
 

เลขที่ TH64/009 

7 ธันวาคม 2564 
 

เรื่อง  แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัการอนมุตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สินทรพัย ์
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการ บรษิัท ซนัสวีท จ ากดั(มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 6/2564 วนัที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้

มีมติอนตุิการท ารายการลงทนุในโครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพและขยายก าลงัการผลิต ณ โรงงาน พืน้ท่ีต าบลทุ่งสะโตก 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณ จ านวน 193,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยเก้าสิบสามล้านบาท) 
ประกอบดว้ย ค่าเครื่องจกัรและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการติดตัง้เครื่องจกัร โดยมีรายการดงันี ้

1. สายการผลิตดว้ยเครื่องจกัรบรรจภุณัฑแ์บบอตัโนมตัิส าหรบักระป๋อง  
2. เครื่องก าเนิดไอน า้แบบชีวมวล ขนาด 15 ตนัต่อชั่วโมง 
3. เครื่องตรวจสอบส่ิงปนเป้ือนดว้ยหลกัการ X-Ray และเครื่องเช็คการรั่วของบรรจภุณัฑ ์ 
4. เครื่องฆ่าเชือ้อตัโนมตัิระบบต่อเนื่องแบบสเตอรไิลส ์ 
5. เครื่องบรรจเุมล็ดขา้วโพดลงถุงผลิตภณัฑแ์บบสญุญากาศและเครื่องบรรจฝัุกขา้วโพดลงถุงผลิตภณัฑแ์บบ

สญุญากาศ  
วตัถุประสงคเ์พื่อรองรบัการขยายการเติบโตของยอดขาย ตามแผนธุรกิจของบริษัท และเพิ่มก าลงัการผลิตใน

ผลิตภณัฑใ์หเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและผลิตภัณฑม์ีคุณภาพ
ตามมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ตามที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า 
“ประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวดว้ยวิธีการค านวณตามเกณฑต์่าง ๆ 
ภายใตป้ระกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยค านวณจากงบการเงินรวมสิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของ
บริษัท มีมลูค่าสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 12.80 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเมื่อพิจารณานบัรวมรายการไดม้า
ซึ่งสินทรพัยร์ายการอื่นที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบรษิัท มีมติอนมุตัิการเขา้ท ารายการไดม้า
ซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้ท าใหข้นาดของรายการรวมสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 17.04 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยมี
มลูค่าของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศ
ที่เก่ียวขอ้งกับรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 
21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 
 
 
 
 



 

 
 

1. วัน เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

 ในวันที่  7 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการท ารายการลงทุนในโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและขยายก าลงัการผลิต โดยบริษัทคาดว่าจะด าเนินการเขา้ท ารายการดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ โดยลงนามใน
สญัญาจดัซือ้/จดัจา้ง ภายในเดือน มกราคม 2565 และการติดตัง้เครื่องจกัรจนสามารถเริ่มด าเนินการได ้ในไตรมาสที่ 3 
ของ ปี 2565 

 2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัท 

รายการทรัพยสิ์น มูลค่า
โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

คู่สัญญา 
(ผู้ขาย) 

ความสัมพันธท์ีมี่
ความเก่ียวโยงกัน
หรือมีส่วนได้เสีย 

1) สายการผลิตด้วยเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์แบบ
อัตโนมัติส าหรับกระป๋อง  
สายการผลิต ไดแ้ก ่การขนถ่ายกระป๋อง เช็คการรั่วของ
กระป๋อง ปิดฉลากผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ รวมถึง
จัดเรียงกล่องโดยชุดหุ่นยนตแ์ขนกล เป็นตน้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดความเสียหายของผลิตภณัฑ ์

11 
  

บริษัท เกรทเตอร ์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 
 

ผู้ ข า ย  ร ว ม ทั้ ง
บุคคลท่ี เก่ียวโยง
กันของผู้ขาย ของ
ผู้ขาย  ไม่ มีความ 
สัมพันธ์ใด  ๆ  กับ
บริษั ท  และไม่ ได้
เป็นบุคคลท่ี เก่ียว
โยงกันของบริษัท 
ดังนั้นการเข้าท า
รายการดังกล่ าว 
จึงไม่ เข้าข่ายเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยง
กันตามประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยง
กนั 

2) เคร่ืองก าเนิดไอน ้าแบบชีวมวล ขนาด 15 ตัน
ต่อชั่วโมง 
ทดแทนการใชเ้ชือ้เพลิงน า้มนัเตา รองรบัการใชไ้อน า้ท่ี
เพิ่มขึน้ และมีระบบขจดัปัญหาฝุ่ นและควนั  

35 บริษัท ส.ไพศาล สตีม บอยเลอร ์จ ากดั 
 

3) เคร่ืองตรวจสอบสิ่งปนเป้ือนด้วยหลักการ               
X-Ray และเคร่ืองเชค็การร่ัวของบรรจุภัณฑ ์
ส าหรบัตรวจสอบสินค้าบรรจุกระป๋อง และ บรรจุถุง
สุญญากาศ  เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ 

15 PECO INSPX  

4) เคร่ืองฆ่าเชื้ออัตโนมั ติระบบต่อเน่ืองแบบ           
สเตอริไลส ์
แทนท่ีเครื่องฆ่าเชือ้แบบเกา่ สามารถลดระยะเวลาและ
พลังงานท่ีใช้ในการฆ่าเชื ้อ  เพิ่มคุณภาพสินค้า ลด
ตน้ทุนการผลิต มีความยืดหยุ่นในการใชไ้ด้กับหลาย
บรรจภุณัฑ ์

125 HYDROLOCK 

5) เคร่ืองบรรจุเมล็ดข้าวโพดลงถุงผลิตภัณฑแ์บบ
สุญญากาศและเคร่ืองบรรจุฝักข้าวโพดลงถุง
ผลิตภัณฑแ์บบสุญญากาศ 
เปลี่ ยน รูปแบบการบรรจุ เป็ นอัต โนมัติ  ทดแทน
แรงงานคน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ
ผลิตภณัฑม์ีคณุภาพตามมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ 

7 บริษัท แอดวานซ ์ฟู้ด เทคโนโลยี จ ากดั 

รวม 193  
 

 



 

 

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ  

การท ารายการดงักล่าว มีขนาดรายการคิดเป็นมลูค่าของส่ิงตอบแทนรอ้ยละ 12.80 ทัง้นี ้บริษัทมีรายการไดม้า
ซึ่งสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ในรอบ 6 เดือนก่อนหน้าวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อรวมแลว้ท าใหม้ีขนาดรายการสงูสดุ
เท่ากับรอ้ยละ 17.04 ถือเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นที่มีมูลค่าขนาดรายการเขา้ลกัษณะเป็น รายการประเภทที่ 2 ขนาด
รายการที่มีมูลค่าเท่ากับรอ้ยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 รายการตามวิธีการค านวณขนาดรายการโดยใช้
เกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑใ์นการท า
รายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น ลงวันที่  31 สิงหาคม 2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น พ.ศ. 2547 (ตามที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งตอ้งน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุตัิ
และแจง้สารสนเทศไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผย
รายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการ ดงันี ้

มูลค่าขนาดรายการ เท่ากับ 193,000,000 บาท สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 
1,508,332,707 บาท เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการใชเ้กณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยมีสตูรการค านวณ ดงันี ้

   มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน x 100 
    สินทรพัยร์วมของบรษิัท 

ค านวณขนาดรายการไดด้งันี ้
             193,000,000 x 100                 คิดเป็นรอ้ยละ 12.80 

                                                                                       1,508,332,707 
(ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564) 

และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่ เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่
คณะกรรมการของบรษิัท มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้จะท าใหข้นาดของรายการรวมเท่ากับ
รอ้ยละ 17.04 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑค์ านวณเปรียบเทยีบ เกณฑ ์การค านวณ มูลค่า (ร้อยละ) 
 

เกณฑ ์ การค านวณ มูลค่า (ร้อยละ) 
1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ 

(เกณฑ ์NTA) 
NTA สินทรพัยท์ี่จะไดม้า X 100 

NTA ของบริษัท 
ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจากเป็นการ

ไดม้าซึ่งทรพัยส์ิน 
2. เกณฑก์ าไรสทุธิ ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของสินทรพัยท์ี่จะไดม้า X 100 

ก าไรสทุธิของบริษัท 
ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจากเป็นการ

ไดม้าซึ่งทรพัยส์นิ 
3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมด X 100 

สินทรพัยร์วมของบริษัท 
193,000,000 X 100 
1,508,332,707 

12.80 

4. เกณฑม์ลูค่าหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ที่บรษิัทออกเพ่ือช าระค่าทรพัยส์ิน x 100 
จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ของบริษัท 

ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจากไม่มีการ
ออกหุน้ส าหรบัการท ารายการ 

 
 
 

= 



 

 
 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และการช าระเงนิ 

บรษิัทจะช าระราคาซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณต์่าง ๆ ประมาณ จ านวน 193,000,000 บาท ภายหลงัจากการลง

นามในสญัญาจดัซือ้/จดัจา้ง โดยแบ่งช าระเป็นงวด ๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสญัญา 

6. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ 

กระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  

7. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท 

เพื่อรองรบัขยายการเติบโตของยอดขาย ตามแผนธุรกิจของบริษัท และเพิ่มก าลังการผลิตในผลิตภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและผลิตภณัฑม์ีคุณภาพตามมาตรฐาน

อย่างสม ่าเสมอ 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายการไดม้าซึ่งสินทรัพยด์ังกล่าวข้างตน้มีความเหมาะสมต่อภาวะ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และเป็นประโยชนต์่อบรษิัท โดยรวม 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

         บรษิัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) 
     
 

(นายองอาจ กิตติคณุชยั) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


