
 
 

16 เมษายน 2563 

 

เรอืง แจง้อนุมตักิารเขา้ซอืหุน้สามญัในบรษิทั ทรานส ์แอด โซลชูนั จํากดั (เพมิเตมิ) 

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 

ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั เนชนั อนิเตอรเ์นชนัแนล เอด็ดเูทนเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) ครงัท ี5/2563 เมอื

วนัท ี16 เมษายน 2563 ไดม้มีตอินุมตัซิอืหุน้สามญัในบรษิทั ทรานส ์แอด โซลชูนั จาํกดั (Trans.Ad) จาํนวน 90,000 

หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.35 ของหุน้ทอีอกและจําหน่ายแลว้ทงัหมดของ (Trans.Ad) ในราคาหุน้ละ 110 บาท คดิเป็น

มลูคา่ทงัสนิ 9.90 ลา้นบาท จากผูถ้อืหุน้ของTrans.Ad ซงึไม่เป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนัของบรษิทัฯ 
 

การทํารายการดงักล่าวถอืเป็นรายการไดม้าซงึสนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทจ. 

20/2551 เรอืง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทมีีนัยสําคญัทเีขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิ และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจด

ทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์พ.ศ.2547 ลงวนัท ี29 ตุลาคม 2547 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ (“ประกาศ

ไดม้าและจาํหน่ายไป”) ทงันี ในการคาํนวณขนาดรายการ โดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ฉบบัตรวจสอบ

สาํหรบัปี สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 และงบการเงนิของ (Trans.Ad) สาํหรบัปี สนิสดุวนัท ี31 มนีาคม 2562 การซอื

หุน้ (Trans.Ad) ดงักลา่วมขีนาดรายการสงูสดุคาํนวณเกณฑม์ลูคา่รวมของสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 32.21 โดย บรษิทัฯ 

ไม่มรีายการไดม้าในช่วง 6 เดอืนทผีา่นมา ซงึขนาดรายการสงูกวา่รอ้ยละ 15.00 แต่ตาํกวา่รอ้ยละ 50.00 บรษิทัฯ จงึมี

หน้าทใีนการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส่งหนังสอืเวยีนถงึผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับจากวนัทแีจง้ขอ้มูล

ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

การทาํรายการดงักล่าวนนัไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทเีกยีวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท ี

ทจ. 21/2551 เรอืง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทเีกยีวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทเีกยีวโยงกนั พ.ศ. 2546 และทมีกีาร

แกไ้ขเพมิเตมิ (“ประกาศรายการทเีกยีวโยงกนัฯ”) บรษิทัฯ จงึไม่มหีน้าทตีอ้งปฏบิตัติามประกาศรายการทเีกยีวโยงกนัฯ 
 

ทงันี เพอืใหก้ารดาํเนินการต่างๆ ทเีกยีวขอ้งเป็นไปอย่างคล่องตวั ทปีระชุมคณะกรรมการของบรษิทัมมีติ

อนุมตัใิห ้คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ บุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เป็นผูม้ีอาํนาจในการ

ดาํเนินการต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการภายใตก้รอบทไีดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชุมกรรมการ 

 

จงึเรยีนมาเพอืทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

           นายพนา จนัทรวโิรจน์ 

                                                         ประธานเจา้หน้าบรหิาร 

 



สารสนเทศรายการได้มาซึงสินทรพัย ์

ของบริษทั เนชนั อินเตอรเ์นชนัแนล เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทัฯ จงึขอแจง้สารสนเทศของการไดม้าซงึทรพัยส์นิในการซอืหุน้ของบรษิทั Trans.Ad โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1. วนัที เดือน ปีทีทาํรายการ   

ภายในไตรมาสท ี2 ปี 2563 

 

2. คู่กรณีทีเกียวข้อง   

ผูซ้อื   : บมจ. เนชนั อนิเตอรเ์นชนัแนล เอด็ดเูทนเมนท ์(NINE) 

ผูข้าย   : กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ Trans.Ad ไดแ้ก ่นายเว่ย แซม แลม นายยงยศ เอ่งฉ้วน  

     และนายสภุาพ วงษ์จนิดา 

ความสมัพนัธ ์ : ผูข้ายไม่เป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบับรษิทั 

 

สดัสว่นการถอืหุน้ก่อนและหลงัเกดิรายการ :  

บรษิทั 
จาํนวนหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้ 

ก่อนทาํรายการ 

สดัสว่นการถอืหุน้ 

หลงัทาํรายการ 

 จาํนวนหุน้ สดัสว่น จาํนวนหุน้ สดัสว่น 

NINE - - 90,000 18.35% 

นายเว่ย แซม แลม  27,000 5.50% - - 

นายยงยศ เอง่ฉ้วน 4,500 0.92% - - 

นายสภุาพ วงษ์จนิดา 58,500 11.93% - - 

บรษิทั อาย ออน แอดส ์จาํกดั 400,464 81.65% 400,464 81.65% 

รวม 490,464 100.00% 490,464 100.00% 

 

3. ลกัษณะทวัไปของรายการ 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะซอืหุน้สามญัของ Trans.Ad จาํนวน 90,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.35 ของ

จํานวนหุ้นทอีอกและจําหน่ายแลว้ทงัหมดของ Trans.Ad ในราคาหุน้ละ 110 บาท คดิเป็นมูลค่า 9.90 ลา้นบาท จาก

ผูข้ายซงึเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ Trans.Ad 

 

4. ประเภทและขนาดของรายการ 

การทํารายการดงักล่าวถอืเป็นรายการไดม้าซงึสนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทจ. 20/2551 

เรอืง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทมีีนัยสําคญัทเีขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิ และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบียนใน

การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์พ.ศ.2547 ลงวนัท ี29 ตุลาคม 2547 และทแีก้ไขเพมิเติม (“ประกาศไดม้าและ

จําหน่ายไป”) ทงันี ในการคํานวณขนาดรายการ โดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ฉบบัตรวจสอบสาํหรบัปี 

สนิสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และงบการเง ินของ Trans.Ad สําหรับปีสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2562 การซือหุ้น 

Trans.Ad ดงักล่าว มขีนาดรายการสงูสดุคาํนวณตามเกณฑม์ูลคา่รวมของสนิทรพัย ์เท่ากบัรอ้ยละ 32.21 โดยบรษิทัฯ 

ไม่มรีายการไดม้าในช่วง 6 เดอืนทผีา่นมา 

 

 

 



 
รายละเอียดการคาํนวณขนาดรายการได้มาซึงสินทรพัย ์

เกณฑใ์นการคาํนวณ รายละเอียดการคาํนวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่ของสนิทรพัย ์= % NTA ของกจิการททีาํ
รายการ  / NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

= 466.41 ลา้นบาท x 18.35% / 
265.74 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 32.21 

2. เกณฑ์กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงาน = % กาํไรสทุธขิอง
กจิการททีาํรายการ / กาํไรสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถคาํนวณตามเกณฑน์ีได ้ - 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสงิตอบแทน = จาํนวนเงนิทจีา่ย / 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

= 9.90 ลา้นบาท / 318.64 ลา้น
บาท 

รอ้ยละ 3.11 

4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทุนทบีรษิทัจดทะเบยีนออกเพอืชาํระคา่
สนิทรพัย ์= จาํนวนหุน้ทบีรษิทัจดทะเบยีนออกเพอืชาํระ
คา่สนิทรพัย ์ / จาํนวนหุน้ชําระแลว้ของบรษิทัจดทะเบยีน  

ไม่สามารถคาํนวณตามเกณฑน์ีได ้ - 

ขนาดรายการสงูสดุ ร้อยละ 32.21 

 

5. รายละเอียดของสินทรพัยที์ได้มา 

ขอ้มลูของหุน้ Trans.Ad ซงึเป็นสนิทรพัยท์บีรษิทัฯ จะเขา้ทาํรายการในครงันี มรีายละเอยีดดงันี 

5.1 ข้อมลูของหุ้น Trans.Ad ทีบริษทัฯ ได้มา 

จาํนวน 90,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.35 ของจาํนวนหุน้ทอีอกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของ Trans.Ad 

 

5.2 ข้อมลูสรปุของ Trans.Ad 

ก)  ขอ้มลูทวัไป 

บรษิทั บรษิัท ทรานส ์แอด โซลูชนั จํากดั ก่อตงัขนึเมอืปี 2557 เพอืดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการออกแบบ 

และตดิตงัระบบการแสดงสอืผสม (Multimedia Display System) ปัจจุบนั Trans.Ad มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระ

แลว้เทา่กบั 49.05 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 490,464 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

 

ข)   ลกัษณะการประกอบธรุกจิ  

Trans.Ad ประกอบใหบ้รกิารดา้นการออกแบบ และตดิตงัระบบการแสดงสอืผสม (Multimedia Display System) 

เช่น จอ LED รวมถงึระบบควบคุมเนือหาและจดัการสอื พรอ้มตดิตงัระบบเชอืมต่อ เพอืสงัการและเก็บขอ้มูลผ่านทาง

อนิเตอรเ์น็ตและระบบกลอ้งวงจรปิด อกีทงัออกแบบและสรา้งแอพพลเิคชนัเพอืแผนทใีนรม่ และระบบตวัสง่สญัญาณบลู

ทธูเพอืการโฆษณา  

 

ค) คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของ Trans.Ad มดีงันี 

1. นายเว่ย แซม แลม  

2. นายพนุ ฉง กติ   

3. นางสาวธมนวรรณ นรนิทวานิช 

ทงันี ภายหลงัการเขา้ทํารายการ บรษิทัฯ จะไม่สง่ตวัแทนเขา้เป็นกรรมการของ Trans.Ad 

 

 

 

 

 



 

ง) โครงสรา้งการถอืหุน้   

 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ Trans.Ad ตามสาํเนาบญัชรีายชอืผูถ้อืหุน้ ณ วนัท ี23 กรกฎาคม 2562 มดีงันี  

รายชือ จาํนวนหุ้น  ร้อยละ 

1. นายเว่ย แซม แลม 27,000 5.50% 
2. นายยงยศ เอง่ฉ้วน 4,500 0.92% 
3. นายสภุาพ วงษ์จนิดา 58,500 11.93% 
4. บรษิทั อาย ออน แอดส ์จาํกดั 400,464 81.65% 

รวม 490,464 100.00% 

 

จ) สรุปฐานะการเงนิ 

ขอ้มูลทางการเงนิตามงบการเงนิของ Trans.Ad ทผี่านการตรวจสอบโดยบรษิทั ตงัใจโต จํากดั ซงึเป็นผูส้อบ

บญัชขีอง Trans.Ad สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ีณ 31 มนีาคม 2560-2562 มดีงันี   

สรปุฐานะทางการเงินของ Trans.Ad สาํหรบัปี สินสดุ ณ 31 มีนาคม 2560 - 2562 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 2562 
สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 12.44 73.18 86.11 
ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมุนเวยีนอนื 43.71 30.61 115.34 
เงนิใหกู้ร้ะยะสนัและดอกเบยีรบั                -  9.00 39.43 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 110.73 68.86 65.19 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 166.87 181.65 306.07 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
บญัชเีงนิฝากในสถาบนัการเงนิ 1.00 1.01 1.03 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย                -                 -  382.40 
สว่นปรบัปรงุสญัญาเช่าซอืและอปุกรณ์ 2.14 2.89 2.24 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.29 0.22 0.13 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.00 0.40 0.40 
เงนิฝาก 0.51 4.28 5.34 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3.94 8.80 391.54 
รวมสินทรพัย ์ 170.81 190.45 697.62 
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสินหมนุเวียน       
เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอนื 65.94 - - 
เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - - 38.95 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอนื 48.82 73.93 49.55 
คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย - 44.28 83.87 
รายไดร้บัลว่งหน้า 20.45 6.43 44.03 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 0.42 1.03 7.04 
หนีสนิหมุนเวยีนอนื 4.90 2.93 5.23 
รวมหนีสินหมนุเวียน 140.54 128.61 228.67 
หนีสินไม่หมนุเวียน       
ประมาณการหนีสนิระยะยาว - 2.00 2.00 
ขอ้ผกูพนัตามสญัญาเช่าซอื 0.04 - - 
รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 0.04 2.00 2.00 
รวมหนีสิน 140.58 130.61 230.68 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบยีน 30.00 30.00 49.05 



หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 2562 
ทุนจดทะเบยีนทอีอกและชาํระแล้ว 9.00 9.00 49.05 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ - - 347.95 
กาํไรสะสม    
   จดัสรร - สาํรองตามกฎหมาย 0.92 1.56 3.00 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20.31 49.28 66.94 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30.23 59.84 466.94 
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 170.81 190.45 697.62 

 

 

สรปุผลการดาํเนินงานของ Trans.Ad สาํหรบัปี สินสดุ ณ 31 มีนาคม 2560 - 2562 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 2562 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 217.59 436.67 561.92 
รายไดอ้นื 0.71 1.17 3.07 
รายได้รวม 218.31 437.84 564.99 
ตน้ทนุการขายและการใหบ้รกิาร 183.78 371.92 448.29 
กาํไรขนัต้น 34.53 65.92 116.70 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 15.95 18.94 28.49 
กาํไร/(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน 0.00 (0.25) (1.06) 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 18.58 46.73 87.14 
ตน้ทนุทางการเงนิ 2.46 1.02 0.47 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16.12 45.71 86.67 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 3.31 9.20 17.57 
กาํไรสทุธิ 12.81 36.51 69.10 

 

6. มลูค่ารวมของสิงตอบแทนและเกณฑที์ใช้ในการกาํหนดมลูค่าสิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของสงิตอบแทนสาํหรบัหุน้ Trans.Ad จาํนวน 90,000 หุน้ ทบีรษิทัฯ จะชาํระใหแ้ก่ผูข้าย มมีูลคา่รวม

ทงัสนิ 9.90 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นหุน้ละ 110 บาท โดยคดิ premium ท ี10% จากราคาพาร ์(Par Value) ซงึเป็นราคาที

ผูซ้อืและผูข้ายเจรจาต่อรองกนัแลว้ เนืองจากมกีารใหส้ทิธแิก่ผูข้ายในการซอืคนืหุน้ดงักลา่วภายใน 3 ปีดว้ย โดยบรษิทัฯ 

จะจ่ายชาํระคา่หุน้เป็นเงนิโอน และ/หรอืเชค็ธนาคารทงัจาํนวน เมอืมกีารทาํรายการโอนหุน้ (ภายในไตรมาส 2 ปี 2563) 

ทงัน ีผูข้ายมสีทิธใินการซอืหุน้คนืทรีาคา 220 บาทต่อหุน้ ภายใน 3 ปีนับจากวนัททีาํการซอืหุน้ 

 

7. มูลค่าของสินทรพัยที์ได้มา  

มูลค่าของหุน้สามญัของ Trans.Ad ทบีรษิทัฯ ไดม้าครงันี มมีูลคา่ตามบญัช ีณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 ซงึเป็นงบ

การเงนิฉบบัตรวจสอบฉบบัลา่สดุของ Trans.Ad เท่ากบั 952.04 บาทต่อหุน้ 

 

8. แหล่งเงินทุนทีใช้ในการเข้าทาํรายการ  

บรษิทัฯ จะใชเ้งนิของบรษิทัฯ ทไีดร้บัจากการเพมิทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัประมาณ 9.90 ลา้นบาท เป็นแหล่ง

เงนิทุนในการซอืหุน้ของ Trans.Ad โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสดและเงนิ

ลงทุนชวัคราว จาํนวน 257.40 ลา้นบาท ซงึภายหลงัจากการจ่ายชําระคา่หุน้ บรษิทัฯ จะยงัคงมเีงนิทุนเพยีงพอต่อการ

ดาํเนินธรุกจิของบรษิทั 

 

 

 

 



9. ประโยชน์จากการได้มาซึงสินทรพัยต่์อบริษทัฯ 

เพอืเป็นการเพมิประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิ เพมิสภาพคล่อง สรา้งผลตอบแทนทเีหมาะสม และกระจายความ

เสยีง 

 

10. เงือนไขในการเข้าทาํรายการ  

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวโดยใชว้ธิคีาํนวณตามเกณฑม์ลูคา่ของสนิทรพัยร์วม ตามประกาศไดม้าหรอืจําหน่ายไป

ซงึสนิทรพัย ์บรษิทัจงึมหีน้าทตีอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และจดัส่งสารสนเทศเกยีวกบัการได้มาซงึ

สนิทรพัยด์งักล่าวใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทรีายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็วา่การเขา้ทาํรายการในครงันีมคีวามเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั

ฯ และผูถ้อืหุน้ เนืองจากมลูคา่ตามบญัช ีณ 31 มนีาคม 2562 อยูท่ ี952.04 บาทต่อหุน้ แต่บรษิทัฯ ซอืทรีาคา 110 บาท

ต่อหุน้ ซงึมโีอกาสทผีูข้ายจะใชส้ทิธซิอืคนืในราคา 220 บาทต่อหุน้ โดยหากผูข้ายใชส้ทิธซิอืคนืจะทําใหบ้รษิทัฯ ไดร้บั

ผลตอบแทนการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 100 รอ้ยละ 41 และรอ้ยละ 26 เมอืซอืคนืในปีท ี1 ปีท ี2 และปีท ี3 ตามลาํดบั ซงึ

มอีตัราผลตอบแทนทสีงูกวา่เงนิฝากธนาคาร  

อยา่งไรกต็าม หากผูข้ายไม่ใชส้ทิธซิอืคนื มูลคา่เงนิลงทุน 9.90 ลา้นบาท เมอืคาํนวณตามสดัส่วนรอ้ยละ 18.35 

ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ 31 มนีาคม 2562 จะอยู่ท ี85.68 ลา้นบาท ซงึมคี่าสูงกว่าเงนิลงทุนถงึ 8.65 เท่า อกีทงั การ

แข่งขนัของ Trans.Ad ในตลาดค่อนข้างตํา เนืองจากมีผู้เล่นน้อยราย (Captive Market) รวมถึง Trans.Ad ไดร้ับ

สมัปทานในการดาํเนินงานระยะยาว ดงันัน จงึมคีวามเสยีงในการดาํเนินธุรกจิทคี่อนขา้งตํา ซงึหากบรษิัทฯ จะต้อง 

Liquidated กค็ุม้กบัเงนิทตีอ้งลงทุนไป เนืองจากหุน้ทบีรษิทัฯ จะไดม้ามมีลูคา่ตาํกวา่ราคา Book Value ถงึ 0.12 เท่า 

 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัททีแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทั  

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดทีมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบรษิทั 

 


