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ความเห็นของกจิการเกีย่วกบัคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ (ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) 
ข้อความท่ีเพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีนํา้เงินท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความท่ีตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถกูขีดออก 

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 

 
เร่ือง  แกไ้ขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 250-2)  

ของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

เรียน  เลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
กรรมการผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

อา้งถึง รายงานความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 250-2) ของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
ลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 

 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “บริษทัฯ”) ขอนาํส่งขอ้มูลแกไ้ขเพ่ิมเติมในรายงาน
ความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 250-2) ตามความเห็นของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 
1. แกไ้ขเพิ่มเติมในหนา้ท่ี 3 ขอ้ 1.4.2 รายช่ือคณะกรรมการของกิจการท่ีคาดวา่จะเป็นหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือ 

ข้อความเดมิ 

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพย ์ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจพิจารณาเปล่ียนแปลง
หรือลดจาํนวนกรรมการของกิจการแต่อยา่งใด โดยผูท้าํคาํเสนอซ้ือเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสัดส่วนการถือหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนของผูท้าํคาํ
เสนอซ้ือ ทั้งน้ี ในปัจจุบนัผูท้าํคาํเสนอซ้ือยงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาโครงสร้างท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการของกิจการ
ภายหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือในคร้ังน้ีอยู ่โดยคาดวา่คณะกรรมการชุดใหม่จะประกอบดว้ยตวัแทนจากผูท้าํคาํเสนอซ้ือในสัดส่วน
ท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ทั้งน้ี โครงสร้างของคณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งคงสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย”์) เท่าท่ีมีผลบงัคบัใชก้บักิจการในขณะนั้น ๆ ต่อไป 

แก้ไขข้อความเป็น 

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพย ์ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจพิจารณาไม่มีนโยบายท่ี
จะเปล่ียนแปลงหรือลดจาํนวนกรรมการของกิจการแต่อยา่งใด โดยผูท้าํคาํเสนอซ้ือยงัคงมีความประสงคท่ี์จะใหก้รรมการท่ีเป็น
ตวัแทนของผูข้ายหุน้ตามสัญญาซ้ือขายหุน้เป็นกรรมการของกิจการต่อไป ยกเวน้ในกรณีท่ีกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูข้ายหุน้
ตามสัญญาซ้ือขายหุ้นไม่ประสงค์ท่ีจะเป็นกรรมการของกิจการอีกต่อไป นอกจากน้ี กิจการอยูร่ะหว่างการสรรหาบุคลากรท่ี
เหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงเม่ือสรรหาบุคคลดงักล่าวไดแ้ลว้กรรมการผูจ้ดัการก็จะเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของกิจการดว้ยเช่นกนั โดยเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสัดส่วนการถือหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนของผูท้าํคาํเสนอซ้ือ ทั้งน้ี ในปัจจุบนัผูท้าํ
คาํเสนอซ้ือยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาโครงสร้างท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการของกิจการภายหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือในคร้ังน้ี
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อยู ่ โดยคาดวา่คณะกรรมการชุดใหม่จะประกอบดว้ยตวัแทนจากผูท้าํคาํเสนอซ้ือในสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ทั้งน้ี โครงสร้างของ
คณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งคงสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) 
เท่าท่ีมีผลบงัคบัใชก้บักิจการในขณะนั้น ๆ ต่อไป 

2. แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความหนา้ท่ี 9 ขอ้ 1.7 คาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคต 

ข้อความเดมิ 

จากสาํเนาคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 247-4) ของบริษทั ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จาํกดั ไดร้ะบุวา่ ผูท้าํคาํ
เสนอซ้ือไม่มีเจตนาท่ีจะทาํการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์หลกัของกิจการ รวมถึงไม่มีแผนท่ีจะปรับนโยบายหรือแผนการ
ประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองคก์ร การบริหาร แผนการลงทุน แผนการจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัตลอดจนนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของกิจการอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั้น กิจการยงัคงวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ์
ท่ีใชใ้นบา้นเรือน อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร  

สําหรับการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานของกิจการและบริษทัย่อยในอนาคต กิจการคาดการณ์ว่า การเติบโตของ
รายไดจ้ะข้ึนกบัแนวโนม้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการขยายตลาดไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือเพ่ิมฐานลูกคา้
ของกิจการให้มากข้ึน โดยกิจการเช่ือว่ากิจการสามารถท่ีจะเติบโตและรักษาผลการดาํเนินงานให้ดีต่อไปไดใ้นอนาคต โดยท่ี
สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจ ปัจจยัพ้ืนฐาน สภาพการแข่งขนั และความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจดา้นต่างๆ จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม หากผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะเปล่ียนแปลงแผนการดาํเนินธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสําคญั ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ
จะตอ้งดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวตามเกณฑข์องสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การดาํเนินการ
ใดๆ ในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีส้ินสุด
ระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น จะสามารถทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากการท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งไดแ้จง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ  

แก้ไขข้อความเป็น 

จากสาํเนาคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 247-4) ของบริษทั ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จาํกดั ไดร้ะบุวา่ ผูท้าํคาํ
เสนอซ้ือไม่มีเจตนาท่ีจะทาํการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์หลกัของกิจการ รวมถึงไม่มีแผนท่ีจะปรับนโยบายหรือแผนการ
ประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองคก์ร การบริหาร แผนการลงทุน แผนการจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัตลอดจนนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของกิจการอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั้น กิจการยงัคงวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ์
ท่ีใชใ้นบา้นเรือน อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร  

สําหรับการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานของกิจการและบริษทัย่อยในอนาคต กิจการคาดการณ์ว่า การเติบโตของ
รายไดจ้ะข้ึนกบัแนวโนม้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการขยายตลาดไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือเพ่ิมฐานลูกคา้
ของกิจการให้มากข้ึน โดยกิจการเช่ือว่ากิจการสามารถท่ีจะเติบโตและรักษาผลการดาํเนินงานให้ดีต่อไปไดใ้นอนาคต โดยท่ี
สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจ ปัจจยัพ้ืนฐาน สภาพการแข่งขนั และความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจดา้นต่างๆ จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ี TOAG (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของ TOAG) ถือหุน้รวมในกิจการเกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของกิจการ TOAG ตกลงจะดาํเนินการต่างๆ ท่ีจาํเป็น (โดยไม่เป็นการดาํเนินการท่ีขดัต่อกฎหมาย) เพ่ือมิให้กิจการประกอบ
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กิจการสีท่ีตกลงกนัใดๆ ในประเทศท่ีตกลงกนั โดยกิจการสีท่ีตกลงกนั ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑสี์ทาอาคาร (Decorative Paint and 
Coating Products) และผลิตภณัฑสี์และสารเคลือบผิวและผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน (Non-Decorative Paint and Coating Products) 
สาํหรับผูใ้ชง้านประเภทกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม ท่ีเป็นการแข่งขนักบักิจการสีท่ีตกลงกนัของ TOA ใน
ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศบรูไน ทั้งน้ี คาํวา่กิจการสีท่ีตกลงกนันั้น ไม่รวมถึงการประกอบ
กิจการผลิตและจาํหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์งานไมส้ําหรับผูใ้ชง้านประเภทกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ซ่ึงมิใช่กลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงกิจการ
ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั และ/หรือ จะดาํเนินการในอนาคต โดยกิจการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ป้องกนัและ
กาํจัดแมลงเป็นหลัก รวมถึงมีการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สียอ้มไม้และทีคออยด์เป็นสัดส่วนท่ีไม่มีสาระสําคัญ ซ่ึง
ผลิตภณัฑ์สียอ้มไมแ้ละทีคออยด์ของกิจการอาจมีความใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑ์สีและสารเคลือบผิวสําหรับงานไมข้อง TOA 
อย่างไรก็ดี ความใกลเ้คียงของผลิตภณัฑ์ดงักล่าวไม่มีสาระสําคญัและไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสําคญั 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์สียอ้มไมแ้ละทีคออยด์ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์หลกัของกิจการ โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เท่านั้น อีกทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ การผลิต และการทาํ
การตลาดสียอ้มไมแ้ละทีคออยดข์องกิจการและของ TOA มีความเป็นอิสระต่อกนั อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการของกิจการมี
ความเห็นว่า เง่ือนไขดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของกิจการ เน่ืองจากรายได้
จากผลิตภณัฑสี์ยอ้มไมแ้ละทีคออยดคิ์ดเป็นนอ้ยกวา่ร้อยละ 1.00 ของรายไดร้วมในปี 2559 

อน่ึงนอกจากน้ี หากผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะเปล่ียนแปลงแผนการดาํเนินธุรกิจของกิจการอยา่งมีนยัสําคญั ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ
จะตอ้งดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวตามเกณฑข์องสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การดาํเนินการ
ใดๆ ในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีส้ินสุด
ระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น จะสามารถทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากการท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งไดแ้จง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ  

3. แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความหนา้ท่ี 14 ขอ้ 4. ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่อผูถื้อหลกัทรัพย ์

ข้อความเดมิ 

ท่ีประชุมกรรมการของกิจการคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 ไดพิ้จารณาคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องผูท้าํคาํ
เสนอซ้ือ (แบบ 247-4) และรายงานของบริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาของผูถื้อหุน้ในการ
ใหค้วามเห็นต่อคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เขา้ร่วมประชุมจาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงครบองคป์ระชุม ดงัน้ี 

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายวชิิต แยม้บุญเรือง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายพฒันา สุคนธรักษ ์ กรรมการ 

5. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมการ  

ทั้งน้ี กรรมการของกิจการ ไดแ้ก่ นาย ประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ นาย วนรัชต ์ตั้งคารวคุณ และนาย ณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ 
เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดล้าประชุมในคร้ังน้ี สําหรับ นาย ชินวฒัน์ อศัวโภคี และ นาย พฒันา สุคนธรักษ ์ขอไม่แสดง
ความเห็นต่อผูถื้อหลกัทรัพย ์ดงันั้น กรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียไดมี้ความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้เสนอแนะต่อผูถื้อหุ้นให้ตอบ
รับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยมีเหตุผลดงัน้ี  
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แก้ไขข้อความเป็น 

ท่ีประชุมกรรมการของกิจการคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 ไดพิ้จารณาคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องผูท้าํคาํ
เสนอซ้ือ (แบบ 247-4) และรายงานของบริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาของผูถื้อหุน้ในการ
ใหค้วามเห็นต่อคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เขา้ร่วมประชุมจาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงครบองคป์ระชุม ดงัน้ี 

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายวชิิต แยม้บุญเรือง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายพฒันา สุคนธรักษ ์ กรรมการ 

5. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมการ  

ทั้งน้ี กรรมการของกิจการ ไดแ้ก่ นาย ประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ นาย วนรัชต ์ตั้งคารวคุณ และนาย ณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ 
เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดล้าประชุมในคร้ังน้ี สําหรับ นาย ชินวฒัน์ อศัวโภคี และ นาย พฒันา สุคนธรักษ์ ขอไม่แสดง
ความเห็นต่อผูถื้อหลกัทรัพย ์เพ่ือความเป็นกลางในการใหค้วามเห็นของคณะกรรมการ เน่ืองจากนาย ชินวฒัน์ อศัวโภคี เป็นหน่ึงใน
ทนายความหุน้ส่วนของบริษทัซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของผูท้าํคาํเสนอซ้ือ และ นาย พฒันา สุคนธรักษ ์เป็นตวัแทนของผูข้ายหุน้
ของกิจการท่ีไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้กบัผูท้าํคาํเสนอซ้ือ  ดงันั้น ทั้งน้ี กรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียไดมี้ความเห็นเป็นเอกฉนัทใ์ห้
เสนอแนะต่อผูถื้อหุน้ใหต้อบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยมีเหตุผลดงัน้ี  

4. แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความหนา้ท่ี 15-16 ขอ้ 4.3.1 สถานภาพของกิจการ 

ข้อความเดมิ 

คาํเสนอซ้ือระบุวา่ “ภายหลังการทาํคาํเสนอซ้ือหลักทรัพย์ในคร้ังนีกิ้จการจะยังคงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยผู้ทาํคาํเสนอซ้ือไม่มีแผนจะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลักทรัพย์ เว้นแต่ผู้ทาํคาํเสนอซ้ือมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะน้ัน” จากการท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือไม่มีแผนท่ีจะขายหรือ
โอนหุ้นของกิจการท่ีจะไดม้าจากการทาํคาํเสนอซ้ือ ให้แก่บุคคลอ่ืนในจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัตั้งแต่
วนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือทาํการปรับโครงสร้างทางธุรกิจหรือโครงสร้างองค์กร หรือ
โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม หรือในกรณีท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผล
ใชบ้งัคบัอ่ืนๆ หรือขอ้ผกูพนัสัญญาท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือ และ/หรือ กิจการมีภาระหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการตามในขณะนั้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการของกิจการเม่ือพิจารณาสาํเนาคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 247-4) ของบริษทั ทีโอเอ เวน
เจอร์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั แลว้มีความเห็นวา่ จากการท่ีกิจการจะยงัคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์อไป ทาํให้
กิจการและผูถื้อหุ้นของกิจการจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือจากการเพิก
ถอนหุน้ของกิจการแต่อยา่งใด ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือเสร็จส้ิน กิจการอาจไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดา้นคุณสมบติัการดาํรง
สถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการกระจายหุน้ของผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ย หากผูท้าํคาํเสนอซ้ือสามารถ



หน้า 5 

ซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการไดจ้าํนวนมาก จนทาํให้กิจการมีจาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตาม
เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงกาํหนดใหกิ้จการตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 150 ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าว
ตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของกิจการ และอาจเป็นผลให้กิจการมีภาระตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
รายปีใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ิมเติม  

นอกจากน้ี ตามสาํเนาคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 247-4) ท่ีระบุวา่ ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ ไม่มีแผนท่ีจะขายหุน้ 
หรือโอนหุ้นของกิจการท่ีจะรับซ้ือจากการทาํคาํเสนอซ้ือในคร้ังน้ีให้แก่บุคคลใดๆ ในจาํนวนท่ีมีนัยสําคญัในระยะเวลา 12 
เดือน นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการทาํคาํเสนอซ้ือ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือทาํการปรับโครงสร้างทางธุรกิจหรือ
โครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม หรือในกรณีท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลใช้บงัคบัอ่ืนๆ หรือขอ้ผูกพนัสัญญาท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือ และ/หรือ กิจการมีภาระหน้าท่ีตอ้ง
ดาํเนินการตามในขณะนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นว่า หากมีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของกิจการ 

แก้ไขข้อความเป็น 

คาํเสนอซ้ือระบุว่า “ภายหลังการทาํคาํเสนอซ้ือหลักทรัพย์ในคร้ังนีกิ้จการจะยังคงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ทาํคาํเสนอซ้ือไม่มีแผนจะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลักทรัพย์ เว้นแต่ผู้ทาํคาํเสนอซ้ือมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะน้ัน” จากการท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือไม่มี
แผนท่ีจะขายหรือโอนหุน้ของกิจการท่ีจะไดม้าจากการทาํคาํเสนอซ้ือ ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนในจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั ในช่วงระยะเวลา 
12 เดือน นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือทาํการปรับโครงสร้างทางธุรกิจหรือโครงสร้าง
องค์กร หรือโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม หรือในกรณีท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีมีผลใชบ้งัคบัอ่ืนๆ หรือขอ้ผกูพนัสัญญาท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือ และ/หรือ กิจการมีภาระหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการตามใน
ขณะนั้น อนัรวมถึงในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ของกิจการทุกรายตอบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี จะทาํใหกิ้จการมีจาํนวนผูถื้อหุน้
รายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือมีผูถื้อหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกนัน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของกิจการ ซ่ึงในกรณี
ดงักล่าว ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะดาํเนินการให้กิจการมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองการกระจายการถือ
หุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยต่อไป อนัอาจรวมถึงการขายหุ้นของกิจการ อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัผูท้าํคาํเสนอซ้ือไม่มีขอ้ผกูพนัตาม
สัญญาท่ีจะตอ้งทาํการขายหุน้ของกิจการหรือทาํการปรับโครงสร้างการถือหุน้ภายในกลุ่มแต่อยา่งใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการของกิจการเม่ือพิจารณาสาํเนาคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 247-4) ของบริษทั ทีโอเอ เวน
เจอร์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั แลว้มีความเห็นวา่ จากการท่ีกิจการจะยงัคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์อไป ทาํให้
กิจการและผูถื้อหุ้นของกิจการจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือจากการเพิก
ถอนหุน้ของกิจการแต่อยา่งใด ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือเสร็จส้ิน กิจการอาจไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดา้นคุณสมบติัการดาํรง
สถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการกระจายหุน้ของผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ย หากผูท้าํคาํเสนอซ้ือสามารถ
ซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการไดจ้าํนวนมาก จนทาํให้กิจการมีจาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตาม
เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงกาํหนดใหกิ้จการตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 150 ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าว
ตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของกิจการ และอาจเป็นผลให้กิจการมีภาระตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
รายปีใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ิมเติม  



หน้า 6 

นอกจากน้ี ตามสําเนาคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 247-4) ท่ีระบุว่า ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ ไม่มีแผนท่ีจะขายหุ้น 
หรือโอนหุน้ของกิจการท่ีจะรับซ้ือจากการทาํคาํเสนอซ้ือในคร้ังน้ีใหแ้ก่บุคคลใดๆ ในจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญัในระยะเวลา 12 เดือน 
นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการทาํคาํเสนอซ้ือ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือทาํการปรับโครงสร้างทางธุรกิจหรือโครงสร้าง
องค์กร หรือโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม หรือในกรณีท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีมีผลใชบ้งัคบัอ่ืนๆ หรือขอ้ผูกพนัสัญญาท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือ และ/หรือ กิจการมีภาระหน้าท่ีตอ้งดาํเนินการตามใน
ขณะนั้น อนัรวมถึงในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี จะทาํใหกิ้จการมีจาํนวนผูถื้อหุ้น
รายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือมีผูถื้อหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกนัน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของกิจการ ซ่ึงในกรณี
ดงักล่าว ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะดาํเนินการใหกิ้จการมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองการกระจายการถือหุ้น
ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยต่อไป อนัอาจรวมถึงการขายหุน้ของกิจการ อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนัผูท้าํคาํเสนอซ้ือไม่มีขอ้ผกูพนัตามสัญญาท่ี
จะตอ้งทาํการขายหุ้นของกิจการหรือทาํการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นว่า 
หากมีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของกิจการ  

5. แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความหนา้ท่ี 16-17 ขอ้ 4.3.2 นโยบายและแผนบริหารกิจการ 

ข้อความเดมิ 

คาํเสนอซ้ือระบุวา่ “ผู้ทาํคาํเสนอซ้ือไม่มีเจตนาท่ีจะทาํการเปล่ียนแปลงวัตถปุระสงค์หลักของกิจการ รวมถึงไม่มีแผน
ท่ีจะปรับนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร แผนการลงทุน แผนการจําหน่าย
ทรัพย์สินหลกัตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสาํคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่ส้ินสุดระยะเวลา
รับซ้ือหลักทรัพย์ในคร้ังนี ้อย่างไรกดี็ ผู้ทาํคาํเสนอซ้ือ อาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร แผนการลงทุน ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการตามท่ี
สมควรและจาํเป็น โดยจะดาํเนินการให้เป็นไปตามฎเกณฑ์และข้อกาํหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าท่ีมี
ผลบังคับใช้กับกิจการในขณะน้ัน ๆ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการดาํเนินงาน 
หรือฐานะทางการเงินของกิจการ ผู้ทาํคาํเสนอซ้ือ จะดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ต่อไป ท้ังนี ้โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการและของผู้ถือหุ้นเป็นสาํคัญ 

นอกจากนี ้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลักทรัพย์ ผู้ทาํคาํเสนอซ้ือ อาจพิจารณา
เปล่ียนแปลงหรือลดจาํนวนกรรมการของกิจการเพ่ือให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ของผู้ทาํคาํเสนอซ้ือ ท้ังนี ้ใน
ปัจจุบันผู้ทาํคาํเสนอซ้ือ ยงัอยู่ระหว่าง การพิจารณาโครงสร้างท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการของกิจการภายหลังการทาํคาํเสนอ
ซ้ือในคร้ังนีอ้ยู่ โดยคาดว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ทาํคาํเสนอซ้ือในสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ อย่างไรกต็าม 
โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกาํหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าท่ีมีผลบังคับใช้กับกิจการ
ในขณะน้ันๆ ต่อไป” 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า จากการท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือ ไม่มีเจตนาท่ีจะทาํการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์
หลกัของกิจการ ธุรกิจของกิจการยงัคงดาํเนินต่อไปเช่นเดิม เน่ืองจากเดิมผูท้าํคาํเสนอซ้ือเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของกิจการอยูแ่ลว้ 
อยา่งไรกต็าม หากมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจใดๆ ในอนาคต คณะกรรมการกิจการ จะประชุม
พิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ต่อไป  



หน้า 7 

นอกจากน้ี คณะกรรมการของกิจการยงัเห็นว่า ถึงแม้ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือลดจาํนวน
กรรมการของกิจการเพ่ือให้สอดคลอ้งกับสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนของผูท้าํคาํเสนอซ้ือ แต่กิจการยงัคงดาํรงสัดส่วน
กรรมการ ท่ีมีทั้ งกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกาํหนดของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตราบเท่าท่ีกิจการยงัคงเป็นบริษทัจดทะเบียน อน่ึง หากในอนาคต กิจการมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์รหรือการบริหารงานอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีจะมาจากตวัแทนของผูท้าํคาํเสนอซ้ือ
มากข้ึน กิจการกจ็ะมีการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือ
แจง้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบต่อไป   

แก้ไขข้อความเป็น 

คาํเสนอซ้ือระบุวา่ “ผู้ทาํคาํเสนอซ้ือไม่มีเจตนาท่ีจะทาํการเปล่ียนแปลงวัตถปุระสงค์หลักของกิจการ รวมถึงไม่มีแผนท่ี
จะปรับนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร แผนการลงทุน แผนการจาํหน่ายทรัพย์สิน
หลักตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสําคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่ส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ
หลักทรัพย์ในคร้ังนี ้อย่างไรกดี็ ผู้ทาํคาํเสนอซ้ือ อาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายและแผนการประกอบ
ธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร แผนการลงทุน ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการตามท่ีสมควรและ
จาํเป็น โดยจะดาํเนินการให้เป็นไปตามฎเกณฑ์และข้อกาํหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าท่ีมีผลบังคับใช้กับ
กิจการในขณะน้ัน ๆ  รวมถึงในกรณีท่ี TOAG (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของ TOAG) ถือหุ้นรวมในกิจการเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของกิจการ TOAG ตกลงจะดาํเนินการต่างๆ ท่ีจาํเป็น (โดยไม่เป็นการดาํเนินการท่ีขัดต่อกฎหมาย) เพ่ือมิให้กิจการประกอบ
กิจการสีท่ีตกลงกันใดๆ ในประเทศท่ีตกลงกัน โดยกิจการสีท่ีตกลงกัน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint and 
Coating Products) และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน (Non-Decorative Paint and Coating Products) 
สําหรับผู้ใช้งานประเภทกลุ่มลูกค้าท่ัวไป ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ท่ีเป็นการแข่งขันกับกิจการสีท่ีตกลงกันของ TOA ใน
ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศบรูไน ท้ังนี ้คาํว่ากิจการสีท่ีตกลงกันน้ัน ไม่รวมถึงการประกอบ
กิจการผลิตและจาํหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์งานไม้สําหรับผู้ ใช้งานประเภทกลุ่มลูกค้าท่ัวไป ซ่ึงมิใช่กลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงกิจการ
ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ จะดาํเนินการในอนาคต โดยกิจการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาํจัด
แมลงเป็นหลัก รวมถึงมีการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้และทีคออยด์เป็นสัดส่วนท่ีไม่มีสาระสาํคัญ ซ่ึงผลิตภัณฑ์สีย้อม
ไม้และทีคออยด์ของกิจการอาจมีความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวสําหรับงานไม้ของ TOA อย่างไรกดี็ ความ
ใกล้เคียงของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีสาระสาํคัญและไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสาํคัญ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์สีย้อม
ไม้และทีคออยด์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หลักของกิจการ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่าน้ัน อีกท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต และการทาํการตลาดสีย้อมไม้และทีคออยด์ของ
กิจการและของ TOA มีความเป็นอิสระต่อกัน” นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ
ดาํเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของกิจการ ผู้ทาํคาํเสนอซ้ือ จะดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป ท้ังนี ้โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการและของผู้ถือหุ้นเป็นสาํคัญ 

นอกจากนี ้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลักทรัพย์ ผู้ทาํคาํเสนอซ้ือ อาจพิจารณาไม่มี
นโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือลดจาํนวนกรรมการของกิจการแต่อย่างใด โดยผู้ทาํคาํเสนอซ้ือยงัคงมีความประสงค์ท่ีจะให้กรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนของผู้ขายหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นเป็นกรรมการของกิจการต่อไป ยกเว้นในกรณีท่ีกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ขาย
หุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นไม่ประสงค์ท่ีจะเป็นกรรมการของกิจการอีกต่อไป นอกจากนี ้กิจการอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรท่ี
เหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการผู้ จัดการ ซ่ึงเม่ือสรรหาบุคคลดังกล่าวได้แล้วกรรมการผู้ จัดการกจ็ะเข้ามาดาํรงตาํแหน่ง
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กรรมการของกิจการด้วยเช่นกัน โดยเพ่ือให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ของผู้ทาํคาํเสนอซ้ือ ท้ังนี ้ในปัจจุบันผู้ทาํคาํ
เสนอซ้ือ ยงัอยู่ระหว่าง การพิจารณาโครงสร้างท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการของกิจการภายหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือในคร้ังนีอ้ยู่ โดย
คาดว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ทาํคาํเสนอซ้ือในสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของ
คณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกาํหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เท่าท่ีมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะน้ันๆ ต่อไป” 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า จากการท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือ ไม่มีเจตนาท่ีจะทาํการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์
หลกัของกิจการ ธุรกิจของกิจการยงัคงดาํเนินต่อไปเช่นเดิม เน่ืองจากเดิมผูท้าํคาํเสนอซ้ือเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของกิจการอยูแ่ลว้ 
อย่างไรกต็าม ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจใดๆ ในอนาคต คณะกรรมการกิจการ จะ
ประชุมพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ต่อไป อยา่งไรกดี็ หาก TOAG (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของ TOAG) ถือหุน้รวมในกิจการเกินกวา่ร้อยละ 50 
ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ TOAG ตกลงจะดาํเนินการต่างๆ ท่ีจาํเป็น (โดยไม่เป็นการดาํเนินการท่ีขดัต่อ
กฎหมาย) เพ่ือมิให้กิจการประกอบกิจการสีท่ีตกลงกนัใดๆ ในประเทศท่ีตกลงกนั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑสี์ยอ้มไม้
และทีคออยดข์องกิจการ คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นวา่ เง่ือนไขดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อรายได้
และผลการดาํเนินงานของกิจการ เน่ืองจากรายไดจ้ากผลิตภณัฑสี์ยอ้มไมแ้ละทีคออยดคิ์ดเป็นนอ้ยกวา่ร้อยละ 1.00 ของรายได้
รวมในปี 2559  

นอกจากน้ี คณะกรรมการของกิจการยงัเห็นว่า จากกการท่ีถึงแม้ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจพิจารณาไม่มีนโยบายท่ีจะ
เปล่ียนแปลงหรือลดจาํนวนกรรมการของกิจการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสัดส่วนการถือหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนของผูท้าํคาํเสนอซ้ือ แต่ดงันั้น 
กรรมการของกิจการจาํนวน 8 ท่านจะไม่มีการเปล่ียนแปลง ยกเวน้ในกรณีท่ีกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูข้ายหุน้ตามสัญญาซ้ือ
ขายหุ้นไม่ประสงค์ท่ีจะเป็นกรรมการของกิจการอีกต่อไป นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีกิจการสามารถสรรหาบุคคลเพ่ือเขา้มา
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงจะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของกิจการดว้ยเช่นกนั จะทาํใหจ้าํนวนกรรมการของกิจการ
มีจาํนวน 9 ท่าน (เดิมคณะกรรมการของกิจการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 ท่าน อยา่งไรก็ดี นายประวิทย ์เตชะวิจิตร์ ได้
ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ทาํใหค้ณะกรรมการของกิจการมีจาํนวนเหลือ
เพียง 8 ท่าน) ทั้งน้ี กิจการจะยงัคงดาํรงสัดส่วนกรรมการ ท่ีมีทั้งกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามกฎเกณฑ์และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตราบเท่าท่ีกิจการยงัคงเป็นบริษทัจด
ทะเบียน อน่ึง หากในอนาคต กิจการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์รหรือการบริหารงานใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
กรรมการท่ีจะมาจากตวัแทนของผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะตอ้งปฎิบติัตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งมากข้ึน และ
กิจการกจ็ะมีการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือแจง้ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ทราบต่อไป   

6. แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความหนา้ท่ี 17-18 ขอ้ 4.3.3 รายการระหวา่งกนั 

ข้อความเดมิ 

คาํเสนอซ้ือระบุวา่ “ในระหว่างปี 2557-2559 และไตรมาส 1 ปี 2560 กิจการมีรายการระหว่างกันกับกลุ่มผู้ทาํคาํเสนอ
ซ้ือ คือ การแต่งต้ัง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ให้เป็นผู้แทนจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ของกิจการ และในระหว่างปี 2557-
2559 กิจการมีรายการระหว่างกันกับกลุ่มผู้ทาํคาํเสนอซ้ือ การว่าจ้าง นายวนรัชต์ ต้ังคารวคุณ เพ่ือให้คาํปรึกษาด้านการเงิน  โดย
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การทาํรายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดขึน้อย่างสอดคล้องกับเง่ือนไขทางธุรกิจและ/หรือฐานะการเงินของกิจการซ่ึงได้เปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของกิจการ และปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสาํนักงาน 
ก.ล.ต. โดยได้คาํนึงถึงความจําเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และผลประโยชน์ของกิจการเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลักทรัพย์ รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ ระหว่างกิจการและผู้ทาํคาํเสนอ
ซ้ือ ท่ีมีอยู่ เดิมจะยงัคงเกิดขึน้ต่อไป และหากมีรายการระหว่างกันอ่ืน ๆ อันอาจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต กิจการจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของกิจการ ข้อกาํหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาํหนด
ของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงการปฎิบัติตามข้อกาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง
กันและการได้มาหรือจาํหน่ายทรัพย์สินท่ีสาํคัญของกิจการ เท่าท่ียงัมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะน้ัน” 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า กิจการมีรายการระหว่างกนักบัผูค้าํเสนอซ้ือมาตั้งแต่อดีตต่อเน่ืองมาถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงคณะกรรมการของกิจการ ไดมี้การดาํเนินการตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของสํานกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยในอนาคตภายหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือ กิจการก็จะยงัคงมีรายการระหว่างกนัต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการจะ
ปฎิบติัใหมี้ความเหมาะสมทางการคา้ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

แก้ไขข้อความเป็น 

คาํเสนอซ้ือระบุวา่ “ในระหว่างปี 2557-2559 และไตรมาส 1 ปี 2560 กิจการมีรายการระหว่างกันกับกลุ่มผู้ทาํคาํเสนอ
ซ้ือ คือ การแต่งต้ัง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ให้เป็นผู้แทนจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ของกิจการ และในระหว่างปี 2557-
2559 กิจการมีรายการระหว่างกันกับกลุ่มผู้ทาํคาํเสนอซ้ือ การว่าจ้าง นายวนรัชต์ ต้ังคารวคุณ เพ่ือให้คาํปรึกษาด้านการเงิน  โดย
การทาํรายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดขึน้อย่างสอดคล้องกับเง่ือนไขทางธุรกิจและ/หรือฐานะการเงินของกิจการซ่ึงได้เปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของกิจการ และปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสาํนักงาน 
ก.ล.ต. โดยได้คาํนึงถึงความจําเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และผลประโยชน์ของกิจการเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลักทรัพย์ รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ ระหว่างกิจการและผู้ทาํคาํเสนอ
ซ้ือ ท่ีมีอยู่ เดิมจะยังคงเกิดขึน้ต่อไป โดยรายการระหว่างกันท่ีมีสัญญาระหว่างกันอยู่แล้วในปัจจุบันก็จะมีเง่ือนไขและราคา
เป็นไปตามสัญญาเดิม และหากมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขของสัญญาท่ีมีอยู่แล้วภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันส้ินสุด
ระยะเวลารับซ้ือหลักทรัพย์ เง่ือนไขดังกล่าวต้องไม่ทาํให้กิจการเสียเปรียบทางธุรกิจ และหากมีรายการระหว่างกันอ่ืน ๆ อัน
อาจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต กิจการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ ข้อกาํหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาํหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฎิบัติตาม
ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจาํหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคัญของกิจการ เท่าท่ี
ยงัมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะน้ัน” 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า กิจการมีรายการระหว่างกนักบัผูค้าํเสนอซ้ือมาตั้งแต่อดีตต่อเน่ืองมาถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงคณะกรรมการของกิจการ ไดมี้การดาํเนินการตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของสํานกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยในอนาคตภายหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือ กิจการก็จะยงัคงมีรายการระหว่างกนัต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการจะ
ปฎิบติัใหมี้ความเหมาะสมทางการคา้ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 





รายงานความเห็นของทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้ต่อคําเสนอซ้ือหลกัทรพัย์                                             บริษัท เชอร์วูด้ เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรพัย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน)                               หนา้ 1 

ท่ี วธ. 79/2560 
วนัท่ี 23 สงิหาคม 2560 

เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท เชอร์วู้ ด เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

เรียน เลขาธิการ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

อ้างถงึ ความเห็นของท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้ นต่อคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท เชอร์วู้ ด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)         
ท่ี วธ. 69/2560 ลงวนัท่ี 15 สงิหาคม 2560 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จํากดั 
(มหาชน) (“กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”) ขอนําส่งข้อมลูแก้ไขเพิ่มเติมในความเห็นของท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ของกิจการ ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดข้อมลูท่ีแก้ไขและเพิ่มเติมปรากฏข้อความเป็นสีแดงและขีดเส้นใต้ และข้อความท่ีตดัออกปรากฎ
เป็นตวัอกัษรท่ีถกูขีดออกสีแดง ดงันี ้

 
1. แก้ไขเพิ่มเติมในหน้าท่ี 8 ตารางท่ี 2-2: รายการปรับเพิ่ม/ลด จากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

ข้อความเดมิ 

ตารางที่ 2-2: รายการปรับเพิ่ม/ลด จากการประเมนิมูลค่าทรัพย์สิน 
รายการ รายละเอียดเพิ่มเตมิ ราคาตามบัญชี  

ณ 31 มี.ค. 60  
มูลค่ายุตธิรรม เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

ท่ีดินส่วนท่ีหนึ่ง จํานวน 1 
แปลง 

โฉนดเลขท่ี 20268  

(เนือ้ท่ี 9-3-93.0 ไร่) 

33.94 91.84  1/ 57.90 

สิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินส่วนท่ี
หนึง่ 

สิ่งปลกูสร้างจํานวน 7 รายการ 

พร้อมสว่นพฒันาท่ีดิน 

42.06 85.14  1/ 43.08 

ท่ีดินส่วนท่ีสอง จํานวน 3 
แปลง 

โฉนดเลขท่ี 20260 20261 และ 20262  

(เนือ้ท่ี 18-0-51.0 ไร่) 

80.00 159.52  1/ 79.52 

สิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินส่วนท่ี
สอง 

สิ่งปลกูสร้างจํานวน 7 รายการ 

พร้อมสว่นพฒันาท่ีดิน 

94.34 94.18  1/ (2.86) 

เคร่ืองจกัรบนท่ีดินสว่นท่ีหนึง่ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 

จํานวน 518 รายการ 2/ 

39.98 65.85  1/ 25.87 

เคร่ืองจกัรบนท่ีดินสว่นท่ีสอง เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 

จํานวน 174 รายการ 2/ 

2.47 9.33  1/ 6.86 

สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ประเมิน 26.45 26.45  

 รวม 319.24 529.61 210.37 



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้ต่อคําเสนอซ้ือหลกัทรพัย์                                             บริษัท เชอร์วูด้ เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรพัย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน)                               หนา้ 2 

ท่ีมา:  รายงานผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระลงวนัท่ี 21 และ 28 กรกฎาคม 2560 (เลขท่ีอ้างอิง: GROW-GL-02447-60 GROW-GL-02448-60 
GROW-GL-02449-60 และ GROW-GL-02450-60) และงบการเงินสอบทานแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

หมายเหต:ุ    1/ ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 
    2/ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทําการประเมินเฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีสําคญัของบริษัทฯ ตวัเลขข้างต้นคือรายการทรัพย์สินท่ีมีการประเมิน 

แก้ไขข้อความเป็น 

ตารางที่ 2-2: รายการปรับเพิ่ม/ลด จากการประเมนิมูลค่าทรัพย์สิน 
รายการ รายละเอียดเพิ่มเตมิ ราคาตามบัญชี  

ณ 31 มี.ค. 60  
มูลค่ายุตธิรรม เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

ท่ีดินส่วนท่ีหนึ่ง จํานวน 1 
แปลง 

โฉนดเลขท่ี 20268  

(เนือ้ท่ี 9-3-93.0 ไร่) 

33.94 91.84  1/ 57.90 

สิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินส่วนท่ี
หนึง่ 

สิ่งปลกูสร้างจํานวน 7 รายการ 

พร้อมสว่นพฒันาท่ีดิน 

42.06 85.14  1/ 43.08 

ท่ีดินส่วนท่ีสอง จํานวน 3 
แปลง 

โฉนดเลขท่ี 20260 20261 และ 20262  

(เนือ้ท่ี 18-0-51.0 ไร่) 

80.00 159.52  1/ 79.52 

สิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินส่วนท่ี
สอง 

สิ่งปลกูสร้างจํานวน 7 รายการ 

พร้อมสว่นพฒันาท่ีดิน 

94.34 94.18 91.48 1/ (2.86) 

เคร่ืองจกัรบนท่ีดินสว่นท่ีหนึง่ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 

จํานวน 518 รายการ 2/ 

39.98 65.85  1/ 25.87 

เคร่ืองจกัรบนท่ีดินสว่นท่ีสอง เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 

จํานวน 174 รายการ 2/ 

2.47 9.33  1/ 6.86 

สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ประเมิน 26.45 26.45  

 รวม 319.24 529.61 210.37 

ท่ีมา:  รายงานผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระลงวนัท่ี 21 และ 28 กรกฎาคม 2560 (เลขท่ีอ้างอิง: GROW-GL-02447-60 GROW-GL-02448-60 
GROW-GL-02449-60 และ GROW-GL-02450-60) และงบการเงินสอบทานแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

หมายเหต:ุ    1/ ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 
    2/ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทําการประเมินเฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีสําคญัของบริษัทฯ ตวัเลขข้างต้นคือรายการทรัพย์สินท่ีมีการประเมิน 

2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหน้า 45 ข้อ 4.1.1 สถานภาพของกิจการ 

ข้อความเดมิ 

ตามท่ีระบุไว้ในคําเสนอซือ้แบบ 247-4 ผู้ ทําคําเสนอซือ้ไม่มีแผนจะเพิกถอนหุ้ นของกิจการออกจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ เว้นแต่
ผู้ ทําคําเสนอซือ้มีหน้าท่ีต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้  

ท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมีความเห็นว่า กิจการยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป ทําให้
กิจการและผู้ ถือหุ้นของกิจการ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือจากการเพิก
ถอนหลกัทรัพย์ (Delisting) ของกิจการท่ีเกิดจากกลุม่ผู้ ทําคําเสนอซือ้ แต่อย่างใดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลารับซือ้ 



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้ต่อคําเสนอซ้ือหลกัทรพัย์                                             บริษัท เชอร์วูด้ เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
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อย่างไรก็ตาม กิจการอาจมีความเส่ียงในเร่ืองการดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หากผู้ ถือ
หุ้นของกิจการตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์เป็นจํานวนมากจนทําให้ภายหลงัระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ กิจการมีสดัสว่นการ
ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยต่ํากว่าเกณฑ์ดํารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการกระจายการถือ
หุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ท่ีกําหนดให้กิจการต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และต้อง
ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของทนุชําระแล้วของกิจการนัน้ ทัง้นี ้หากกิจการยงัมิได้มีการดําเนินงานการแก้ไขเร่ืองการ
กระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) กิจการจะมีภาระต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เพิ่มเติม โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้กําหนดแนวทางดําเนินการกบับริษัทจดทะเบียนท่ีมี Free Float ไม่ครบถ้วน โดยนํา
มาตรการคิดค่าธรรมเนียมรายปีสว่นเพิ่มมาใช้กบัเม่ือบริษัทจดทะเบียนท่ีมี Free Float ไม่ครบถ้วนเป็นปีท่ี 2 ขึน้ไปจนกว่า
บริษัทจดทะเบียนจะแก้ไขเหตดุงักล่าวได้ โดยอตัราการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนัน้จะขึน้อยู่กบัระยะเวลาและจํานวนการ
กระจายผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยท่ีบริษัทจดทะเบียนยงัไมส่ามารถปฎิบติัได้ตามเกณฑ์  (ท่ีมา: www.set.or.th) 

แก้ไขข้อความเป็น 

ตามท่ีระบุไว้ในคําเสนอซือ้แบบ 247-4 ผู้ ทําคําเสนอซือ้ไม่มีแผนจะเพิกถอนหุ้ นของกิจการออกจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ เว้นแต่
ผู้ ทําคําเสนอซือ้มีหน้าท่ีต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้  

ท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมีความเห็นว่า กิจการยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป ทําให้
กิจการและผู้ ถือหุ้นของกิจการ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือจากการเพิก
ถอนหลกัทรัพย์ (Delisting) ของกิจการท่ีเกิดจากกลุม่ผู้ ทําคําเสนอซือ้ แต่อย่างใดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลารับซือ้ 

อย่างไรก็ตาม กิจการอาจมีความเส่ียงในเร่ืองการดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หากผู้ ถือ
หุ้นของกิจการตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์เป็นจํานวนมากจนทําให้ภายหลงัระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ กิจการมีสดัสว่นการ
ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยต่ํากว่าเกณฑ์ดํารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการกระจายการถือ
หุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ท่ีกําหนดให้กิจการต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และต้อง
ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของทนุชําระแล้วของกิจการนัน้ ทัง้นี ้หากกิจการยงัมิได้มีการดําเนินงานการแก้ไขเร่ืองการ
กระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) กิจการจะมีภาระต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เพิ่มเติม โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้กําหนดแนวทางดําเนินการกบับริษัทจดทะเบียนท่ีมี Free Float ไม่ครบถ้วน โดยนํา
มาตรการคิดค่าธรรมเนียมรายปีสว่นเพิ่มมาใช้กบัเม่ือบริษัทจดทะเบียนท่ีมี Free Float ไม่ครบถ้วนเป็นปีท่ี 2 ขึน้ไปจนกว่า
บริษัทจดทะเบียนจะแก้ไขเหตดุงักล่าวได้ โดยอตัราการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนัน้จะขึน้อยู่กบัระยะเวลาและจํานวนการ
กระจายผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยท่ีบริษัทจดทะเบียนยงัไมส่ามารถปฎิบติัได้ตามเกณฑ์  (ท่ีมา: www.set.or.th)  

ทัง้นี ้ในคําเสนอซือ้ระบเุพิ่มเติมว่า “ในกรณีทีผู่ถื้อหุน้ของกิจการทกุรายตอบรับคําเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ในครั้งนี ้จะทํา
ให้กิจการมีจํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือมีผูถื้อหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกนัน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชําระ
แลว้ของกิจการ ซ่ึงในกรณีดงักล่าว ผูทํ้าคําเสนอซ้ือจะดําเนินการใหกิ้จการมีคณุสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
ในเร่ืองการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยต่อไป อนัอาจรวมถึงการขายหุน้ของกิจการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัผูทํ้าคํา
เสนอซ้ือไม่มีข้อผูกพนัตามสญัญาที่จะตอ้งทําการขายหุ้นของกิจการหรือทําการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มแต่อย่าง
ใด” 
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3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหน้า 45 ข้อ 4.1.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร แผนการ
ลงทนุ และแผนการจําหน่ายสนิทรัพย์หลกั 

ข้อความเดมิ 

ตามท่ีระบุไว้ในคําเสนอซือ้แบบ 247-4  ผู้ ทําคําเสนอซือ้ไม่มีเจตนาท่ีจะทําการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์หลกัของ
กิจการ รวมถึงไม่มีแผนท่ีจะปรับนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร แผนการลงทนุ 
แผนการจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอยา่งมีนยัสําคญั ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบั
แต่สิน้สุดระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้อย่างไรก็ดี ผู้ ทําคําเสนอซือ้ อาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวน หรือแก้ไข
นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร แผนการลงทุน ของกิจการตามท่ีสมควรและ
จําเป็น โดยจะดําเนินการให้เป็นไปตามฎเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เท่าท่ีมีผลบงัคบัใช้
กบักิจการในขณะนัน้ ๆ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อการดําเนินงาน หรือ
ฐานะทางการเงินของกิจการ ผู้ ทําคําเสนอซือ้ จะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบงัคบัของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป ทัง้นี ้โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของกิจการและของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั  

ท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมีความเห็นว่า ผู้ ทําคําเสนอซือ้ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ และกลุ่มบคุคลเดียวกบัผู้ ทําคํา
เสนอซือ้จํานวน 2 ท่านซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของกิจการมีส่วนช่วยในการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจ
ของกิจการมาโดยตลอด ดงันัน้ จึงไม่น่าจะมีการเปล่ียนแปลงการดําเนินธุรกิจอย่างมีนัยสําคญัในระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้
หากมีการเปล่ียนแปลงในนโยบายและการบริหารงานกิจการอยา่งมีนยัสําคญัใด ๆ ผู้ ทําคําเสนอซือ้จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชมุของผู้ ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนและได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว จงึดําเนินการได้  

แก้ไขข้อความเป็น 

ตามท่ีระบุไว้ในคําเสนอซือ้แบบ 247-4  ผู้ ทําคําเสนอซือ้ไม่มีเจตนาท่ีจะทําการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์หลกัของ
กิจการ รวมถึงไม่มีแผนท่ีจะปรับนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร แผนการลงทนุ 
แผนการจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอยา่งมีนยัสําคญั ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบั
แต่สิน้สุดระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้อย่างไรก็ดี ผู้ ทําคําเสนอซือ้ อาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวน หรือแก้ไข
นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร แผนการลงทุน ของกิจการตามท่ีสมควรและ
จําเป็น โดยจะดําเนินการให้เป็นไปตามฎเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เท่าท่ีมีผลบงัคบัใช้
กบักิจการในขณะนัน้ ๆ รวมถึงในกรณีท่ี TOAG (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของ TOAG) ถือหุ้นรวมในกิจการเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกิจการ TOAG ตกลงจะดําเนินการต่างๆ ท่ีจําเป็น (โดยไม่เป็นการดําเนินการท่ีขดัต่อกฎหมาย) เพ่ือมิให้กิจการ
ประกอบกิจการสีท่ีตกลงกนัใด ๆ ในประเทศท่ีตกลงกนั โดยกิจการสีท่ีตกลงกนั ได้แก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์สีทาอาคาร (Decorative 
Paint and Coating Products) และผลิตภณัฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืน (Non-Decorative Paint and 
Coating Products) สําหรับผู้ใช้งานประเภทกลุม่ลกูค้าทัว่ไป ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ท่ีเป็นการแข่งขนักบักิจการสีท่ีตกลงกนั
ของ TOA ในประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศบรูไน ทัง้นี ้คําว่ากิจการสีท่ีตกลงกนันัน้ ไม่
รวมถึงการประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์งานไม้สําหรับผู้ ใช้งานประเภทกลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งมิใช่กลุ่ม
อตุสาหกรรม ซึ่งกิจการดําเนินการอยู่ในปัจจุบนั และ/หรือ จะดําเนินการในอนาคต โดยกิจการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย
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ผลิตภณัฑ์ป้องกนัและกําจดัแมลงเป็นหลกั รวมถึงมีการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์สีย้อมไม้และทีค-ออยด์ (Teak Oil) เป็น
สดัสว่นท่ีไมมี่สาระสําคญั ซึง่ผลติภณัฑ์สีย้อมไม้และทีคออยด์ของกิจการอาจมีความใกล้เคียงกบัผลิตภณัฑ์สีและสารเคลือบผิว
สําหรับงานไม้ของ TOA อย่างไรก็ดี ความใกล้เคียงของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีสาระสําคัญและไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์สีย้อมไม้และทีค-ออยด์ (Teak Oil) ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์หลกัของกิจการ โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าเท่านัน้ อีกทัง้การ
พฒันาผลิตภณัฑ์ การผลิต และการทําการตลาดสีย้อมไม้และทีค-ออยด์ (Teak Oil) ของกิจการและของ TOA มีความเป็นอิสระ
ตอ่กนั นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใด ๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของ
กิจการ ผู้ ทําคําเสนอซือ้ จะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบงัคบัของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป ทัง้นี ้
โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของกิจการและของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั  

ท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมีความเห็นว่า ผู้ ทําคําเสนอซือ้ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ และกลุ่มบคุคลเดียวกบัผู้ ทําคํา
เสนอซือ้จํานวน 2 ท่านซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของกิจการมีส่วนช่วยในการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจ
ของกิจการมาโดยตลอด ดงันัน้ จึงไม่น่าจะมีการเปล่ียนแปลงการดําเนินธุรกิจอย่างมีนัยสําคญัในระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้
หากมีการเปล่ียนแปลงในนโยบายและการบริหารงานกิจการอยา่งมีนยัสําคญัใด ๆ ผู้ ทําคําเสนอซือ้จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชมุของผู้ ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนและได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว จงึดําเนินการได้  

นอกจากนี ้ในกรณีท่ี TOAG (ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้ ทําคําเสนอซือ้) (รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258) ถือหุ้นรวมกนัใน
กิจการเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกิจการ TOAG ตกลงจะดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็น เพ่ือ
ประกอบกิจการสีท่ีตกลงกนัใด ๆ ในประเทศท่ีตกลงกนั ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้น ท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้น มีความเห็น
ว่า หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการอย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากกิจการมีธุรกิจ
หลกัคือการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและกําจัดแมลงและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ซึ่งสร้างรายได้ให้กิจการ
ประมาณร้อยละ 85 ของรายได้รวมในปี 2559 อีกทัง้ รายได้จากผลิตภณัฑ์สีย้อมไม้และทีค-ออยด์ (Teak Oil) คิดเป็นสดัสว่น
ท่ีต่ํากวา่ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมในปี 2559 

4. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหน้า 46-47 ข้อ 4.1.3 โครงสร้างกรรมการ 

ข้อความเดมิ 

ตามท่ีระบุไว้ในคําเสนอซือ้แบบ 247-4 ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ 
ผู้ ทําคําเสนอซือ้ อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือลดจํานวนกรรมการของกิจการเพ่ือให้สอดคล้องกบัสดัสว่นการถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้
ของผู้ ทําคําเสนอซือ้ ทัง้นี ้ในปัจจบุนัผู้ ทําคําเสนอซือ้ ยงัอยู่ระหว่าง การพิจารณาโครงสร้างท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการของ
กิจการภายหลงัการทําคําเสนอซือ้ในครัง้นีอ้ยู ่โดยคาดว่าคณะกรรมการชดุใหม่จะประกอบด้วยตวัแทนจากผู้ ทําคําเสนอซือ้ใน
สดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดงักลา่วจะยงัคงมีสดัสว่นคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เทา่ท่ีมีผลบงัคบัใช้กบักิจการในขณะนัน้ ๆ ตอ่ไป  

ทัง้นี ้รายช่ือคณะกรรมการของกิจการ ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2560 มีจํานวน 8 ทา่น ดงันี ้
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ตารางที่ 4-1: รายช่ือคณะกรรมการกจิการ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 
 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นาย ชนินทร์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นาย วิชิต แย้มบญุเรือง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นาย ชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นาย ประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ * กรรมการ     (เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

5. นาย วนรัชต์ ตัง้คารวคณุ ** กรรมการ     (เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

6. นาย พฒันา สคุนธรักษ์ *** กรรมการ 

7. นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

8. นาย นรินทร์ ตรีสโุกศล กรรมการ 

ท่ีมา:   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
หมายเหต:ุ  นายเถกิงพล เหลา่วิสทุธ์ิ ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จดัการ (รักษาการ) มีผลนบัตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 

* หนึง่ในผู้ ถือหุ้นและผู้ รับผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ทําคําเสนอซือ้ 

** หนึง่ในผู้ ถือหุ้นและผู้ รับผลประโยชน์ในระดบัสงูสดุของผู้ ทําคําเสนอซือ้ และเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของผู้ ทําคําเสนอซือ้ 
 *** ตวัแทนของกลุม่ผู้ขาย 

อนึง่ เดิมคณะกรรมการของกิจการประกอบด้วย กรรมการจํานวน 9 ท่าน อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 
นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดัการ ส่งผลให้คณะกรรมการของกิจการมีจํานวน
เหลือเพียง 8 ทา่น 

ท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมีความเหน็วา่ ผู้ ทําคําเสนอซือ้อาจเปล่ียนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ผู้ ทําคําเสนอซือ้จะต้องปฎิบติัตามข้อบงัคบัของกิจการ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผล
บงัคบัใช้ในขณะนัน้ รวมถึง การดํารงสดัส่วนของ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกท่ีจะช่วย
รักษาผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของกิจการ นอกจากนี ้ในระยะเวลาอนัใกล้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกรรมการ
ตอ่นโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจของกิจการอาจมีไมม่ากนกั เน่ืองจากท่ีผา่นมากลุม่บคุคลเดียวกบัผู้ ทําคําเสนอซือ้จํานวน 
2 ท่าน คือ นายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ และนายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการของกิจการ ได้มีสว่นช่วยในการ
กําหนดนโยบายของกิจการ อยู่โดยตลอด อีกทัง้ผู้ ทําคําเสนอซือ้ไม่มีเจตนาท่ีจะทําการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์หลกัของ
กิจการ รวมถึงไม่มีแผนท่ีจะปรับนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการอย่างมีนยัสําคญั ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ 

แก้ไขข้อความเป็น 

ตามท่ีระบุไว้ในคําเสนอซือ้แบบ 247-4 ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ 
ผู้ ทําคําเสนอซือ้ อาจพิจารณาไม่มีนโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือลดจํานวนกรรมการของกิจการแต่อย่างใด โดยผู้ ทําคําเสนอ
ซือ้ยงัคงมีความประสงค์ท่ีจะให้กรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ ขายหุ้นตามสญัญาซือ้ขายหุ้นเป็นกรรมการของกิจการต่อไป 
ยกเว้นในกรณีท่ีกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผู้ขายหุ้นตามสญัญาซือ้ขายหุ้นไม่ประสงค์ท่ีจะเป็นกรรมการของกิจการอีกต่อไป 
นอกจากนี ้กิจการอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการ ซึ่งเม่ือสรรหาบุคคล
ดงักล่าวได้แล้ว กรรมการผู้จดัการก็จะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของกิจการด้วยเช่นกนั โดยเพ่ือให้สอดคล้องกบัสดัส่วน
การถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ของผู้ ทําคําเสนอซือ้ ทัง้นี ้ในปัจจบุนัผู้ ทําคําเสนอซือ้ ยงัอยู่ระหว่าง การพิจารณาโครงสร้างท่ีเหมาะสมของ
คณะกรรมการของกิจการภายหลงัการทําคําเสนอซือ้ในครัง้นีอ้ยู ่โดยคาดวา่คณะกรรมการชดุใหม่จะประกอบด้วยตวัแทนจาก
ผู้ ทําคําเสนอซือ้ในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดงักลา่วจะยงัคงมีสดัสว่นคณะกรรมการอิสระ
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และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เทา่ท่ีมีผลบงัคบัใช้กบักิจการในขณะนัน้ ๆ ตอ่ไป  

ทัง้นี ้รายช่ือคณะกรรมการของกิจการ ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2560 มีจํานวน 8 ทา่น ดงันี ้

ตารางที่ 4-1: รายช่ือคณะกรรมการกจิการ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 
 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นาย ชนินทร์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นาย วิชิต แย้มบญุเรือง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นาย ชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นาย ประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ * กรรมการ     (เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

5. นาย วนรัชต์ ตัง้คารวคณุ ** กรรมการ     (เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

6. นาย พฒันา สคุนธรักษ์ *** กรรมการ 

7. นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

8. นาย นรินทร์ ตรีสโุกศล กรรมการ 

ท่ีมา:   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
หมายเหต:ุ  นายเถกิงพล เหลา่วิสทุธ์ิ ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จดัการ (รักษาการ) มีผลนบัตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 

* หนึง่ในผู้ ถือหุ้นและผู้ รับผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ทําคําเสนอซือ้ 

** หนึง่ในผู้ ถือหุ้นและผู้ รับผลประโยชน์ในระดบัสงูสดุของผู้ ทําคําเสนอซือ้ และเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของผู้ ทําคําเสนอซือ้ 
 *** ตวัแทนของกลุม่ผู้ขาย 

อนึง่ เดิมคณะกรรมการของกิจการประกอบด้วย กรรมการจํานวน 9 ท่าน อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 
นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดัการ ส่งผลให้คณะกรรมการของกิจการมีจํานวน
เหลือเพียง 8 ทา่น 

ท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมีความเหน็วา่ ผู้ ทําคําเสนอซือ้ไมมี่นโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการของกิจการ และมี
ความประสงค์ท่ีจะให้กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผู้ขายหุ้นตามสญัญาซือ้ขายหุ้นเป็นกรรมการของกิจการต่อไป การดําเนินงาน
ของกิจการ จึงน่าจะสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผู้ขายหุ้นตาม
สญัญาซือ้ขายหุ้นไม่ประสงค์ท่ีจะเป็นกรรมการของกิจการอีกต่อไป อีกทัง้ กิจการอยู่ระหว่างการสรรหาบคุลากรท่ีเหมาะสมท่ี
จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการ ซึ่งเม่ือสรรหาบุคคลดังกล่าวได้แล้ว กรรมการผู้ จัดการก็จะเข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการของกิจการด้วยเช่นกนั อาจเปล่ียนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ผู้ ทําคํา
เสนอซือ้จะต้องปฎิบติัตามข้อบงัคบัของกิจการ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลบงัคบัใช้ในขณะนัน้ รวมถึง 
การดํารงสดัสว่นของ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึง่ถือเป็นหนึ่งในกลไกท่ีจะช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้น
รายยอ่ยของกิจการ นอกจากนี ้ในระยะเวลาอนัใกล้ ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในคณะกรรมการของกิจการ อย่างไรก็
ตาม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกรรมการต่อนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจของกิจการอาจมีไม่มากนกั เน่ืองจากท่ี
ผา่นมากลุม่บคุคลเดียวกบัผู้ ทําคําเสนอซือ้จํานวน 2 ทา่น คือ นายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ และนายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ ซึง่ดํารง
ตําแหน่งของกรรมการของกิจการ ได้มีส่วนช่วยในการกําหนดนโยบายของกิจการ อยู่โดยตลอด อีกทัง้ผู้ ทําคําเสนอซือ้ไม่มี
เจตนาท่ีจะทําการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์หลกัของกิจการ รวมถึงไม่มีแผนท่ีจะปรับนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของ
กิจการอย่างมีนัยสําคญั ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่สิน้สดุระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้นอกจากนี ้หากมีการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ผู้ ทําคําเสนอซือ้จะต้องปฎิบติัตามข้อบงัคบัของกิจการ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผล
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บงัคบัใช้ในขณะนัน้ รวมถึง การดํารงสดัส่วนของ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกท่ีจะช่วย
รักษาผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของกิจการ 

5. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหน้า 48 ข้อ 4.1.5 รายการระหวา่งกนั 

ข้อความเดมิ 

ตามท่ีระบไุว้ในคําเสนอซือ้แบบ 247-4 ในระหวา่งปี 2557-2559 และไตรมาส 1 ปี 2560 กิจการมีรายการระหว่างกนั
กบักลุม่ผู้ ทําคําเสนอซือ้ ดงันี ้ 

1. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TOA”) ซึง่มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของผู้ ทําคําเสนอซือ้มีรายการกบักิจการได้แก่ รายได้จากการขาย และลกูหนีก้ารค้า จากการท่ีกิจการแต่งตัง้ TOA ให้
เป็นผู้แทนจําหน่ายผลติภณัฑ์ 

2. นายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ เป็นผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกบัผู้ ทําคําเสนอซือ้ และเป็นกรรมการของผู้ ทําคําเสนอซือ้และของ
กิจการ มีรายการกบักิจการได้แก่ ค่าท่ีปรึกษา เพ่ือให้คําปรึกษาด้านการเงิน ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั สญัญาว่าจ้างดงักล่าวได้สิน้สดุ
ลงแล้ว 

การทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่วเกิดขึน้อยา่งสอดคล้องกบัเง่ือนไขทางธุรกิจและ/หรือฐานะการเงินของกิจการซึง่ได้
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของกิจการ และปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
สํานกังาน ก.ล.ต. โดยได้คํานึงถึงความจําเป็น ความสมเหตสุมผลของรายการ และผลประโยชน์ของกิจการเป็นสําคญั ทัง้นี ้
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ ระหว่างกิจการและผู้ ทํา
คําเสนอซือ้ท่ีมีอยู่เดิมจะยงัคงเกิดขึน้ต่อไป และหากมีรายการระหว่างกนัอ่ืน ๆ อนัอาจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต กิจการจะปฏิบติั
ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของกิจการ ข้อกําหนดของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั ประกาศ หรือ
ข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีสําคญัของกิจการ เทา่ท่ียงัมีผลบงัคบัใช้กบักิจการในขณะนัน้  

ท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมีความเห็นว่า กิจการมีการทํารายการระหว่างกนักบัผู้ ทําคําเสนอซือ้ มาตัง้แต่ในอดีตจนมาถึง
ปัจจบุนั โดยได้มีการดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ภายหลงั
จากการทําคําเสนอซือ้ หากมีรายการระหว่างกนัเกิดขึน้ในอนาคต กิจการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของกิจการ และทกุ
รายการจะดําเนินการและเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

แก้ไขข้อความเป็น 

ตามท่ีระบไุว้ในคําเสนอซือ้แบบ 247-4 ในระหวา่งปี 2557-2559 และไตรมาส 1 ปี 2560 กิจการมีรายการระหว่างกนั
กบักลุม่ผู้ ทําคําเสนอซือ้ ดงันี ้ 

1. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TOA”) ซึง่มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของผู้ ทําคําเสนอซือ้มีรายการกบักิจการได้แก่ รายได้จากการขาย และลกูหนีก้ารค้า จากการท่ีกิจการแต่งตัง้ TOA ให้
เป็นผู้แทนจําหน่ายผลติภณัฑ์ 
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2. นายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ เป็นผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกบัผู้ ทําคําเสนอซือ้ และเป็นกรรมการของผู้ ทําคําเสนอซือ้และของ
กิจการ มีรายการกบักิจการได้แก่ ค่าท่ีปรึกษา เพ่ือให้คําปรึกษาด้านการเงิน ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั สญัญาว่าจ้างดงักล่าวได้สิน้สดุ
ลงแล้ว 

การทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่วเกิดขึน้อยา่งสอดคล้องกบัเง่ือนไขทางธุรกิจและ/หรือฐานะการเงินของกิจการซึง่ได้
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของกิจการ และปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
สํานกังาน ก.ล.ต. โดยได้คํานึงถึงความจําเป็น ความสมเหตสุมผลของรายการ และผลประโยชน์ของกิจการเป็นสําคญั ทัง้นี ้
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ ระหว่างกิจการและผู้ ทํา
คําเสนอซือ้ท่ีมีอยู่เดิมจะยงัคงเกิดขึน้ต่อไป โดยรายการระหว่างกนัท่ีมีสญัญาระหว่างกนัอยู่แล้วในปัจจบุนัก็จะมีเง่ือนไขและ
ราคาเป็นไปตามสญัญาเดิม และหากมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขของสญัญาท่ีมีอยู่แล้วภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ เง่ือนไขดงักลา่วต้องไม่ทําให้กิจการเสียเปรียบทางธุรกิจ และหากมีรายการระหว่างกนัอ่ืน ๆ 
อนัอาจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต กิจการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของกิจการ ข้อกําหนดของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั ประกาศ หรือข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงการปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของกิจการ 
เทา่ท่ียงัมีผลบงัคบัใช้กบักิจการในขณะนัน้  

ท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมีความเห็นว่า กิจการมีการทํารายการระหว่างกนักบัผู้ ทําคําเสนอซือ้ มาตัง้แต่ในอดีตจนมาถึง
ปัจจบุนั โดยได้มีการดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ภายหลงั
จากการทําคําเสนอซือ้ หากมีรายการระหว่างกนัเกิดขึน้ในอนาคต กิจการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของกิจการ และทกุ
รายการจะดําเนินการและเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

6. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหน้า 48 ข้อ 4.1.6 แผนการขายหุ้นของกิจการของผู้ ทําคําเสนอซือ้ 

ข้อความเดมิ 

ตามท่ีระบไุว้ในคําเสนอซือ้แบบ 247-4 ผู้ ทําคําเสนอซือ้ไมมี่แผนท่ีจะขายหรือโอนหุ้นของกิจการท่ีจะได้มาจากการทํา
คําเสนอซือ้ ให้แก่บคุคลอ่ืนในจํานวนท่ีมีนยัสําคญั ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ เว้นแต่เป็น
กรณีท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ทําการปรับโครงสร้างทางธุรกิจหรือโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุม่ หรือในกรณีท่ี
ผู้ ทําคําเสนอซือ้มีหน้าท่ีต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลใช้บงัคบัอ่ืน ๆ หรือข้อผกูพนัสญัญาท่ีผู้ ทําคํา
เสนอซือ้ และ/หรือ กิจการมีภาระหน้าท่ีต้องดําเนินการตามในขณะนัน้  

ท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้น ยงัไมส่ามารถระบเุหตผุลอนัเช่ือได้วา่ผู้ ทําคําเสนอซือ้จะขายหุ้นสามญัของกิจการในจํานวนท่ีมี
นยัสําคญั  

แก้ไขข้อความเป็น 

ตามท่ีระบไุว้ในคําเสนอซือ้แบบ 247-4 ผู้ ทําคําเสนอซือ้ไมมี่แผนท่ีจะขายหรือโอนหุ้นของกิจการท่ีจะได้มาจากการทํา
คําเสนอซือ้ ให้แก่บคุคลอ่ืนในจํานวนท่ีมีนยัสําคญั ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ เว้นแต่เป็น
กรณีท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ทําการปรับโครงสร้างทางธุรกิจหรือโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุม่ หรือในกรณีท่ี
ผู้ ทําคําเสนอซือ้มีหน้าท่ีต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลใช้บงัคบัอ่ืน ๆ หรือข้อผกูพนัสญัญาท่ีผู้ ทําคํา
เสนอซือ้ และ/หรือ กิจการมีภาระหน้าท่ีต้องดําเนินการตามในขณะนัน้ อันรวมถึงในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นของกิจการทุกรายตอบ




