22 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

แจ้งอนุมตั กิ ารขายหุน้ สามัญในบริษทั แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (แก้ไข)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุ มตั ิขายหุ้นสามัญ ในบริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“แลนดี้”) จานวน
2,550,400 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 63.76 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของแลนดี้ ในราคาหุน้ ละ 34.50 บาท
คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 87,988,800 บาท ให้กบั บริษทั แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั เทรนดี้ โฮม บิวเดอร์
จากัด (“ผูซ้ อ้ื ”) ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ
การทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (“ประกาศ
ได้มาและจาหน่ ายไป”) ทัง้ นี้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับตรวจสอบ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินของแลนดี้ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การขายหุน้
แลนดีด้ งั กล่าว มีขนาดรายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.54 โดยบริษทั ฯ
ไม่มรี ายการจาหน่ายไปในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา ซึง่ ขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15.00 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50.00 บริษทั ฯ
จึงมีหน้าทีใ่ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนถึงผูถ้ อื หุ้นภายใน 21 วัน นับจากวันทีแ่ จ้ง
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การทารายการดังกล่าวนัน้ ไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 และ
ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่มหี น้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามประกาศรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
ทัง้ นี้ เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นไปอย่างคล่องตัว ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติ
อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี านาจในการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าทารายการภายใต้กรอบทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั จิ ากที่
ประชุมคณะกรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายวรพจน์ จรรย์โกมล
ประธานเจ้าหน้าบริหาร (รักษาการ)

สารสนเทศรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
ของบริษทั เนชัน่ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศของการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ในการขายหุ้นของบริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(“แลนดี”้ ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วันที่ เดือน ปี ที่ทารายการ
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ผูซ้ อ้ื
: บริษทั แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั เทรนดี้ โฮม บิวเดอร์ จากัด (“ผูซ้ อ้ื ”)
ความสัมพันธ์ : ผูซ้ อ้ื ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ
ผูข้ าย
: บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“NINE” หรือ “บริษทั ฯ”)
จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ก่อนและหลังเกิดรายการ :
บริษทั
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เทรนดี้ โฮม บิวเดอร์ จากัด
บุคคลธรรมดาทีเ่ สนอชื่อโดย NINE
รวม

ก่อนทารายการ
หลังทารายการ
จานวนหุน้
สัดส่วน จานวนหุน้
สัดส่วน
2,550,399 63.75%
1,449,600 36.24% 3,000,000 75.00%
1,000,000 25.00%
1
0.01%
4,000,000 100.00% 4,000,000 100.00%

3. ลักษณะทัวไปของรายการ
่
บริษทั ฯ มีความประสงค์จะขายหุน้ สามัญของ แลนดี้ จานวน 2,550,400 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 63.76 ของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ แลนดี้ ในราคาหุน้ ละ 34.50 บาท คิดเป็ นมูลค่า 87,988,800 บาท ให้กบั
บริษทั แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั เทรนดี้ โฮม บิวเดอร์ จากัด
ทัง้ นี้ จากการทารายการดังกล่าวทาให้แลนดี้ สิน้ สภาพการเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
4. ประเภทและขนาดของรายการ
การทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (“ประกาศ
ได้มาและจาหน่ ายไป”) ทัง้ นี้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับตรวจสอบ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินของแลนดี้ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การขายหุน้
แลนดีด้ งั กล่าว มีขนาดรายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.54 โดยบริษทั ฯ
ไม่มรี ายการจาหน่ายไปในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา

รายละเอียดการคานวณขนาดรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
เกณฑ์ในการคานวณ
รายละเอียดการคานวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ = (% ของหุน้ ที่
= 92.09 ล้านบาท x 63.76% /
ร้อยละ 23.54
จาหน่ายไป * NTA ของกิจการทีท่ ารายการ) / NTA ของ
249.45 ล้านบาท
บริษทั จดทะเบียน
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน = (% ของหุน้ ที่
ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์น้ไี ด้
จาหน่ายไป * กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของกิจการทีท่ า
เนื่องจากบริษทั ฯ ขาดทุน
รายการ) / กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษทั จด
ทะเบียน
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน = จานวนเงินทีร่ บั /
= 87.99 ล้านบาท / 379.88 ล้าน ร้อยละ 23.16
สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
บาท
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีบ่ ริษทั จดทะเบียนออกเพื่อชาระค่า
ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์น้ไี ด้
สินทรัพย์ = จานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั จดทะเบียนออกเพื่อชาระ
เนื่องจากไม่มกี ารออกหุน้ เพื่อ
ค่าสินทรัพย์ / จานวนหุน้ ชาระแล้วของบริษทั จดทะเบียน
ชาระค่าสินทรัพย์
ขนาดรายการสูงสุด
ร้อยละ 23.54
5. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ ายไป
ข้อมูลของหุน้ แลนดี้ ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะเข้าทารายการในครัง้ นี้ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ข้อมูลของหุ้น แลนดี้ ที่บริษทั ฯ จาหน่ ายไป
จานวน 2,550,400 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 63.76 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของแลนดี้
5.2 ข้อมูลสรุปของ แลนดี้
ก) ข้อมูลทัวไป
่
บริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2535 ประกอบธุรกิจให้บริการเช่า พื้นที่
สานักงาน ปจั จุบนั แลนดี้ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเท่ากับ 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
4 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ข) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แลนดี้ ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน โดยสานักงานใหญ่และอาคารสานักงานให้เช่าดังกล่าว ตัง้ อยู่
เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ทัง้ นี้ อาคารสานักงานให้เช่า
ดังกล่าว เป็ นอาคารคอนกรีตสูง 8 ชัน้ มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยประมาณ 9,368 ตารางเมตร บนทีด่ นิ 389.50 ตารางวา และไม่มี
ภาระผูกพัน
ค) คณะกรรมการ
คณะกรรมการของ แลนดี้ มีดงั นี้
1. นายวรพจน์ จรรย์โกมล
2. นายราเชน ลีรพันธุ์
ทัง้ นี้ ภายหลังการเข้าทารายการ กรรมการบริษทั ของแลนดีจ้ ะเปลีย่ นแปลงกรรมการเป็ นของผูซ้ อ้ื

ง) โครงสร้างการถือหุน้
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ แลนดี้ ตามสาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
รายชื่อ
จานวนหุน้
ร้อยละ
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
2,550,399
63.75
1/
บริษทั แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จากัด
1,449,600
36.24
บุคคลธรรมดาทีเ่ สนอชื่อโดย NINE
1
0.01
รวม
4,000,000
100.00
1/

โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จากัด ตามสาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม
2563 มีดงั นี้
รายชื่อ
จานวนหุน้
ร้อยละ
นายพิเชษฐ มณีรตั นะพร
12,875,000
64.37
2/
บริษทั เชษฐจีรา จากัด
3,125,000
15.63
2/
นางสาวพรรัตน์ มณีรตั นะพร
1,000,000
5.00
นายพานิช มณีรตั นะพร
1,000,000
5.00
นางสาวภัทรา มณีรตั นะพร
1,000,000
5.00
นางสาวเกศินี มณีรตั นะพร
650,000
3.25
นางสาวนุชวารี มณีรตั นะพร
350,000
1.75
รวม
20,000,000
100.00
2/

โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เชษฐจีรา จากัด ตามสาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีดงั นี้
รายชื่อ
จานวนหุน้
ร้อยละ
นายพิเชษฐ มณีรตั นะพร
70,000
70.00
นางสาวพรรัตน์ มณีรตั นะพร
10,000
10.00
นายพานิช มณีรตั นะพร
10,000
10.00
นางสาวภัทรา มณีรตั นะพร
10,000
10.00
รวม
100,000
100.00

โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เทรนดี้ โฮม บิวเดอร์ จากัด ตามสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถอื หุน้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2563 มีดงั นี้
รายชื่อ
จานวนหุน้
ร้อยละ
2/
บริษทั เชษฐจีรา จากัด
189,999
94.99
นายโชคชัย อัชนะพรกุล
10,000
5.00
นางสาวกรรณิกา อ่าพึง่
1
0.01
รวม
200,000
100.00
จ) สรุปฐานะการเงิน
ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ แลนดี้ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สาหรับปี ส้นิ สุด ณ 31
ธันวาคม 2560 - 2562 มีดงั นี้

สรุปฐานะทางการเงิ นของ แลนดี้ สาหรับปี สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 - 2562
รายการ (หน่ วย : ล้านบาท)
2560
2561
สินทรัพย์หมุนเวียน
16.22
27.76
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
69.67
64.15
รวมสิ นทรัพย์
85.89
91.91
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
3.87
2.56
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
1.96
1.96
รวมหนี้ สิน
5.83
4.52
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว -หุน้ สามัญ
40.00
40.00
กาไร (ขาดทุน) สะสม
40.06
47.39
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
80.06
87.39
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น
85.89
91.91
สรุปผลการดาเนิ นงานของ แลนดี้ สาหรับปี สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562
รายการ (หน่ วย : ล้านบาท)
2560
2561
รายได้จากการบริการ
23.11
21.36
ต้นทุนขายหรือบริการ
11.74
11.66
กาไรขัน้ ต้น
11.37
9.70
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.28
1.92
กาไรจากการดาเนิ นงาน
9.09
7.78
รายได้อ่นื
0.46
1.37
ภาษีเงินได้
1.91
1.83
กาไร สุทธิ
7.64
7.32

2562
36.95
58.68
95.63
1.84
1.70
3.54
40.00
52.09
92.09
95.63

2562
19.96
11.60
8.36
2.58
5.78
0.09
1.17
4.70

6. มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนสาหรับหุ้น แลนดี้ จานวน 2,550,400 หุ้น ทีบ่ ริษัทฯ จะขายให้กบั ผูซ้ ้อื มีมูลค่ารวม
ทัง้ สิน้ 87,988,800 บาท หรือคิดเป็ นหุน้ ละ 34.50 บาท โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อใช้ในการกาหนดราคาซือ้ ขาย
ระหว่างกัน ดังนี้
1) ราคาทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยตกลงร่วมกัน
2) ความสามารถในการทากาไรในอนาคตและการเติบโตของบริษทั ฯ
3) การจัดทาประมาณการทางการเงินในการขายหุน้ ดังกล่าว โดยกาหนดช่วงราคาซือ้ ขาย จากราคาต่างๆ ดังนี้
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (ณ 31 ธันวาคม 2562)
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (อัตราคิดลด 10%)
ราคาต้นทุนซือ้ ( ณ 1 ธันวาคม 2563)

บาทต่อหุน้
23.02
30.81
27.45

โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะรับ ชาระค่ าหุ้นเป็ น เงิน โอน และ/หรือ แคชเชีย ร์เช็คธนาคาร และจะ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564

7. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการเข้าทารายการ
เนื่องจากเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ บริษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งใช้เงินทุน
8. แผนการใช้เงิ นที่ได้รบั จากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ
9. ประโยชน์จากการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ต่อบริษทั ฯ
การขายหุน้ สามัญของ แลนดี้ จะทาให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดรับ ซึง่ ทาให้ฐานะการเงินโดยรวมของบริษทั ฯ
ดีขน้ึ และมีสภาพคล่องสูงขึน้ สามารถนาเงินไปใช้ให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อไป
10. เงื่อนไขในการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการดังกล่าวโดยใช้วธิ คี านวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิ ตามประกาศได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศเกีย่ วกับ
การจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ทีร่ ายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาแล้วว่า เห็นควรอนุ มตั ิขายหุ้นสามัญ ในบริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
จานวน 2,550,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 34.50 บาท คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 87,988,800 บาท ให้กบั บริษัท แลนดี้ โฮม
(ประเทศไทย) จากัด และบริษทั เทรนดี้ โฮม บิวเดอร์ จากัด ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ในการจาหน่ายหุน้ ดังกล่าว บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาถึง ความสามารถในการทากาไรในอนาคตและโอกาสในการ
เติบโตของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ โดยราคาทีผ่ ู้ซอ้ื เสนอให้มมี ูลค่าสูงกว่าราคาต้นทุนของบริษทั ฯ และให้ผลตอบแทนที่ น่า
พอใจเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รบั ในอนาคต ดังนัน้ การเข้าทารายการในครัง้ นี้ เป็ นการดาเนินการ
อย่างโปร่งใส มีความเหมาะสม และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
12. ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษทั
ไม่ มีค ณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการบริษัท ฯ ท่ า นใดที่มีค วามเห็น แตกต่ า งจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ

