระแลวภายหลังการเพ่ิมทุนและเสนอขายครั้งน้ี อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะยังคง

เปนผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุมใน MM ในสัดสวนท่ีไมต่ํากวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพ่ิมทุนและ MM จะยังคงมี

สถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เชนเดิม ผลกระทบตอสัดสวนการถือครองหุนของบริษัทฯ ใน MM จากการทํารายการดังกลาว

เขาขายเปนการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป โดยขนาดของรายการเมื่อ

คํานวณโดยใชขอมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมประจําปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และ MM ท่ีไดรับการตรวจสอบ

จากผูสอบบัญชี มีมูลคาสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เทากับรอยละ 13.0 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ 

ดังน้ี   

เกณฑการคํานวณ วิธีการคํานวณ 

1. เกณฑมูลคาสินทรัพยสุทธิ (NTA) =  มูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของ MM ท่ีจําหนายไป

ตามสัดสวน/มูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 =  คํานวณไมไดเน่ืองจากสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ มีคาติดลบ 

  

2. เกณฑกําไรสุทธิ =  กําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ MM ท่ีจําหนายไปตามสัดสวน/กําไรสุทธิ

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 =  คํานวณไมไดเน่ืองจากผลการดําเนินงานของ MM มีผลขาดทุนสุทธิ 

  

3. เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน3 =  (มูลคาตามบัญชีของ MM ตอหุน x จํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีคาดวาจะ

เสนอขาย)/ มูลคาสินทรัพยรวมจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 =  (254 บาท ณ มูลคาท่ีตราไว 100 บาทตอหุน x ไมเกิน 2,813,0774 หุน) / 

5,496 ลานบาท 

 =  รอยละ 13.0 

  

4. เกณฑมูลคาหลักทรัพยท่ีบริษัทออกให =  ไมนํามาคํานวณ เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีการออกหลักทรัพยของบริษัทจด

ทะเบียนเพ่ือชําระคาสินทรัพย 

 

หมายเหต:ุ  

1)  รอยละ 80. 33 คํานวณจากจํานวนหุนท่ีทางบริษัทฯ ถืออยูใน MM ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2559 จํานวน 6,779,390 หุน จาก

จํานวนหุนท้ังหมด 8,439,230 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท (มูลคาท่ีตราไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

2) รอยละ 60.25 คํานวณจากจํานวนหุนท่ีทางบริษัทฯ จะยังคงถืออยูใน MM จํานวน 6,779,390 หุน จากจํานวนหุนท้ังหมด

ภายหลังการเพ่ิมทุนรวมไมเกิน 11,252,307 หุนโดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท (มูลคาท่ีตราไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

หนา 2 จาก 8 
 



 

3) เน่ืองจากยังไมมีการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมดังกลาว บริษัทฯ จึงใชมูลคาตามบัญชีตอหุนของ MM ท่ีราคา 

254 บาท ณ มูลคาท่ีตราไว 100 บาทตอหุน (มูลคาท่ีตราไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ตามงบการเงินรวมประจําป 2558  ของ 

MM ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ท้ังน้ี หากประเภทของรายการตามประกาศเรื่อง

การไดมาหรือจําหนายไปน้ันมีการเปลี่ยนแปลงจากการคํานวณโดยใชราคาเสนอขายท่ีไดถูกกําหนดแลว ทางบริษัทฯ จะ

พิจารณาแนวทางปฎิบัติตามขนาดรายการท่ีคํานวณไดใหมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป

ตอไป 

4) จํานวนหุนท่ีจะเพ่ิมทุนและเสนอขาย ไมเกิน 2,813,077 หุนน้ัน คิดเปนไมเกิน รอยละ 25 ของจํานวนหุนท้ังหมดภายหลังการ

เพ่ิมทุนเพ่ือการเสนอขายหุนสามญัตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) รวมไมเกิน 11,252,307 หุน โดยมีมลูคาท่ีตราไวหุน

ละ 100 บาท (มูลคาท่ีตราไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 

4. รายละเอียดเบ้ืองตนของสินทรัพยท่ีจําหนายไป 

4.1 รายละเอียดของการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนของ MM 

บริษัทผูออกหลักทรัพย บริษัท มัดแมน จํากัด 

ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หุนสามัญเพ่ิมทุนของ MM 

จํานวนหุนท่ีเสนอขาย จํานวนไมเกินรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามญั

ตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) หรือ รวมไมเกิน 2,813,077 หุนแบงออกได

ดังน้ี 

1. สัดสวนไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี เพ่ือเสนอ

ขายใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (Pre-emptive 

Right) 

2. สวนท่ีเหลือท้ังหมดจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ

ถือหุนในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) เพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป 

มูลคาท่ีตราไว 100 บาทตอหุน (มูลคาท่ีตราไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

อัตราสวนการจัดสรรและวันปด

สมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดผูไดรับ

สิทธิจองซ้ือในสวน                         

Pre-emptive Right 

เปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมาย เปนผูกําหนดสัดสวนการใหสิทธิจองซื้อหุนสามัญของ MM และวัน

กําหนดรายช่ือผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีจะมีสิทธิไดรับจัดสรรหุนดังกลาว (Record 

Date) และวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยจะกําหนดภายหลัง

จากการท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ไดอนุมัติให MM เสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไป

เปนครั้งแรก (IPO) ซึ่งบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน

ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ 

ราคาเสนอขาย ยังไมไดมีการกําหนดราคาเสนอขาย ท้ังน้ีราคาเสนอขายหุนสามัญของ MM ท่ี

จัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ (ตามสิทธิ Pre-emptive Right) จะเปนราคา

เดียวกับการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนท่ัวไป 
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ระยะเวลาเสนอขาย ภายหลังจากสํานักงาน ก.ล.ต. อนุมัติให MM เสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไป

เปนครั้งแรก (IPO) และตลาด MAI อนุมัติคําขอใหรับหุนสามัญของ MM เปน

หลักทรัพยจดทะเบียน โดยมีเง่ือนไขใหมีการกระจายการถือหุนรายยอยใหครบถวน 

ซึ่งคาดวาจะอยูภายในป พ.ศ. 2559 

รายละเอียดอ่ืนๆ บริษัทฯ จะแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปเปน

ครั้งแรก (IPO) ของ MM ใหผูถือหุนของบริษัทฯ รับทราบตอไป 

 

4.2 รายละเอียดของบริษัท มัดแมน จํากัด 

ชื่อกิจการ บริษัท มัดแมน จํากัด 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ 209/1 อาคาร เค ทาวเวอร บี ช้ัน 25 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ถือหุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม และ ธุรกิจไลฟสไตล 

ภายใตเครื่องหมายการคาท้ังในลักษณะเจาของแบรนด และการไดสิทธิแฟรนไชส 

โครงสรางเงินทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558: MM มีทุนจดทะเบียน 843,923,000 บาท แบงเปนหุน

สามัญจํานวน 8,439,230 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท (โดยมูลคาท่ีตราไว

อาจมีการเปลี่ยนแปลง) และมีทุนชําระแลว 843,923,000 บาท  

หุนสามัญเพ่ิมทุน: จํานวนไมเกิน 2,813,077 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 

โดยมูลคาท่ีตราไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง) หรือ คิดเปนไมเกิน รอยละ 25 ของ

จํานวนหุนท้ังหมดภายหลังการเพ่ิมทุนเพ่ือการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน

ท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) 

ภายหลังการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน : ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวไมเกิน

1,125,230,700 บาท แบงออกเปน 11,252,307 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 

(มูลคาท่ีตราไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน 

MM 

กอนการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน: บริษัทฯ ถือหุนใน MM จํานวน 6,779,390 หุน จาก

จํานวนหุนสามัญท้ังหมดจํานวน 8,439,230 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 

(โดยมูลคาท่ีตราไวอาจมกีารเปลีย่นแปลง) คิดเปนรอยละ 80.33 ของทุนจดทะเบียน

และทุนชําระแลวของ MM 

ภายหลังการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน : บริ ษัทฯ จะยังคงถือหุนใน MM จํานวน 

6,779,390 หุนจากจํานวนหุนสามัญภายหลังการเพ่ิมทุนท้ังหมดจํานวนไมเกิน 

11,252,307 หุน คิดเปนสัดสวนไมนอยกวา รอยละ 60.25 ของทุนจดทะเบียนและ

ทุนชําระแลวของ MM 
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4.3 โครงสรางคณะกรรมการของ MM ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนงใน MM ตําแหนงในบริษัทฯ 

1. นาย สมโภชน อินทรานุกูล ประธานกรรมการบริษัท /      

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริษัทฯ /   

กรรมการอิสระ 

2. นาย ศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร รองประธานกรรมการบริษัท /         

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร /    

กรรมการผูจดัการ / กรรมการ 

3. นาย ปลัญชัย ประดับพงศ รองประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการ 

รองประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการ 

4. นาย นาดิม ซาเวียร ซาลฮานี กรรมการผูจดัการ / กรรมการ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

5. พันโททวีสิน รักกตัญ ู กรรมการอิสระ /                           

ประธานกรรมการตรวจสอบ /          

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

- 

6. นางสาว ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - 

7. นาย พิสิต จึงประดิษฐภณัฑ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  - 

8. พลตํารวจเอกเรืองศักดิ์ จริตเอก กรรมการอิสระ - 

9. นาย ภาณุ อิงคะวัต กรรมการบริษัท - 

10. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท - 

11. นางสาว กมรวรรณ ชินธรรมมติร กรรมการบริษัท - 

 

4.4 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ MM 

หนวย: บาท ป 2558 ป 2557 

รายได 2,889,115,529 2,235,039,694 

รวมคาใชจาย 2,857,035,773 2,186,151,865 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (43,137,780) (35,208,325) 

รวมสินทรัพย 4,056,772,979 4,160,753,285 

รวมหน้ีสิน 1,912,980,218 1,974,032,468 

รวมสวนของผูถือหุน 2,143,792,761 2,186,720,817 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  843,923,000 843,923,000 

ขอมูลจากงบการเงินรวมของ MM ท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 4498 
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5. มูลคารวมสิ่งตอบแทน 

มูลคารวมของสิ่งตอบแทนจะเปนไปตามราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) ซึ่งปจจุบันยังไมมีการ

กําหนดราคาเสนอขายหุนแตอยางใด 

6. มูลคาของสินทรัพยท่ีจําหนายไป 

มูลคารวมของสินทรัพยท่ีจําหนายไปจะเปนไปตามราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) ซึ่งปจจุบันยัง

ไมมีการกําหนดราคาเสนอขายหุนแตอยางใด 

 

7. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการทํารายการ 

 

ผลประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทฯ ผลประโยชนตอบริษัทฯ ผลประโยชนตอ MM 

1. ไดสิทธิจองซื้อหุน IPO ของ MM 

กอนตามสดัสวนการถือหุนใน

บริษัทฯ (Pre-emptive Right) 

2. มูลคาของเงินลงทุนในบริษัทฯ จะ

สะทอนราคาหุนของธุรกิจ

รานอาหารและเครื่องดื่มไดชัดเจน

มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีราคาตลาด

อางอิง 

3. เพ่ิมทางเลือกในการลงทุนโดย

สามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ 

หรือ MM ไดตามแตนโยบายการ

ลงทุน 

1. ลดภาระในการสนับสนุนดาน

เงินทุนเน่ืองจาก MM จะสามารถ

ระดมทุนไดเองผานการเสนอขาย

หุนท่ีออกใหมตอประชาชนครั้ง

แรก (IPO) และสามารถระดมทุน

ดวยเครื่องมือทางการเงินอ่ืนๆ 

ผานชองทางตลาดทุน 

2. MM จะตองพิจารณาปรับระบบ

การบริหารจัดการเพ่ือเขาสู

มาตรฐานเปนบริษัทจดทะเบียน

อยางเต็มตัวทําใหกลไกในการดูแล

การจัดการของกลุมมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

3. ราคาหุนของบริษัทฯ จะสะทอน

ราคาหุนของธุรกิจรานอาหารและ

เครื่องดื่มไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

เน่ืองจากมีราคาตลาดอางอิง 

1. MM มีเงินทุนจากการระดมทุน

เพ่ิมเตมิในการขยายธุรกิจ ปรับ

โครงสรางเงินทุนและเปนเงินทุน

หมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งจะชวย

เพ่ิมความสามารถในการแขงขันใน

อนาคต 

2. เพ่ิมชองทางในการระดมทุนของ 

MM ในอนาคตโดยทําให MM มี

ความยืดหยุนและคลองตัวในการ

เขาถึงแหลงเงินทุนมากข้ึน 

3. เมื่อเปนบริษัทจดทะเบียน หุนของ 

MM จะมีราคาตลาดอางอิง และ

สภาพคลอง ซึ่งสามารถใช

หลักทรัพยดังกลาวเปนสิ่งตอบ

แทนเพ่ือชําระราคาการทํารายการ

ซื้อขายสินทรัพยในอนาคตได 

4. สงเสริมภาพลักษณของ MM ให

เปนท่ีรูจักมากข้ึน 

 

8. แผนการใชเงินท่ีไดรับจากการขายหุนเพ่ิมทุน 

MM มีแผนในการนําเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) ดังตอไปน้ี 

1) เพ่ือใชในการขยายธุรกิจของ MM ในอนาคต 

2) เพ่ือใชในการปรับโครงสรางทางการเงินของ MM 

3) เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของ MM   
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9. การพ่ึงพิงธุรกิจของบริษัทฯ และประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน 

MM ไดมีการดําเนินการท่ีสําคัญเพ่ือลดการพ่ึงพิงบรษัิทแม (บริษัทฯ) และขจัดประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน กอนการ

เขาจดทะเบียนในตลาด MAI สรุปไดดังน้ี 

(1) กําหนดใหมีการแบงแยกธุรกิจท่ีชัดเจนระหวางบริษัทฯ กับ MM โดย MM จะดําเนินการลงทุนในธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่มประเภทบริการดวน Quick Service Restaurant (“QSR”) อาทิ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มประเภทเบเกอรี่ 

โดนัท และไอศกรีม ภายใตแบรนด Au Bon Pain, DUNKIN’ DONUTS และ Baskin-Robbins และจะดําเนินการลงทุน

ในธุรกิจรานอาหารรูปแบบ Greyhound Cafe ในขณะท่ีบริษัทฯ ตกลงท่ีจะไมดําเนินธุรกิจ QSR และธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับธุรกิจท่ี MM ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน 

(2) หากบริษัทฯ ไดรับขอเสนอหรือโอกาสในทางธุรกิจท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใหมๆ ท่ีไมใชเปนธุรกิจท่ี MM 

ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน บริษัทฯ และ MM ตกลงท่ีจะให MM เปนผูพิจารณาและมีสิทธิปฏิเสธกอน (First Right of 

Refusal) 

(3) MM จะไมมีการกูยืมเงินจากบริษัทฯ อีกตอไป โดยในกรณีท่ี MM ตองการแหลงเงินทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจ MM จะจัดหา

เงินทุนดวยตนเอง 

(4) ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองทํารายการทางธุรกิจหรือรายการใดๆ ระหวางบริษัทฯ และ MM จะดําเนินการใหมีการทํา

รายการดังกลาว โดยพิจารณาถึงความจําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํารายการ โดยมีการกําหนดเง่ือนไขในการเขา

ทํารายการเสมือนเปนการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) โดยท้ังบริษัทฯ และ MM จะปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

 

10. เง่ือนไขการเขาทํารายการ 

(1) ท่ีประชุมผูถือหุนของ MM มีมติให MM แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน การนําหุนสามัญของ MM เขาจดทะเบียนเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาด MAI และการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) และผู

ถือหุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) 

(2) MM ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและและเพ่ิมทุนจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย 

(3) MM ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก 

(IPO) และผูถือหุนของบริษัทฯ 

(4) หุนสามัญของ MM ไดรับความเห็นชอบใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด MAI 

11. ผลกระทบในการทํา Spin-Off ตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ 

1. ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสทิธิออกเสียง (EPS Dilution/ Control Dilution) 

ในกรณีท่ี MM ออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) ตามแผนการเขาจดทะเบียนฯ จะ

สงผลใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของบริษัทฯ ใน MM ลดลงประมาณไมเกินรอยละ 25 ของสวนแบงกําไร

หรือสิทธิในการออกเสียงเดิม อยางไรก็ดี MM จะมีการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ตามสัดสวน

การถือหุนในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) เพ่ือเปนการลดผลกระทบดังกลาว นอกจากน้ี บริษัทฯ จะยังคงเปนผูถือหุนท่ี

มีอํานาจควบคุมใน MM ในสัดสวนท่ีไมต่ํากวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพ่ิมทุนและ MM จะยังคงมี

สถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เชนเดิม 

2. ผลกระทบตอราคาหุนสามัญของบริษัทฯ (Price Dilution) 

เน่ืองจากหุนท่ีเสนอขายเปนหุนของ MM จึงคาดวาจะไมเกิดผลกระทบโดยตรงของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ 

(Price Dilution) อยางไรก็ตาม การลดสัดสวนการถือครองหุนใน MM จะสงผลใหสัดสวนการรับรูกําไรใน MM ลดลง 
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12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว โดยมีความเห็นวาการเขาทํารายการในครั้งน้ีเปนการทํา

รายการท่ีสมเหตุสมผลตอบริษัทฯ เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชนตอบริษัทฯ เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน

ใหแกประชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) ตามแผนการเขาจดทะเบียนฯ จะเปนการชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินใหแก

บริษัทฯ และ MM โดย MM จะสามารถระดมทุนดวยตนเองในตลาดทุนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของ MM ในอนาคต และลด

ภาระการพ่ึงพิงแหลงเงินทุนจากบริษัทฯ ไดอีกดวย 

 

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  

-ไมม-ี 

 

บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอความในสารสนเทศฉบับน้ีถูกตองและเปนความจริงทุกประการ และไดจัดทําข้ึนดวยความรอบคอบ

และระมัดระวังโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และสารสนเทศฉบับน้ีทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดเผยขอมูล

เทาน้ัน มิไดทําข้ึนเพ่ือเปนการเชิญชวนหรือเปนคําเสนอเพ่ือใหไดมาหรือจองซื้อหลักทรัพย 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
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