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ที่ 2018/SUTHA-SH/001/TH 
วันที่  21  มีนาคม 2561 

 

เรื่อง  ขอส่งหนังสือเวียนแจ้งเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
        
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด 
(มหาชน)  ถึงการได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด (“SQL”) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญซึ่งได้
ช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวน 48,500 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกั นกับบริษัทฯ 
(“ผู้ขาย”) โดยการเข้าท าธุรกรรมการได้มาครั้งนี้  บริษัทฯ ได้ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเป็นจ านวนทั้งสิ้น 320 
ล้านบาท  

การเข้าท ารายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ
เรื่องรายการที่มีนัยส าคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้
ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยส าคัญ โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว พบว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อ
ค านวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 32.57 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่
ผ่านมา รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยส าคัญ กล่าวคือ รายการ
ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 โปรดพิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากสารสนเทศ
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่แนบมาพร้อมกันนี้ 

เนื่องด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท าและเผยแพร่สารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
        ขอแสดงความนับถือ 

 
      
 

   (นายกีซ่า เอมิล เพอราคี)                                                                                         
        กรรมการผู้จัดการ 
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สารสนเทศเวียนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

ส าหรับส่งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครั้งที่ 1/2561  

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2561 ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการเบื้องต้นในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท 
สระบุรีปูนขาว จ ากัด (“SQL”) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญซึ่งได้ช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวน 48,500 หุ้น จากผู้ถือ
หุ้นเดิมทุกรายซึ่งมิไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ (“ผู้ขาย”) โดยการเข้าท าธุรกรรมการได้มาครั้งนี้  

บริษัทฯ ได้ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเป็นจ านวนทั้งสิ้น 320 ล้านบาท และได้มอบอ านาจให้
กรรมการบริษัท ได้แก่ นายกีซ่า เอมิล เพอราคี และนายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน SQL ภายใต้กรอบที่ได้รับ
อนุมัติต่อไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการเจรจาต่อรองเพ่ิมเติมกับผู้ขาย รวมทั้งพิจารณาก าหนดรายละเอียด 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานใด ๆ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพ่ือให้การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวส าเร็จลุล่วง 

ในการนี้ SQL เป็นบริษัทจ ากัด ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายปูนขาวในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดีของกิจการ
ของ SQL อันจะช่วยสนับสนุนขีดความสามารถในการแสวงหารายได้ของบริษัทฯ ได้ต่อไปในอนาคต 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ
เรื่องรายการที่มีนัยส าคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้
ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยส าคัญ โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว พบว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อ
ค านวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 32.57 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายในระหว่างระยะเวลา เดือนที่
ผ่านมา รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ ตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยส าคัญ กล่าวคือ รายการที่
มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

เนื่องด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท าและเผยแพร่สารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของการเข้าท ารายการครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 
 
1. วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขาย ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน 
SQL อันประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ได้ช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวน 48,500 หุ้น และได้ช าระราคาค่าหุ้น
สามัญดังกล่าวแก่ผู้ขายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 320 ล้านบาท พร้อมทั้งด าเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณิชย์เพ่ือเปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจนาจลงนามของกรรมการบริษัท SQL รวมทั้งเปลี่ยนแปลงผู้
มีอ านาจลงลายมือชื่อในบัญชีธนาคารทั้งหมดของ SQL เป็นบุคคลที่บริษัทฯ ก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เช่นกัน 
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2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
ผู้ซื้อ : บริษัทฯ 

ผู้ขาย และความสัมพันธ์กับ

บริษัทฯ 

: ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของ SQL  ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และมิใช่

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น* ร้อยละของสัดส่วน

การถือหุ้น 
1. นางสมศรี จงพาณิชย์กุลธร 16,500 34.02 

2. นายเข็มชาติ ว่องชาญกิจ 8,313 17.14 
3. นางสาวชลธิชา มกร์ดารา 2,750 5.67 

4. นายณัฐชัย มกร์ดารา 2,750 5.67 

5. นางสาวปริศนา อุดมรัตน์ 1 0.00 

6. นายสุนทร ตั้งเผ่าศักดิ์ 1 0.00 

7. บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จ ากัด 14,999 30.93 
8. บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จ ากัด 3,186 6.57 

รวม 48,500 100 
หมายเหตุ: * หุ้นทั้งหมดใน SQL เป็นหุ้นสามัญ 
 

3. ลักษณะท่ัวไปของรายการ 
บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ SQL ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญซึ่งได้ช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวนทั้งสิ้น 
48,500 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 800 บาท จากผู้ขาย ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยบริษัท
ฯ ได้ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเป็นจ านวนทั้งสิ้น 320 ล้านบาท  ทั้งนี้ การเข้าท ารายการในครั้งนี้จะท า
ให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจที่ก าลังด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายปูนขาว ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น SQL จึงเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพท่ีเหมาะสมแก่การพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทฯ ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 

4. การค านวณขนาดรายการ 
ตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนจ านวน 320 ล้านบาท ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณรายการตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.57 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มิได้เข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายในระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ การค านวณขนาดรายการของธุรกรรมอ้างอิงจาก 4 เกณฑ์ดังต่อไปนี้  
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เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ สูตรที่ใช้ในการค านวณ ขนาดของรายการ  
(ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มลูค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ 

= ร้อยละของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิตามสัดส่วนท่ีได้มา 
มูลค่าสินทรัพย์ที่มตีัวตนสุทธิของบริษัทฯ 

[20.29] 

= [115.73]*100 
[570.36] 

 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ = ร้อยละของก าไรสุทธิตามสดัส่วนทรัพย์สินท่ีได้มา  
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

[24.41] 

= [17.28]*100 
[70.79] 

 

3. เกณฑ์มลูค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน 

= ร้อยละของมลูค่ารายการทีไ่ด้รบั 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

[32.57] 

= 320*100 
[982.48] 

 

4. เกณฑ์มลูค่าหุ้นทุน = ร้อยละของจ านวนหุ้นทุนท่ีบริษทัฯ ออกเพื่อช าระค่าหุ้น 
จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

เกณฑ์นีไ้มส่ามารถ
ใช้ค านวณได้ 
เนื่องจาก การท า
ธุรกรรมในครั้งน้ี
บริษัทฯ ไมไ่ดม้ีการ
ออกหลักทรัพย์ใหม่
เพื่อช าระ
ค่าตอบแทนในการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สิน  

 
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

ชื่อนิติบุคคล : บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 
ที่อยู่ : 39/2 หมู่ที่  9 ต าบลพุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท  

จังหวัดสระบุรี 18120 
วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 19 มิถุนายน 2535  
ประเภทธุรกิจ : การผลิตและจ าหน่ายปูนขาว 
โครงสร้างทุน : ณ วันที่ 18 มีนาคม 2561 SQL มีทุนจดทะเบียนที่

เรียกช าระแล้วทั้งสิ้นจ านวน 38,800,000 บาท โดย
แบ่งออกเป็น 48,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 800 
บาท 

จ านวนหุ้นของ SQL ที่บริษัทฯ 
ถืออยู่ก่อนการเข้าท าธุรกรรม
ครั้งนี ้

: ไม่มี 

จ านวนหุ้นที่เข้าซื้อ : 48,500 หุ้น 
หุ้นที่บริษัทฯ เข้าถือภายหลัง
การเข้าท าธุรกรรมครั้งนี้ 

: ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดใน SQL 

คณะกรรมการ : 1. นายเข็มชาติ ว่องชาญกิจ 
2. นายสุนทร ตั้งเผ่าศักดิ์ 
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3. นางสาวปริศนา อุดมรัตน์ 
รายชื่อผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 18 มีนาคม 2561มีผู้ถือหุ้นจ านวน 8 ราย มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

ที่ถือ 
ร้อยละของ

สัดส่วนการถือ
หุ้น 

1. นางสมศรี จงพาณิชย์กุลธร 16,500 34.02 
2. นายเข็มชาติ ว่องชาญกิจ 8,313 17.14 
3. นางสาวชลธิชา มกร์ดารา 2,750 5.67 
4. นายณัฐชัย มกร์ดารา 2,750 5.67 
5. นางสาวปริศนา อุดมรัตน์ 1 0.00 
6. นายสุนทร ตั้งเผ่าศักดิ์ 1 0.00 
7. บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จ ากัด 14,999 30.93 
8. บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จ ากัด 3,186 6.57 
รวม 48,500 100.00 

 

         ข้อมูลสรุปงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว 
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน) 2558 2559 2560 

สินทรัพย์รวม 204 189 176 

หนี้สินรวม 91 78 60 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 113 111 116 

ทุนจดทะเบียน 39 39 39 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 39 39 39 

รายรับรวม 217 233 259 

ก าไรสุทธิ 15 13 17 

จ านวนหุ้นทั้งหมด (หุ้น) 48,500 48,500 48,500 

 
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการช าระมูลค่า 

6.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญที่ได้ช าระเต็มมูลค่าแล้วของ SQL จ านวน 
48,500 หุ้น จากผู้ขายเท่ากับ 320 ล้านบาท  

6.2 การช าระเงิน 
บริษัทฯ ได้ช าระราคาซื้อขายหุ้นทั้งหมดจ านวน 320 ล้านบาท โดยผ่านแคชเชียร์เช็คหรือการ
โอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของผู้ขายตามที่ผู้ขายได้แจ้งแก่บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์
อักษร  
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7. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา 
ทรัพย์สินที่ได้มามีมูลค่า 320 ล้านบาท  
 

8. เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารายการ 
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนส าหรับการเข้าท ารายการครั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา โดย
พิจารณาจากหลายวิธีตามสถานะการเติบโตและลักษณะของธุรกิจของ SQL เช่น ประมาณการรายได้ใน
อนาคต และการประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation) การ
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่ากิจการของบริษัทฯ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือธุรกรรมที่มีความ
คล้ ายคลึ งกัน ในอดีต  (Trading Multiples และ Transaction Multiples) รวมถึ งการวิ เคราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในการตัดสินใจการลงทุน  
 

9. ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ 
การเข้าท ารายการในครั้งนี้จะท าให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจที่ก าลังด าเนินกิจการ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น SQL จึงเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมแก่การพัฒนา
ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ 
บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SQL โดยที่
การเข้าท าสัญญากู้กับสถาบันการเงินในครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบที่มีนัยส าคัญใด ๆ ต่อผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด  
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรม  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการเข้าท าธุรกรรมซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นการเข้าท ารายการที่
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

12. ความเห็นของกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการในข้อ 11. 
กรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท
ฯ ตามข้อ 11. 
 

13. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระว่าประมาณการผลการด าเนินงานได้จัดท าขึ้นโดยความระมัดระวัง 

-ไม่มี-  
 

14. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ  
-ไม่มี- 
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15. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

-ไม่มี- 
 

16. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลใน

สารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิดตามความสามารถรับรู้ที่ดีที่สุดและข้อมูลที่มี ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือ
หุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถใช้
สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) 


