บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560
ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายความโปร่ งใสและเป็ นแนวทางที่
หน่ วยงานกากับดูแลได้ รณรงค์ ให้ ลด/เลิกการแจกของชาร่ วยในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น อย่ างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่ างไว้ รับรองสาหรับผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม (1 ท่ าน ต่ อ 1 ชุด)

วันที่ 12 กันยายน 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) ใน
การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด ตามบัญชี 1 และบัญชี 2
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (จัดพิมพ์แยกเป็ นรูปเล่ม)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
6. ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องนามาแสดงในการเข้ าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560
9. แบบฟอร์ มลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (จัดพิมพ์โดย TSD และโปรด
นามาในวันประชุม)
10. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
12. แผนที่จดั การประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ มีมติให้ เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560
ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรมดุสิตปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษั ทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่ อวันที่ 26
เมษายน 2560 และได้ ส่งส าเนารายงานการประชุม ดังกล่า วให้ แ ก่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2560 ได้ มี ก ารบัน ทึก ไว้ อ ย่า งถูก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว จึงเห็น สมควรเสนอให้ ท่ี
ประชุมรับรองรายการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจ ารณาอนุ มั ติก ารซื อ้ และรั บ โอนกิจ การทั ้งหมดจากบริ ษั ท เทคโทรนิ ค โฮลดิ ง้
จากัด โดยวิธี การโอนกิจการทัง้ หมด รวมถึงการเข้ าทาสัญ ญาโอนกิจ การทัง้ หมด
สัญ ญาตกลงกระทาการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการดังกล่ าว
รวมตลอดถึง การออกหุ้ น เพิ่มทุ น ของบริ ษัท เพื่อใช้ ชาระค่ าซือ้ และรั บโอนกิจการ
ให้ แก่ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ซึ่งเป็ นการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ของบริษัท และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติให้
นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจากบริ
้
ษัท เทค
โทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (“เทคโทรนิค โฮลดิง้ หรื อ ผู้โอน”) โดยผู้โอนประกอบกิจการหลักเป็ น
บริ ษั ทที่ ถือหุ้นในบริ ษั ทอื่น (Holding Company) ซึ่งถื อหุ้นอยู่ในบริ ษั ท เทคโทรนิ ค จากัด
(“เทคโทรนิ ค ”) จานวน 59,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของหุ้น ที่จดทะเบียนและ
ชาระแล้ วทังหมดของ
้
เทคโทรนิค
เพราะฉะนัน้ ภายหลังจาก เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง โอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัท ฯ แล้ ว เทคโทร
นิค จะกลายเป็ นบริ ษั ทย่อยของบริ ษั ท ฯ ซึ่งจะเป็ นการเพิ่ มศักยภายในการประกอบธุรกิ จ
ให้ กับ กลุ่ม บริ ษั ท และก่ อ ให้ เกิ ด การสร้ างเสริ ม ประโยชน์ ร่ ว มกัน เนื่ อ งจาก เทคโทรนิ ค
ประกอบกิจการจัดจาหน่ายและติดตังอุ
้ ปกรณ์เกี่ยวกับเครื่ องวัด รวมถึงระบบควบคุมและวัด
อัตราการไหลของของไหลในระบบท่อและเป็ นตัวแทนจัดจาหน่าย และให้ บริ การเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ
บริ ษัทฯ จะซื ้อและรับโอนทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดทังหมดจาก
้
เทคโทรนิค
โฮลดิ ง้ ที่ มี อยู่ในปั จจุบัน และที่ จะมี ในอนาคต ณ วันโอนกิ จการทัง้ หมด รวมถึง หุ้นสามัญ
จานวน 59,998 หุ้น (มี มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท) ในเทคโทรนิ ค โดยวิ ธีการโอนกิ จการ
ทัง้ หมดให้ แก่ กัน (Entire Business Transfer) โดยบริ ษั ทฯ จะแบ่งชาระค่าตอบแทนการโอน
กิจการเป็ น 2 ส่วน มีมลู ค่าทังสิ
้ ้น 313,450,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี ้
(ก)

เงินสดจานวน 45,000,000 บาท ให้ กบั เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง และ

(ข)

ส่วนที่เหลืออีกจานวน 268,450,000 บาท บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
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ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้
ได้ แก่ นายต่อโชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ
3.50 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาเสนอขายที่ไม่มี ส่วนลดจากราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อ ง การ
อนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในวาระที่ 5 และสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 และ 5)
อย่ า งไรก็ ต าม รายการซื อ้ และรั บ โอนกิ จ การทั ง้ หมดนั น้ อยู่ภ ายใต้ เงื่ อ นไขบัง คับ ก่ อ น
(Condition Precedent) ดังต่อไปนี ้
(1)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการจาก เทคโทรนิค
โฮลดิง้ รวมทัง้ อนุมัติเรื่ องต่า งๆ ที่ จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ ยวข้ องกับการโอนกิ จการ
ทังหมด
้
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

(2)

คุณต่อโชค เล้ าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจานงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระทา
การกับบริ ษัทฯ เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ ามขาย (Lock-up) โดยได้ ลงนามในวันที่
10 สิงหาคม 2560 เรี ยบร้ อยแล้ ว

(3)

ณ วันโอนกิจการทัง้ หมด ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการกระทาใดๆ เกิดขึน้ หรื อถูกทาให้
เกิดขึ ้นหรื อมีเหตุอนั ควรจะคาดได้ ว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ เทคโทรนิค หรื อขัดขวางการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาโอนกิจการทังหมด
้
โดยกาหนดการและการชาระราคาโอนกิจการทัง้ หมด
เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(4)

ไม่ มี ก ฎหมายที่ ใช้ บัง คับ ของหน่ ว ยงานราชการที่ ป ระกาศหรื อ อยู่ระหว่ า งการ
ประกาศใช้ และจะมีผลภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึ่งห้ ามมิให้ มีการโอนกิจการ
ทังหมด
้

(5)

ไม่มีการฟ้องร้ องหรื อดาเนินคดีใดๆ ไม่ว่า เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง หรื อ เทคโทรนิค จะ
เป็ นโจทก์หรื อจาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทังหมด
้
ตามสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด รวมทัง้ ไม่มี การดาเนินการทางกฎหมาย หรื อการ
ดาเนินการโดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้ แย้ งการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอน
กิจการทังหมด
้

(6)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง
มีมติอนุมัติในเรื่ องการโอนกิจการทัง้ หมดให้ แก่บริ ษัท ฯ รวมถึง การเข้ าทาสัญญา
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โอนกิจการ และดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ การโอนกิจการทังหมดเสร็
้
จสิ ้นสมบูรณ์ เป็ น
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน
(7)

เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ดาเนินการให้ คณะกรรมการของ เทคโทรนิค มีมติเรี ยกประชุมผู้
ถื อ หุ้น ของเทคโทรนิ ค ในวัน โอนกิ จ การ เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุมัติ เปลี่ ย นแปลง
กรรมการและอานาจกรรมการผู้มีอานาจของ เทคโทรนิค ตามที่ได้ รับการเสนอชื่อ
จากบริ ษัท เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(8)

เทคโทรนิค โฮลดิง้ ดาเนิ นการให้ เทคโทรนิค ขอความยินยอมจากผู้ให้ สินเชื่อ ใน
การโอนหุ้น เทคโทรนิค ให้ แก่บริ ษัทฯ และยกเว้ นมิให้ เหตุดงั กล่าวเป็ นการปฏิบตั ิผิด
สัญญาที่ เทคโทรนิค มีกับผู้ให้ สินเชื่อ และส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการให้ ความ
ยินยอมของธนาคารให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อตรวจสอบ ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

อนึ่ง การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง โดยวิธีการโอนกิจการทังหมด
้
มีข้อพิจารณา ดังนี ้
(1)

การเข้ าทาธุรกรรมซือ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดมี ลักษณะเป็ นการซือ้ และรั บโอน
กิ จ การของบริ ษั ทเอกชนมาเป็ นของบริ ษั ท ตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) นัน้ บริ ษัท
มหาชนดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน

(2)

การเข้ า ท าธุ รกรรมซื อ้ และรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดเข้ า ข่ า ยเป็ น รายการได้ ม าซึ่ง
ทรั พ ย์ สิ น ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งทรั พย์ สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ด เผยข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ ม าหรื อ
จาหน่า ยไปซึ่งสิ น ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่ อพิ จารณาขนาดรายการดังกล่าวด้ ว ย
วิธีการคานวณขนาดรายการ ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงิน
ของบริ ษั ท งวดหกเดื อ น สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 ซึ่งผู้ส อบบัญ ชี ข อง
บริ ษัทสอบทานแล้ วนัน้ เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ประเภทที่
1 โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 63.09 (มูลค่าเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่า
ร้ อยละ 100) ซึ่งคานวณด้ วยวิธีเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (รวมรายการที่
เกิ ด ขึน้ 6 เดื อ นก่ อนหน้ า ค านวณด้ ว ยเกณฑ์ มูล ค่า สิ่ งตอบแทน เท่า กับ ร้ อยละ
36.65) ซึง่ บริ ษัทฯ จะต้ องดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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(3)



จัดทารายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์



ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

การเข้ า ท าธุรกรรมซือ้ และรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดและการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญ เพิ่มทุน ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของ เทค
โทรนิค โฮลดิ ้ง เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดดั
้
งกล่าว
เป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน พ.ศ. 2546
เนื่ อ งจากนายต่อ โชค เล้ า ลื อ ชัย กรรมการและผู้ถื อ หุ้น ปั จจุบัน ของ เทคโทรนิ ค
โฮลดิ ง้ นัน้ เป็ น บุค คลที่ ได้ รับ การเสนอและแต่งตัง้ ให้ เป็ น กรรมการบริ ห าร (ซึ่ง
เทียบเท่าผู้บริ หาร) และกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
รั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดของ เทคโทรนิ ค โฮลดิ ง้ ซึ่งรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน มี ข นาด
รายการเท่ากับร้ อยละ 37.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึ่งบริ ษัทฯ จะต้ อง
ดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ้


แต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิส ระ (IFA) เพื่ อให้ ความเห็นในการเข้ าทา
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน



ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ทังนี
้ ้ บริ ษั ทฯ ได้ แต่งตัง้ ให้ บริ ษั ท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่ง เป็ นบริ ษัทที่ปรึ กษา
ทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) และให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการการ
ได้ มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุค คลที่ ได้ รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะ
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กรรมการบริ หาร เป็ นผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ น
และเกี่ ยวเนื่ องกับการรั บโอนกิ จการดังกล่าว ตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการ
ทังหมดจากบริ
้
ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด โดยวิธีการโอนกิจการทังหมด
้
รวมถึงการเข้ าทา
สัญญาโอนกิจการทังหมด
้
สัญญาตกลงกระทาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทา
รายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อใช้ ชาระค่าซื ้อและรับโอน
กิจการให้ แก่ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ซึ่งเป็ นการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และพิจารณาอนุมตั ิให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ ห าร
หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หาร มีอานาจ
ต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้ น โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
การเข้ าทารายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นและอยู่ภายใต้ เงื่อนไข
ที่สมเหตุสมผล
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้ าทารายการใน
ครัง้ นี ้เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตาม
บัญชี 1 และบัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)

การลงมติ

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้มี
ส่วนได้ เสีย (หากมี)
ทังนี
้ ้จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ ว มประชุม (Record Date) ซึ่งบริ ษั ท ฯ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา
225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นัน้ มีผ้ ถู ือหุ้นที่มี
ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี ้ คื อ นายต่ อ โชค เล้ าลื อ ชั ย และ
นายชัชวาล เจตจานงกิจ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลทังสองด้
้
วย

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 38,350,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 338,350,000
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติให้
น าเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมั ติ ก ารเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน
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38,350,000 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 300,000,000 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย น
จานวน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) สาหรับเป็ นค่าตอบแทน
การโอนกิจการทังหมดจาก
้
เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง มีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น

การลงมติ

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มั ติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษั ท เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 3 ข้ างต้ น บริ ษัทฯ
จะต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2560 ได้ มี มติให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

ความเห็นคณะกรรมการ

: 338,350,000 บาท

(สามร้ อยสามสิบแปดล้ าน
สามแสนห้ าหมื่นบาท)

แบ่งออกเป็ น

:

676,700,000 หุ้น

(หกร้ อยเจ็ดสิบหกล้ านเจ็ด
แสนหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

:

0.50 บาท

(ห้ าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น

:

หุ้นสามัญ

:

676,700,000 หุ้น

(หกร้ อยเจ็ดสิบหกล้ านเจ็ด
แสนหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

:

-ไม่มี-

-

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น

หน้ าที่ 7 จาก 11

การลงมติ

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้น
เพิ่ ม ทุน จานวน 76,700,000 หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท ให้ แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด
(Private Placement) ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง โดยมีราคาเสนอขาย 3.50 บาท
ต่อหุ้น เพื่อชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมด
้
ซึง่ เป็ นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจาก
ราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้
บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทที่ทาการซื ้อขายอยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันที่คณะกรรมการจะมี มติอนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่ มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ซึ่งได้ แก่ช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560
เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com))
ในการนี ้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น จะเป็ นไปตามสัดส่วนดังต่อไปนี ้
ผู้ถอื หุ้นของ
เทคโทรนิค โฮลดิง้

จานวนหุ้นที่ถอื
ในเทคโทรนิค
โฮลดิง้ (หุ้น)

นายต่อโชค เล้ าลือชัย
นายชัชวาล เจตจานงกิจ
นางวรรณี เจตจานงกิจ
รวม

36,000
23,999
1
60,000

ร้ อยละของ
จานวนหุ้นเพิ่ม
จานวนหุ้น
ทุนที่ได้ รับจาก
ทัง้ หมดของเทค
การจัดสรร
โทรนิค
(หุ้น)
โฮลดิง้
60
46,020,000
40
30,680,000
100
76,700,000

กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
จะเกิดขึน้ ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึ ้นอยู่กับความ
สมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื ้อและรับโอน
กิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง รวมทังอนุ
้ มตั ิเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอน
กิจการทัง้ หมด เทคโทรนิ ค โฮลดิง้ จะโอนกิจการทัง้ หมดให้ แก่บริ ษั ท ฯ และจดทะเบียนเลิก
บริ ษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้ การชาระบัญชีของเทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ทรัพย์สินทังหมดที
้
่มี
อยู่ ณ เวลาดั ง กล่ า วของเทคโทรนิ ค โฮลดิ ง้ จะถู ก โอนคื น ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ในกรณี นี ้
หน้ าที่ 8 จาก 11

ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะถูกโอนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง
ดังนัน้ เพื่ อเป็ นการลดขัน้ ตอนดังกล่าว เทคโทรนิ ค โฮลดิง้ จึงกาหนดในสัญญาโอนกิ จการ
ทังหมดเกี
้
่ยวกับวิธีการชาระค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ บริ ษัท ฯ ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็ น
เงินสดให้ แก่ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง และค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000
หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง โดยตรง
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการ เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ าม
ขาย (Lock-up) เป็ นเวลาทังหมด
้
5 ปี นับจากวันที่ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นดังกล่าว โดยตกลงว่า จะไม่จาหน่าย จ่าย หรื อโอน หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ก่อภาระ
ผูกพันหรื อกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้ ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ตกไปอยู่กบั บุคคล
อื่น ตามสัดส่วนที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
ระยะเวลา
วันแรกที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงวัน
ครบรอบปี ที่ 2
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 2 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 3
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 3 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 4
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 4 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 5

สัดส่ วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่
ห้ ามขาย
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ
ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ
ร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ

ทังนี
้ ้ หาก ณ วันที่ผ้ ูถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริ ษั ท ฯ
ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาด
หลักทรั พย์ของประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิ จารณาคาขอให้ รับหุ้น
สามัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (ราคาตลาด
หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อย
กว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น)
บริ ษัทฯ จะห้ ามผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ไม่ให้ นาหุ้นเพิ่มทุ นของบริ ษัทฯ ดังกล่าวออก
ขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ห้ นุ เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดย
หากครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง สามารถทยอยขายหุ้น
ที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ามขาย
โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 และ 5
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ได้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ เทค
โทรนิค โฮลดิ ้ง โดยมีราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนการโอน
กิ จการทัง้ หมดซึ่ง มี รายละเอี ยดตามที่ ระบุในวาระ 2 ข้ า งต้ น โปรดพิ จารณารายละเอี ย ด
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ใน
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4)

การลงมติ

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

อนึ่ง บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ
ที่ www.siamrajplc.com ด้ วยแล้ วตังแต่
้ วันที่ 18 กันยายน 2560 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ เข้ าร่ วมประชุม
วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560 ในวัน อัง คารที่ 3 ตุล าคม 2560 เวลา 13.30 น. (เริ่ ม ลงทะเบี ย น 11.30 น.) ณ ห้ อ ง
ศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
แผนที่สถานที่จดั ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 12
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่ง
ที่ส่งมาด้ วย 11
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรั กษาสิทธิ และผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10 โดยใช้ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 11 มอบฉันทะให้ กรรมการอิส ระของบริ ษั ท ฯ เพื่ อเข้ า ร่ ว มประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้ อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 7 มายังบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตาบล
สาโรง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์ โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 5400 และเพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือโปรดส่งเอกสารให้ บริ ษัท ฯ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ภายในเวลา 11.00 น.
กรณี ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติที่แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ บริ ษัท ภายในวันที่ 27 กันยายน 2560
ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาคาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ อง
นามาแสดงในวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 รวมทังขั
้ น้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม

หน้ าที่ 10 จาก 11

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ หมวดที่ 6 เรื่ อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
เพื่ อ ให้ ก ารลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560 เป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว และ
เรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 11.30 น. ของวันประชุม ณ ห้ องศรี
นคริ นทร์ โรงแรม ดุสิตปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 และ
เนื่องจากบริ ษัทฯ จะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับ มอบฉั น ทะ โปรดน าแบบฟอร์ มการลงทะเบี ย นมาแสดงในวัน ประชุม พร้ อมเอกสารประกอบอื่ น ๆ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
อนึ่ง บริ ษั ท ฯ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิ ทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุม วิส ามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560
(Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และกาหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ใน
วันที่ 28 สิงหาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

_______________________________
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
รองประธานกรรมการบริ ษัท

หน้ าที่ 11 จาก 11

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วัน เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวัน ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้ อง MR 211 – 212 ชัน้ 2 ศูน ย์นิ ท รรศการและการ
ประชุม ไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
น าย โรจ น์ บุ รุ ษ รั ต น พั น ธุ์ ท าห น้ าที่ เป็ น ป ระ ธ าน ใน ที่ ป ระ ชุ ม ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ป ระ จ าปี 2560
(“ประธานฯ ”) และนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในการประชุมครัง้ นี ้ (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ กล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึกษาของบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ที่เข้ าร่ วม
ประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ์ ตังชั
้ ยสุข
3. นายพงษ์ นิมติ ดุสิตนิตย์สกุล
4. นายเกียรติ วิมลเฉลา
5. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
6. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
7. นางวัชรี อัตถากร

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดซื ้อ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
ผู้จดั การทัว่ ไป กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ
บริษัท

กรรมการผู้ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
-ไม่มีผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่น
คณะผู้บริ หาร 3 กลุ่มธุรกิจ

1. นายนพฤทธิ์ ภูมติ ระกูล

ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจสร้ างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ

2. นายโกศล สมบัตศิ ริ ิ

ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์

3. นายวราวุฒิ ไวสาลี

ผู้จดั การฝ่ ายกลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม

หน้ าที่ 1 จาก 11

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุม
ผู้สอบบัญชี
นายสง่า โชคนิตสิ วัสดิ์

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
นางสาวณหทัย เกียรติวิญญู

บริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด
บริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด

ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจานวนทุนและหุ้นของบริ ษัท ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 กล่าวคือ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 600,000,000
หุ้น โดยมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 300,000,000 บาท เป็ นหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วจานวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.50 บาท
ในที่ประชุมวันนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยรับมอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวนรวม
ทังสิ
้ น้ 52 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 457,865,310 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 76.31 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ครบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งกาหนดให้ ต้องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี)
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้ องมีห้ ุน รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 นี ้ บริ ษัทได้ ใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออก
เสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณี ที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย นอกจากนี ้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะต้ องมีการให้ ชื่อและนามกุล
ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นทุกครัง้
หลังจากนัน้ ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุม และให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ตามที่ได้ ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลาดับ ดังนี ้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็ นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ให้ การสนับสนุน
และให้ กาลังใจบริษัทมาโดยตลอด
ผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ อย่างไรก็ดี
ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคาถาม
หมายเหตุ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จัด
ประชุมเมื่อวัน 11 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 (สำเนำรำยงำนกำรประชุม
วิ สำมัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที ่ 1/2560) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยคณะกรรมการ
เห็ น ว่า รายงานการประชุม วิส ามัญ ผู้ถือหุ้น ดังกล่ าว ได้ มี การบัน ทึก ไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หน้ าที่ 2 จาก 11

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
จากนันผู
้ ้ ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดีในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคาถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
มติท่ ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

457,885,310

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

457,885,310

-

รวม (53 ราย)

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี ม้ ีผ้ ูถื อหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ มประชุมจานวน 20,000 หุ้น คิดเป็ น
20,000 เสียง รวมมีจานวนเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 457,885,310 เสียง
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2559
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้นาเสนอผลการดาเนินงาน
ของบริษัท ประจาปี 2559 โดยนายเกียรติ วิมลเฉลา ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานและ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญกับบริษัท ซึง่ เกิดขึ ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย
มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 (รำยงำนประจำปี 2559 ของบริ ษัท) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นอกจากนี ้ ในส่วนของการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นัน้ บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ตลอดมา ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของโครงการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต แต่บริษัทได้ จดั ทาระบบควบคุม
ภายในเพื่อต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ พร้ อมกับชี ้แจง และจัดอบรมให้ พนักงานของบริ ษัททราบถึงนโยบาย
การต่อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ของบริษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนันผู
้ ้ ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดีในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคาถาม
หมายเหตุ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มั ติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน้ าที่ 3 จาก 11

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้นาเสนองบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย
นายเกียรติ วิมลเฉลา ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39
กาหนดให้ บริษัทต้ องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี
เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ง บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
จากนันผู
้ ้ ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดีในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคาถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
มติท่ ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

457,915,314

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

457,915,314

-

รวม (55 ราย)

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี ม้ ีผ้ ูถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่ มประชุมจานวน 30,004 หุ้น คิดเป็ น
30,004 เสียง รวมมีจานวนเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 457,915,314 เสียง
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการจัด สรรกาไรส าหรั บผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท ส าหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจทัง้ สิ ้น 84,961,470.81 บาท หรื อคิดเป็ น
อัตรากาไร 0.14 บาทต่อหุ้น ซึง่ จะได้ จดั สรรดังต่อไปนี ้
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองของบริ ษัท ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักออก
ด้ วยยอดเงิน ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน สารองนี ้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
หน้ าที่ 4 จาก 11

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ทะเบียน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้ จดั สรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 เป็ นทุน ส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้ สิ น้
4,248,074.00 บาทคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกาไรจานวนดังกล่าว เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย บริ ษัทจะมีทุนสารองตาม
กฎหมายจานวนทังสิ
้ ้น 16,866,697.08 บาท ซึง่ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5.62 ของทุนจดทะเบียน
พร้ อมกัน นี จ้ ึง เห็ น สมควรเสนอให้ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล รวมเป็ น เงิ น ทัง้ สิ น้ ไม่ เกิ น
72,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเงินปันผลทังสิ
้ ้น 0.12 บาท (12 สตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งเป็ นอัตราร้ อยละ 84.74
ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษัท ที่ระบุว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และ
ทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท( 6 สตางค์) รวมเป็ น
เงินทังสิ
้ ้น 36,000,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่
10 พฤศจิ ก ายน 2559 ดัง นั น้ บริ ษั ท จะคงเหลื อ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลงวดสุ ด ท้ าย อี ก เป็ นจ านวนไม่ เกิ น
36,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (6 สตางค์) ต่อหุ้น โดยบริษัทจะจ่ายเงิน
ปั นผลงวดสุดท้ ายสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในวันที่
25 พฤษภาคม 2560 โดยกาหนดให้ วนั ที่ 14 มีนาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ อย่างไรก็ดี
ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคาถาม จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
มติท่ ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลา
บัญ ชี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ น ทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั น ผล
สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

457,915,314

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

457,915,314

-

รวม (55 ราย)

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
หน้ าที่ 5 จาก 11

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของ
บริ ษัทข้ อ 17 กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งใน
สามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน
หนึ่ง ในสาม กรรมการที่ อ อกจากต าแหน่ ง ตามวาระนัน้ อาจได้ รับ เลื อกให้ กลับ เข้ ามาด ารงต าแหน่ ง เป็ น
กรรมการใหม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ราย ดังนี ้
จานวนครั ง้ ที่
จานวนปี ที่
เข้ าร่ วมประชุม ดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการ กรรมการของ
ชุดย่ อย
บริษัท
ในปี 2559

รายชื่อกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ตาแหน่ ง

จานวนครั ง้ ที่
เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2559

1. นางวัชรี อัตถากร

กรรมการ

5/5

18/19

2

2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์

กรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

4/5

4/5

2

3. นายบุญประสิทธิ์ ตังชั
้ ยสุข

กรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

4/5

4/5

2

โดยในวาระนี ผ้ ้ ดู าเนินการประชุมได้ เชิญนายเกียรติ วิมลเฉลา เป็ น ประธานในที่ ประชุมแทน นายโรจน์ บุรุษ
รัตนพันธุ์ เนื่องจาก นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์เป็ นกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ) ได้
พิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
แล้ ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้ องออกจากตาแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง และสาหรับผู้ที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
อิสระก็เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ วามเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึง่ มีรายละเอียดเท่ากับ
ข้ อกาหนดของส านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
หน้ าที่ 6 จาก 11

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 (คำนิ ยำมของกรรมกำรอิ สระ) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการผู
้
้ ที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3
ท่ านให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษั ท ต่อไปอี กวาระหนึ่ง โดยมี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ ส่ ง มาด้ วย 3
(รำยนำมและประวัติของกรรมกำรที ่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ และได้รับกำรเสนอชื ่อเพื ่อได้รับเลื อกตัง้ เป็ น
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2560 ได้ ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใด
เข้ ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัทในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีกรรมการทังหมด
้
8 คน อย่างไรก็ตาม คุณกนกศักดิ์ ปิ่ นแสง
(ประธานกรรมการ) ได้ ลาออกจากการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทก่อนครบกาหนดวาระ โดยมีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 เป็ น ต้ นไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษั ทอยู่ใน
ระหว่างการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งดังกล่าว ทังนี
้ ้ เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการแทนคุณกนกศักดิ์ ปิ่ นแสง ได้ แล้ ว บริ ษัทจะเสนอ
ชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการบริ ษัท
แทนตาแหน่งของคุณกนกศักดิ์ ปิ่ นแสงต่อไป และภายหลังจากการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษัทจะมีจานวน
ทังหมด
้
8 คน
ผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ อย่างไรก็ดี
ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคาถาม จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้ดังนี ้
มติท่ ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั เิ ลือกตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่
1. นางวัชรี อัตถากร เป็ นกรรมการบริษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

457,915,314

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

457,915,314

-

รวม (55 ราย)

2. นายโรจน์ บุ รุ ษ รั ต นพั น ธุ์ เป็ นกรรมการบริ ษั ท ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ าที่ 7 จาก 11

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1

มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

457,915,314

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

457,915,314

-

รวม (55 ราย)

3. นายบุญ ประสิ ท ธิ์ ตัง้ ชัย สุข เป็ น กรรมการบริ ษั ท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

457,915,314

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

457,915,314

-

รวม (55 ราย)
หมายเหตุ

1. มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัทประจาปี
2560
ในวาระนีผ้ ้ ดู าเนินการประชุมได้ เชิญนายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เข้ ามาทาหน้ าที่เป็ นประธานฯ ต่อไป เนื่องจาก
ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกหนึ่งวาระ และชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริษัท กาหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงิน
รางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิ
ซึ่งอาจก าหนดเป็ น จานวนแน่ น อนหรื อวางเป็ น หลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็ น คราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผ ล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท
โดยในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมของการกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท โดยพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียด
หน้ าที่ 8 จาก 11

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้ าที่
และความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุด ย่อ ย โดยเปรี ย บเที ย บอ้ างอิ ง อัต รา
ค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2560
ตามรายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

ค่ าเบีย้ ประชุม
(1) กรรมการบริษัท

7,500 บาท/คน/ครัง้

(2) กรรมการตรวจสอบ

7,500 บาท/คน/ครัง้

(3) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7,500 บาท/คน/ครัง้

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(1) ประธานกรรมการ

40,000 บาท/คน/เดือน

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/เดือน

(3) กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/เดือน

นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากาหนดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ แก่
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารประจาปี 2560 ในจานวนรวมร้ อยละ 0.80 ของกาไรขาดทุนสุทธิ ปี 2559 ซึ่งไม่รวม
รายการที่ไม่ได้ เกิดจากการดาเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็ นต้ น โดยให้ กรรมการ
ที่ไม่เป็ นผู้บริหารดังกล่าว ได้ รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจานวนเท่ากันทุกคน
จากนัน้ ผู้ดาเนิ นการประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ ยวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดีในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคาถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
มติท่ ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยของบริ ษั ท
ประจาปี 2560 ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

457,915,314

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

457,915,314

-

รวม (55 ราย)

หน้ าที่ 9 จาก 11

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
หมายเหตุ

1. มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม
2. ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนฯ ที่
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี นนั ้
ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
กาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามดังต่อไปนี ้ ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้
1. นางสาวอมรรัตน์

เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรื อ

2. นายประสิทธิ์

เยื่องศรี กลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4171 และ/หรื อ

3. นายสง่า

โชคนิตสิ วัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251

ทัง้ นี ้ การพิ จ ารณาคัดเลื อกผู้ส อบบัญ ชี ประจ าปี 2560 ข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาถึ ง
คุณสมบัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระและมีความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริษัทย่อย
ของบริ ษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมทังค่
้ า
สอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกิจการร่ วมค้ าสยาม
ราชธานี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี ้ ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและของกิจการร่วมค้ าสยามราชธานีดงั นี ้
กิจการ
บริษัท
กิจการร่วมค้ าสยามราชธานี

จานวนเงิน
1,750,000 บาท
250,000 บาท

ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

หน้ าที่ 10 จาก 11

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้น แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ ยวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดีในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคาถาม จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

457,915,314

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0.0000

457,915,314

-

รวม (55 ราย)
หมายเหตุ

1. มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ ในหนั งสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ได้ พิจารณาเสร็ จสิ ้นแล้ ว และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น แสดงความ
คิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ อย่างไรก็ดีในวาระนีไ้ ม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถาม
คาถาม ประธานในที่ประชุมจึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม ณ เวลา 13.50 น.

____________________________
(นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์)
ประธานในที่ประชุม

หน้ าที่ 11 จาก 11

เอกสารแนบ 2

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ในการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จากัด
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “SR”) ครัง้ ที่ 8/2560 ประชุม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการจากบริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (“T-Holding”) ด้ วย
กระบวนการโอนกิ จการทัง้ หมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญ ญาที่เกี่ยวข้ องกับการท า
รายการดังกล่าว มีมลู ค่าตอบแทนที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการจานวน 313,450,000 บาท โดยบริ ษัทฯ จะชาระเป็ นเงินสด
จานวน 45,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจานวน 268,450,000 บาทนัน้ บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท การออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการของ T-Holding คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 12.78 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (คานวณมาจากจานวนหุ้นที่ออกใหม่จานวน 76,700,000 หุ้น หารด้ วย จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ ก่อนการเข้ าทารายการจานวน 600,000,000 หุ้น) โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท เพื่อเป็ นการ
ตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ทังทรั
้ พย์สิน หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดทังหมดจาก
้
T-Holding
ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
รวมไปถึงหุ้นสามัญของบริ ษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”) ซึง่
เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย T-Holding จานวน 59,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชาระ
แล้ วของเทคโทรนิค (รวมเรี ยกว่า “กิจการทัง้ หมดของ T-Holding”)
ทังนี
้ ้ การได้ มาซึง่ กิจการทังหมดของ
้
T-Holding ถือว่าเป็ นการได้ มาซึ่งกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทเอกชนเป็ นของ
บริ ษัท ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข) และเป็ นการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษั ทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรั พย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศการเปิ ดเผยข้ อมูลการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ”) โดยมีขนาดรายการมูลค่าสูงสุดร้ อยละ 63.09
ซึง่ คานวณด้ วยวิธีเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึน้ 6 เดือนก่อนหน้ า คานวณด้ วยเกณฑ์มลู ค่าสิ่ง
ตอบแทน เท่ากับ ร้ อยละ 36.65) จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ โดยมี มูลค่าเท่ากับ ร้ อยละ 50 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 บริ ษั ทฯ จึงมี หน้ าที่ต้องจัดทา
รายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)
และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการ
นอกจากนี ้ รายการได้ มาซึง่ กิจการทังหมดของ
้
T-Holding และการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนเพื่อเป็ นค่าตอบแทน
การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding ยังเข้ าข่ายเป็ นการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.03 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (“NTA”) ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนแจ้ งรายละเอียดของรายการดังกล่าวข้ างต้ น ดังนี ้
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เอกสารแนบ 2

1.

วัน / เดือน / ปี ที่ทารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ซื ้อและรับโอน
กิจการทังหมดจาก
้
T-Holding รวมถึงการเข้ าทาสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
สัญญาตกลงกระทาการ และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการทารายการ อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว จะเกิดขึน้ ได้ โดยเงื่อนไข ( Condition
Precedent) ดังต่อไปนี ้
(ก)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้ อนุมัติเรื่ อง
ต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

(ข)

คุณ ต่อโชค เล้ าลื อชัย และคุณ ชัชวาล เจตจานงกิ จ ลงนามในสัญ ญาตกลงกระท าการกับ บริ ษั ท ฯ
เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ ามขาย (Lock-up) โดยได้ลงนามในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรี ยบร้ อยแล้ ว

(ค)

ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการกระทาใดๆ เกิดขึน้ หรื อถูกทาให้ เกิดขึน้ หรื อมีเหตุอนั
ควรจะคาดได้ ว่าจะเกิดขึ ้น ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ T หรื อขัดขวาง
การทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
โดยกาหนดการและการชาระราคาโอน
กิจการทัง้ หมดเป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ง)

ไม่มีกฎหมายที่ใช้ บงั คับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรื ออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึง่ ห้ ามมิให้ มีการโอนกิจการทังหมด
้

(จ)

ไม่มีการฟ้องร้ องหรื อดาเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรื อ T จะเป็ นโจทก์หรื อจาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผล
ต่อความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทังหมดตามสั
้
ญญาโอนกิจการทังหมด
้
รวมทังไม่
้ มีการดาเนินการ
ทางกฎหมาย หรื อการดาเนินการโดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้ แย้ งการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา
โอนกิจการทังหมด
้

(ฉ)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ T-Holding มีมติอนุมตั ิในเรื่ องการโอน
กิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ รวมถึง การเข้ าทาสัญญาโอนกิจการ และดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ การโอน
กิจการทังหมดเสร็
้
จสิ ้นสมบูรณ์ เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ช)

T-Holding ดาเนินการให้ คณะกรรมการของ T มีมติเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นของ T ในวันโอนกิจการ เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการผู้มีอานาจของ T ตามที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อจากบริ ษัทฯ เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ซ)

เทคโทรนิ ค โฮลดิ ง้ ด าเนิ น การให้ เทคโทรนิ ค ขอความยิ น ยอมจากผู้ ให้ สิ น เชื่ อ ในการโอนหุ้ น
เทคโทรนิค ให้ แก่บริ ษัทฯ และยกเว้ นมิ ให้ เหตุดงั กล่าวเป็ นการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่ เทคโทรนิค มีกบั ผู้ให้
สินเชื่อ และส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการให้ ความยินยอมของธนาคารให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อตรวจสอบ
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้รับโอน (ผู้ซื ้อ) : บริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ผู้โอน (ผู้ขาย) : บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด

3.

รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์
T-Holding
ผู้ถอื หุ้น T-Holding

1

ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

นายต่อโชค เล้ าลือชัย





2
3
4

นางสาวนารี รัตน์ จิตแสนสวย
นายชัชวาล เจตจานงกิจ
นางวรรณี เจตจานงกิจ
รวม




ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ หาร
(เที ย บเท่ า ผู้ บริ ห าร) ภายหลัง การ
โอนกิจการทังหมด
้
ถือหุ้นใน SR จานวน 497,600 หุ้น
ถือหุ้นใน SR จานวน 180,000 หุ้น
ถือหุ้นใน SR จานวน 89,000 หุ้น

การดารง
ตาแหน่ ง

จานวน
หุ้น

 กรรมการ

36,000

ร้ อยละ
ของ
จานวนหุ้น
60.00

23,999
1
60,000

39.998
00.002
100.00


 กรรมการ

-

หมายเหตุ: 1) ข้ อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของ T-Holding ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
2) นายต่อโชค เล้ าลือชัยและนางสาวนารี รัตน์ จิตแสนสวยเป็ นคูส่ มรสกัน
3) นายชัชวาล เจตจานง และนางวรรณี เจตจานงกิจ เป็ นคูส่ มรสกัน

4.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ
4.1.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริ ษัทฯ จะซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding โดยมูลค่าของกิจการทังหมดของ
้
T-Holding
จะเท่ากับ 313,450,000 บาท ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามความตกลงและความประสงค์ ของคู่สัญ ญา บริ ษั ทฯ จะแบ่ง
ชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการให้ แก่ T-Holding ดังนี ้
(1)

เงินสดจานวน 45,000,000 บาท หลังจากที่หักจานวนหนีส้ ินที่ผ้ รู ั บโอนได้ รับโอนมาจากผู้
โอนออกแล้ ว

(2)

บริ ษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดเป็
้
นจานวน 268,450,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้ านเจ็ดแสนหุ้น)) มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด (Private
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Placement) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding1 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึง่ ราคาเสนอ
ขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
(3)

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการทารายการดังกล่าวบริ ษัทฯ จะรับโอนกิจการ
ทังหมดของ
้
T-Holding ซึง่ คือหุ้นสามัญของ T จานวน 59,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนทังหมดของ
้
T

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 T ประกอบไปด้ วย สินทรัพย์และส่วนของหนี ้สิน ดังนี ้
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม

งบการเงินของ T
(ล้ านบาท)
101.55
53.94

หมายเหตุ: 1) T-Holding ไม่ได้ มีการจัดทางบการเงินรวมที่สะท้ อนผลประกอบการจาก T ผลประกอบการและสถานะ
ทางการเงิ น ของ T-Holding คื อ เงิ น ลงทุน ในกิ จ การ T ซึ่งเป็ นบริ ษั ท ย่อ ย ที่ T-Holding ถื อ หุ้น ร้ อยละ
99.99
2) งบการเงินงวด 6 เดือน สิ ้นสุด วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เป็ นเพียงงบการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของ T
ซึง่ ยังไม่ได้ ผ่านการสอบทานและ/หรื อตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ T

ทังนี
้ ้ ภายหลังการเข้ าทารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding แล้ ว บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นใน T
ร้ อยละ 99.99 โดยการรับโอนหุ้นของ T มายังบริ ษัทฯ การรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding จะในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 หรื อวันอื่นใดที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงร่ วมกัน ซึง่ จะขึน้ อยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent)
หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ เข้ าทารายการ โดยสามารถสรุปเป็ นขันตอนได้
้
ดงั นี ้
ขัน้ ตอนที่ 1

T-Holding จะโอนกิจการทังหมด
้
ซึง่ รวมถึงทรัพย์สิน หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบทังหมด
้
จาก T-Holding ที่ มี อ ยู่ ณ วัน โอนกิ จ การทัง้ หมด ของ T-Holding ซึ่ง คื อ หุ้น สามั ญ ทัง้ หมดของ T
จานวน 59,998 หุ้น ให้ แก่บริ ษัทฯ

ขัน้ ตอนที่ 2

บริ ษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการให้ แก่ T-Holding จานวน 313,450,000 บาท เป็ นดังนี ้

1

กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึ ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึ ้นอยู่กับความ
สมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) ซึ่งภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้
อนุมตั เิ รื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
T-Holding จะโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริษัทฯ และจด
ทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้ การชาระบัญชีของ T-Holding ทรัพย์สินทังหมดที
้
่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ THolding จะถูกโอนคืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ซึง่ ในกรณีนี ้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฯ จะถูกโอนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ THolding ดังนัน้ เพื่ อเป็ น การลดขัน้ ตอนดังกล่ าว T-Holding จึงกาหนดในสัญ ญาโอนกิ จ การทัง้ หมดเกี่ ยวกับวิธี การชาระ
ค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ บริ ษัทฯ ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นเงินสดให้ แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่ม
ทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง
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(1) เงินสดจานวน 45,000,000 บาทให้ แก่ T-Holding หลังจากที่หักจานวนหนีส้ ินที่ผ้ รู ับโอนได้ รับโอน
มาจากผู้โอนออกแล้ ว
(2) ส่วนค่าตอบแทนการโอนกิจการที่เหลือจานวน 268,450,000บาทนัน้ บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50
บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) จะเกิดภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทังอนุ
้ มตั ิเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ
เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทัง้ หมด T-Holding และจะโอนกิจการทัง้ หมดให้ แก่บริ ษัทฯ ในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงร่ วมกัน (ขึ ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับ
ก่ อ น) และจดทะเบี ย นเลิ ก บริ ษั ท ภายในปี 2560 โดยที่ ภ ายใต้ ก ารช าระบัญ ชี ข อง T-Holding
ทรัพย์สินทัง้ หมดที่มี อยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ T-Holding จะถูกโอนคืนให้ กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในกรณี นี ้
ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษั ทฯ จะถูกโอนให้ กับผู้ถือหุ้นของ T-Holding ดังนัน้ เพื่ อ
เป็ นการลดขันตอนดั
้
งกล่าว T-Holding จึงกาหนดในสัญญาโอนกิจการทังหมดเกี
้
่ยวกับวิธีการชาระ
ค่า ตอบแทน โดยก าหนดให้ บ ริ ษั ท ฯ ช าระค่ า ตอบแทนส่ว นที่ เป็ น เงิ น สดให้ แ ก่ T-Holding และ
ค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง
ขัน้ ตอนที่ 3

เมื่อการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดระหว่
้
าง บริ ษัทฯ กับ T-Holding เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้โอนจะดาเนินการ
ต่างๆ รวมถึงจดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เริ่ มต้ นการชาระบัญชีและดาเนินการ
แจกจ่ายสินทรัพย์คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ T-Holding ตามสัดส่วน รวมถึงเงินสดที่ T-Holding ได้ รับ
ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการโอนกิจการด้ วย ทังนี
้ ้ เงินจานวนดังกล่าวที่จะแจกจ่ายคืนผู้ถือหุ้นเดิม
ของ T-Holding จะเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และเป็ นจานวนที่หลังจากหัก
ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม หรื อจานวนเงินอื่ นใดที่เกี่ยวกับหรื อเกิดขึ ้นจากการเลิกบริ ษัท และดาเนินการ
ชาระบัญชี เรี ยบร้ อยแล้ ว
ตารางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ SR ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นของ T-Holding
จานวนหุ้น
ร้ อยละจานวนหุ้น จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
T-Holding (หุ้น)
ของ T-Holding
SR ที่ได้ รับจัดสรร (หุ้น)
1. นายต่อโชค เล้ าลือชัย
36,000
60.00
46,020,000
2. นายชัชวาล เจตจานงกิจ
23,999
40.00
30,680,000
3. นางวรรณี เจตจานงกิจ
1
00.00
รวม
60,000
100.00
76,700,000
หมายเหตุ: นางวรรณี เจตจานงกิจ เป็ นคูส่ มรสของนายชัชวาล เจตจานงกิจ
ผู้ถือหุ้น T-Holding

โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจก่ อนเข้ าทารายการ
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นายต่อโชค เล้ าลือชัย
และคูส่ มรส

ผูถ้ อื หุน้ เดิม SR

นายชัชวาล

ผูถ้ อื หุน้ T-Holding

เจตจานงกิจ

ร้อยละ 0.11

ร้อยละ 0.01

ร้อยละ 100

บจก.เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง
ร้อยละ 100

กิจการร่วมค้ า
สยามราชธานี

ร้อยละ 100

ร้อยละ100

ร้อยละ 90

บจก.เอสอาร์
เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง

บจก.เอสอาร์
คอมเมอร์ เชียล โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 80

บจก.ทีเคเอส
เวนเชอร์

โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจหลังเข้ าทารายการ
นายต่อโชค เล้ าลือชัย
และคูส่ มรส

ผูถ้ อื หุน้ เดิม SR

ร้อยละ 6.90

ร้อยละ 88.67

นายชัชวาล
เจตจานงกิจ
ร้อยละ 4.55

ผูถ้ อื หุน้ T-Holding

ร้อยละ 11.45

บจก.เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 90

กิจการร่วมค้ า
สยามราชธานี

ร้อยละ100
บจก.เอสอาร์
คอมเมอร์ เชียล โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ดาเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการและแจกจ่ายสินทรัพย์คืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding ตามสัดส่วน

บจก.เอสอาร์
เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 80

บจก.ทีเคเอส
เวนเชอร์
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สรุ ปรายชื่อผู้ถอื หุ้นก่ อนและหลังการรับโอนกิจการ
อ้ างอิงรายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

ก่ อนการเข้ าทารายการ
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น ร้ อยละ
ครอบครัววิมลเฉลา
366,000,000
61.00
1.1.นาย เกี ยรติ วิ มลเฉลา
212,100,000
35.35
1.2 นาย กฤติ น วิ มลเฉลา
51,300,000
8.55
1.3 น.ส. กฤติ นา วิ มลเฉลา
51,300,000
8.55
1.4 นาง วัชราภรณ์ วิ มลเฉลา
51,300,000
8.55
ครอบครัวณีศะนันท์
57,704,900
9.62
2.1 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์
28,800,000
4.80
2.2 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์
26,007,000
4.33
2.3 นาง อุรัชชา ณีศะนันท์
2,897,900
0.48
นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล
15,600,000
2.60
ครอบครัวมกรานนท์
14,049,000
2.34
4.1 นาง พูลสุข มกรานนท์
8,414,000
1.40
4.2 นาย ธนชิ ต มกรานนท์
5,485,000
0.91
4.3 นาย ภากร มกรานนท์
150,000
0.03
ครอบครัวตังคะประเสริฐ
8,532,000
1.42
5.1 นาย สุรพล ตังคะประเสริ ฐ
7,932,000
1.32
5.2 น.ส. ศิ ริรัตน์ ตังคะประเสริ ฐ
600,000
0.10
นาย ชาติชาย พุคยาภรณ์
7,200,000
1.20
นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร
5,900,000
0.98
นาย สิริพงษ์ คณาคุปต์
4,628,900
0.77
นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์
4,266,300
0.71
น.ส. วรางคณา เตไชยา
4,215,000
0.70
รวมกลุ่มผู้ถอื หุ้น 10 ลาดับแรก 488,096,100
81.35
กลุ่มผู้ถอื หุ้น T-Holding
766,600
0.12
นาย ต่อโชค เล้าลือชัย
497,600
0.08
น.ส. นารี รัตน์ จิ ตแสนสวย
180,000
0.03
นาย ชัชวาล เจตจานงกิ จ
89,000
0.01
ผู้ถือหุ้นอื่น
111,137,300
18.52
รวมทัง้ หมด
600,000,000
100.00

หุ้นจัดสรร
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

76,700,000
46,020,000
30,680,000

100.00
60.00
40.00

76,700,000

100.00

หลังการเข้ าทารายการ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
366,000,000 54.09
212,100,000 31.34
51,300,000
7.58
51,300,000
7.58
51,300,000
7.58
57,704,900
8.53
28,800,000
4.26
26,007,000
3.84
2,897,900
0.43
15,600,000
2.31
14,049,000
2.08
8,414,000
1.24
5,485,000
0.81
150,000
0.02
8,532,000
1.26
1.17
7,932,000
0.09
600,000
7,200,000
1.06
5,900,000
0.87
4,628,900
0.68
4,266,300
0.63
4,215,000
0.62
488,096,100 72.13
77,466,600 11.45
46,517,600
6.87
180,000
0.03
30,769,000
4.55
111,137,300 16.42
676,700,000 100.00

Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com
หน้ า 7 จาก 23

เอกสารแนบ 2

4.2.

การคานวณขนาดของรายการ

4.2.1. รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
การรั บ โอนกิ จการทัง้ หมดของ T-Holding เข้ า ข่ า ยเป็ นรายการได้ ม าซึ่งสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทที่ 1 ตาม
ประกาศการเปิ ดเผยข้ อมูลการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ต่า
กว่าร้ อยละ 100 ซึ่งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ ต่างๆ ที่กาหนดโดยใช้ มลู ค่าสูงสุดที่คานวณได้ จากหลักเกณฑ์ ใด
เกณฑ์หนึ่ง โดยอ้ างอิงจากงบการเงินของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 63.09 จากการคานวณด้ วยเกณฑ์สิ่งตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึ ้น 6 เดือนก่อนหน้ า คานวณ
ด้ ว ยเกณฑ์ สิ่งตอบแทน เท่า กับ ร้ อยละ 36.65) บริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ต้ องจัด ท าและเปิ ดเผยสารสนเทศการท า
รายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการ การคานวณขนาดของรายการที่จะได้ มาซึง่ สินทรัพย์ มีรายละเอียด
ดังนี ้
เกณฑ์ รายการได้ มา
ซึ่งสินทรั พย์
1) มูลค่ าสินทรั พย์
ที่มีตัวตนสุทธิ

การคานวณ
(𝑁𝑇𝐴 ของเงินลงทุนใน 𝑇 − 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔
𝑥 สัดส่วนที่ได้ มาหรื อจาหน่ายไป)
𝑁𝑇𝐴 ของบริษัทฯ

รวมขนาด
รายการ

4.73

4.06

8.79

𝑥 สัดส่วนที่ซื ้อหรื อขาย)
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษัทฯ

34.70

0.00

34.70

มูลค่ารายการที่จ่ายหรื อได้ รับ
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

26.44

36.65

63.09

0.00

12.78

2) กาไรสุทธิจากการ
(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของเงินลงทุนใน 𝑇 − 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔
ดาเนินงาน

3) มูลค่ ารวมของสิ่ง
ตอบแทน

รายการที่
ขนาดรายการ
ได้ มา 6 เดือน
ครั ง้ นี ้
ย้ อนหลัง

4) มูลค่ าหุ้นที่บริ ษัท
จดทะเบียนออก
จานวนหุ้นที่บริ ษัทออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
12.78
เพื่อชาระค่ า
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วของบริษัท
สินทรั พย์
หมายเหตุ การคานวณขนาดรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ 6 เดือนย้ อนหลัง ด้ วยเกณฑ์ มูลค่ าสิ่งตอบแทน
รายละเอียด
รายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
1.
สิทธิการเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้ างและบริ หารอาคารจอดรถโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
2.
จ่ายเงินลงทุนในบริ ษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
3.
จ่ายเงินลงทุนในบริ ษัท เอสอาร์ คอมเมอร์ เชียล โฮลดิ ้ง จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
4.
จ่ายเงินลงทุนในบริ ษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัดในสัดส่วนร้ อยละ 80
รวมรายการได้ มาย้ อนหลัง 6 เดือน

ขนาดรายการ
(ร้ อยละ)
29.38
0.56
6.11
0.60
36.65
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4.2.2. รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการซือ้ และรั บ โอนกิ จการทัง้ หมดของ T-Holding และการออกหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุนเพื่ อชาระเป็ น
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดเข้
้
าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่ องจากนายต่อโชค เล้ าลือชัย กรรมการและผู้ถือหุ้นปั จจุบัน ของ T-Holding นัน้ เป็ น
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัท (เทียบเท่ากับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ) อันเนื่องมาจาก
การรับโอนกิจการทังหมด
้
โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.03 ของ NTA ของบริ ษัทฯ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2560 ซึ่งสูงกว่ า 20 ล้ า นบาท หรื อมากกว่ า ร้ อยละ 3.00 ของ NTA ของบริ ษั ท ฯ จึงต้ อ งขออนุมัติ การเข้ า ท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและจัดทารายงานการ
เปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในการขออนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ จะแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ปรึกษาทางการเงินได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวด้ วย
NTA ของบริษัทฯ และ T ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ปรากฏดังนี ้
งบการเงินของบริษทั ฯ
งบการเงินของ T
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(สอบทานแล้ ว)
(โดยฝ่ ายจัดการ)
สินทรัพย์รวม
1,185.43
101.59
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
(1.02)
หัก : สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
(42.86)
หัก : หนี ้สินรวม
(290.86)
(51.49)
หัก : ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(4.10)
สินทรัพย์ ท่มี ีตัวตนสุทธิ (NTA)
846.59
50.10

หมายเหตุ: 1) T-Holding ไม่ได้ มีการจัดทางบการเงินรวมที่สะท้ อนผลประกอบการจาก T
2) ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ T-Holding คือเงินลงทุนในกิจการ T ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ที่ T-Holding ถือ
หุ้นร้ อยละ 99.99

5.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่จี ะได้ มา

ภายหลังจากเงื่อนไขในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อและรับโอนกิจการ รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษั ท ฯ มี มติอนุมัติการทารายการดังกล่าว บริ ษั ทฯ จะซือ้ และรั บโอนกิ จการทัง้ หมดของ T-Holding ได้ แก่ ทรั พ ย์ สิน
หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดทังหมดจาก
้
T-Holding ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการทัง้ หมด และหมายรวมถึงหุ้นสามัญ
จานวน 59,998 หุ้นของ T (คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
T) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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5.1.

รายละเอียดของ T

5.1.1. ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้ สานักงาน
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้ ว
มูลค่ าที่ตราไว้

29 กรกฎาคม 2547
1) ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของ
ของไหลในระบบท่อ
2) ตัวแทนจัดจาหน่าย และให้ บริ การ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ควบคุม
และวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ
เลขที่ 14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุ ม วิ ท ต าบลเนิ น พระ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
6,000,000 บาท
60,000 หุ้น
100 บาท ต่อหุ้น

5.1.2. คณะกรรมการ T มีดังนี ้
รายชื่อกรรมการ T
1. นายชัชวาล
เจตจานงกิจ

ตาแหน่ ง
กรรมการ

2. นายต่อโชค

กรรมการ

เล้ าลือชัย

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม: กรรมการคนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

5.1.3. ผู้ถอื หุ้น T ตามบัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ปรากฏดังนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น T

จานวนหุ้น

1. บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด
เล้ าลือชัย
2. นายต่อโชค
เจตจานงกิจ
3. นายชัชวาล
รวมจานวนหุ้น

59,998
1
1
60,000

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด
100.00
0.00
0.00
100.00

5.1.4. ข้ อมูลสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ T
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
12.19
35.11
2.14
49.78
15.40

14.88
22.33
3.57
50.49
15.33

15.86
46.62
3.43
87.25
18.24

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
17.78
34.41
2.83
73.73
16.80

Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com
หน้ า 10 จาก 23

เอกสารแนบ 2

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนื ้อื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
กาไรสะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการขายและบริ การ
ต้ นทุนขายและบริ การ
กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและ บริ การ
ต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้
กาไรสาหรับงวด
5.2.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
27.98
23.59
29.29
77.75
74.08
116.54

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
27.82
101.55

29.54
35.19
24.93
60.12

40.29
46.98
12.86
59.84

46.81
66.47
10.02
76.49

24.26
45.69
8.25
53.94

6.00
11.63
17.63
77.75

6.00
8.24
14.24
74.08

6.00
34.05
40.05
116.54

6.00
41.61
50.06
101.55

สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
133.09
199.57
254.83
107.64
150.30
188.40
25.45
49.27
66.43
1.63
1.03
4.80
23.21
38.87
37.51
1.50
4.86
7.90
2.37
6.57
25.81

สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
82.15
55.15
27.00
0.46
17.18
2.72
7.56

รายละเอียดของกลุ่มบริ ษัท SR หลังจากการรั บโอนกิจการทัง้ หมด และ T กลายเป็ นบริษัท
ย่ อยของ SR

ภายหลังการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding แล้ ว บริ ษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจเดิม คือ
เป็ นผู้ให้ บริ การออกแบบและก่อสร้ างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ และระบบปั๊ มอุตสาหกรรม โดยที่ T
จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และดาเนินธุรกิจออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของ
ของไหลในระบบท่อ ทังนี
้ ้ การบริ หารงานใน T บริ ษัทฯ จะแต่งตังผู
้ ้ บริ หารชุดเดิมให้ ดาเนินธุรกิจต่อไป และจะ
เป็ น ผู้ส นับ สนุน ธุรกิ จในด้ า นต่า งๆ ให้ แ ก่ T อาทิ ด้ า นการเงิ น ด้ า นบุค คลากร หรื อ ด้ า นอื่ น ๆ เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท พร้ อมกันนีห้ ลังจากที่ซื ้อและรับโอนกิจการแล้ ว บริ ษัทฯ จะ
แต่งตังนายต่
้
อโชค เล้ าลือชัย ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้บริ หารใน T มาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ หารใน SR
เพิ่มเติม 1 ตาแหน่ง (ซึ่งเทียบเท่าผู้บริ หาร) และกรรมการบริ หารความเสี่ยง นอกจากนีม้ ีมติแต่งตัง้ กรรมการ
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ผู้แทนของบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นกรรมการของ T เพิ่มเติม 3 ตาแหน่ง โดยการบริ หารของ T ยังคงเป็ นการบริ หารงาน
โดยนายต่อโชค เล้ าลือชัย และ นายชัชวาล เจตจานงกิจ ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หาร SR
ดังนัน้ หลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ จะมีกรรมการบริ หารและ T จะมีกรรมการบริ ษัทชุดใหม่ ดังนี ้


กรรมการบริ หารชุดใหม่ของบริ ษัทฯ

ชื่อ- สกุล
1. นายเกียรติ
วิมลเฉลา
2. นางวัชราภรณ์
วิมลเฉลา
3. นางวัชรี
อัตถากร
4. นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์
5. นายนพฤทธิ์
ภูมิตระกูล
6. นายโกศล
สมบัติศิริ
7. นายวราวุฒิ
ไวสาลี
8. นายต่อโชค
เล้ าลือชัย

กรรมการบริ ษัทชุดใหม่ของ T

1.
2.
3.
4.
5.

นายต่อโชค
นายชัชวาล
นางวัชรี
นางอุดมพร
นายนพฤทธิ์

ชื่อ- สกุล
เล้ าลือชัย
เจตจานงกิจ
อัตถากร
จิระนภากุลวัฒน์
ภูมิตระกูล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร (เพิ่มเติม)

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (เพิ่มเติม)
กรรมการ (เพิ่มเติม)
กรรมการ (เพิ่มเติม)

ทั ง้ นี ้ เท ค โท รนิ ค จะด าเนิ น การแก้ ไขจ าน วน แล ะชื่ อ กรรม การผู้ มี อ าน าจล งล ายมื อชื่ อ ผู ก พั น
เทคโทรนิค เป็ นดังต่อไปนี ้
“นางวัชรี อัตถากร หรื อนางอุดมพร จิ ระนภากุลวัฒน์ หรื อนายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล ลงลายมื อชื ่อร่ วมกับ นายต่อ
โชค เล้าลือชัย หรื อนายชัชวาล เจตจานงกิ จ รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท”
ทังนี
้ ้ ข้ อความ (wordings) เกี่ยวกับกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน เทคโทรนิค ข้ างต้ นอาจมีการแก้ ไข
ตามที่นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์เห็นสมควร
หมายเหตุ ให้ การแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทเพิ่มเติมนี ้ มีผล
ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง รวมทังอนุ
้ มตั ิ
เรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมดเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว
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6.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ ท่ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
6.1.

บริ ษั ทฯ จะซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก T-Holding เป็ นมูลค่า 313,450,000 บาท และจะชาระ
ค่ า ตอบแทนการโอนกิ จ การ ด้ วยเงิ น สดจ านวน 45,000,000 บาท และส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน
268,450,000 บาท นั น้ บริ ษั ท ฯ จะช าระด้ ว ยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน 76,700,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึง่ จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการนัน้
คิดเป็ นร้ อยละ 12.78 ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยการกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ ที่ 3.50 บาทต่อหุ้นนัน้ ซึง่ เป็ นการเสนอขายที่ไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาด ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด
ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการดังกล่าว เป็ นกรณี
ที่มีราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไว้ อย่างชัดเจน โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครัง้ ที่
2/2560 ซึง่ จะประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และจะต้ องได้ รับการอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการจาก T-Holding อีกด้ วย

6.2.

การกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น บริ ษัทฯ ได้ ใช้ หลักเกณฑ์การกาหนด
ราคาของบริ ษัทฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้ างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สาคัญได้ แก่ ผลการดาเนินงานในอดีต และศักยภาพ
การเติบ โตของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ น ต้ น ซึ่งได้ จัด ทาโดยฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ในการ
ปรับปรุงข้ อมูลธุรกิจทังของบริ
้
ษัทฯ และ T ให้ สะท้ อนถึงการดาเนินงานในอนาคต
นอกจากนี ้ เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ทฯ ใช้ ในการก าหนดราคาหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ ที่ จะออกให้ กับ
T-Holding นัน้ พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เฉลี่ยในช่วง 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อขออนุมัติให้
บริ ษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02
บาทต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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7.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ไี ด้ มา
บ ริ ษั ทฯ ได้ รั บ โอน สิ นท รั พ ย์ (ซึ่ ง รวม ถึ ง หุ้ นส ามั ญ ของ T) และหนี ส้ ิ น้ ทั ง้ ห ม ด ของ T-Holding ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธ.ค.59
เงินสด

10,000

หุ้นสามัญของ T จานวน 60,000 หุ้น
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

8.

9.

บาท
6,000,000
61,650

แหล่ งที่มาของเงินทุนและวิธีการชาระสิ่งตอบแทน
1)

เงินสด 45,000,000 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในกิจการและ/หรื อเงินที่ได้ รับจากการระดมทุน IPO

2)

การออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ
3.50 บาทจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน T-Holding

ลักษณะขอบเขตของส่ วนได้ เสีย
9.1.

กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ เสียในการทารายการ
ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในการทารายการ

9.2.

ผู้ถอื หุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
รายชื่อ

1.นายต่อโชค

เล้ าลือชัย

การดารงตาแหน่ ง
ใน T-Holding

การดารงตาแหน่ ง
ใน T

 กรรมการ

 กรรมการ
 กรรมการผู้จดั การ

น.ส. นารี รั ต น์ จิ ต แสนสวย
(คูส่ มรสนายต่อโชค)
2. นายชัชวาล เจตจานงกิจ  กรรมการ
รวม

จานวนหุ้นของ SR
ก่ อนการเข้ าทา
รายการ (หุ้น)
497,600
180,000

 กรรมการ
 ผู้จดั การทัว่ ไป

89,000
766,600

ทังนี
้ ้ ภายหลังการทารายการนายต่อโชค เล้ าลือชัย เป็ นบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัท
ซึง่ เป็ นตาแหน่งที่เทียบเท่ากับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
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10.

ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ

ภายหลังการเข้ าทารายการ T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัท SR (ถือหุ้นโดยบริ ษัทฯ ในอัตราร้ อยละ
99.99) โดยบริ ษัทฯ คาดว่าบริ ษัทย่อยจะเพิ่มศักยภายในการประกอบธุรกิจให้ กบั กลุ่มบริ ษัท SR และก่อให้ เกิดการสร้ าง
เสริ มประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) โดยสรุป ได้ ดงั นี ้
10.1.

ช่ ว ยเสริ ม สร้ างการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ น้ (Competitive
Advantage) ให้ แก่ ทงั ้ สองบริษัท

1)

ขยายสายงานการให้บริ การ และการขายผลิ ตภัณฑ์ (Product and Service Line Extension) ให้แก่
กลุ่มบริ ษัท ในกลุ่มธุรกิ จการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบปั๊มอุตสาหกรรม
เนื่องจาก T เป็ นบริ ษัทที่มีความชานาญการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตรา
การไหลของของไหลในระบบท่อ เช่น น า้ มัน เชือ้ เพลิ ง ปิ โตรเคมี น า้ มัน ดิ บ LPG เป็ น ต้ น และเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดอัตราการไหล และควบคุมให้ แก่แบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลก
และเป็ นที่นิยมใช้ ในอุตสาหกรรม มีกลุ่มลูกค้ าสาคัญโดยเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจพลังงานเชื ้อเพลิง โรงกลัน่
น ้ามัน โรงไฟฟ้า รวมไปถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจังหวัดระยอง และ
กรุงเทพมหานคร โดย T มีบคุ คลากรและผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ดาเนินงานมากกว่า 20 ปี นับได้ ว่า
เป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของ
ของไหล (Flow Specialist) ได้ รับความไว้ วางใจจากกลุ่มลูกค้ าให้ เป็ นผู้ออกแบบระบบควบคุมและวัด
อัต ราการไหลของของไหลในระบบท่อ อาทิก ลุ่ม ปตท. กลุ่ม ไทยออยล์ กลุ่ม บางจาก กลุ่ม เอสซี จี
เป็ นต้ น
ดังนัน้ ภายหลังการซื ้อและรับโอน T มาเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัทจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มี
ผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การที่ครบวงจรมากยิ่งขึ น้ ในการเป็ นผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและ
วัดอัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทังเป็
้ นผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้ วย เดิม
บริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้ างสถานีวัดระบบท่อส่งก๊ าซแรงดันสูงและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่อง
รวมไปถึงระบบปั๊มอุตสาหกรรม

2)

การให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิ ดความได้เปรี ยบและความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม และทาให้สามารถรับงานโครงการทีม่ ีขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจรมากยิ่ งขึ้น
หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มบริ ษัท SR ซึ่ง T จะได้ รับ
ประโยชน์ จากการมี บริ ษั ทฯ เป็ นผู้ส นับสนุนทางด้ านการเงิน บุคคลากร เป็ นต้ น T สามารถรั บงาน
โครงการที่มีขนาดใหญ่ขึน้ และครบวงจรมากยิ่งขึน้ ที่ผ่านมา T จะมีความชานาญทางด้ านสถานีวัด
และการควบคุมของไหล แต่จะไม่ได้ รับงานปั๊ มหรื องานท่อ จึงต้ องเจรจากับเจ้ าของโครงการเพื่ อขอรับ
งานสถานีวดั และการควบคุมของไหลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปั จจัยทางด้ านการเงิน และบุคคลากร
หลังจากการทารายการแล้ วทาให้ T สามารถเติบโตในธุรกิ จสถานี วัดและการควบคุมของได้ อย่า ง
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รวดเร็วและรับรู้รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากจะได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เองยัง
สามารถขายผลิตภัณฑ์ในโครงการใหญ่ๆ ได้ เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
3)

บริ ษัทฯ สามารถเพิ่ มโอกาสในการเปิ ดรับโครงการที ่มีขนาดเล็กสาหรับธุรกิ จการสร้ างสถานี วดั ก๊ าซ
(Gas Metering)
เนื่องจากปกติแล้ ว บริ ษัทฯ รับงานโครงการสร้ างสถานีวดั ก๊ าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ขึ ้นไป ซึ่งไม่ได้ รับงานโครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ าน
บุคคลากร และค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร แต่หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะวางกลยุทธ์ให้ T
เข้ าไปรับงานโครงการขนาดเล็กได้ เนื่องจากมีค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารน้ อยกว่าบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะ
เป็ นผู้สนับสนุนงานทางด้ านเทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้ แก่บคุ คลากรของ T

10.2.

การบรูณาการองค์ ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้ บริการ

เนื่องจากบริ ษัทฯ และ T มีความรู้และความชานาญ (know-how) เกี่ยวกับการติดตังสถานี
้
วดั และวาง
ระบบในด้ านที่แตกต่างกัน ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทังนี
้ ้ความชานาญด้ านการออกแบบ
สถานีวดั ของ T ทาให้ T สามารถคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดนาเสนอในตลาดมา
ก่อน และ T ยังสามารถ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปลี่ยนดัดแปลง ซึง่ สามารถตอบสนองกับความต้ องการ
และสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ ามากขึน้ กว่าเดิม ตัวอย่างเช่น การติดตัง้ สถานี วัดของไหลโดยไม่กระทบต่อ
กระบวนการผลิต การนาเครื่ องวัดอัตราการไหลของก๊ าซมาประยุกต์ใช้ ในการควบคุมเครื่ องปั๊ มผลเพื่อควบคุ ม
การใช้ กาลังไฟฟ้า (Energy Saving and Air Loss Protection ในโรงงานอุตสาหกรรม (Utilities Management)
10.3.

เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการเป็ นผู้ น าด้ านการออกแบบ และติ ด ตั ง้ สถานี วั ด ในพื น้ ที่ เขตพื น้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC)

จากการที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มและกระตุ้นการลงทุนในพืน้ ที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก
หรื ออีสเทิร์นซีบอร์ ดถือเป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ การลงทุนและเป็ นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชันน
้ าของประเทศ อาทิ
ปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัท และ T มีฐานลูกค้ าอยู่ในเขต
พืน้ ที่พิเศษดังกล่าวจานวนหนึ่งโดยเฉพาะ T ซึ่งมี สานักงานใหญ่ อยู่ที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรั บลูกค้ าในเขต
ดังกล่า วโดยเฉพาะ ภายหลังจากการเข้ า ท ารายการแล้ ว จะท าให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท มี ฐ านลูก ค้ า ในเขตพื น้ ที่ ภ าค
ตะวันออกมากยิ่งขึ ้น และเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการเป็ นผู้นาการออกแบบ และติดตังงานสถานี
้
วดั และควบคุม
การไหลที่ครอบคลุมก๊ าซแรงดันสูงและของไหล เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
10.4.

บริษัทฯ มีรายได้ และสถานะทางการเงินที่แข่ งแกร่ งขึน้

ภายหลัง จากการเข้ า ท ารายการแล้ ว บริ ษั ท ฯ จะจัด ท างบการเงิ น รวม (Consolidated Financial
Statement) ซึง่ จะต้ องรวมผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสัญญาการโอนกิจการ บริ ษัทฯ จะ
รับโอน T มาเป็ นบริ ษัทย่อยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 เป็ นต้ นไป
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ทังนี
้ ้ผลประกอบการประจางวดปี 2559 ของ T มีรายได้ รวมจานวน 259.62 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ
25.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 10.13 อีกทังยั
้ งมีอตั ราหนี ้สินต่อส่วนของทุน 0.66 เท่า
11.

เงื่อนไขการเข้ าทารายการ

รายการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding จัดเป็ นการได้ มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเป็ นรายการเกี่ ยวโยงของบริ ษั ทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิ
การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และจัดทารายงานการเปิ ดเผย
สารสนเทศของรายการ ทัง้ นี ้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริ ษั ทฯ จะต้ องแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ( IFA) ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวด้ วย
อนึ่ง ส าหรั บ ผู้ถือ หุ้น ที่ ไม่ มี สิ ท ธิ์ ออกเสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายต่อ โชค เล้ า ลื อชัย ซึ่งถื อ หุ้น ของบริ ษั ท จ านวน
497,600 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 0.08 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท นางสาวนารี รัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยา
ของนายต่อโชค เล้ าลือชัย ถือหุ้นของบริ ษัทจานวน 180,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 0.03 และนายชัชวาล เจตจานง
กิจ ปั จจุบนั ถือหุ้นของบริ ษัทจานวน 89,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.02 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทก่อนการทา
รายการ รวมจ านวนหุ้น ทัง้ สิ น้ 766,600 หุ้น คิ ดเป็ น สัด ส่ว นร้ อยละ 0.13 (ข้ อ มูล ปิ ด สมุด ทะเบี ย นล่า สุด ณ วัน ที่ 28
สิงหาคม 2560) ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทก่อนการทารายการ
นอกจากนี ้ การรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding ยังต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาโอนกิจการ
ทังหมด
้
ระหว่างบริ ษัท และ T-Holding (“สัญญาโอนกิจการทังหมด”)
้
และสัญญาตกลงกระทาการระหว่างบริ ษัท นายต่อ
โชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ (“สัญญาตกลงกระทาการ”))
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สรุปสาระสาคัญของสัญญาโอนกิจการทังหมดระหว่
้
างบริ ษัทฯ (“ผู้รับโอน”) และ T-Holding (“ผู้โอน”) มีดงั นี ้
(1) สรุ ปสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด
ผู้โอน
ผู้รับโอน
วันที่ของสัญญา
วันโอนกิจการ
สินทรัพย์ที่จะโอน

บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (T-Holding)
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (บริษัท)
10 สิงหาคม 2560
1 พฤศจิกายน 2560 หรื อ วันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน
ทรัพย์สินและหนี ้สินทังหมดของผู
้
้ โอน ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึง่ รวมถึงหุ้นสามัญของบริ ษัท
เทคโทรนิค จากัด จานวน 59,998 หุ้น เลขหมายของหุ้น เลขที่ 1-59,998
ราคารับโอน และ มูลค่า 313.45 ล้ านบาท จะแบ่งการชาระออกเป็ น
การชาระ
1) ชาระเป็ นเงินสดจานวน 45.00 ล้ านบาท หลังจากที่หกั จานวนหนี ้สินที่ผ้ รู ับโอนได้ รับโอนมาจากผู้โอนออกแล้ ว
ค่าตอบแทน
2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท
คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 286.45 ล้ านบาท
ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงให้ ผู้รับโอนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้โอนโดยตรง และโดยให้ ถือ
ว่า การจัดสรรหุ้นดังกล่าวเป็ นการชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการในส่วนหุ้นเพิ่มทุนทังหมดให้
้
แก่ผ้ โู อนแล้ ว
ระยะเวลาในการ ณ วันโอนกิจการ หรื อภายใน 30 วันหลังจากวันโอนกิจการ
ชาระค่าตอบแทน
เงื่อนไขบังคับก่อน 1) ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรื อการกระทาใดๆ เกิดขึ ้นหรื อถูกทาให้ เกิดขึ ้นหรื อมีเหตุอนั ควรจะคาดได้ ว่าจะ
ทัว่ ไป
เกิดขึ ้น ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ T หรื อขัดขวางการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้
ในสัญญานี ้
2) ไม่มีกฎหมายที่ใช้ บงั คับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรื ออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลัง
จากวันโอนกิจการ ซึง่ ห้ ามมิให้ มีการโอนกิจการทังหมด
้
3) ไม่มีการฟ้องร้ องหรื อดาเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรื อ T จะเป็ นโจทก์หรื อจาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความ
สมบูรณ์ของการโอนกิจการทังหมดตามสั
้
ญญานี ้ รวมทังไม่
้ มีการดาเนินการทางกฎหมาย หรื อการดาเนินการ
โดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้ แย้ งการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
4) ผู้รับโอน นายต่อโชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระทาการ ฉบับลงวันที่
10 สิงหาคม 2560
เงื่อนไขข้ อบังคับ
1) คารับรองและคารับประกันของผู้รับโอนถูกต้ องแท้ จริงทุกประการ
ก่อน (Condition 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน มีมติอนุมตั ใิ นเรื่ องดังต่อไปนี ้
Precedent) ของ
ก) การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจากผู
้
้ โอน – รายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินและการทารายการระหว่างกัน
ผู้รับโอน
ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement: PP)
จานวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้ านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ค) การเข้ าทาสัญญาฉบับนี ้กับผู้โอน และ
ง) การดาเนิ น การอื่น ใดเพื่ อปฏิบัติตามหน้ าที่ ข องผู้รับ โอนตามสัญ ญาฉบับนี แ้ ละเพื่ อให้ การโอนกิ จการ
ทังหมดเสร็
้
จสิ ้นสมบูรณ์
เงื่อนไขข้ อบังคับ
ก่อน (Condition

1) คารับรองและรับประกันของผู้โอนถูกต้ องแท้ จริงทุกประการ
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอนมีมติอนุมตั ใิ นเรื่ อง ดังต่อไปนี ้
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Precedent) ของผู้
โอน

3)
4)

5)

6)

7)

การดาเนินการโอน 1)
กิจการทังหมด
้

ก) การโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับโอนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
ข) การเข้ าทาสัญญาฉบับนี ้กับผู้รับโอน และ
ค) การดาเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ของผู้โอนตามสัญญาฉบับนี ้และเพื่อให้ การโอนกิจการทังหมดเสร็
้
จ
สิ ้นสมบูรณ์
ง) การเลิกบริษัท
จ) การแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ฉ) การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผู้โอนดาเนิน การให้ คณะกรรมการของ T มีมติเรี ยกประผู้ถือหุ้นของ T ในวัน โอนกิจการ เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการผู้มีอานาจของ T ตามที่ได้ รับการเสนอชื่อจากผู้รับโอน
ผู้โอนดาเนินการให้ T ขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 3 ในการโอนหุ้น T ให้ กับผู้รับโอน และยกเว้ นมิให้ เหตุ
ดังกล่าวเป็ นการปฏิบตั ผิ ิดสัญญาที่ T มีกบั ธนาคารที่ 3 และส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการให้ ความยินยอมของ
ธนาคารให้ แก่ผ้ รู ับโอนตรวจสอบ
ผู้โอนดาเนินการให้ T ได้ มาซึ่งใบรับรองการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร (แบบ อ. 6)
ของการก่อสร้ างอาคารหลังที่ใช้ เป็ นคลังสินค้ าและสานักงาน ณ ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ในโฉนดที่ดินเลขที่ 92335 ตามใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ้ ถอนอาคาร (แบบ อ.
1) เลขที่ ค. 038/2559 ออกให้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 และส่งสาเนาใบรับรองการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง
อาคารหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร (แบบ อ. 6) ดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอนตรวจสอบ
ผู้โอน และ T ต้ องดาเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 3 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค ้าประกันของผู้โอน
ทังหมด
้
หรื อ (2) โอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาค ้าประกันของ ผู้โอนให้ กับบุคคลอื่น และส่งสาเนาหนังสือ
ยกเลิกสัญญาค ้าประกัน หรื อเอกสารการให้ ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอนตรวจสอบ
ผู้โอน และ T ต้ องดาเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 1 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค ้าประกันของผู้โอน
หรื อ (2) โอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาค ้าประกันของ ผู้โอนให้ กับบุคคลอื่น และส่งสาเนาหนังสือยกเลิ ก
สัญญาค ้าประกัน หรื อเอกสารการให้ ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอนตรวจสอบ
วันโอนกิจการ
เว้ นแต่จะกาหนดเป็ นประการอื่น เป็ น การเฉพาะในสัญญาฉบับนี ้ ในวันโอนกิจการ ผู้โอนจะดาเนินการโอน
กิจการทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับโอน โดยการ
(ก) ส่งมอบตราสารการโอนหุ้นของ T ให้ แก่ผ้ รู ับโอน ที่ลงลายมือชื่อของผู้โอนพร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี)
และพยาน โดยระบุชื่อผู้รับโอน เป็ นผู้รับโอนหุ้นของ T
(ข) ส่งมอบสาเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ T ที่มีการบันทึกการโอนหุ้นของ T พร้ อมทังรั
้ บรองความถูกต้ อง
โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของ T
(ค) ส่งมอบใบหุ้นใหม่ของ T โดยระบุชื่อผู้รับโอน เป็ นผู้ถือหุ้น T แทนใบหุ้นเดิม และส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้
ผู้รับโอน
(ง) ดาเนินการให้ T ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงว่า
ผู้รับโอนเป็ นผู้ถือหุ้นของ T ในส่วนของหุ้นที่ได้ รับมาจากการโอนกิจการทังหมด
้
(จ) ส่งมอบสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ T ซึ่งรับรองความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจ
ของ T โดยมีมติอนุมตั เิ รื่ องดังต่อไปนี ้
(กก) การแต่งตังกรรมการใหม่
้
และแก้ ไขอานาจกรรมการ ตามที่ผ้ รู ับโอนเสนอ
(ขข) เปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจในการสัง่ จ่ายเงินในบัญชีของ T ตามที่ผ้ รู ับโอนเสนอ
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(ฉ) ดาเนินการให้ T ยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ ไขอานาจกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในสัญญา
(ช) ดาเนินการให้ T ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของ T ต่อธนาคารที่เกี่ยวข้ อง ตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ ในสัญญา
(ซ) ส่งมอบสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอน ซึ่งมี
มติอนุมตั ิการโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับโอนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ รวมถึง
มติอนุมตั กิ ารเลิกบริ ษัทของผู้โอน การแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชี การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ด้ วย
เว้ นแต่จะกาหนดเป็ นประการอื่นเป็ นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี ้ ในวันโอนกิจการ ผู้รับโอนจะดาเนินการรับโอน
กิจการทังหมดจากผู
้
้ โอน โดยการ
(ก) ชาระค่าตอบแทนการโอนกิ จการทั ง้ หมดให้ แก่ ผ้ ูโอน ตามเงื่อนไขในการชาระค่าตอบแทนการรับโอน
กิจการทังหมดจากผู
้
้ โอนและระยะเวลาการชาระค่าตอบแทนของสัญญานี ้ และส่งมอบหลักฐานการชาระ
ค่าตอบแทนดังกล่าว
(ข) ส่งมอบสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน ซึ่งมีมติ
อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทังหมดจากผู
้
้ โอนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
2) ค่าใช้ จ่ายในการโอนกิจการ
ผู้โอนตกลงรับผิ ดชอบค่าธรรมเนี ยม ค่าอากร หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ ยวกับการโอนกิ จการทัง้ หมด
ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ตามที่กฎหมายกาหนด (หากมี)
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(2) สรุ ปสัญญาตกลงกระทาการ
คูส่ ญ
ั ญา

1. บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) “บริษัท”
2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท “ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท” ได้ แก่
 นายต่อโชค เล้ าลือชัย
 นายชัชวาล เจตจานงกิจ
วันที่ของสัญญา
10 สิงหาคม 2560
วั น ที่ สั ญ ญามี ผ ล  ให้ สญ
ั ญานี ้มีผลใช้ บงั คับนับแต่วนั ที่ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัท ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ของบริษัท เพื่อเป็ น
บั ง คั บ ใ ช้ แ ล ะ ค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมด
้
ตามสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
เงื่อนไขที่สาคัญ
 ในกรณีที่ T-Holding ไม่สามารถโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริษัท ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด
ได้ ให้ ถื อ ว่า สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิ น้ สุด ลง โดยคู่สัญ ญาไม่มี สิ ท ธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ย หาย หรื อค่าใช้ จ่ ายใดๆ ต่อ
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ การที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นผลผูกพันด้ วยเหตุดงั กล่าว ไม่ถือว่า
เป็ นการผิดสัญญาฉบับนี ้แต่อย่างใด
ข้ อตกลงที่สาคัญ ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัท ตกลงที่จะปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี ้
ก) ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาทังหมด
้
5 (ห้ า) ปี นับจากวันที่ห้ นุ เพิ่มทุนของ
บริษัท ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ (“ระยะเวลาการห้ ามขาย”)
ข) ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัท ตกลงว่า จะไม่จาหน่าย จ่าย หรื อโอน หุ้นเพิ่มทุน
ของบริ ษัท ก่อภาระผูกพันหรื อกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้ ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัท ตกไปอยู่กับ
บุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
ระยะเวลา
สัดส่ วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที่ห้ามขาย
วันแรกที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงปี ที่ 2
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัท
ตังแต่
้ ปีที่ 2 จนถึงปี ที่ 3
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ตังแต่
้ ปีที่ 3 จนถึงปี ที่ 4
ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ตังแต่
้ ปีที่ 4 จนถึงปี ที่ 5
ร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ค) ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัท ตกลงจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริ ษัท ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท และส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัท โดย
บริษัท ตกลงที่จะคืนใบหุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตามสัดส่วนที่ไม่ถกู จากัดการห้ ามขาย
ที่กาหนดในข้ อ (ข) ตามระยะเวลาที่กาหนด
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(3) สรุ ปสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการ ฉบับที่ 1
คูส่ ญ
ั ญา

วันที่ของสัญญา
ข้ อตกลงที่สาคัญ

1. บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท (“ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท”) ได้ แก่
 นายต่อโชค เล้ าลือชัย
 นายชัชวาล เจตจานงกิจ
22 สิงหาคม 2560
หาก ณ วันที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัท ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็ น
ราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการพิจารณาคาขอให้ รับหุ้นสามัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริ ษัท จะห้ ามผู้ถือหุ้นราย
ใหม่ของบริษัท ไม่ให้ นาหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่ห้ นุ เริ่มทา
การซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นรายใหม่ของบริ ษัท สามารถ
ทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ามขาย (“การห้ ามขายตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์”)

(4) สรุ ปสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการ ฉบับที่ 2
คูส่ ญ
ั ญา

วันที่ของสัญญา
ข้ อตกลงที่สาคัญ

1. บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท (“ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท”) ได้ แก่
 นายต่อโชค เล้ าลือชัย
 นายชัชวาล เจตจานงกิจ
7 กันยายน 2560
ข้ อห้ ามประกอบธุรกิจแข่ งขัน
1 ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อหุ้นรายใหม่ออกจากการดารงตาแหน่ งกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หาร ของ T และ/หรื อ บริ ษั ท
(แล้ วแต่กรณี) ผู้ถือหุ้นรายใหม่ตกลงกับบริษัท ว่าในช่วงระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ออก
จากการดารงตาแหน่งดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้ อม โดยตนเอง หรื อร่วมกับผู้อื่น หรื อ
ในฐานะตัวการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้ าง หรื อโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์
ตนเอง หรื อของผู้อื่น ตกลงที่จะไม่กระทาการต่อไปนี ้
(ก) ประกอบธุรกิจที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึง เหมือนกัน หรื อแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกับของ T และ/หรื อ
บริษัท ในประเทศไทย
(ข) ชักชวนลูกค้ าหรื อผู้จดั จาหน่ายของ T และ/หรื อ บริ ษัท เพื่อไม่ให้ บุคคลดังกล่าวดาเนินธุรกิจกับ T
และ/หรื อ บริษัท
2 คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่า ภาระหน้ าที่ที่ระบุในข้ อ 1 เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล หากข้ อความในข้ อ 1 นีถ้ ือว่า
เกิ นก าหนดเวลา ข้ อจากัดทางภูมิศาสตร์ หรื อข้ อกาหนดอื่น ๆ ภายใต้ กฎหมายที่บังคับใช้ จะไม่ถือว่า
ข้ อความส่วนดังกล่าวเป็ นโมฆะ แต่จะถือว่าข้ อความส่วนดังกล่าวจะถูกแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย
ที่บงั คับใช้ ”
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12.

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้ เสียและ/หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้ า
ร่วมประชุม มีมติอนุมตั ิการทารายการนี ้ เนื่องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่า การซื ้อและรับโอนสินทรัพย์ทงหมดของ
ั้
T-Holding
ซึ่งรวมถึง หุ้น ของ T เป็ น จ านวนร้ อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้น ทัง้ หมด จะท าให้ เกิ ด การสร้ างเสริ ม ประโยชน์ ร่ว มกัน
(Synergy) เนื่องจาก T เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจด้ านการออกแบบและติดตังสถานี
้
วดั ของไหล
การทารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding และ T มีประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ตามที่กล่าวโดยละเอียดในข้ อ 10) นอกจากนี ้ การกาหนดราคาการรับโอนกิจการมูลค่า 313,450,000 บาท นัน้ เหมาะสม
และสมเหตุสมผลเนื่องจากในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การกาหนดราคาโดยอ้ างอิงการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมุติฐานที่สาคัญ ได้ แก่ ผลการดาเนินงานใน
อดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การชาระค่าตอบแทนการซื ้อและรับโอนส่วนหนึ่งด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ยังเป็ นการช่วย
รักษาสภาพคล่องของกิจการให้ มีกระแสเงินสดไปใช้ ในการขยายธุรกิจที่จะสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในอนาคต
และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อตอบแทนการรับโอนยังเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ผ้ บู ริ หารของ T ในการ
สร้ างผลประโยชน์ร่วมกันกับกลุม่ บริ ษัทอีกทางด้ วย
คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ สมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติเห็นด้ วยในวาระที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการ ในการ
ประชุมถือหุ้นวิสามัญครัง้ ที่ 2/2560
13.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ข้ างต้ น

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงขอเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ
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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ในการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จากัด
ส่ วนที่ 1:สารสนเทศตามบัญชี (1)
สารสนเทศที่เปิ ดเผยตามบัญชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อได้ มาซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)
ปรากฎในเอกสารแนบ 2
ส่ วนที่ :สารสนเทศตามบัญชี (2)
14. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มมีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ูถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนีแ้ ล้ วด้ วย
ความระมัดระวังและขอรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี ้มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ็อื่นสาคัญ
ผิด และไม่ขาดข้ อมูลที่ควรแจ้ งในสาระสาคัญ
15. รายละเอียดมูลหนี ้
15.1. ยอดรวมของตราสารหนี ้ที่ออกจาหน่ายแล้ วยังมิได้ ออกจาหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมิตอนุมตั ิและมอบ
อานาจไว้ ให้ แก่คณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาออกจาหน่ายตามที่เห็นสมควร
-ไม่มี15.2. ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกาหนดระยะเวลา
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน และ
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน จานวน 12.35 ล้ านบาท
15.3. ยอดรวมของมูลค่าหนี ้สินประเภทอื่น รวมทังเงิ
้ นเบิกเกินบัญชี
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 26.90
ล้ านบาท
15.4. หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นภายหน้ า
พิจารณาข้ อ 18 คดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสาคัญที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
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16. ข้ อมูลของบริษัทและการดาเนินธุรกิจโดยสรุ ป
16.1. ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริ ษัท สยามราชธานี คอร์ ปอเรชัน จากัด และ บริ ษัทเอ็นจิ
เนียริ่ ง โปรดักส์ จากัด) จดทะเบียนก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 ในนาม บริ ษัท เอ็นจิเนียริ่ ง โปรดักส์
จากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000,000 บาทมีวตั ถุประสงค์เริ่ มแรกเพื่อออกแบบและจาหน่ายระบบปั๊ ม
อุต สาหกรรม รวมถึ ง ให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ศ วกรรมเกี่ ย วกับ ระบบปั๊ ม อุต สาหกรรม (Engineered Pumps and
Systems) แก่โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป
ในปี พ.ศ. 2547 บริ ษัทฯได้ ขยายธุรกิจเพิ่มอีก 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั และระบบ
ท่อ ส่งก๊ า ซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission Business Unit) และ กลุ่ม ธุรกิ จก๊ า ซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles Business Unit)
เมื่ อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 บริ ษั ทเอ็นจิเนี ยริ่ ง โปรดักส์ จากัด ได้ เปลี่ยนชื่อบริ ษั ทใหม่เป็ น บริ ษั ท
สยามราช คอร์ ปอเรชัน จากัด และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน พร้ อมเปลี่ยน
ชื่อบริ ษัทเป็ น “บริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน)” มีทนุ จดทะเบียนจานวน 300,000,000 บาท
ทังนี
้ ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติให้ เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิ จการทังหมดจากบริ
้
ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (“เทค
โทรนิค โฮลดิ ้ง หรื อ T-Holding”) รวมถึงการเข้ าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด สัญ ญาตกลงกระทาการ และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ชาระค่า
ซื ้อและรับโอนกิจการให้ แก่เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ซึง่ เป็ นการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท มีมลู ค่ารวม
ทังสิ
้ ้น 313,450,000 บาท
16.2. ลักษณะการประกอบธุกกิจ
ปัจจุบนั บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ 1. กลุม่ ธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊ าซธรรมชาติ 2. กลุม่ ธุรกิจก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และ 3. กลุม่ ธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
16.3. คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ์ ตั ้งชัยสุข
นายพงษ์ นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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16.4. รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
ลาดับ
1.

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

ครอบครัววิมลเฉลา
1.1.นาย เกี ยรติ วิ มลเฉลา
1.2 นาย กฤติ น วิ มลเฉลา
1.3 น.ส. กฤติ นา วิ มลเฉลา
1.4 นาง วัชราภรณ์ วิ มลเฉลา
2.
ครอบครัวณีศะนันท์
2.1 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์
2.2 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์
2.3 นาง อุรัชชา ณีศะนันท์
3.
นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล
4.
ครอบครัวมกรานนท์
4.1 นาง พูลสุข มกรานนท์
4.2 นาย ธนชิ ต มกรานนท์
4.3 นาย ภากร มกรานนท์
5.
ครอบครัวตังคะประเสริฐ
5.1 นาย สุรพล ตังคะประเสริ ฐ
5.2 น.ส. ศิ ริรัตน์ ตังคะประเสริ ฐ
6.
นาย ชาติชาย พุคยาภรณ์
7.
นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร
8.
นาย สิริพงษ์ คณาคุปต์
9.
นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์
10. น.ส. วรางคณา เตไชยา
รวมกลุ่มผู้ถอื หุ้น 10 ลาดับแรก
กลุ่มผู้ถอื หุ้น T-Holding
นาย ต่อโชค เล้าลือชัย
น.ส. นารี รัตน์ จิ ตแสนสวย
นาย ชัชวาล เจตจานงกิ จ
ผู้ถอื หุ้นอื่น
รวมทัง้ หมด

การถือ SR
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
366,000,000
61.00
212,100,000
35.35
51,300,000
8.55
51,300,000
8.55
51,300,000
8.55
54,807,000
9.13
28,800,000
4.80
26,007,000
4.33
2,897,900
0.48
15,600,000
2.60
14,049,000
2.34
8,414,000
1.40
5,485,000
0.91
150,000
0.03
8,532,000
1.42
7,932,000
1.32
600,000
0.10
7,200,000
1.20
5,900,000
0.98
4628900
0.77
4,266,300
0.71
4,215,000
0.70
485,198,200
80.87
766,600
0.13
497,600
0.08
180,000
0.03
89,000
0.01
114,035,200
19.00
600,000,000
100.00
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
16.5. สรุปงบการเงินของบริ ษัท
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ปี 2557

ปี 2558

ไตรมาสที่ 2
ปี 2560

ปี 2559

สินทรั พย์
ล้ านบาท

สัดส่ วน

ล้ านบาท

สัดส่ วน

ล้ านบาท

สัดส่ วน

ล้ านบาท

สัดส่ วน

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

39.44

3.49%

483.58

34.98%

90.91

6.59%

150.18

12.67%

-

0.00%

150.02

10.85%

501.50

36.37%

289.06

24.38%

475.60

42.05%

282.31

20.42%

234.86

17.03%

271.54

22.91%

ลูกหนี ้ค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้
เรี ยกเก็บ

40.39

3.57%

177.62

12.85%

159.52

11.57%

109.65

9.25%

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน

126.27

11.16%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ

228.50

20.20%

110.71

8.01%

128.25

9.30%

125.35

10.57%

งานระหว่างการก่อสร้ าง

17.28

1.53%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน

12.83

1.13%

12.83

0.93%

13.50

0.98%

-

0.00%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10.47

0.93%

15.01

1.09%

4.00

0.29%

12.18

1.03%

950.77

84.05%

1,232.08

89.13%

1,132.54

82.14%

957.96

80.81%

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้ เป็ น
หลักประกัน

34.99

3.09%

23.29

1.68%

120.27

8.72%

110.80

9.35%

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ

25.53

2.26%

19.80

1.43%

16.50

1.20%

12.30

1.04%

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

-

0.00%

-

0.00%

8.34

0.61%

8.20

0.69%

70.34

6.22%

50.62

3.66%

42.74

3.10%

35.80

3.02%

2.39

0.21%

1.53

0.11%

1.32

0.10%

1.02

0.09%

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

46.12

4.08%

51.35

3.71%

40.55

2.94%

42.86

3.62%

ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน

1.01

0.09%

3.72

0.27%

16.49

1.20%

16.49

1.39%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

180.39

15.95%

150.31

10.87%

246.21

17.86%

227.47

19.19%

1,131.17

100.00%

1,382.38 100.00%

1,378.75

100.00%

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

117.65

10.40%

137.46

9.94%

13.89

1.01%

26.91

2.27%

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

426.59

37.71%

185.98

13.45%

311.65

22.60%

156.12

13.17%

เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

1,185.43 100.00%

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ปี 2557

ปี 2558

ไตรมาสที่ 2
ปี 2560

ปี 2559

สินทรั พย์
ล้ านบาท
รายได้ คา่ ก่อสร้ างตามสัญญารับ
ล่วงหน้ า

สัดส่ วน

ล้ านบาท

สัดส่ วน

ล้ านบาท

สัดส่ วน

ล้ านบาท

สัดส่ วน

72.75

6.43%

13.90

1.01%

0.86

0.06%

4.32

0.36%

1.82

0.16%

-

-

-

-

-

-

หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี - สุทธิ

10.77

0.95%

8.50

0.61%

6.66

0.48%

5.01

0.42%

ประมาณการหนี ้สินสาหรับต้ นทุนการ
ก่อสร้ างและบริ การ

6.27

0.55%

18.86

1.36%

2.37

0.17%

8.94

0.75%

ประมาณการหนี ้สินสาหรับอากรนาเข้ า
และภาษี มลู ค่าเพิ่ม

2.10

0.19%

65.89

4.77%

65.89

4.78%

65.89

5.56%

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

9.56

0.85%

12.80

0.93%

5.09

0.37%

3.11

0.26%

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน - สุทธิ

647.51

57.24%

443.39

32.07%

406.41

29.48%

270.30

22.80%

19.98

1.77%

9.82

0.71%

8.01

0.58%

7.33

0.62%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18.84

1.67%

16.09

1.16%

12.30

0.89%

13.23

1.12%

ประมาณการหนี ้สินระยะยาว
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

72.50
111.32
758.83

6.41%
9.84%
67.08%

25.91
469.30

1.87%
33.95%

20.31
426.72

1.47%
30.95%

20.56
290.86

1.73%
24.54%

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

225.00

19.89%

300.00

21.70%

300.00

21.76%

300.00

25.31%

-

-

433.73

31.38%

433.73

31.46%

433.73

36.59%

78.56

6.95%

78.56

5.68%

78.56

5.70%

78.56

6.63%

9.06

0.80%

12.62

0.91%

16.87

1.22%

16.87

1.42%

49.73

4.40%

83.62

6.05%

125.00

9.07%

71.90

6.07%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ

0.00

0.00%

(4.59)

(0.33%)

(7.23)

(0.52%)

(10.59)

(0.89%)

รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของบริ ษัทใหญ่

362.36

32.03%

903.94

65.39%

946.93

68.68%

890.47

75.12%

9.99
372.34
1,131.17

0.88%
32.92%
100.00%

9.14
0.66%
913.08 66.05%
1,382.38 100.00%

5.10
952.03
1,378.75

0.37%
69.05%
100.00%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ น
เกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

4.10
0.35%
894.58 75.46%
1,185.43 100.00%
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งบกาไรขาดทุน
ปี 2557

ปี 2558

งวด 6
เดือนแรกปี 2560

ปี 2559

รายการ
ล้ านบาท
รายได้
รายได้ จากการขายและบริ การ

สัดส่ วน

ล้ านบาท

สัดส่ วน

ล้ านบาท

สัดส่ วน

ล้ านบาท

791.43

59.67%

สัดส่ วน

931.91

42.13%

894.49

55.33%

1,280.02
2,211.93

57.87%
100.00%

722.15
1,616.64

44.67%
100.00%

534.94 40.33%
1,326.37 100.00%

75.75 19.28%
392.82 100.00%

(856.54)

(38.72%)

(814.59) (50.39%)

(646.63) (48.75%)

(264.56) (67.35%)

(1,061.52)
(1,918.06)
293.87
29.20

(47.99%)
(86.71%)
13.29%
1.32%

(641.63) (39.69%) (469.16) (35.37%)
(1,456.22) (90.08%) (1,115.79) (84.12%)
160.41
9.92%
210.58 15.88%
81.35
5.03%
61.46
4.63%

(76.68) (19.52%)
(341.24) (86.87%)
51.58 13.13%
11.32
2.88%

(116.40)

(5.26%)

(147.25)

(9.11%)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

(32.53)

(1.47%)

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

(29.31)

(1.33%)

-

-

-

-

-

-

ขาดทุ น จากการด้ อยค่ า อาคารและ
อุปกรณ์

(78.66)

(3.56%)

-

-

-

-

-

-

ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์
ก าไร(ขาดทุ น )ก่ อ นต้ น ทุ น ทางการ
เงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรั บงวด

(78.56)

(3.55%)

-

-

-

-

-

-

(12.39)

(0.56%)

94.51

5.85%

127.14

9.59%

(17.78)

(4.53%)

(11.78)
(24.17)
(9.66)
(33.83)

(0.53%)
(1.09%)
(0.04%)
(1.53%)

(4.63)
89.88
(19.27)
70.61

(0.29%)
5.56%
(1.19%)
4.37%

(2.83)
124.31
(20.05)
104.26

(0.21%)
9.37%
(1.51%)
7.86%

(1.78)
(19.57)
1.47
(18.10)

(0.45%)
(4.98%)
0.37%
(4.61%)

รายได้ จากการก่อสร้ าง
รวมรายได้

317.07

80.72%

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนจากการขายและบริ การ
ต้ นทุนจากการก่อสร้ าง
รวมต้ นทุน
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การ

(144.90) (10.92%)

(80.68) (20.54%)

งบกระแสเงินสด
รายการ

ปี 2557
(ล้ านบาท)

ปี 2559
(ล้ านบาท)

89.88

124.31

(19.57)

20.42

17.93

8.99

1.32

1.22

1.28

0.44

78.66

-

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษี เงินได้ สาหรับงวด
(48.52)
รายการปรั บปรุ งกาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
46.24
ค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)

งวด 6
เดือนแรกปี 2560
(ล้ านบาท)

ปี 2558
(ล้ านบาท)
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ปี 2557
(ล้ านบาท)

ปี 2558
(ล้ านบาท)

ปี 2559
(ล้ านบาท)

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน

(8.93)

(4.46)

(2.04)

งวด 6
เดือนแรกปี 2560
(ล้ านบาท)
(0.78)

หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

0.48

2.70

(4.12)

(0.67)

16.79

36.56

(6.43)

(1.01)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)

-

-

(8.50)

-

(กาไร)จากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสัน้

-

-

(2.72)

(4.59)

(กาไร)ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสัน้

-

(0.02)

(3.77)

0.24

(กาไร)ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(1.31)

(0.61)

0.70

0.19

ค่าใช้ จ่ายประมาณการหนี ้สินระยะสัน้ (กลับรายการ)

(0.18)

-

-

-

รายได้ เงินปั นผล

-

(0.71)

(0.20)

-

ประมาณการหนี ้สินสาหรับต้ นทุนการก่อสร้ างและบริ การ

-

16.76

(16.04)

6.58

ค่าใช้ จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2.64

2.63

2.32

0.94

ค่าใช้ จ่ายจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

78.56

-

-

-

รายได้ ดอกเบี ้ยรับ

(1.11)

(2.25)

(1.33)

(0.64)

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
กระแสเงินสดก่ อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรั พย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน

11.79

11.17

4.44

1.78

176.43

173.29

105.83

(8.09)

(141.76)

191.07

51.03

(37.50)

ลูกหนี ้ค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ

94.33

(137.23)

18.11

49.86

สินค้ าคงเหลือ

89.43

81.23

(11.11)

3.91

(16.88)

17.28

-

-

ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน

(6.08)

-

(0.68)

13.50

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

0.00

(4.54)

11.01

(1.97)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1.23

0.96

0.05

-

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

77.45

(249.57)

124.86

(155.03)

รายได้ คา่ ก่อสร้ างตามสัญญารับล่วงหน้ า

54.61

(58.85)

(13.04)

3.46

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

(1.24)

3.24

(7.71)

(1.99)

จ่ายชดเชยพนักงาน
เงินสดได้ มา(ใช้ ไป)จากการดาเนินงาน
รับดอกเบี ้ย

(0.92)
326.60
1.24

(5.38)
11.50
2.41

(1.35)
277.00
1.33

(133.85)
0.64

จ่ายดอกเบี ้ย

(16.70)

(11.23)

(4.44)

(1.78)

รับ(จ่าย)ภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนเผื่อขาย

(39.82)
271.32

(33.30)
(30.62)

(21.83)
252.06

(4.72)
(139.70)

(25.53)

-

-

-

รายการ

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ (กลับรายการ)

การเปลี่ยนแปลงของสินทรั พย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

งานระหว่างก่อสร้ าง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ปี 2557
(ล้ านบาท)

ปี 2558
(ล้ านบาท)

ปี 2559
(ล้ านบาท)

(10.09)

11.70

(96.98)

งวด 6
เดือนแรกปี 2560
(ล้ านบาท)
9.47

เงินปั นผลรับ

-

0.71

0.20

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสัน้

-

-

735.54

740.70

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนระยะสัน้

-

(150.00)

(1,080.52)

(523.91)

28.00

305.00

-

-

(126.28)

(178.72)

-

-

148.36

-

-

-

-

11.50

5.05

1.31

(21.53)

(3.68)

(5.52)

(0.21)

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน
เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

(1.64)
(8.71)

(0.36)
(3.85)

(1.07)
(443.30)

(0.14)
227.21

70.86

19.81

(123.57)

13.02

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

601.93

-

-

-

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

(799.99)

-

-

-

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(126.67)

(1.82)

-

-

เงินสดจ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(12.32)

(16.10)

(11.47)

(4.87)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทจากผู้ถือหุ้น

175.00

525.00

-

-

-

(16.28)

-

-

เงินปั นผลจ่าย

(181.25)

(30.00)

(60.00)

(36.00)

เงินปั นผลจ่ายให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง) สุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด

(272.44)
(9.83)
-

(2.00)
478.61
444.14
-

(6.49)
(201.53)
(392.78)
0.11

(27.86)
59.65
(0.38)

49.27

39.44

483.58

90.91

39.44

483.58

90.91

150.18

รายการ
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

เงินสดรับคืนจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายสาหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายเพื่อดาเนินการเสนอขายหุ้น

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
อัตราส่ วนทางการเงิน
รายการ

ปี 2557

ปี 2558

งวด 6
เดือนแรกปี 2560
(ล้ านบาท)

ปี 2559

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.47

2.78

2.79

3.54

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.80

2.07

2.04

2.63

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.26

0.32

0.25

(0.02)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)

6.36

4.96

6.49

3.98

57

73

55

90*

6.39

6.62

6.33

4.04

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

56

54

57

89*

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)

7.31

6.73

6.44

4.51

ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)

49

54

56

80*

Cash Cycle (วัน)

64

73

56

100

อัตรากาไรขันต้
้ น

13.29%

9.92%

15.88%

13.13%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

(1.88%)

0.81%

4.95%

(7.41%)

อัตรากาไรอื่น

1.30%

4.79%

4.43%

2.80%*

อัตรากาไรสุทธิ

(1.51%)

4.16%

7.51%

(4.48%)*

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(9.31%)

10.99%

11.18%

(3.92%)*

(2.85%)

5.62%

7.55%

(2.82%)

6.70%

150.51%

261.76%

(46.35%)

1.88

1.31

1.02

0.35

2.04

0.51

0.45

0.33

19.47

0.81

62.09

N/A

N/A

42.49%

57.55%

N/A

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (เท่า)

หมายเหตุ : รายการดังกล่าวเป็ นการปรับปรุงเต็มปี (Annualized) เพื่อใช้ ประกอบการคานวณเปรี ยบเทียบ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัท
ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
รายได้
รายได้ รวมของบริ ษั ทฯ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 2,211.93 ล้ านบาท 1,616.64 ล้ านบาท และ
1,326.37 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนลดลงร้ อยละ 26.91 ในปี 2558 และ ร้ อยละ 17.95 ในปี 2559 โดยรายได้
หลักรวมของบริ ษั ทฯ มาจากธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้ างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจ
พลังงานทางเลือก และกลุม่ ธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม และรายได้ รวมงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 เท่ากับ 215.42 ล้ าน
บาท
1) รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ (MPT)
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้ างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในปี 2557 - 2559 จานวน
1,325.12 ล้ านบาท 749.95 ล้ านบาท และ 495.30 ล้ านบาท ตามล าดับ คิดเป็ นอัตราส่ว นลดลงร้ อยละ
43.40 ในปี 2558 และ ร้ อยละ 33.96 ในปี 2559 เนื่ อ งจากการรั บ รู้ รายได้ ข องธุรกิ จ กลุ่ม นี ม้ าจากงาน
โครงการเป็ นหลัก โดยโครงการสาคัญ ของบริ ษั ทฯ ได้ สิน้ สุด การรั บ รู้ รายได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว เช่น โครงการ
Zawtika มูลค่าโครงการ 1,073.48 ล้ านบาท ซึ่งรับรู้ รายได้ ส่วนใหญ่ ในปี 2557 โครงการโรงไฟฟ้าพีพีทีซี
โครงการโรงไฟฟ้าขนอม และ โครงการโรงไฟฟ้าท๊ อป มูลค่าโครงการ 227.00 ล้ านบาท 312.54 ล้ านบาท
264.95 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ รับรู้รายได้ ในปี 2558
ทังนี
้ ้ ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซ
ธรรมชาติ จานวน 47.20 ล้ านบาท
2) รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)
บริ ษั ทฯ มี รายได้ จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลื อก ในปี 2557 – 2559 จานวน 665.34 ล้ านบาท 688.43
ล้ านบาท และ 473.66 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.47 ในปี 2558 และลดลงร้ อย
ละ 31.20 ในปี 2559 โดยธุรกิจในกลุ่มนีส้ ามารถแบ่งออกเป็ นสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติของบริ ษัทฯ มี
รายได้ 198.33 ล้ า นบาท 259.66 ล้ า นบาท และ 223.66 ล้ า นบาท ในปี 2557 – 2559 ตามล าดับ การ
ปรั บตัวเพิ่ มขึน้ ในปี 2558 สืบเนื่ องจาก ในปี 2557 มี สถานการณ์ ความไม่ส งบทางการเมื อง คณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติได้ กาหนดระยะเวลาการห้ ามออกนอกเคหสถาน (Curfew) ทาให้ ปริ มาณรถยนต์ที่เข้ ามา
ใช้ บริ การในสถานีบริ การลดลง ทังนี
้ ้ ในปี 2558 สถานการณ์ทางการเมืองเข้ าสูส่ ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามใน
ปี 2559 รายได้ ในกลุ่มนี ้ปรับตัวลดลงสืบเนื่องจากราคานา้ มันดิบโลกยังอยู่ในช่วงขาลง จึงส่งผลต่อความ
ต้ องการใช้ พลังงานทดแทนของผู้บริ โภคซึ่งมีแนวโน้ มลดลง สาหรับงานโครงการของบริ ษัทฯ มีรายได้ จาก
การออกแบบและก่อสร้ างสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2557 - 2559 จานวน 57.07 ล้ าน
บาท 102.48 ล้ า นบาท และ 61.21 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งรายได้ ที่เพิ่ มขึน้ ในปี 2558 มาจากโครงการ
สาคัญจาก ปตท. โดยมีมูลค่าโครงการ 97.49 ล้ านบาท และรับรู้ รายได้ ในปี 2558 ทัง้ จานวน ในปี 2559
รายได้ ลดลงสืบเนื่องจากราคาน ้ามันดิบโลกยังอยูใ่ นช่วงขาลง จึงส่งผลต่อความต้ องการใช้ พลังงานทดแทน
ของผู้บริ โภค ส่งผลให้ งานโครงการที่เกี่ยวข้ องกับพลังงานทดแทนต้ องชะลอโครงการออกไป สาหรับงาน
บารุ งรักษาสถานี บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการ บริ หารจัดการสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ในปี
2557 - 2559 จานวน 339.26 ล้ านบาท 326.29 ล้ านบาท และ 188.79 ล้ านบาท ตามลาดับ การลดลงของ
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รายได้ ที่สาคัญในปี 2559 เนื่องจากงานบริ การบารุงรักษาสถานีบริ การของ ปตท. มีอายุสญ
ั ญา 2 ปี โดยจะ
สิ ้นสุดสัญญาการให้ บริ การในเดือน ธันวาคม 2558 และจะเปิ ดประมูลใหม่ บริ ษัทฯ ได้ ชนะการประมูล
สัญญาที่มีอายุสญ
ั ญา 2 ปี (2558 – 2560) และมีมลู ค่า 240.00 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับสัญญาก่อนที่มี
มูลค่า 480.00 ล้ านบาท จึงส่งผลให้ รายได้ ในปี 2559 ที่รับรู้ในระหว่างปี ลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ ทังนี
้ ้
ในงวด 6 เดื อ นแรกของ ปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี รายได้ จากกลุ่ม ธุรกิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ ส าหรั บ รถยนต์ จ านวน
204.37 ล้ านบาท โดยรายได้ ส่วนใหญ่ เกิดจากธุรกิจสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติของบริ ษัทฯ และธุรกิจงาน
บริ การบารุงรักษาสถานีบริ การ
3) รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรม ในปี 2557 - 2559 จานวน 221.47 ล้ านบาท 178.25
ล้ านบาท และ 357.41 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนลดลงร้ อยละ 19.52 ในปี 2558 และ เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 100.51 ในปี 2559 เนื่องจากในปี 2558 การผลิตและการส่งออกชะลอตัวในหลายอุตสาหกรรม อัน
เป็ นผลจากความต้ องการของประเทศคู่ค้าที่ยงั ชะลอตัว จึงส่งผลให้ รายได้ ลดลง ในปี 2559 การฟื น้ ตัวของ
เศรษฐกิจส่งผลให้ ยอดขายปั๊ มอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ ปรับเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ในงวด 6 เดือน
แรกของ ปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกลุม่ ธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรมจานวน 141.25 ล้ านบาท
4) รายได้ อื่น
บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นมาจาก ดอกเบี ้ยรับ รายได้ จากการบริ การบริ หารจัดการ รายได้ ค่าเช่าจุดพักรถ กาไร
จากการขายสินทรัพย์ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กาไรจากจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสัน้ เป็ น
ต้ น บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นในปี 2557 - 2559 จานวน 29.20 ล้ านบาท 81.35 ล้ านบาท และ 61.46 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 178.60 ในปี 2558 และลดลงร้ อยละ 24.45 ในปี 2559 รายได้
อื่นที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากบริ ษัทฯ รับรู้รายได้ จากสัญญาค่านายหน้ าจาก Siemens โดย ได้ รับ
ค่า นายหน้ า จากการเป็ น ผู้จัดหาลูก ค้ า และประสานงานในการจาหน่า ยอุป กรณ์ Gas Turbine ส าหรั บ
โรงไฟฟ้า ทังนี
้ ้ ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นจานวน 11.32 ล้ านบาท
ต้ นทุน
ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี ต้ นทุ น เท่ า กั บ 1,918.06 ล้ านบาท 1,456.22 ล้ านบาท และ
1,115.79 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนลดลงร้ อยละ 24.08 ในปี 2558 และ ร้ อยละ 23.38 ในปี 2559 และคิด
เป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 86.71 ของรายได้ รวม ในปี 2557 ร้ อยละ 90.08 ของรายได้ รวม ในปี 2558ของรายได้ รวม และร้ อย
ละ 84.12 ในปี 2559 ของรายได้ รวม โดยต้ นทุนของบริ ษัทฯ มาจากธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั และ
ระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือกและกลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรม และสาหรับต้ นทุนของงวด 6
เดือนแรก ของปี 2560 เท่ากับ 181.00 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 84.02 ของรายได้ รวม
1) ต้ นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้ างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ประกอบด้ วย ต้ นทุนสินค้ า ต้ นทุน
วัตถุดิบ ต้ นทุนว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วง ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็ นต้ น บริ ษัทฯ มีต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้ างสถานี วัดและระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในปี 2557 - 2559 จานวน 1,121.70 ล้ านบาท 687.86
ล้ านบาท และ 466.80 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนลดลงร้ อยละ 38.68 ในปี 2558 และลดลง
ร้ อยละ 32.14 ในปี 2559 และคิด เป็ นอัต ราส่ว นร้ อยละ 84.65 ร้ อยละ 91.72 และร้ อยละ 94.25 ของ
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รายได้ จากกลุ่มธุรกิ จก่อสร้ างสถานี วัดและระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในปี 2557 - 2559 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ ้นของต้ นทุนเป็ นไปตามรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากการรับรู้รายได้ ของโครงการ ทังนี
้ ้ ในงวด 6 เดือนแรก ของ
ปี 2560 บริ ษัทฯ มีต้นทุนจากกลุม่ ธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติจานวน 62.85 ล้ าน
บาท และคิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 133.16 ของรายได้ จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซ
ธรรมชาติ
2) ต้ นทุนจากกลุม่ ธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG) แบ่งออกเป็ น ต้ นทุนของสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติสาหรั บ
ยานยนต์ ต้ นทุนจากการออกแบบและก่อสร้ างสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และ ต้ นทุนของ
การให้ บริ การบารุ งรั กษาสถานี บริ การก๊ าซธรรมชาติส าหรั บยานยนต์ โดยต้ นทุนของสถานี บริ การก๊ า ซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ประกอบด้ วย ต้ นทุนสินค้ าและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเป็ นหลั ก บริ ษัทฯ มี
ต้ น ทุน ของสถานี บ ริ ก ารก๊ า ซธรรมชาติ ส าหรั บ ยานยนต์ ในปี 2557 - 2559 จ านวน 170.21 ล้ า นบาท
210.18 ล้ านบาท และ 184.70 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.48ในปี 2558 และลดลงร้ อย
ละ 12.12 ในปี 2559 และคิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 85.82 ร้ อยละ 80.94 และร้ อยละ 82.58 ของรายได้
จากสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2557 – 2559 ซึง่ ต้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนการซื ้อ
ก๊ าซ NGV มาเพื่อจาหน่ายในสถานีบริ การ สาหรับต้ นทุนจากการออกแบบและก่อสร้ างสถานีบริ การก๊ าซ
ธรรมชาติสาหรั บยานยนต์ ประกอบด้ วย ต้ น ทุนสิ น ค้ า ต้ นทุนว่ าจ้ างผู้รับเหมาช่วง ค่าใช้ จ่า ยเกี่ ยวกับ
พนักงาน เป็ นต้ น บริ ษั ทฯ มีต้นทุนจากการรั บเหมาก่อสร้ างสถานีบริ การก๊ าซ NGV ในปี 2557 - 2559
จานวน 57.03 ล้ านบาท 113.63 ล้ านบาท และ 50.53 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 99.25 ในปี 2558 และลดลงร้ อยละ 55.53 ในปี 2559 และคิ ดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 99.93 ร้ อยละ
110.88 และร้ อยละ 82.55 ของรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างสถานีบริ การก๊ าซ สาหรับต้ นทุนของการ
ให้ บริ การบารุงรักษาสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ประกอบด้ วย ต้ นทุนสินค้ าและวัตถุดิบ
ต้ นทุนว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วง ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็ นต้ น บริ ษัทฯ มีต้นทุนบริ การบารุงรักษาสถานี
บริ การก๊ าซ NGV ในปี 2557 - 2559 จานวน 365.39 ล้ านบาท 327.63 ล้ านบาท และ 157.86 ล้ านบาท
ตามล าดับ คิ ด เป็ น อัต ราส่ ว นลดลงร้ อยละ 10.33 ในปี 2558 และลดลงร้ อยละ 51.82 และคิ ด เป็ น
อัตราส่วนร้ อยละ 107.70 ร้ อยละ 100.41 และร้ อยละ 83.62 ในปี 2559 ของรายได้ จากบริ การบารุงรักษา
สถานีบริ การก๊ าซ NGV ในปี 2557 - 2559 ทังนี
้ ้ ในงวด 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริ ษัทฯ มีต้นทุนจากกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานทางเลือก จานวน 176.40 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 86.31 ของรายได้ จากกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานทางเลือก
3) ต้ นทุนจากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรมมาจากต้ นทุนการซื อ้ สินค้ ามาเพื่อจาหน่ายเป็ นหลักบริ ษัท ฯ มี
ต้ นทุนจากกลุ่มระบบปั๊ มอุตสาหกรรมในปี 2557 - 2559 จานวน 145.30 ล้ านบาท 116.92 ล้ านบาท และ
255.90 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนลดลงร้ อยละ 19.53 ในปี 2558 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 118.87
ในปี 2559 และคิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 65.60 ร้ อยละ 65.59 และร้ อยละ 71.60 ของรายได้ จากกลุม่ ธุรกิจ
ระบบปั๊ มอุตสาหกรรม เนื่องจากต้ นทุนขายที่ผนั แปรตามรายได้ ในแต่ละปี ทังนี
้ ้ ในงวด 6 เดือนแรก ของปี
2560 บริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุน จากกลุ่ม ธุรกิ จ ระบบปั๊ ม อุต สาหกรรมจ านวน 101.99 ล้ า นบาท และคิ ด เป็ น
อัตราส่วนร้ อยละ 72.20 ของรายได้ จากกลุม่ ธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จานวน 178.24 ล้ านบาท 147.25 ล้ าน
บาท และ 144.89 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนลดลงร้ อยละ 17.39 ในปี 2558 และลดลงร้ อยละ 1.60 ในปี
2559 และคิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 8.06 ร้ อยละ 9.11 และร้ อยละ 10.92 ของรายได้ รวมในปี 2557 – 2559 โดยค่าใช้ จ่าย
ในการขายและบริ หารประกอบด้ วย ค่าเสริ มการขาย ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางและยานพาหนะ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้ น สาเหตุหลักของการลดลงของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเกิด
การค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2558 และการกลับรายการค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่เคยบันทึกไว้ ในปี 2559 ทังนี
้ ้ ใน
งวด 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารจานวน 80.68 ล้ านบาท และคิดเป็ นอัตราส่วนร้ อย
ละ 19.97 ของรายได้ รวม
ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริ ษั ทฯ มี กาไรขัน้ ต้ น จานวน 293.87 ล้ านบาท 160.41 ล้ านบาท และ 210.58
ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรขันต้
้ นเท่ากับ ร้ อยละ 13.29 ร้ อยละ 9.92 และร้ อยละ 15.88 ตามลาดับ คิด
เป็ นอัตราส่วนลดลงร้ อยละ 45.41 ในปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 31.28 ในปี 2559 เนื่องจากการรับรู้รายได้ ของงานโครงการ
และมูลค่างานต่อสัญญาที่ไม่คงที่ซงึ่ เป็ นรายได้ หลักของทางบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ งวด 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาไร
ขันต้
้ นจานวน 51.58 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรขันต้
้ นเท่ากับ ร้ อยละ 13.13
ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี ก าไร(ขาดทุน )สุท ธิ จานวน (53.31) ล้ า นบาท 70.61 ล้ า นบาท และ
104.26 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนกาไร (ขาดทุน) สุทธิเท่ากับ ร้ อยละ (1.51) ร้ อยละ 4.16 และร้ อยละ 7.51
ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 140.55 และ ร้ อยละ 47.66 ตามลาดับ เนื่องจากในปี 2557 ได้ บนั ทึกค่าใช้ จ่ายที่เป็ นรายการ
พิเศษที่ส าคัญ และผลขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน เช่น การตัง้ สารองค่าเผื่อการด้ อยค่าอาคารและอุปกรณ์ และ
ค่าใช้ จ่ายจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น เกณฑ์ โดย หากไม่ รวมค่าใช้ จ่า ยพิ เศษที่ เกิ ดจากการจ่า ยโดยใช้ ห้ ุน เป็ นเกณฑ์
บริ ษัทฯ จะมีกาไรสุทธิจานวน 25.26 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 1.13 ทังนี
้ ้ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริ ษัทฯ มี
ขาดทุนสุทธิ จานวน 18.10 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนขาดทุนสุทธิเท่ากับ ร้ อยละ 4.48 จากมูล ค่างานต่อสัญญาของ
กลุ่มธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติที่ลดลง และบันทึกประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงาน
ล่าช้ าจานวน 7.15 ล้ านบาท
สินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ รวม
1,131.17 ล้ านบาท 1,382.38 ล้ านบาท และ 1,378.75 ล้ านบาท ตามลาดับ แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 950.78 ล้ าน
บาท 1,232.07 ล้ านบาท และ 1,132.54 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 84.05 ร้ อยละ 89.13 และร้ อยละ 82.14 ของสินทรัพย์
รวมและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 180.39 ล้ านบาท 150.31 ล้ านบาท และ 246.21 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.95 ร้ อยละ
10.87 และร้ อยละ 17.86 ของสินทรัพย์รวม
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่เป็ นสาระสาคัญ ดังนี ้

Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com
หน้ า 13 จาก 32

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
1) ในปี 2558 และปี 2559 เงินลงทุนระยะสัน้ เท่ากับ 150.02 ล้ านบาท และ 501.50 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
10.85 และ ร้ อยละ 36.37 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยเงินลงทุนระยะสันส่
้ วนใหญ่ จะเป็ นการลงทุน
ในกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี ้
2) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ เท่ากับ 475.60 ล้ านบาท 282.31 ล้ าน
บาท และ 234.86 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 42.05 ร้ อยละ 20.42 และ ร้ อยละ 17.03 ของสิ นทรั พย์รวม
ตามลาดับ เนื่องจากลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นสุทธิส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี ้ตามโครงการ ซึง่ แปรผันตาม
มูลค่าโครงการที่ได้ รับของทางบริ ษัทฯ
3) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ลูกหนี ้ค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ เท่ากับ 40.39 ล้ านบาท
177.62 ล้ า นบาท และ 159.52 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 3.57 ร้ อยละ 12.85 และร้ อยละ 11.57 ของ
สินทรั พ ย์ รวม ตามลาดับ เนื่ องจากบริ ษั ทฯ รั บ รู้ รายได้ ทางบัญ ชีจากงานโครงการที่ แล้ ว เสร็ จตามขัน้
ความสาเร็ จของงานโครงการนันๆ
้ แล้ ว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ส่งใบแจ้ งเก็บค่าบริ การ เนื่องจาก
งานโครงการอยูร่ ะหว่างการตรวจรับงานจากเจ้ าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
4) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 สินค้ าคงเหลือ เท่ากับ 228.50 ล้ านบาท 110.71 ล้ านบาท และ 128.25
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.20 ร้ อยละ 8.01 และร้ อยละ 9.30 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ เนื่องจากในปี
2558 การลดลงของสินค้ าสาเร็ จรูปซึง่ บริ ษัทฯ ได้ นาอุปกรณ์ต่างๆไปใช้ ประโยชน์ในโครงการของกลุ่มธุรกิจ
ก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในส่วนที่เป็ นงานบารุ งรักษาสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
และการตัง้ ค่า เผื่ อลดมูล ค่า สิ น ค้ า ในปี 2559 การเพิ่ ม ขึน้ ของสิ น ค้ า ส าเร็ จรู ป ของกลุ่ม ธุรกิ จระบบปั๊ ม
อุตสาหกรรมซึง่ สอดคล้ องกับยอดรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นในปี 2559
5) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินลงทุนเผื่อขาย เท่ากับ 25.53 ล้ านบาท 19.80 ล้ านบาท และ 16.50
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.26 ร้ อยละ 1.43 และร้ อยละ 1.20 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ เนื่องจากการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวให้ เป็ นไปตามราคาตลาด ณ สิ ้นปี ของการลงทุนในหุ้นสามัญของ Petroleum
Trading Lao Public Company (PTL) ซึง่ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ประเทศลาว
6) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ นที่ ใช้ เป็ น หลัก ประกัน เท่า กับ 34.99 ล้ า นบาท
23.29 ล้ านบาท และ 120.27 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.09 ร้ อยละ 1.68 และร้ อยละ 8.72 ของสินทรัพย์
รวม ตามลาดับ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ถอนหลักประกันในส่วนที่เป็ นของกรรมการบริ ษัท และนาเงินฝาก
ประจาของบริ ษัทฯ ไปใช้ เป็ นหลักประกันแทน
7) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ เท่ากับ 70.35 ล้ านบาท 50.62 ล้ านบาท
และ 42.74 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.22 ร้ อยละ 3.66 และร้ อยละ 3.10 ของสินทรั พย์รวม ตามลาดับ
เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่คืออาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและ
ยานพาหนะ
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,185.43 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน
957.96 ล้ านบาท และคิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 80.81 ของสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 227.47
ล้ านบาทและคิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 19.19 ของสินทรัพย์รวม
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หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม 758.83
ล้ านบาท 469.30 ล้ านบาท และ 426.72 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 67.71 ร้ อยละ 51.40 และร้ อยละ
44.82 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปี 2557 – 2559 ตามลาดับ แบ่งเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน 647.51 ล้ านบาท
443.39 ล้ านบาท และ 406.41 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 85.33 ร้ อยละ 94.48 และร้ อยละ 95.24 ของหนี ้สินรวมและมี
หนี ้สินไม่หมุนเวียน 111.32 ล้ านบาท 25.91 ล้ านบาท และ 20.31 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.67 ร้ อยละ 5.22 และร้ อย
ละ 4.76 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี ้สินที่เป็ นสาระสาคัญดังนี ้
1) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เท่ากับ 117.65 ล้ านบาท 137.46 ล้ าน
บาทและ 13.89 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.50 ร้ อยละ 29.29 และร้ อยละ 3.26 ของหนี ส้ ินรวม ตามลาดับ
เนื่องจากยอดที่ลดลงสอดคล้ องกับจานวนงานโครงการในมือที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
2) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น เท่ากับ 426.59 ล้ านบาท 185.98 ล้ านบาท และ
311.65 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 56.22 ร้ อยละ 39.63 และร้ อยละ 73.03 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ เนื่องจาก
เจ้ าหนี ้ที่คงค้ างส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้จากการซื ้อสินค้ าของกลุม่ ธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้ องกับยอด
รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นและลดลงสาหรับปี จากกลุม่ ธุรกิจนี ้
3) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 หนี ส้ ิน ภายใต้ สัญ ญาเช่า ทางการเงิน ที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี สุท ธิ
เท่ากับ 10.77 ล้ านบาท 8.50 ล้ านบาท และ 6.66 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.42 ร้ อยละ 1.81 ร้ อยละ 1.56 ของ
หนี ้สินรวมตามลาดับ และมีหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เท่า กับ 19.98 ล้ านบาท 9.82 ล้ านบาท และ 8.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.63 ร้ อยละ 2.09 ร้ อยละ 1.88
ตามลาดับ โดย บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษัทฯ ลีสซิ่ง เพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์สาหรับ
ใช้ ในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ มีกาหนดชาระเป็ นรายเดือน อายุสญ
ั ญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 5
ปี ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินรวม 290.86 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน 270.30
ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20.56 ล้ านบาท
สภาพคล่ อง
ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 39.44 ล้ านบาท
483.58 ล้ านบาท และ 90.91 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นสุทธิ 444.14 ล้ านบาท ในปี 2558 และลดลงสุทธิ 392.67 ล้ าน
บาท ในปี 2559 โดยแยกเป็ นรายละเอียดตามกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี ้
1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิ จกรรมด าเนิ น งาน เท่ า กับ 271.32 ล้ า นบาท (30.62) ล้ า นบาท และ 252.06 ล้ า นบาท ตามล าดับ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจาก ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนีอ้ ื่น ลูกหนีค้ ่าก่อสร้ างที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ เจ้ าหนีก้ ารค้ า
และเจ้ าหนี ้อื่น และรายได้ คา่ ก่อสร้ างตามสัญญารับล่วงหน้ า เป็ นหลัก
2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 8.70
ล้ านบาท 3.85 ล้ านบาทและ 443.30 ล้ านบาท ตามลาดับ เนื่องจากบริ ษัทฯ นาเงินไปซื ้อเงินลงทุนระยะสัน้
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3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทฯ มี เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ (272.44) ล้ านบาท 478.61 ล้ านบาท (201.53) ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งการใช้ ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินเกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ ยวข้ องกัน และจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นี ้ ในปี 2558 บริ ษั ทฯ ได้ ออกจาหน่ายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนจานวน
525.00 ล้ านบาท จึงทาให้ บริ ษัทฯ ได้ เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินค่อยข้ างมาก
4) ด้ านอัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทฯ เท่ากับ 1.47 เท่า 2.78 เท่า และ 2.79 เท่าในปี 2557 – 2559 ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 150.18 ล้ านบาท
และอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.54 เท่า
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม 372.33 ล้ านบาท 913.08 ล้ านบาท และ 952.03 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 32.92 ร้ อยละ
66.05 และร้ อยละ 69.05 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ เนื่องจากมาจากผลการดาเนินงาน
และกาไรสุทธิของบริ ษัทฯ ในปี 2558 และปี 2559 และ ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ ออกจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 525.00 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างปี จานวน 30 ล้ านบาท
และ 60.00 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 894.58 ล้ าน
บาท
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16.6. รายการระหว่างกัน
 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษัทฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคล/ นิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ซึง่ สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ ดังนี ้
บุคคล / นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา (“นายเกียรติ”)

2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา (“นางวัชราภรณ์”)

3. นายไกร วิมลเฉลา (“นายไกร”)
4. กิจการร่วมค้ าสยามราชธานี (“JVSR”)
5. กิจการร่วมค้ าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ (“JVEPC”)

6. บริษทั วิมลเฉลา จากัด (“VMC”)
ธุรกิจ : ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

-

-

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้ อยละ 35.35 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
เป็ นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเฉลามีสดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมร้ อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วหลังเสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน
เป็ นสามีของนางวัชราภรณ์
ดารงตาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การ
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้ อยละ 8.55 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
เป็ นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเฉลามีสดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมร้ อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วหลังเสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน
ดารงตาแหน่งกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อ
เป็ นพี่ชายของนายเกียรติ
บริษัทฯ มีสดั ส่วนร่วมค้ าร้ อยละ 90.00 ในส่วนแบ่งของกาไรหรื อขาดทุน
บริษัท สยามราชธานี จากัด ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสดั ส่วนการร่วมค้ าร้ อยละ 10.00 ในส่วนแบ่งของกาไรหรื อขาดทุน
บริษัทฯ มีสดั ส่วนร่วมค้ าร้ อยละ 25.00 ในส่วนแบ่งของกาไรหรื อขาดทุน
บริษัท สยามราชธานี จากัด ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสดั ส่วนการร่วมค้ าร้ อยละ 75.00 ในส่วนแบ่งของกาไรหรื อขาดทุน
แจ้ งเลิกกิจการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
- นายเกียรติ ถือหุ้น VMC ร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
- นางวัชราภรณ์ ถือหุ้น VMC ร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้ แก่ นายเกียรติ
เป็ นบริษัทที่นายไกรและนางสาวอรสา เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
- นายไกร ถือหุ้น VMC ร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
- นางสาวอรสา ถือหุ้น VMC ร้ อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
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บุคคล / นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
7. บริษัท สยามราชธานี จากัด (“SRTN”)
ธุรกิจ : รับจ้ างเหมาบริ การ (Outsourcing Service) ได้ แก่ บริ การรถเช่า บริ การ
พนัก งานขับ รถ บริ การฝึ กอบรมขับ รถฟอร์ คลิ ฟ ท์ บริ ก ารพนักงานส านักงาน
บริการบันทึกข้ อมูล และบริการดูแลสวนหย่อม
8. บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน่ จากัด (“SRA”)
ธุรกิจ : เป็ นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติยี่ห้อ
Siemens
9. บริษัท เค เวนเชอร์ จากัด (“K Venture”)
ธุรกิจ : ประกอบกิจการให้ เช่าพื ้นที่ และจุดพักรถ (Rest Area)

10. บริษัท กฤตน์ เวนทูร่า จากัด (“Krit Ventura”)
ธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น

11. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (“SRPH”)
ธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็ นบริษัทที่นายไกรเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว

- ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
- นายเกียรติ ถือหุ้น SRA ร้ อยละ 64.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว และมีบุคคลที่ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทฯ ถือหุ้น SRA ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ
35.00 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้ แก่ นายเกียรติ
- เป็ นบริ ษัทที่บริ ษัท เมเวธเธอร์ จากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว โดยบริ ษัท เมเวธเธอร์ จากัด มีนางสาวพลอย ปิ่ นแสง (บุตร
ของนายกนกศักดิ์ ปิ่ นแสงซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ) เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ปี 2560 นายกนกศักดิ์ ปิ่ นแสงได้ ออกจากตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ แล้ ว
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
- นายเกียรติ ถือหุ้น K Venture ร้ อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้ แก่ นายเกียรติ
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
- นายเกียรติ ถือหุ้น Krit Ventura ร้ อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
- นางวัชราภรณ์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้ อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
- นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา ซึง่ เป็ นบุตรของนายเกียรติและนางวัชราภรณ์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้ อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
- นายกฤติน วิมลเฉลา ซึง่ เป็ นบุตรของนายเกียรติและนางวัชราภรณ์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้ อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้ แก่ นายเกียรติและนางวัชราภรณ์
- บริ ษัทฯเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว และมีบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SRPH ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้ แก่
นายเกียรติ, นางวัชรี อัตถากร (กรรมการบริษัทฯ), นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการบริษัทฯ)
- กรรมการร่วมกันกันกับบริษัทฯ ได้ แก่ นายเกียรติ, นางวัชรี อัตถากร, นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ และนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
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 รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
บริษัทฯ มีรายการระหว่ างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ งสาหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี ้
ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
1. กิ จ การร่ ว มค้ าสยามราชธานี
(“JVSR”)
ทารายการกับบริ ษัทย่อย

ลักษณะรายการ
1.1 รายได้ จากการขาย
1.2 ลูกหนี ้การค้ า

มูลค่ าของรายการ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
2.16 ล้ านบาท
-

1.3 รายได้ อื่น
(ให้ บริ การบริ หารสานักงาน)

0.90 ล้ านบาท

1.4 ลูกหนี ้อื่น

0.21 ล้ านบาท

1.5 รายได้ ค่ า บริ การงาน
ด้ านวิศวกรรม
1.6 ค่ า บ ริ ก า ร ง า น ด้ า น
วิศวกรรมค้ างรับ

2.61 ล้ านบาท

-

-

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
- เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ เป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยสิ น ค้ าของยี่ ห้ อ
Emerson ซึ่ง เป็ น สิ น ค้ าที่ JVSR ต้ องการน ามาใช้ ในงาน
โค ร ง ก า ร ได้ แ ก่ เค รื่ อ ง Flow Computer แ ล ะ Gas
Chromatograph บริ ษัทฯ จึงด าเนิ นการซือ้ สิ นค้ าดังกล่าว
และขายให้ JVSR ในราคาต้ นทุนบวกกาไร

3.00 ล้ านบาท

0.54 ล้ านบาท

- บริ ษัทฯ ดาเนินการบริ หารสานักงานให้ แก่ JVSR เช่น การ
บริ หารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็ น
ต้ น บริ ษัทฯ จึงเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นรายเดือนตาม
อัตราที่ระบุตามสัญญาจ้ างบริ หารสานักงาน

11.99 ล้ านบาท

2.30 ล้ านบาท

- บริ ษัทฯ ได้ ส่งวิศวกรไปปฏิบตั ิงานในโครงการของ JVSR จึง
เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นรายเดือน อ้ างอิงตามอัตรา
เงินเดื อนวิศ วกรในแผนก MPT/Project and Construction
ของบริ ษัทฯ ที่เกิดขึ ้นจริ งบวกกาไรส่วนเพิ่มตามแนวทางที่
บริ ษัทฯ พิจารณาเข้ าทารายการกับบุคคลภายนอก

ความจาเป็ นของรายการ
- เป็ นรายการตามปกติ
- เป็ นราคาตามต้ นทุนบวกก าไรส่วน
เพิ่ ม ที่ ต่ า กว่า อัต ราก าไรส่ ว นเพิ่ ม ที่
คิด จากลูกค้ ารายอื่น เนื่ องจากเป็ น
การจ าหน่ า ยสิ น ค้ าไม่ ไ ด้ รวมค่ า
ติ ด ตัง้ และบริ ก ารต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
และมีเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ า
รายอื่น จึงมีความสมเหตุสมผล และ
ไม่ได้ ทาให้ บริ ษัทฯ เสียประโยชน์
- การท ารายการดั ง กล่ า วมี ก ารคิ ด
ค่ าบริ การตามที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาที่
ตกลงระหว่างคู่สัญ ญา โดยอ้ างอิ ง
ประมาณการค่าใช้ จ่ายตามปริ มาณ
งานและจานวนคนที่ให้ บริ การ
- การท ารายการดั ง กล่ า วมี ความ
สมเหตุสมผล โดยมีการคิดค่าบริ การ
ตามเงิ น เดื อ นวิ ศ วกรที่ เกิ ด ขึ น้ จริ ง
อ้ างอิงจานวนวิศวกรที่บริ ษัทฯ ส่งไป
ปฏิบตั ิงาน และประมาณชัว่ โมงการ
ทางานของบุคคลดังกล่าวบวกกาไร
ส่ ว นเพิ่ ม ตามแนวทางที่ บ ริ ษั ท ฯ
พิ จ ารณาเข้ าท ารายการกั บ บุ ค ล
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ลักษณะรายการ
1.7 เงินให้ ก้ ยู ืม

1.8 รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
1.9 ดอกเบี ้ยค้ างรับ

มูลค่ าของรายการ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
ยอดต้ นปี
50.70 ล้ าน
ยอดต้ นปี
47.00 ล้ านบาท
บาท
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี 118.70 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี 15.00 ล้ าน
ลดลงระหว่างปี (115.00) ล้ านบาท
บาท
ยอดปลายปี
50.70 ล้ านบาท
ลดลงระหว่างปี
(59.70) ล้ าน
บาท
3.00 ล้ านบาท
ยอดปลายปี
6.00 ล้ าน
บาท
0.46 ล้ านบาท
0.80 ล้ านบาท
0.17 ล้ านบาท

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
- ในระหว่างปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ให้ เงินกู้ยืมระยะสัน้ จานวน
118.70 ล้ า นบาท เพื่ อ ใช้ เป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย นในกิ จ การ
และได้ รับคืนบางส่วนจานวน 115.00 ล้ านบาท คงเหลือเงิน
ให้ ก้ ูยืม จ านวน 50.70 ล้ านบาท ต่ อมาในระหว่างงวดหก
เดื อนสิ น้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุนายน 2560 บริ ษั ทได้ ให้ เงิน กู้ยื ม
เพิ่ ม เติ ม อี ก 15.00 ล้ านบาท เพื่ อใช้ เป็ นเงิ นทุน หมุนเวีย น
และใช้ ในงานโครงการ ทัง้ นี ้ ในระหว่างงวดบริ ษัทฯ ได้ รับ
ชาระเงินกู้ยืมบางส่วนจานวน 59.70 ล้ านบาท
- เดือนมี นาคม 2558 และเดื อนพฤศจิกายน 2558 บริ ษั ทฯ
ได้ ปรั บ อั ต ราดอกเบี ย้ เป็ น MLR - 1% และ MLR + 1%
ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าอัต ราดอกเบี ย้ ต้ นทุนเฉลี่ ยที่ บริ ษัท ฯ
ได้ รับจากธนาคาร ทังนี
้ ้ เงินให้ ก้ ูยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์
ค ้าประกันและมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม

ความจาเป็ นของรายการ
- การท ารายการดังกล่ าวเป็ น การให้
ความ ช่ ว ยเหลื อท างการเงิ น แก่
กิจการร่วมค้ าซึง่ บริ ษัทฯ มีส่วนเป็ นผู้
ร่ ว มทุ น อย่ า งไรก็ ดี หากรายการ
ดังกล่ าวเกิ ด ขึน้ อี ก ควรเป็ น ไปตาม
มาตรการและขันตอนการอนุ
้
มตั ิการ
ท ารายการระหว่า งกัน ของบริ ษั ท ฯ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ปรับอัตราดอกเบีย้
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 และวันที่
12 พฤศจิ ก ายน 2558 เป็ นต้ นไป
ดังนี ้
1) บริ ษัทในเครื อกู้ยืมเงินจากบริ ษัท
ฯ ในอัตราดอกเบีย้ MLR - 1% และ
MLR +1% ตามลาดับ
2) บริ ษั ท ฯ กู้ ยื ม เงิ น จากบริ ษั ท ใน
เครื อ ในอัต ราดอกเบี ย้ MLR - 3%
และ MLR - 1% ตามลาดับ
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2. กิจการร่วมค้ าสยามราชธานีและ
เอ็นจิเนียริ่ งโปรดักส์ (“JVEPC”)
ทารายการกับบริ ษัทย่อย
แ จ้ ง เลิ ก กิ จ ก า ร เมื ่ อ วั น ที ่ 30
ธันวาคม 2559

ลักษณะรายการ
2.1 รายได้ อื่น
(ให้ บริ การบริ หารสานักงาน)

มูลค่ าของรายการ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
0.06 ล้ านบาท

2.2 ลูกหนี ้อื่น

-

2.3 เงินปั นผลรับ

-

2.4 ส่ ว นแบ่ ง ก าไรจากการ
เลิกกิจการ

-

-

2.00 ล้ านบาท
0.16 ล้ านบาท

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
- บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น การบริ ห ารส านั ก งานให้ แก่ JVEPC เช่ น การ
บริ ห ารงานในส่ วนการเงิ น และบัญ ชี ทรั พ ยากรบุค คล เป็ น ต้ น
บริ ษัทฯ จึงเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นรายเดือนตามอัตราที่
ระบุตามสัญญาจ้ างบริ หารสานักงาน

- ในเดื อนพฤศจิกายนปี 2559 JVEPC ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล
จากกิจการร่ วมค้ าฯ เป็ นจานวนเงิน 8 ล้ านบาท โดยแบ่งให้ ผ้ รู ่ วม
ลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนโดยจ่ายให้ บริ ษัทฯ 2 ล้ านบาท และ
จ่ายให้ SRTN จานวน 6 ล้ านบาท และในเดือนธันวาคมปี 2559
JVEPC ได้ แบ่งส่วนแบ่งกาไรจากการเลิกกิจการ เป็ นจานวนเงิน
0.66 ล้ านบาท โดยแบ่งให้ ผ้ ูร่วมลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนโดย
จ่ายให้ บริ ษั ทฯ 0.16 ล้ านบาท และจ่ายให้ SRTN จานวน 0.49
ล้ านบาท ทั ง้ นี ้ JVEPC ได้ แจ้ งเลิ ก กิ จ การแล้ วเมื่ อ วั น ที่ 30
ธันวาคม 2559

ความจาเป็ นของรายการ
- การท ารายการดัง กล่ า วมี ก ารคิ ด
ค่าบริ การตามที่ระบุไว้ ในสัญญาที่
ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้ างอิง
ป ระ ม าณ ก ารค่ าใช้ จ่ าย ต า ม
ป ริ ม าณ งาน แล ะจ าน วน ค น ที่
ให้ บริ การ
- การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตาม
ข้ อตกลงระหว่ า งผู้ ร่ ว มลงทุ น มี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการร่วมค้ า
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ลักษณะรายการ
2.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้

2.6 ดอกเบี ้ยจ่าย

มูลค่ าของรายการ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
ยอดต้ นปี
6.16 ล้ าน
บาท
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
- ล้ านบาท
ลดลงระหว่างปี
(6.16) ล้ าน
บาท
ยอดปลายปี
- ล้ าน
บาท

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
- ในเดือนตุลาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมทังจ
้ านวน
แล้ ว
- เดิม JVEPC มีการคิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 3.00 ต่ อปี ต่อมา
ในเดื อนมี นาคม 2558 JVEPC ได้ ปรับอัตราดอกเบีย้ เป็ น MLR 3% ซึ่งเป็ น อัต ราดอกเบี ย้ ที่ ต่ ากว่าอัต ราดอกเบี ย้ ต้ นทุน เฉลี่ ย ที่
บริ ษัทฯ ได้ รับจากธนาคาร ทังนี
้ ้ เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์
ค ้าประกันและมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม

0.12 ล้ านบาท

ความจาเป็ นของรายการ
- การทารายการดังกล่าวเกิด ขึ ้นเพื่ อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยเสริ ม
สภ าพ ค ล่ อ งในกิ จการ ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จของ
บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ อัตราดอกเบี ้ยที่
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ เป็ น อัต ราที่ ต่ า กว่ า
อัตราดอกเบี ้ยต้ นทุนเฉลี่ยที่บริ ษัทฯ
ได้ รับจากธนาคาร จึงเห็นว่ามีความ
ส ม เห ตุ ส ม ผ ล แล ะเป็ น ไป เพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ได้ ปรับอัต ราดอกเบีย้ ตัง้ แต่ วนั ที่ 1
มีนาคม 2558 เป็ นต้ นไป ดังนี ้
1) บริ ษั ท ในเครื อ กู้ ยื ม เงิ น จาก
บริ ษั ท ฯ ในอัต ราดอกเบี ย้ MLR 1%
2) บริ ษัท ฯ กู้ยื ม เงิน จากบริ ษั ทใน
เครื อในอัตราดอกเบี ้ย MLR - 3%
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3. บ ริ ษั ท วิ ม ล เฉ ล า จ า กั ด
(“VMC”)

ลักษณะรายการ
3.1 ค่าเช่าพื ้นที่
(ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่)

มูลค่ าของรายการ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
3.42 ล้ านบาท
6.84 ล้ านบาท

3.2 ค่าเช่าพื ้นที่
(เพื่อเก็บสินค้ าภายในอาคาร)

0.40 ล้ านบาท

0.81 ล้ านบาท

3.3 ค่าเช่าพื ้นที่
(เพื่ อ เก็ บ สิ น ค้ าภ าย น อ ก
อาคาร)

0.11 ล้ านบาท

0.22 ล้ านบาท

3.4 ค่าเช่าพื ้นที่ค้างจ่าย

1.36 ล้ านบาท

1.37 ล้ านบาท

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
- บริ ษัทฯ เช่าพื ้นที่พร้ อมบริ การต่างๆ จาก VMC เพื่อใช้ เป็ นสถาน
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ โดยมีกาหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่า
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าและบริ การรวม 300
บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริ เวณใกล้ เคียง
อยู่ที่ประมาณ 250 - 350 บาทต่อตารางเมตร
- บริ ษั ท ฯ เช่า พื น้ ที่ จาก VMC เพื่ อ ใช้ เป็ น พื น้ ที่ เก็ บ สิ น ค้ า โดยมี
กาหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญ ญาเช่ าสิ น้ สุด วันที่ 31 ธัน วาคม
2560 ในอัต ราค่ าเช่ าและบริ ก ารรวม 100 บาทต่ อ ตารางเมตร
เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริ เวณใกล้ เคียงอยู่ที่ประมาณ 85 130 บาทต่อตารางเมตร
- บริ ษั ท ฯ เช่า พื น้ ที่ จาก VMC เพื่ อ ใช้ เป็ น พื น้ ที่ เก็ บ สิ น ค้ า โดยมี
กาหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญ ญาเช่ าสิ น้ สุด วันที่ 31 ธัน วาคม
2560 ในอัต ราค่ า เช่ า และบริ ก ารรวม 35 บาทต่ อ ตารางเมตร
เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริ เวณใกล้ เคียงอยู่ที่ประมาณ 32 37.50 บาทต่อตารางเมตร

ความจาเป็ นของรายการ
- ก ารเช่ า พื ้น ที่ ส าห รั บ เป็ น ที่ ตั ้ง
ส านัก งานและเก็ บ สิ น ค้ าดังกล่า ว
เป็ นรายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษัทฯ มีอตั ราค่าเช่าสมเหตุสมผล
และมี เงื่ อนไขค่ าเช่า โดยทั่วไป จึ ง
ถือได้ ว่าการเข้ าทารายการดังกล่าว
มี ค วามเหมาะสมและเป็ น ไปตาม
แนวทางการด าเนินธุ รกิจโดยปกติ
เส มื อน กั บ ก ารท าราย ก ารกั บ
บุคคลภายนอก
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4. บริ ษั ท สยามราชธานี ออโต
เมชัน่ จากัด (“SRA”)

ลักษณะรายการ
4.1 ซื ้อสินค้ าและบริ การ
4.2 เจ้ าหนี ้การค้ า

มูลค่ าของรายการ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
0.11 ล้ านบาท
0.23 ล้ านบาท
0.03 ล้ านบาท

0.02 ล้ านบาท

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
- เนื่องจาก SRA เป็ นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าประเภท
อุป กรณ์ ค วบคุ ม อัต โนมัติ ข องยี่ ห้ อ Siemens ที่ ใช้ คู่กับ สิ น ค้ า ที่
บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ตั ว แท น จ าห น่ าย ให้ แก่ Siemens คื อ เค รื่ อง
Compressor ทั ง้ นี ้ บ ริ ษั ท ฯ จ าเป็ นต้ องซื อ้ สิ นค้ าดั ง กล่ า ว
เนื่องจากไม่สามารถนาสินค้ ารุ่ นอื่นมาทดแทนได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ
จึงซื ้อสินค้ าดังกล่าวจาก SRA เพื่อจาหน่ายต่ อให้ กับลูกค้ า และ
เพื่อติดตังในงานโครงการของบริ
้
ษัทฯ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไข
ทางการค้ าทัว่ ไป

ความจาเป็ นของรายการ
- การท ารายการดั ง กล่ า วมี ค วาม
สมเหตุส มผลและเป็ นไปตามแนว
ทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยปกติ ใ น
ราค าตล าด และมี เงื่ อ น ไขท าง
การค้ าทั่ ว ไป เสมื อ นกั บ การท า
รายการกับบุคคลภายนอก
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5. บริ ษัท เค เวนเชอร์ จากัด
(“K Venture”)

ลักษณะรายการ
5.1 รายได้ อื่น
( บ ริ ษั ท ฯ ส า ร อ ง จ่ า ย
ค่ า ธรรมเนี ย มในการออก
หนังสือค ้าประกัน)

มูลค่ าของรายการ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
0.01 ล้ านบาท
0.06 ล้ านบาท

5.2 ค่าเช่า

0.04 ล้ านบาท

0.07 ล้ านบาท

5.3 ค่าเช่าค้ างจ่าย

0.01 ล้ านบาท

0.01 ล้ านบาท

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
- เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญาจัดตังจุ
้ ดพักรถโดยสารและสถานี
บริ การก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์กบั บขส. ในเขตพื ้นที่จาหวัด
กาแพงเพชรและพิ ษ ณุ โลก และได้ วางหลัก ประกันสัญ ญาเต็ ม
จานวน ต่ อ มาบริ ษั ท ฯ ได้ โ อนสิ ท ธิ ก ารจัด ตัง้ จุด พัก รถให้ แก่ K
Venture ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทฯ และ K Venture จึงแบ่งหลักประกัน
ส าหรั บ การค า้ ประกั น ตามสั ญ ญาจั ด ตั ง้ จุ ด พั ก รถ ฉะนั น้ K
Venture จึ ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการช าระค่ า ธรรมเนี ย มการออก
หนังสือค ้าประกันธนาคาร ตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินของกิจการ
จัด ตัง้ จุด พักรถ บริ ษัทฯ จึงเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนี ยมดังกล่าวตาม
สัดส่วนเป็ นจานวนเท่ากับ 61,250 บาท
- เนื่องจากนายเกียรติได้ จาหน่ายที่ดินที่บริ ษัทฯ ใช้ เป็ นที่ตงสถานี
ั้
บริ ก าร NGV ให้ แก่ K Venture ทัง้ หมดในเดื อ นธัน วาคม 2557
ดังนัน้ บริ ษั ท ฯ จึงด าเนิ น การทาสัญ ญาเช่าที่ ดิ นกับ K Venture
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- บริ ษัทฯ ทาสัญญาเช่าที่ ดิน ซึ่งตัง้ อยู่โฉนดเลขที่ 6242 (ตาม
รายละเอียดสัญญาที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ หัวข้ อ 5.7 ข้ อ
1) ในอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็ นอัตราที่ต่ากว่า
ราคาประเมิ น จากผู้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระที่ อ ยู่ในรายชื่ อของ
สานักงานก.ล.ต. ซึง่ เท่ากับ 8,000 บาทต่อเดือน
- บริ ษัทฯ ทาสัญญาเช่าที่ดินซึง่ ตังอยู
้ ่โฉนดเลขที่ 124347 (ตาม
รายละเอียดสัญญาที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ หัวข้ อ 5.7 ข้ อ
1) ในอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็ นอัตราที่ต่ากว่า
ราคาประเมิ น จากผู้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระที่ อ ยู่ในรายชื่ อของ
สานักงานก.ล.ต. ซึง่ เท่ากับ 14,083 บาทต่อเดือน

ความจาเป็ นของรายการ
- การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ที่ ที่ เกิ ด จากการโอนสิ ท ธิ ธุ ร กิ จ จุ ด
พั ก รถโดยสารให้ แก่ K Venture
โดยบริ ษัทฯ ได้ เรี ยกค่าธรรมเนี ยม
การออกหนังสือค ้าประกันธนาคาร
ตามสั ด ส่ ว นมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ข อง
กิจการจัดตัง้ จุดพักรถโดยสารจาก
K Venture ซึ่งมีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง
และเป็ นไปตามบั น ทึ ก ข้ อตกลง
เกี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ด ชอบภายใต้
การโอนสิ ท ธิ ก ารจั ด ตั ง้ จุ ด พั ก รถ
โดยสาร
- การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการ
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ
โดยมี อัต ราค่ า เช่ า ที่ ดิ น ที่ ต่ า กว่ า
ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่
อยู่ในรายชื่ อของส านักงานก.ล.ต.
และมีเงื่อนไขการเช่าโดยทัว่ ไป จึงมี
ความสมเหตุ ส มผลเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์ ของบริ ษั ท ฯ จึงถื อได้ ว่า
การท ารายการดั ง กล่ า วมี ค วาม
เหมาะสม

Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com
หน้ า 25 จาก 32

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
6. บริ ษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิง้
จากัด
(“SRPH”)

ลักษณะรายการ
6.1 เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

มูลค่ าของรายการ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
7.50 ล้ านบาท
-

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
- เนื่ องจากบริ ษั ทฯ ต้ องการเพิ่ ม ความคล่องตัวในการขยายการ
ลงทุ น ไปยั ง ธุ ร กิ จ กลุ่ ม พลั ง งาน โดยจะเริ่ ม จากการลงทุ น ใน
โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ และเพื่อขยายธุรกิ จ
ไปสู่ธุรกิจด้ านพลังงานอื่นในอนาคต

ความจาเป็ นของรายการ
- การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ที่ เพิ่ ม ความคล่อ งตัว ในการลงทุน
และการขยายตั ว ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
ด้ า นพลังงาน โดยจะเริ่ ม จากการ
ลงทุ น ในโครงการโรงไฟฟ้ า จาก
พ ลั ง งานแสงอาทิ ตย์ และเพื่ อ
รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ ไปสู่ ธุ ร กิ จ
ด้ านพลังงานอื่นในอนาคต จึงถือได้
ว่าการทารายการดังกล่าวมี ค วาม
เหมาะสม
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 สรุปภาระคา้ ประกันหนีส้ ินของบริษัทฯ และกิจการร่ วมค้ าโดยบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีดังนี ้
ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้ รับวงเงินกู้

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ

ธนาคารพาณิชย์ แห่ งที่ 1 : วงเงินกู้ยืม 493.00 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ







เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสือค ้าประกัน
เลตเตอร์ ออฟเครดิตภายในประเทศ เลตเตอร์
ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
หนังสือค ้าประกันเพื่อออกสินค้ า
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
สัญญาปริ วรรตเงินตรา

รายละเอียดสินทรัพย์ คา้ ประกัน
 จานาสิทธิในเงินฝากประจา กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อ
ใช้ ในการดาเนินงานธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขของเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน ทังนี
้ ้
การค ้าประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค ้าประกันและจานอง
แต่อย่างใดและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เนื่องจากมีความจาเป็ น
ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้
ในการดาเนินธุรกิจ
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ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้ รับวงเงินกู้

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ

ธนาคารพาณิชย์ แห่ งที่ 2 : วงเงินกู้ยืม 432.98 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ







บริ ษัทฯ/
และ
SRTN

JVSR

เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสือค ้าประกัน
เลตเตอร์ ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
หนังสือค ้าประกัน สาหรับโครงการวางท่อส่งก๊ าซ
ธรรมชาติและอุปกรณ์ควบคุมโรงไฟฟ้านวนคร
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
สัญญาปริ วรรตเงินตรา

 โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติและงานก่อสร้ าง
สถานี ค วบคุ ม ความดัน และวัด ปริ ม าณก๊ าซของ
บริ ษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จากัด
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
- หนังสือค ้าประกัน
- เลตเตอร์ ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
 โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติและงานก่อสร้ าง
สถานี ค วบคุ ม ความดัน และวัด ปริ ม าณก๊ าซของ
บริ ษัท พีพีทีซี จากัด
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
- หนังสือค ้าประกัน
- เลตเตอร์ ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท

รายละเอียดสินทรัพย์ คา้ ประกัน

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 จานาสิทธิในเงินฝากประจา กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

เป็ นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อ
ใช้ ในการดาเนินงานธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขของเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน ทังนี
้ ้
การค ้าประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค ้าประกันและจานา
แต่อย่างใดและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เนื่องจากมีความจาเป็ น
ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้
ในการดาเนินธุรกิจ

 บริษัทฯ และ SRTN ค ้าประกัน
 มอบอานาจการรับเงินโครงการให้ แก่ธนาคาร

เป็ นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อ
ใช้ ในการดาเนินงานธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขของเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน ทังนี
้ ้
การค ้าประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทฯ และ SRTN ค ้าประกัน
 มอบอานาจการรับเงินโครงการให้ แก่ธนาคาร

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค ้าประกันแต่อย่างใด
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เนื่องจากมีความจาเป็ นที่จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินธุรกิจ
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ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้ รับวงเงินกู้

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ

รายละเอียดสินทรัพย์ คา้ ประกัน

 โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติและงานก่อสร้ าง
สถานี ควบคุม ความดันและวัดปริ ม าณก๊ าซของ
โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
- หนังสือค ้าประกัน
- เลตเตอร์ ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
 โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติและงานก่อสร้ าง
สถานี ควบคุม ความดันและวัดปริ ม าณก๊ าซของ
โรงไฟฟ้าภายในโรงกลั่นนา้ มันบริ ษั ท ไทยออยล์
จากัด (มหาชน)
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
- หนังสือค ้าประกัน
 โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติและงานก่อสร้ าง
สถานี ควบคุม ความดันและวัดปริ ม าณก๊ าซของ
โรงไฟฟ้าคลองหลวง ปทุมธานี
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
- หนังสือค ้าประกัน
- เลตเตอร์ ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
- สัญญาปริ วรรตเงินตรา
 โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติและงานก่อสร้ าง
สถานี ควบคุม ความดันและวัดปริ ม าณก๊ าซของ
โรงไฟฟ้าบ้ านโป่ ง ราชบุรี
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
- หนังสือค ้าประกัน
- เลตเตอร์ ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
สัญญาปริ วรรตเงินตรา

 บริ ษัทฯ และ SRTN ค ้าประกัน
 มอบอานาจการรับเงินโครงการให้ แก่ธนาคาร

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 บริ ษัทฯ และ SRTN ค ้าประกัน
 มอบอานาจการรับเงินโครงการให้ แก่ธนาคาร

 บริ ษัทฯ และ SRTN ค ้าประกัน
 มอบอานาจการรับเงินโครงการให้ แก่ธนาคาร

 บริ ษัทฯ และ SRTN ค ้าประกัน
มอบอานาจการรับเงินโครงการให้ แก่ธนาคาร
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ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้ รับวงเงินกู้

ธนาคารพาณิชย์ แห่ งที่ 3 : วงเงินกู้ยืม 352.00 ล้ านบาท
บริษัทฯ
บริษัทฯ

บริ ษัทฯ/และSRTN

JVSR

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ






เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
สัญญาปริวรรตเงินตรา
วงเงินฟรีทการ์ ด
เลตเตอร์ ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท และ/หรือ สินเชื่อ
เพื่ อ การช าระค่ า สิ น ค้ า และ/หรื อ เลตเตอร์ อ อฟ
เครดิตภายในประเทศ
 หนังสื อ ค า้ ประกัน ส าหรั บ ซื อ้ -ขายก๊ า ซ NGV จาก
ปตท.
 หนั ง สื อ ค า้ ประกั น เพื่ อ ค า้ ประกั น ซองสัญ ญาต่ อ
หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 หนังสือค ้าประกัน

รายละเอียดสินทรัพย์ คา้ ประกัน

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 จานาสิทธิในเงินฝากประจา กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

เป็ นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้
ในการดาเนินงานธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขของเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน ทังนี
้ ้การค ้า
ประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค ้าประกัน จานอง และ
จานาแต่อย่างใดและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการด าเนิ นธุรกิ จของบริ ษั ทฯ เนื่ องจากมีค วาม
จาเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อ
ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ

 บริ ษัทฯ และ SRTN ค ้าประกัน

เป็ นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้
ในการดาเนินงานธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขของเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน ทังนี
้ ้การค ้า
ประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค ้าประกัน จานอง และ
จานาแต่อย่างใดและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการด าเนิ นธุรกิ จของบริ ษั ทฯ เนื่ องจากมีค วาม
จาเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อ
ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
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16.7. ประมาณการทางการเงิน
-ไม่มี16.8. ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
-ไม่มี17. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการมีคงามเห็นว่าในการทาธุรกรรมครัง้ นี ้บริ ษัทฯ มีเงินสดเพียงพอในการดาเนินการเนื่องจาก เงินสด
45,000,000 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในกิจการและ/หรื อเงินที่ได้ รับจากการระดมทุน IPO และส่วนที่เหลือชาระ
โดยการการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50
บาทจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน T-Holding
18. คดีหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญที่อยู่ในระหว่ างดาเนินการ
บริ ษั ทฯ มี ข้อพิ พ าททางกฎหมายที่คดียังไม่สิน้ สุด และอาจมี ผ ลกระทบด้ านลบต่อสิ นทรั พย์ ของบริ ษั ทฯ ใน
จานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 อยู่ 1 กรณี ซึง่ ข้ อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ ้นในปี
2555 สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
บริ ษัทฯ ได้ รับแบบแจ้ งการประเมินอากรเรี ยกเก็บเงินค่าอากรขาเข้ าจากการนาเข้ าอุปกรณ์ ติดตังระบบก๊
้
าซใน
รถยนต์ (Conversion Kits) จานวน 42 แบบจากกรมศุลกากร แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ชาระค่าอากรที่ขาด ภาษี มลู ค่าเพิ่มที่
ขาด ปรับหนึ่งเท่าของภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ขาด อากรเพิ่มตามระยะเวลา ภาษี มลู ค่าเพิ่มตามระยะเวลาและค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมเป็ นจานวนเงิน 65.89 ล้ านบาท ซึ่งกรณี ดงั กล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ส่ ว นอุท ธรณ์ พิ กัด ศุล กากร กรมศุล กากร โดยยัง มิ ได้ เป็ น คดี ค วามทางศาลแต่ อ ย่ า งใด ยังไม่ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
19. ผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริ ษัท กับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
โปรดดูรายละเอียดในรายการระหว่างกัน
20. สรุ ปสัญญาสาระของสัญญาที่สาคัญๆ ในช่ วงสองปี ที่ผ่านมา
โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในแบบ 56-1 เพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ในวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560 และบริ ษัทฯ
ได้ มีการทาสัญญาร่ วมทุนเพื่อดาเนินธุรกิจบริ หารจัดการอาคารจอดรถของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (ซึง่ ได้ เปิ ดเผยใน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์) และสัญญารับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด พิจารณาเพิ่มเติม
สารสนเทศที่เปิ ดเผยตามบัญชี 1
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21. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ ผ้ ูถือหุ้เลิกออกเสียงลงคะแนนได้ และชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทอย่ าง
น้ อย 1 ท่ าน ที่เป็ นรับมอบฉันทะ
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 10
22. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้ เสียและ/หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้ า
ร่ วมประชุม มีมติอนุมัติการทารายการนี ้ เนื่องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่า การซื ้อและรับโอนสินทรัพย์ทงั ้ หมดของ THolding ซึ่งรวมถึงหุ้นของ T เป็ นจานวนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
จะทาให้ เกิดการสร้ างเสริ มประโยชน์
ร่วมกัน (Synergy) เนื่องจาก T เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจด้ านการออกแบบและติดตังสถานี
้
วดั ของไหล
การทารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding และ T มีประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ฯ ตามที่กล่าวโดยละเอียดในข้ อ 10) นอกจากนี ้ การกาหนดราคาการรับโอนกิจการมูลค่า 313,450,000 บาท นัน้
เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ การกาหนดราคาโดย
อ้ างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิ ดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมุติฐานที่สาคัญ
ได้ แก่ ผลการดาเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การชาระค่าตอบแทนการซื ้อและรับโอนส่วนหนึ่งด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ยังเป็ นการช่วย
รักษาสภาพคล่องของกิ จการให้ มีกระแสเงินสดไปใช้ ในการขยายธุรกิ จที่จะสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ ใน
อนาคต และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อตอบแทนการรับโอนยังเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
ของ T ในการสร้ างผลประโยชน์ร่วมกันกับกลุม่ บริ ษัทอีกทางด้ วย
23. ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ แ ตกต่ างจากความคิด เห็น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ข้ างต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงขอเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com
หน้ า 32 จาก 32
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้คานิยามศัพท์ให้มคี วามหมายตามที่ระบุสาหรับใช้ในเอกสารฉบับนี้ ดังนี้
คาย่อ
ชื่อเต็ม
บริษัท หรือ SR
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
SCN
บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน)
SRICHA
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
SRCH
บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จากัด
SRPH
บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด
MLR
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้าราใหญ่ชั้นดี
TKS
บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด
T-Holding
บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด
T
บริษัท เทคโทรนิค จากัด
TAKUNI
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
TRC
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงาน ก.ล.ต.
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทจ.20/2551
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข่าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน
ทจ.21/2551
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกีย่ วโยงกัน
กจ. 17/2551
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.
17/2551 เรื่องเรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์
การห้ามขายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

และวิธีการพิจารณาค่าขอให้รบั หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่ม
ทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA
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ที่ APM 113 / 2560
เรื่อง
เรียน

วันที่ 28 สิงหาคม 2560
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สยามราช
จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SR”) ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2560 มี ม ติ อ นุ มั ติ การซื้ อและรั บ โอนกิ จการจาก บริ ษั ท เทคโทรนิ ค โฮลดิ้ ง จ ากั ด (“T-Holding”) ด้ วย
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญารับโอนกิจการ สัญญาตกลง
กระทาการ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทารายการ ซึ่งมีมูลค่าที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท โดย
บริษัท จะชาระเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจานวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ตาม
อัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระการรับโอนกิจการของ T-Holding เท่ากับ ร้อยละ 12.78 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท โดยกาหนดราคา หุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ T-Holding และ บริษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”) อันเป็นบริษัทย่อย ของ T-Holding ซึ่งถือ
หุ้น T จานวน 59,998 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 (รวมเรียกว่ากิจการทั้งหมดของ T-Holding) เพื่อเป็นการตอบแทนการรับ
โอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน รวมไปถึงหุ้นสามัญของ T นอกจากนี้บริษัทยังจะแต่งตั้งนายต่อโชค
เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร ของ T-Holding และ T เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร
ของบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทภายหลังการทารายการ
ภายหลังการทารายการดังกล่าว ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัท เพิ่มขึ้น 38.35 ล้านบาท จากเดิม
300.00 ล้านบาท เป็น 338.35 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement:
PP) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น T-Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท
เป็นการจัดสรรให้นายต่อโชค เล้าลือชัย จานวน 46,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.80 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ภายหลังการทารายการและจัดสรรให้แก่นายชัชวาล เจตจานงกิ จ จานวน 30,680,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.53 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการทารายการ หลังจากนั้น T-Holding จะดาเนินการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทกั บกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในปี 2560 และเริ่มกระบวนการชาระบัญชี ทาให้ T มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นกรรมการใน T เพิ่มเติม 3 ตาแหน่ง
ในส่วนกรรมการของ T ยังคงมีนายต่อโชค เล้าลือชัยและนายชัชวาล เจตจานงกิจ ร่วมเป็นกรรมการ เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่
บุคคลทั้งสองถืออยู่ก่อนจานวน 497,600 หุ้นและ 89,000 หุ้น จะทาให้บุคคลทั้งสองมีหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังการทา
รายการเป็น 46,517,600 และ 30,769,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.87 และ 4.55 ตามลาดับ ภายหลังการโอนกิจการ
ทั้งหมดแล้ว
ทั้งนี้ การได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดของ T-Holding ถือว่าเป็นการได้มาซึง่ กิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็น
ของบริษัท ตามมาตรา 107 แห่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) และเป็นการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.20/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“เกณฑ์ได้มาหรือจาหน่าย
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ไป”) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 21-01 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
โดยการทารายการดังกล่าวมีขนาดรายการได้มาสูงสุดคานวณด้วยเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเท่ากับร้อยละ 34.70
ทั้งนี้เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิด ขึ้นก่อนหน้า 6 เดือน เท่ากับร้อยละ 36.65 ตามวิธีคานวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน ทาให้บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 63.09 ด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึง
เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปโดยมีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ
50 แต่ต่ากว่าร้อยละ 100 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องจัดทารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการทารายการของบริษัท ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทารายการด้วย
คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ ภายหลังการทารายการได้มาซึง่ ทรัพย์สินด้วยการซือ้ และรับโอนกิจการทั้งหมด จาก T-Holding บริษัทจะ
แต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัย เป็นกรรมการบริหาร (มีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร) และ กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ส่งผลให้รายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมี
มูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20.00 ล้านบาท และสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
ซึ่ ง ท าให้ บ ริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยสารสนเทศต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ซึ่งกาหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของบริษัท และขออนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ประกอบด้วย นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจานวน 497,600 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.08 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยาของนายต่อโชค เล้า
ลือชัย ถือหุ้นของบริษัทจานวน 180,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ปัจจุบันถือหุ้นของ
บริษัทจานวน 89,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทก่อนการทารายการ รวมจานวนหุ้น
ทั้งสิ้น 766,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13 (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560) ของจานวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทก่อนการทารายการ
จากเหตุข้างต้นบริษัทจึงได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “APM”)
ให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แ ละ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ เพื่อประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม
2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 ซึ่งในการจัดทาความเห็นฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความเป็นอิสระและกระทาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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การทารายการในครั้งนี้ มีข้อดีและข้อด้อยของการทารายการ ข้อดีและข้อด้อยของการไม่ทารายการ ข้อดีและ
ข้อด้อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ข้อดีและข้อด้อยของการทารายการกับบุคคลภายนอก และ
ความเสี่ยง โดยสรุปดังต่อไปนี้
ข้อดีของการทารายการและข้อด้อยของการไม่ทารายการ
1) เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) กับกลุ่มธุรกิจต่างๆของบริษัท
2) บริษัทมีรายได้และกาไรเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ผลการดาเนินงานของ T ภายหลังการทารายการ
3) บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซธรรมชาติ
4) บริษัทสามารถเพิ่มหน่วยธุรกิจที่มีความพร้อมได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่
5) เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการ
6) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
7) บริษัทสามารถลดคู่แข่งในอนาคต
ข้อด้อยของการทารายการ และข้อดีของการไม่ทารายการ
1) เกิดผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) และส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution Effect)
ข้อดีของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1) ได้ผู้บริหารของ T ร่วมบริหารในบริษัทใหญ่และกลุ่มบริษัท
2) เป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารของ T เพื่อให้ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว
ข้อด้อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและข้อดีของการทารายการกับบุคคลภายนอก
1) ไม่มี
ข้อด้อยของการทารายการกับบุคคลภายนอก
1) ไม่ได้ผู้บริหารของ T มาร่วมบริหารในบริษัทและกลุ่มบริษัท
ความเสี่ยงของการทารายการและไม่ทารายการ
ความเสี่ยงของการทารายการ
ความเสี่ยงของการไม่ทารายการ
1) ผลกาไรของ T ไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์
1) บริษัทมีความเสี่ยงในการขยายธุรกิจไปยังตลาดมาตรวัด
2) ความเสี่ยงในการลาออกของผู้บริหารหลักของ T
ของเหลวและท่ออุตสาหกรรมด้วยตนเอง
3) ความเสี่ยงที่ T จะถูกยกเลิกวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
2) ความเสี่ยงที่ T จะกลายเป็นคู่แข่งของบริษัทในอนาคต
การเงิน

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าทารายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการคานวณหามูลค่าราคาที่เหมาะสมในการทารายการมีความเห็นว่า วิธีที่
เหมาะสมที่สุด คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่คานวณมูลค่า
ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นการประเมินมูลค่าในการทารายการโดยอ้างอิงการจัดทาประมาณการทางการเงินของบริษัท
และการคานวณอัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสม ซึ่งได้สะท้อนเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ ว ซึ่งให้ราคา
อยู่ในช่วง 261.60 – 342.32 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าราคาในการทารายการเท่ากับ 51.85 ล้านบาทและ สูงกว่าราคาใน
การทารายการ 28.87 ล้านบาท หรือต่ากว่าในอัตราร้อยละ 16.54 และ สูงกว่าในอัตราร้อยละ 9.21 ของราคาในการทา
รายการ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาในการเข้าทารายการ ที่ราคา 313.45
ล้านบาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผล
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

หน้า | 3

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญของบริษัท (SR) เพื่อใช้
ชาระเป็นค่าตอบแทนในการทารายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการคานวณหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SR มีความเห็นว่า วิธีที่
เหมาะสมสาหรับรายการนี้ คือ วิธีราคาตลาด (Market Price Approach) ซึ่งเป็นวิธีอ้างอิงข้อมูลราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสะท้อนถึ งมูลค่าหุ้นของบริษัทตามปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัท สภาวะการซื้อขายโดยรวมหรือสภาพเศรษฐกิจแล้วนั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่เหมาะสมจากการคานวณด้วยวิธีดังกล่าว อยู่
ระหว่าง 2.88 – 3.36 บาทต่อหุ้น หรือต่ากว่าราคาในการทารายการที่ 3.50 บาท เท่ากับ 0.14 – 0.62 บาทต่อหุ้น หรือต่ากว่า
ในอัตราร้อยละ 4.00 – 17.71 ของราคาในการทารายการ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) ในราคา 3.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชาระ
ค่าตอบแทนในการทารายการในครั้งนี้ เป็นราคาที่เหมาะสม
ในการทารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ในครั้งนี้ เป็นผลให้บริษัทได้รับมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน
และสิทธิทั้งหมดใน T-Holding ซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญ คือ หุ้นสามัญของ T จานวน 59,998 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้วของ T ซึ่งการทารายการในครั้งนี้มีเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี้
- ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งกาหนดให้ T-Holding ต้องดาเนินการได้รับคายินยอม
จากสถาบันการเงินที่สนับสนุนทางการเงิน ที่กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อจากัดการโอนหุ้นของ T และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การไถ่ถอนการค้าประกันของผู้โอนและไถ่ถอนบุคคลค้าประกันเดิม อันเป็นผลให้ T ซึ่งเป็นกิจการที่ทางบริษัทจะ
ได้รับโอนมาซึ่งสิทธิและหน้าที่ หากสถาบันการเงินให้การยินยอมแล้ว ก็ไม่มีเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขตามสัญญา
กู้ยืมเงิน
- ภายใต้ข้อกาหนดวิธีการชาระค่าตอบแทนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งกาหนดวิธีการชาระมูลค่าตอบแทนรวม
313.45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) เงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท หลังจากที่หักจานวนหนี้สินที่ผู้รับโอนได้รับโอนมาจาก
ผู้โอนออกแล้ว และ 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจากัด (PP) จานวน 76,700,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท สาหรับในส่วนของการชาระเงินสดดังกล่าวได้มีกาหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติม ว่า T-Holding จะได้รับโอนตามจานวนหลังจากที่หักหนี้สินของ T-Holding ออกแล้ว เนื่องจากในการทา
รายการในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และสิทธิต่างๆ ของ T-Holding ซึ่งการชาระเงินสด
ภายหลังหักหนี้สินดังกล่าว จึงทาให้บริษัทไม่มีภาระที่จะต้ องจัดเตรียมเงินสดเพื่อชาระหนี้สินจากการรับโอนกิจการ
เพิ่มขึ้นจากจานวนที่กล่าว นอกเหนือจากนี้ภายใต้เงื่อนไขการชาระค่าตอบแทนดังกล่าว ในการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแก่บุคคลในวงจากัด (PP) ซึ่งกาหนดราคาที่ 3.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
หุ้นของบริษัทที่ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทาการติดต่อกันก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เข้าทา
รายการในครั้งนี้ ที่ 3.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
- ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งกาหนดให้ ผู้โอนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด ทาให้บริษัทไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่
กล่าว
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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-

ภายใต้เงื่อนไขการห้ามขาย (Lock-up) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ในสัญญาตกลงกระทาการ ซึ่งกาหนดระยะเวลาการ
ห้ามขายและจาหน่าย จ่าย โอนและก่อภาระผูกพัน เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลา
วันแรกที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงปีที่ 2
ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงปีที่ 3
ตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงปีที่ 4
ตั้งแต่ปีที่ 4 จนถึงปีที่ 5

-

-

-

-

สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที่ห้ามขาย
ร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะทาให้กรรมการและผู้บริหารใน T มีความมุ่งมั่นในการบริหาร T ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ภายหลังการทารายการตลอดระยะเวลา 5 ปี
หาก ณ วันที่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่
ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการพิจารณาคาขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (ราคา
ตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัท จะห้ามผู้ถือหุ้นรายใหม่ของ
บริษัท ไม่ให้นาหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มทาการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูก
สั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้ นทั้งหมดที่ถู กสั่งห้ามขาย (“การห้า มขายตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์”)
ภายใต้ เ งื่ อ นไขข้ อ ห้ ามประกอบธุร กิ จแข่ งขั น ที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาแก้ ไขเพิ่ มเติม สั ญญาตกลงกระท าการฉบับที่ 2
(รายละเอียดตาม 1.5.3) ซึ่งห้ามมิให้นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ เมื่อออกจากการดารง
ตาแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ T และ/หรือ ของบริษัท ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึง เหมือ นกัน
หรือ แข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวของ T และ/หรือ บริษัท ภายในประเทศไทย รวมถึงห้ามชักชวนลูกค้าหรือผู้จัด
จาหน่ายของ T และ/หรือ บริษัท เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวดาเนินธุรกิจกับ T และ/หรือ บริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี นับ
แต่วันที่ออกจากตาแหน่งดังกล่าว
ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติไม่อนุมัติรับโอน
กิจการทั้งหมดก็ให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลง และผู้โอนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ ายใด ๆ จาก
บริษัทได้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งอนุมัติการเข้าทารายการในครั้งนี้ ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง
นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน T-Holding กรรมการ และ ผู้บริหารใน T ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทภายหลังการทารายการ หากผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เข้าทารายการ ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการทารายการในครั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้บริหารของ T เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารของ
บริ ษั ท ท าให้ น ายต่ อ โชค เล้ า ลื อ ชั ย สามารถรั บ ทราบนโยบายการบริ ห ารงานของกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ โดยตรงจาก
คณะกรรมการของบริษัท และร่วมกาหนดทิศทางและนโยบายการประกอบธุรกิจของ T กับคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขในการทารายการในครั้งนี้
เหมาะสม

บทสรุปความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ
จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท
เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด (“T-Holding”) ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลง
นามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทารายการดังกล่าว ซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทได้รับ
โอนมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และสิทธิทั้งสิ้น ซึ่งมีสินทรัพย์ที่สาคัญ คือ หุ้นสามัญ 59,998 หุ้นของบริษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”)
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ T ในการทารายการครั้งนี้มีมูลค่าตอบแทนที่ตกลงใน
สัญญาโอนกิจการจานวน 313.45 ล้านบาท โดยบริษัทจะชาระเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจานวน
268.45 ล้ า นบาท บริ ษั ท จะออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เสนอขายต่ อ บุ ค คลในวงจ ากั ด ( Private Placement: PP) จ านวน
76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือ
ชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการของ T-Holding และเป็นกรรมการและผู้บริหารใน T โดยภายหลัง
การทารายการบริษัทจะแต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัยเป็นกรรมการบริหาร ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท สาหรับ T ก็ยังดาเนินกิจการต่อไปโดยมีนายต่อโชค เล้าลือชัยและนายชัชวาล เจตจานงกิจเป็นกรรมการ
และยังมีกรรมการอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการอีก 3 ท่าน เพื่อกากับดูแลการบริหารกิจการของ T ทั้งนี้ใน
การทารายการดังกล่าวเป็นการทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากผู้บริหารของบริษัท (ภายหลังทารายการ) ซึ่งจะเข้าข่ายเป็น
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในการเข้าทารายการดังกล่าว จะทาให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้ในทันที โดยเฉพาะธุรกิจ
มาตรวัดอัตราการไหลของไหลและก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีฐานกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท และเป็นงาน
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงบริษัทสามารถได้รับประสบการณ์ ความรู้สามารถ (Know-how) ของผู้บริหารหลักของ T ซึ่งมีมานานกว่า 20
ปีเข้ามาร่วมบริหารงาน รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัท อาทิ กลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถรับรู้
ผลการดาเนินงานของ T เข้ามาในงบการเงินของบริษัทได้ทันทีภายหลังการโอนกิจการ
ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ตามข้อตกลงได้กาหนดมูลค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ
จาก T-Holding ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้ งหมด (Entire Business Transfer: EBT) มูลค่า 313.45 ล้านบาท ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นมูลค่าที่เหมาะสมสาหรับการรับโอนกิจการของ T-Holding โดยประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดอยู่ระหว่าง 261.60 – 342.32 ล้านบาท ซึ่งราคาในการทารายการอยู่ระหว่างมูลค่าเหมาะสม โดยมูลค่า
เหมาะสมต่ากว่า 51.85 ล้านบาท และสูงกว่า 28.87 ล้านบาท หรือ ต่ากว่าร้อยละ 16.54 และสูงกว่าร้อยละ 9.21 ของราคาใน
การทารายการ สาหรับการชาระมูลค่าสิ่งตอบแทนที่เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจากัด (PP) จานวน 76,700,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขาย 3.50 บาทนั้น แม้ว่าจะทาให้เกิดผลกระทบต่อการลดลงของ
สิทธิในการออกเสียง (Control Dilution Effect) และส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution Effect) ในสัดส่วนร้อยละ 11.33 ก็ตาม
แต่ราคาในการเสนอขายหุ้น PP ของบริษัทดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินได้จากวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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(Market Price Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่เลือกใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม
2560 อันเป็นวันทาการสุดท้ายก่อนคณะกรรมการบริษัทจะมีมติ เข้าทารายการ ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าตลาดที่แท้จริงของบริษัท
ระหว่าง 7 วันทาการ ถึง 360 วันทาการ จึงเห็นว่าการกาหนดราคาหุ้นของบริษัทที่เหมาะสมสาหรับการออกเสนอขายจากการ
ประเมินด้วยวิธีนี้ จะได้ราคาระหว่าง 2.88 – 3.36 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ากว่าราคาที่กาหนดสาหรับเสนอขายที่ 3.50 บาทต่อหุ้น
ระหว่าง 0.14 – 0.62 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนต่ากว่าร้อยละ 4.00 – ร้อยละ 17.71 ของราคาเสนอขาย ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของราคาและความเหมาะสมของเงื่อนไขของการทารายการ รวมถึงข้อดี
ข้อด้อยระหว่างการทารายการกับการไม่ทารายการแล้ว จึงเห็นว่าการเข้าทารายการจะทาให้บริษัทได้รับประโยชน์มากกว่า
ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทารายการดังกล่าว
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารที่ได้รับ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารของบริษัท ตามที่กล่าวข้างต้น มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
เป็นจริงในสถานการณ์และข้อมูลที่รับรู้ได้ในปัจจุบันเท่านั้น ดังนั้น หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างมี
นัยสาคัญ และ/หรือข้อมูลไม่เป็นจริง อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ โดยที่ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีภาระผูกพัน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและเอกสารอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทารายการในครั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจว่า จะพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ให้บริษัทเข้าทารายการ
ดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ
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ส่วนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1.1 วัตถุประสงค์และที่มาของรายการ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SR”) ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2560 มี ม ติ อ นุ มั ติ การซื้ อและรั บ โอนกิ จการจาก บริ ษั ท เทคโทรนิ ค โฮลดิ้ ง จ ากั ด (“T-Holding”) ด้ วย
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญารับโอนกิจการ สัญญาตกลง
กระทาการ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทารายการ ซึ่งมีมูลค่า ที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท โดย
บริษัท จะชาระเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจานวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้ น ตาม
อัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระการรับโอนกิจการของ T-Holding เท่ากับ ร้อยละ 12.78 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท โดยกาหนดราคา หุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ T-Holding และ บริษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”) อันเป็นบริษัทย่อย ของ T-Holding ซึ่งถือ
หุ้น T จานวน 59,998 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 (รวมเรียกว่ากิจการทั้งหมดของ T-Holding) เพื่อเป็นการตอบแทนการรับ
โอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน รวมไปถึงหุ้นสามัญของ T นอกจากนี้บริษัทยังจะแต่งตั้งนายต่อโชค
เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร ของ T-Holding และ T เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร
ของบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทภายหลังการทารายการ
ภายหลังการทารายการดังกล่าว ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัท เพิ่มขึ้น 38.35 ล้านบาท จากเดิม
300.00 ล้านบาท เป็น 338.35 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement:
PP) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น T-Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท
เป็นการจัดสรรให้นายต่อโชค เล้าลือชัย จานวน 46,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.80 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ภายหลังการทารายการและจัดสรรให้แก่นายชัชวาล เจตจานงกิจ จานวน 30,680,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.53 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการทารายการ หลังจากนั้น T-Holding ดาเนินการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในปี 2560 และเริ่มกระบวนการชาระบัญชี ทาให้ T มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นกรรมการใน T เพิ่มเติม 3 ตาแหน่ง ในส่วน
ของกรรมการของ T ยังคงมีนายต่อโชค เล้าลือชัยและนายชัชวาล เจตจานงกิจ ร่วมเป็นกรรมการ เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่
บุคคลทั้งสองถืออยู่ก่อนจานวน 497,600 หุ้นและ 89,000 หุ้น จะทาให้บุคคลทั้งสองมีหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังการทา
รายการเป็น 46,517,600 หุ้น และ 30,769,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.87 และ 4.55 ตามลาดับ ภายหลั งการโอน
กิจการทั้งหมดแล้ว
ทั้งนี้ การได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดของ T-Holding ถือว่าเป็นการได้มาซึง่ กิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็น
ของบริษัทตามมาตรา 107 แห่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) และเป็นการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.20/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“เกณฑ์ได้มาหรือจาหน่าย
ไป”) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 21-01 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
โดยการทารายการดังกล่าวมีขนาดรายการได้มาสูงสุดคานวณด้วยเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเท่ากับร้อยละ 34.70
ทั้งนี้เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า 6 เดือน เท่ากับร้อยละ 36.65 ตามวิธีคานวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวม
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ของสิ่งตอบแทน ทาให้บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 63.09 ด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึง
เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปโดยมีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ
50 แต่ต่ากว่าร้อยละ 100 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องจัดทารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการทารายการของบริษัท ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทารายการด้วย
คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ ภายหลังการทารายการได้มาซึง่ ทรัพย์สินด้วยการซือ้ และรับโอนกิจการทั้งหมด จาก T-Holding บริษัทจะ
แต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัย เป็นกรรมการบริหาร (มีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร) และ กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ส่งผลให้รายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมี
มูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20.00 ล้านบาท และสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
ซึ่ ง ท าให้ บ ริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยสารสนเทศต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ซึ่ง กาหนดให้บริษัทมี หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของบริษัท และขออนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ประกอบด้วย นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจานวน 497,600 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.08 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยาของนายต่อโชค เล้า
ลือชัย ถือหุ้นของบริษัทจานวน 180,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ปัจจุบันถือหุ้นของ
บริษัทจานวน 89,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทก่อนการทารายการ รวมจานวนหุ้น
ทั้งสิ้น 766,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13 (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560) ของจานวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทก่อนการทารายการ
จากเหตุข้างต้นบริษัทจึงได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “APM”)
ให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ เพื่อประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม
2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 ซึ่งในการจัดทาความเห็นฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความเป็นอิสระและกระทาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในการทา
รายการในครั้งนี้ ประกอบด้วยเอกสารและข้อมูลที่สาคัญ ดังนี้
• งบการเงิน ของ T-Holding สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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• งบการเงินของ T สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงานก.ล.ต.”) คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PWC)
• งบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่จัดทาโดยฝ่ายจัดการของ T
• รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย ของ T-Holding และ T จากที่ปรึกษากฎหมาย
• รายงานการประเมินทรัพย์สินที่สาคัญของ T จากผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
• รายงานการประเมินทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท จากผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต.
• สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ T-Holding
• แบบรายงานการเพิ่มทุน
• สัญญารับโอนกิจการระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น T-Holding
• สัญญาตกลงกระทาการระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น T-Holding / สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการ ฉบับที่
1 และ 2
1.2 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการของ THolding ด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ทารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent)
ดังต่อไปนี้สาเร็จครบถ้วนก่อนหรือภายในวันโอนกิจการ (เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นหรือผ่ อนผันตามข้อ 5.2 ของสัญญาโอน
กิจการทั้งหมด) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 3 ของสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัท
(“ผู้รับโอน”) และ T-Holding (“ผู้โอน”) ดังนี้
1) เงื่อนไขบังคับก่อนทั่วไป
1.1) ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ เกิดขึ้นหรือถูกทาให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า
จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ T หรือขัดขวางการทาธุรกรรมตามที่
กาหนดไว้ในสัญญานี้
1.2) ไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลัง
จากวันโอนกิจการ ซึ่งห้ามมิให้มีการโอนกิจการทั้งหมด
1.3) ไม่มีการฟ้องร้องหรือดาเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรือ T จะเป็นโจทก์หรือจาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความ
สมบูรณ์ของการโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญานี้ รวมทั้งไม่มีการดาเนินการทางกฎหมาย หรือการดาเนินการ
โดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้แย้งการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ในสัญญานี้
1.4) ผู้รับโอน นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระทาการ ฉบับลงวันที่
10 สิงหาคม 2560
2) เงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นความรับผิดชอบของผู้โอน
2.1) คารับรองและรับประกันของผู้โอนถูกต้องแท้จริงทุกประการ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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2.2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอนมีมติอนุมัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้
ก) การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอนตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญานี้
ข) การเข้าทาสัญญาฉบับนี้กับผู้รับโอน และ
ค) การดาเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้โอนตามสัญญาฉบับนี้และเพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมด
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
ง) การเลิกบริษัท
จ) การแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ฉ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
2.3) ผู้โอนดาเนินการให้คณะกรรมการของ T มีมติเรียกประผู้ถือหุ้นของ T ในวันโอนกิจการ เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการผู้มีอานาจของ T ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้รับโอน
2.4) ผู้โอนดาเนินการให้ T ขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 3 ในการโอนหุ้น T ให้กับผู้รับโอน และยกเว้นมิให้เหตุ
ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาที่ T มีกับ ธนาคารที่ 3 และส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอม
ของธนาคารให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ
2.5) ผู้โอนดาเนินการให้ T ได้มาซึ่งใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.
6) ของการก่อสร้างอาคารหลังที่ใช้เป็นคลังสินค้าและสานักงาน ณ ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ในโฉนดที่ดินเลขที่ 92335 ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ
อ.1) เลขที่ ค. 038/2559 ออกให้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 และส่งสาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) ดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ
2.6) ผู้โอน และ T ต้องดาเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 3 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค้าประกันของผู้โอน
ทั้งหมด หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาค้าประกันของ ผู้โอนให้กับบุคคลอื่น และส่งสาเนาหนังสือ
ยกเลิกสัญญาค้าประกัน หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ
2.7) ผู้โอน และ T ต้องดาเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 1 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค้าประกันของผู้โอน
หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาค้าประกันของ ผู้โอนให้กับบุคคลอื่น และส่งสาเนาหนังสือยกเลิก
สัญญาค้าประกัน หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ
3) เงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นความรับผิดชอบของผู้รับโอน
3.1) คารับรองและคารับประกันของผู้รับโอนถูกต้องแท้จริงทุกประการ
3.2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
ก) การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากผู้โอน – รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและการทารายการระหว่างกัน
ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP)
จานวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ค) การเข้าทาสัญญาฉบับนี้กับผู้โอน และ
ง) การดาเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้รับโอนตามสัญญาฉบับนี้และเพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมด
เสร็จสิ้นสมบูรณ์

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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1.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
1.3.1 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับโอน (ผู้ซื้อ) :
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ผู้โอน (ผู้ขาย) :
บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด
1.3.2 ความสัมพันธ์
รายละเอียดความสัมพันธ์ สรุปได้ดังนี้
1

ผู้ถือหุ้น T-Holding
1

นายต่อโชค เล้าลือชัย

2 นายชัชวาล เจตจานงกิจ2
3 นางวรรณี เจตจานงกิจ2
4 นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย3
รวม

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท
- ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ห าร

ตาแหน่ง
- กรรมการ

(เทียบเท่าผู้บริหาร) และกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง ภายหลั ง การโอนกิ จ การ
ทั้งหมด
- ถือหุ้นในบริษัท จานวน 497,600 หุ้น1
- ถือหุ้นในบริษัท จานวน 89,000 หุ้น1
- กรรมการ
- ถือหุ้นในบริษัท จานวน 180,000 หุ้น
-

T-Holding
จานวน
หุ้น
36,000

23,999
1
60,000

สัดส่วน
60.00%

39.99%
0.01%
100.00%

หมายเหตุ: 1ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามการปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560
2
นายชัชวาล เจตจานงกิจและนางวรรณี เจตจานงกิจเป็นคู่สมรสกัน
3
นายต่อโชค เล้าลือชัยและนางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวยเป็นคู่สมรสกัน

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น T-Holding แต่ละท่าน มิได้เป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทเกินกว่าร้อย
ละ 10.00 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษทั ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของ นายต่อโชค เล้าลือชัย นายชัชวาล เจตจานง
กิจ และนางวรรณี เจตจานงกิจ จึงไม่ทาให้การเข้าซื้อกิจการเป็นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
อย่างไรก็ตาม การที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีมติอนุมัติให้เข้า
ทารายการในครั้งนี้ รวมถึงยังได้แต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของ T-Holding และ T เข้าเป็น
กรรมการบริหาร (มีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งจะมีผลภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทอนุมัติให้เข้าทารายการในครั้งนี้ ส่งผลให้การทารายการในครั้งนี้ เป็นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการทารายการที่เ กี่ยวโยงกั น และ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัทเข้าซื้อ และรับโอนกิจการของ บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด (“T-Holding”)โดยกระบวนการโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ด้วยมูลค่า 313.45 ล้านบาท โดยให้บริษัทชาระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อและรับ
โอนกิจการทั้งหมด จาก T-Holding ดังนี้
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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1) เงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท หลังจากที่หักจานวนหนี้สินที่ผู้รับโอนได้รับโอนมาจากผู้โอนออกแล้ว
2) บริษัทจะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นจานวน 268.45 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จานวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่ง
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทารายการดังกล่าว และลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทา
รายการ บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ซึ่งมีสินทรัพย์ที่สาคัญคือหุ้นสามัญของ T จานวน 59,998 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ T
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 T ประกอบไปด้วย สินทรัพย์และหนี้สิน ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์รวม*
หนี้สินรวม*

งบการเงินของ T ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(ล้านบาท)***
101.55**
53.94

หมายเหตุ: *T-Holding ไม่ได้มีการจัดทางบการเงินรวมที่สะท้อนผลประกอบการจาก T
**ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ T-Holding คื อเงิน ลงทุน ในกิจการ T ซึ่งเป็น บริษัทย่อย
ที่ T-Holding ถือหุ้นร้อยละ 99.99
***งบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเพียงงบการเงินที่จัดทาโดยฝ่ายจัดการของ
T ซึ่งยังไม่ได้ ผ่า นการสอบทานและ/หรือตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชีข อง T ทั้ งนี้ งบการเงิน ดั งกล่า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยให้ทราบข้อมูลเท่านั้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่ได้มีหน้าที่ สอบทานและ/
หรือตรวจสอบ ความถูกต้องของงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไป

กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึ้นภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมติให้ทา
รายการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับ
ก่อน (Condition Precedent) ที่ระบุในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งในเงื่อนไขข้อบังคับก่อน
ข้อหนึ่งกาหนดไว้ว่าจะต้องให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding รวมทั้งอนุมัติเรื่อง
ต่างๆ ที่จาเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด T-Holding จะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท และจดทะเบียนเลิก
บริษัทภายในปี 2560
โดยที่ภายใต้การชาระบัญชีของ T-Holding ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ T-Holding จะถูกโอนคืน
ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่บุคลในวงจากัด (Private Placement:
PP) ให้กับผู้ถือหุ้นของ T-Holding ดังนั้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนดังกล่าว T-Holding จึงกาหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
ที่คู่สัญญาได้ทากันเกี่ยวกับวิธีการชาระค่าตอบแทน โดยกาหนดให้บริษัท ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็นเงินสดให้แก่ T-Holding
และค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นหุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง ซึ่งภายหลังการเข้าทา
รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding แล้ว บริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้น T ในร้อยละ 99.99 โดยการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ T-Holding ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

T-Holding จะโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก
T-Holding ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ของ T-Holding ซึ่งคือหุ้นสามัญทั้งหมดของ T จานวน 59,998
หุ้น ให้แก่บริษัท
บริษัท จะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการให้แก่ T-Holding จานวน 313.45 ล้านบาท เป็นดังนี้
(1) เงินสดจานวน 45.00 ล้านบาทให้แก่ T-Holding โดยผู้รับโอนจะชาระให้แก่ผู้โอนตามจานวนหลังจาก
ที่หักจานวนหนี้สินที่ผู้รับโอนได้รับโอนมาจากผู้โอนดังกล่าวออกแล้ว
(2) ส่วนค่าตอบแทนการโอนกิจการที่เหลือจานวน 268.45 ล้านบาทนั้น บริษัท จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement: PP) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท
ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของ สานักงาน
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึ้นภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมติให้ทารายการ รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่จาเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ THolding ทั้งหมด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน (ขึ้นอยู่กับความ
สมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) T-Holding จะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท และจดทะเบียนเลิก
บริษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้การชาระบัญชีของ T-Holding ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลา
ดังกล่าวของ T-Holding จะถูกโอนคืนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นหุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัท จะถูกโอนให้กับผู้ถือหุ้นของ T-Holding ดังนั้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนดังกล่าว T-Holding
จึงกาหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการชาระค่าตอบแทน โดยกาหนดให้บริษัท ชาระ
ค่ า ตอบแทนส่ ว นที่ เ ป็ น เงิน สดให้ แ ก่ T-Holding และค่ า ตอบแทนในส่ วนที่ เ ป็ น หุ้ น เพิ่ ม ทุ นจานวน
76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง
เมื่อการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง บริษัท กับ T-Holding เรียบร้อยแล้ว ผู้โอนจะดาเนินการต่างๆ
รวมถึงจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มต้นการชาระบัญชีและดาเนินการแจกจ่าย
สินทรัพย์คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ T-Holding ตามสัดส่วน รวมถึงเงินสดที่ T-Holding ได้รับชาระเป็น
ค่าตอบแทนสาหรับการโอนกิจการด้วย
ทั้งนี้ เงินจานวนดังกล่าวที่จะจ่ายคืนผู้ถือหุ้นเดิมของ T-Holding จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นแต่ละราย และเป็นจานวนที่หลังจากหักค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือจานวนเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือ
เกิดขึ้นจากการเลิกบริษัท และดาเนินการชาระบัญชี เรียบร้อยแล้ว
ตารางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding
ผู้ถือหุ้น T-Holding

1.
2.

นายต่อโชค เล้าลือชัย
นายชัชวาล เจตจานงกิจ

จานวนหุ้น
ใน THolding
36,000
23,999

สัดส่วนหุ้น
จานวนหุ้นสามัญของ
ของ Tบริษัทที่ได้รับการจัดสรร
Holding
60.00%
46,020,000
40.00%
30,680,000

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ผู้ถือหุ้น T-Holding

3. นางวรรณี เจตจานงกิจ
รวม

จานวนหุ้น
ใน THolding
1
60,000

สัดส่วนหุ้น
จานวนหุ้นสามัญของ
ของ Tบริษัทที่ได้รับการจัดสรร
Holding
00.00%
100.00%
76,700,000

หมายเหตุ: นายชัชวาล เจตจานงกิจและนางวรรณี เจตจานงกิจ เป็นคู่สมรสกัน

สรุปรายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการรับโอนกิจการ
อ้างอิงรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
ลาดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อนการเข้าทารายการ
จานวนหุ้น ร้อยละ
1
ครอบครัววิมลเฉลา
366,000,000
61.00
1.1 นาย เกียรติ วิมลเฉลา
212,100,000
35.35
1.2 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา
51,300,000
8.55
1.3 นาย กฤติน วิมลเฉลา
51,300,000
8.55
1.4 น.ส.กฤตินา วิมลเฉลา
51,300,000
8.55
2
ครอบครัวณีศะนันท์
57,704,900
9.62
2.1 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์
28,800,000
4.80
2.2 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์
26,007,000
4.33
2.3 นาง อุรัชชา ณีศะนันท์
2,897,900
0.48
3
ครอบครัวมกรานนท์
14,049,000
2.34
3.1 นาง พูลสุข มกรานนท์
8,414,000
1.40
3.2 นาย ธนชิต มกรานนท์
5,485,000
0.91
3.3 นาย ภากร มกรานนท์
150,000
0.03
4
นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล
15,600,000
2.60
5
นาย สุรพล ตังคะประเสริฐ
7,932,000
1.32
6
นาย ชาติชาย พุคยาภรณ์
7,200,000
1.20
7
นาย อุไรพร เฉลิมทรัพยากร
5,900,000
0.98
8
นาย สิริพงษ์ คณาคุปต์
4,628,900
0.77
9
นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์
4,266,300
0.71
10
น.ส. วรางคณา เตไชยา
4,215,000
0.70
รวมกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรก
487,496,100
81.25
กลุ่มผู้ถือหุ้น T-Holding
766,600
0.13
นาย ต่อโชค เล้าลือชัย
497,600
0.08
นาย ชัชวาล เจตจานงกิจ
89,000
0.02
นาง นารีรัตน์ จิตแสนสวย*
180,000
0.03
ผู้ถือหุ้นอื่น
111,737,300
18.62
รวม
600,000,000 100.00
หมายเหตุ : * นายต่อโชค เล้าลือชัยและนางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวยเป็นคู่สมรสกัน

หุ้นจัดสรร
จานวนหุ้น ร้อยละ

76,700,000
46,020,000
30,680,000

100.00
60.00
40.00

76,700,000

100.00

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

หลังการเข้าทารายการ
จานวนหุ้น ร้อยละ
366,000,000
54.09
212,100,000
31.34
51,300,000
7.58
51,300,000
7.58
51,300,000
7.58
57,704,900
8.53
28,800,000
4.26
26,007,000
3.84
2,897,900
0.43
14,049,000
2.08
8,414,000
1.24
5,485,000
0.81
150,000
0.02
15,600,000
2.31
7,932,000
1.17
7,200,000
1.06
5,900,000
0.87
4,628,900
0.68
4,266,300
0.63
4,215,000
0.62
487,496,100
72.04
77,466,600
11.45
46,517,600
6.87
30,769,000
4.55
180,000
0.03
111,737,300
16.51
676,700,000
100.00

หน้า | 15

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

1.5 เงื่อนไขสาระสาคัญของการเข้าซื้อกิจการ
รายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding จัดเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์จากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทารายการของบริษั ท ต่อตลาดหลักทรัพย์ และ บริษัทจะต้องขอ
อนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ย และ
จัดทารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการ ทั้งนี้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวด้วย
อนึ่ง สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ประกอบด้วย นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจานวน 497,600 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.08 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยาของนายต่อโชค
เล้าลือชัย ถือหุ้นของบริษัทจานวน 180,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ปัจจุบันถือหุ้นของ
บริษัทจานวน 89,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทก่อนการทารายการ รวมจานวนหุ้น
ทั้งสิ้น 766,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13 (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560) ของจานวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทก่อนการทารายการ
นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding ยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด
ระหว่างบริษัท และ T-Holding (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) และสัญญาตกลงกระทาการระหว่างบริษัท นายต่อโชค เล้าลือ
ชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ (“สัญญาตกลงกระทาการ”)
1.5.1 สรุปสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
ผู้โอน
ผู้รับโอน
วันที่ของสัญญา
วันโอนกิจการ
สินทรัพย์ที่จะโอน

บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด (T-Holding)
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (บริษัท)
10 สิงหาคม 2560
1 พฤศจิกายน 2560 หรือ วันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน
ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของผู้โอน ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ
บริษัท เทคโทรนิค จากัด จานวน 59,998 หุ้น เลขหมายของหุ้น เลขที่ 1-59,998
ราคารับโอน และ มูลค่า 313.45 ล้านบาท จะแบ่งการชาระออกเป็น
การชาระ
1) ชาระเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท หลังจากที่หักจานวนหนี้สินที่ผู้รับโอนได้รับโอนมาจากผู้โอนออก
ค่าตอบแทน
แล้ว
2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50
บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 286.45 ล้านบาท
ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงให้ ผู้รับโอนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้โอนโดยตรง และโดย
ให้ถือว่า การจัดสรรหุ้นดังกล่าวเป็นการชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการในส่วนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดให้แก่ผู้โอน
แล้ว
ระยะเวลาในการ ณ วันโอนกิจการ หรือภายใน 30 วันหลังจากวันโอนกิจการ
ชาระค่าตอบแทน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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เงื่อนไขบังคับก่อ น 1) ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ เกิดขึ้นหรือถูกทาให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้
ทั่วไป
ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ T หรือขัดขวางการทาธุรกรรมตามที่
กาหนดไว้ในสัญญานี้
2) ไม่มีกฎหมายที่ ใ ช้บั งคั บของหน่ ว ยงานราชการที่ประกาศหรือ อยู่ร ะหว่ างการประกาศใช้ และจะมีผ ล
ภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึ่งห้ามมิให้มีการโอนกิจการทั้งหมด
3) ไม่มีการฟ้องร้องหรือดาเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรือ T จะเป็นโจทก์หรือจาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อ
ความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญานี้ รวมทั้งไม่มีการดาเนินการทางกฎหมาย หรือการ
ดาเนินการโดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้แย้งการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ในสัญญานี้
4) ผู้รับโอน นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระทาการ ฉบับลง
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
เงื่อนไขข้อบังคับ
1) คารับรองและคารับประกันของผู้รับโอนถูกต้องแท้จริงทุกประการ
ก่อน (Condition 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
Precedent) ของ
ก) การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากผู้โอน – รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและการทารายการระหว่างกัน
ผู้รับโอน
ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement:
PP) จานวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ค) การเข้าทาสัญญาฉบับนี้กับผู้โอน และ
ง) การดาเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้รับโอนตามสัญญาฉบับนี้และเพื่อให้การโอนกิจการ
ทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์
เงื่อนไขข้อบังคับ
1) คารับรองและรับประกันของผู้โอนถูกต้องแท้จริงทุกประการ
ก่อน (Condition 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอนมีมติอนุมัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้
Precedent) ของผู้
ก) การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอนตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญานี้
โอน
ข) การเข้าทาสัญญาฉบับนี้กับผู้รับโอน และ
ค) การดาเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้โอนตามสัญญาฉบับนี้และเพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมด
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
ง) การเลิกบริษัท
จ) การแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ฉ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
3) ผู้โอนดาเนินการให้คณะกรรมการของ T มีมติเรียกประผู้ถือหุ้นของ T ในวันโอนกิจการ เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการผู้มีอานาจของ T ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้รับโอน
4) ผู้โอนดาเนินการให้ T ขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 3 ในการโอนหุ้น T ให้กับผู้รับโอน และยกเว้นมิให้เหตุ
ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาที่ T มีกับ ธนาคารที่ 3 และส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอม
ของธนาคารให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ
5) ผู้โอนดาเนินการให้ T ได้มาซึ่งใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.
6) ของการก่อสร้างอาคารหลังที่ใช้เป็นคลัง สินค้าและสานักงาน ณ ตาบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ในโฉนดที่ดินเลขที่ 92335 ตามใบอนุญ าตก่อ สร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอน
อาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ ค. 038/2559 ออกให้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 และส่งสาเนาใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) ดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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6) ผู้โอน และ T ต้องดาเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 3 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค้าประกันของผู้
โอนทั้งหมด หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาค้าประกันของ ผู้โอนให้กับบุคคลอื่น และส่งสาเนา
หนังสือ ยกเลิกสัญ ญาค้าประกัน หรือ เอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่า วให้แ ก่ผู้รั บ โอน
ตรวจสอบ
7) ผู้โอน และ T ต้องดาเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 1 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค้าประกันของผู้
โอน หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาค้าประกันของ ผู้โอนให้กับบุคคลอื่น และส่งสาเนาหนังสือ
ยกเลิกสัญญาค้าประกัน หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ
การดาเนินการโอน 1) วันโอนกิจการ
กิจการทั้งหมด
เว้นแต่จะกาหนดเป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี้ ในวันโอนกิจการ ผู้โอนจะดาเนินการโอน
กิจการทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอน โดยการ
(ก) ส่งมอบตราสารการโอนหุ้นของ T ให้แก่ผู้รับโอน ที่ลงลายมือชื่อของผู้โอนพร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้า
มี) และพยาน โดยระบุชื่อผู้รับโอน เป็นผู้รับโอนหุ้นของ T
(ข) ส่งมอบสาเนาสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้นของ T ที่มีการบันทึกการโอนหุ้ นของ T พร้อ มทั้งรับรองความ
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของ T
(ค) ส่งมอบใบหุ้นใหม่ของ T โดยระบุชื่อผู้รับโอน เป็นผู้ถือหุ้น T แทนใบหุ้นเดิม และส่งมอบใบหุ้นดังกล่าว
ให้ผู้รับโอน
(ง) ดาเนินการให้ T ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงว่า
ผู้รับโอนเป็นผู้ถือหุ้นของ T ในส่วนของหุ้นที่ได้รับมาจากการโอนกิจการทั้งหมด
(จ) ส่งมอบสาเนารายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้นของ T ซึ่งรับรองความถูกต้อ งโดยกรรมการผู้มี
อานาจของ T โดยมีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
(กก) การแต่งตั้งกรรมการใหม่และแก้ไขอานาจกรรมการ ตามที่ผู้รับโอนเสนอ
(ขข) เปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของ T ตามที่ผู้รับโอนเสนอ
(ฉ) ดาเนินการให้ T ยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขอานาจกรรมการต่อกรมพัฒ นา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในสัญญา
(ช) ดาเนินการให้ T ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของ T ต่อธนาคารที่เกี่ยวข้อง ตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ในสัญญา
(ซ) ส่งมอบสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอน ซึ่ง
มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอนตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญานี้
รวมถึงมติอนุมัติการเลิกบริษัทของผู้โอน การแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนด้วย
เว้นแต่จะกาหนดเป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี้ ในวันโอนกิจการ ผู้รับโอนจะดาเนินการรับโอน
กิจการทั้งหมดจากผู้โอน โดยการ
(ก) ชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผู้โอน ตามเงื่อนไขในการชาระค่าตอบแทนการรับโอน
กิจการทั้งหมดจากผู้โอนและระยะเวลาการชาระค่าตอบแทนของสัญญานี้ และส่งมอบหลักฐานการ
ชาระค่าตอบแทนดังกล่าว
(ข) ส่งมอบสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน ซึ่งมี
มติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากผู้โอนตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญานี้
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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2) ค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
ผู้โอนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด
ภายใต้สัญญานี้ตามที่กฎหมายกาหนด (หากมี)

1.5.2 สรุปสัญญาตกลงกระทาการ
คู่สัญญา

1. บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) “บริษัท”
2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท “ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท” ได้แก่
- นายต่อโชค เล้าลือชัย
- นายชัชวาล เจตจานงกิจ
วันที่ของสัญญา
10 สิงหาคม 2560
วั น ที่ สั ญ ญามี ผ ล - ให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท เพื่อเป็น
บั ง คั บ ใ ช้ แ ล ะ ค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด ตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
เงื่อนไขที่สาคัญ
- ในกรณีที่ T-Holding ไม่สามารถโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
ได้ ให้ ถื อ ว่ า สั ญ ญาฉบั บ นี้ สิ้น สุ ดลง โดยคู่ สั ญ ญาไม่ มีสิ ท ธิเรีย กร้อ งค่า เสีย หาย หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ต่ อ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้สัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ การที่สัญญาฉบับนี้สิ้นผลผูกพันด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ถือว่า
เป็นการผิดสัญญาฉบับนี้แต่อย่างใด
ข้อตกลงที่สาคัญ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการห้ามขาย (Lock-up) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้
ก) ข้อกาหนดและเงื่อนไขการห้ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาทั้งหมด 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่หุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัท ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ (“ระยะเวลาการห้ามขาย”)
ข) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตกลงว่า จะไม่จาหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัท ก่อภาระผูกพันหรือกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตกไปอยู่กับ
บุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระยะเวลา
สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที่ห้ามขาย
วันแรกที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงปีที่ 2
ร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงปีที่ 3
ร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงปีที่ 4
ร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ตั้งแต่ปีที่ 4 จนถึงปีที่ 5
ร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ค) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตกลงจะดาเนินการให้นายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัท ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่บริษัท โดย
บริษัท ตกลงที่จะคืนใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตามสัดส่วนที่ไม่ถูกจากัดการห้ามขาย
ที่กาหนดในข้อ (ข) ตามระยะเวลาที่กาหนด
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1.5.3 สรุปสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการ ฉบับที่ 1
คู่สัญญา

วันที่ของสัญญา
ข้อตกลงที่สาคัญ

1. บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท (“ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท”) ได้แก่
- นายต่อโชค เล้าลือชัย
- นายชัชวาล เจตจานงกิจ
22 สิงหาคม 2560
หาก ณ วันที่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็น
ราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการพิจารณาคาขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัท จะห้ามผู้ถือหุ้นราย
ใหม่ของบริษัท ไม่ให้นาหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มทา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท สามารถ
ทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย (“การห้ามขายตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์”)

1.5.4 สรุปสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการ ฉบับที่ 2
คู่สัญญา

วันที่ของสัญญา
ข้อตกลงที่สาคัญ

1. บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท (“ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท”) ได้แก่
- นายต่อโชค เล้าลือชัย
- นายชัชวาล เจตจานงกิจ
7 กันยายน 2560
ข้อห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน
1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ออกจากการด ารงต าแหน่ งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริ หาร ของ T และ/หรือ บริษั ท
(แล้วแต่กรณี) ผู้ถือหุ้นรายใหม่ตกลงกับบริษัท ว่าในช่วงระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ออก
จากการดารงตาแหน่งดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเอง หรือร่วมกับผู้อื่น หรือ
ในฐานะตัวการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์
ตนเอง หรือของผู้อื่น ตกลงที่จะไม่กระทาการต่อไปนี้
(ก) ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึง เหมือนกัน หรือแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกับของ T และ/หรือ
บริษัท ในประเทศไทย
(ข) ชักชวนลูกค้าหรือผู้จัดจาหน่ายของ T และ/หรือ บริษัท เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวดาเนินธุรกิจกับ T
และ/หรือ บริษัท
2 คู่สัญญาตกลงกันว่า ภาระหน้าที่ที่ระบุในข้อ 1 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล หากข้อความในข้อ 1 นี้ถือว่าเกิน
กาหนดเวลา ข้อจากัดทางภูมิศาสตร์ หรือข้อกาหนดอื่นๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ จะไม่ถือว่าข้อความ
ส่วนดังกล่าวเป็นโมฆะ แต่จะถือว่าข้อความส่วนดังกล่าวจะถูกแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับ
ใช้”
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บริษัท จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding โดยมีมูลค่าของกิจการทั้งหมดของ T-Holding จะเท่ากับ 313.45
ล้านบาท บริษัท แบ่งชาระเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ T-Holding ดังนี้
- บริษัท จะชาระค่าโอนกิจการเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท หลังจากที่หักจานวนหนี้สินที่ผู้รับโอนได้รับโอนมาจากผู้โอน
ออกแล้ว ให้แก่ T-Holding ณ วันโอนกิจการทั้งหมด
- บริษัท ชาระค่าโอนกิจการจานวน 268.45 ล้านบาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อชาระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding โดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 3.50
บาทต่อหุ้น
แผนภาพแสดงกระบวนการดาเนินการภายหลังอนุมัติการทารายการ
คณะกรรมการ
บริษัทมีมติเสนอต่อ
ที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาการซื้อ
และรับโอนกิจการ
และมีมติที่
เกี่ยวข้อง
9 ส.ค. 60

ลงนามในสัญญา
โอนกิจการและ
สัญญากระทาการ
10 ส.ค. 60

SR EGM 2/2560
มีอนุมัติให้ซื้อและรับ
โอนกิจการ และอนุมัติ
มติที่เกี่ยวข้อง

โอนกิจการ

3 ต.ค. 60
1 พ.ย. 60
T-Holding ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน
ชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการภายใน 30 วัน
(Condition Precedent)
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โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท T (ก่อนการทารายการ)
นายชัชวาล เจตจานงกิจ2

นายต่อโชค เล้าลือชัย1
60.00%

40.00%

บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 6.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ลงทุนโดยลงทุนในธุรกิจจาหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัด
99.99%
บริษัท เทคโทรนิค จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 6.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ออกแบบทางวิศวกรรม ติดตั้ง และจัดจาหน่ายระบบเครื่องมือวัดและควบคุมอัตราการไหลในระบบท่อ

หมายเหตุ: 1นายต่อโชค เล้าลือชัยเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันแทน T และดารงตาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใน T ถือหุ้นใน
T-Holding จานวน 36,000 หุ้น
2
การถือหุ้นของนายชัชวาล เจตจานงกิจ ประกอบด้วย
1) นายชัชวาล เจตจานงกิจ เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันแทน T และดารงตาแหน่งเป็นผู้จัดการทัว่ ไปใน T ถือหุ้น
ใน T-Holding จานวน 23,999 หุ้น
2) นางวรรณี เจตจานงกิจ มีความสัมพันธ์เป็นภรรยาของนายชัชวาล เจตจานงกิจ ถือหุ้นใน T-Holding จานวน 1 หุ้น

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท (ก่อนการทารายการ)
ผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน*
100.00%
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 300.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก และ 3. กลุ่มธุรกิจระบบปัม๊ อุตสาหกรรม
90.00%
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี
ลักษณะธุรกิจ: ประมูลงานก่อสร้างสถานี
วัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึง
การจาหน่ายอุปกรณ์ในการสร้างสถานีวัด
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

99.99%
บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 7.50 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: เพื่อรองรับการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการ
ประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ

99.99%
บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้
จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 20.50 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ถือหุ้นในบริษัทอื่น

80.00%
บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 10.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ออกแบบ ก่อสร้าง บริหาร
อาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และ
บริการด้านอื่นๆ

หมายเหตุ: *ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
**บริษัทได้แจ้งยกเลิกกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท (หลังการทารายการ)
ผู้ถือหุ้นใหม่จาก T-Holding**

ผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน*

11.33%

88.67%*

บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 338.35 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก และ 3. กลุ่มธุรกิจระบบปัม๊ อุตสาหกรรม

90.00%
กิจการร่วมค้าสยาม
ราชธานี
ลักษณะธุรกิจ: ประมูลงาน
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึง
การจาหน่ายอุปกรณ์ในการ
สร้างสถานีวัดและระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ

99.99%

99.99%

99.99%
บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์
เชียล โฮลดิ้ง จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว:
20.50 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ถือหุ้นใน
บริษัทอื่น
พลังงานแสงอาทิตย์ และการ
80.00%

บริษัท เอสอาร์
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว:
7.50 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: เพื่อรองรับ
การลงทุนในโครงการ
ไฟฟ้าจากพลังงาน

บริษัท เทคโทรนิค จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 6.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ออกแบบทางวิศวกรรม
ติดตั้ง และจัดจาหน่ายระบบเครื่องมือวัด
และควบคุมอัตราการไหลในระบบท่อ

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 10.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ออกแบบ ก่อสร้าง บริหาร
อาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และ
บริการด้านอื่นๆ

หมายเหตุ: * ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 และข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของ T-Holding และ T ณ วันที่ 28
เมษายน 2560
**ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการทารายการ T-Holding เลิกบริษัทตามที่กฎหมายกาหนดและเริ่มดาเนินการชาระบัญชีภายหลังวันโอน
กิจการแต่ไม่ช้ากว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ T-Holding ก่อนการทารายการ
อันดับ
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายต่อโชค
นายชัชวาล
นางวรรณี
รวม

เล้าลือชัย
เจตจานงกิจ
เจตจานงกิจ

จานวนหุ้น
36,000
23,999
1
600,000

สัดส่วน
60.00%
39.99%
0.01%
100.00%

ทั้งนี้ภายหลังการทารายการ T- Holding จะดาเนินการปิดกิจการและชาระบัญชีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารของบริษัท (Executive Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ก่อน การทารายการ
1. นายเกียรติ
วิมลเฉลา
2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
3. นางวัชรี
อัตถากร
4. นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์
5. นายนพฤทธิ์
ภูมิตระกูล
6. นายโกศล
สมบัติศิริ
7. นายวราวุฒิ
ไวสาลี

รายชื่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ภายหลัง การทารายการ
1. นายเกียรติ
วิมลเฉลา
2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
3. นางวัชรี
อัตถากร
4. นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์
5. นายนพฤทธิ์
ภูมิตระกูล
6. นายโกศล
สมบัติศิริ
7. นายวราวุฒิ
ไวสาลี
8. นายต่อโชค
เล้าลือชัย*

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทก่อน การทารายการ
1. นายเกียรติ
วิมลเฉลา
2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
3. นางวัชรี
อัตถากร
4. นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์
5. นายนพฤทธิ์
ภูมิตระกูล
6. นายโกศล
สมบัติศิริ
7. นายวราวุฒิ
ไวสาลี

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทภายหลัง การทารายการ
1. นายเกียรติ
วิมลเฉลา
2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
3. นางวัชรี
อัตถากร
4. นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์
5. นายนพฤทธิ์
ภูมิตระกูล
6. นายโกศล
สมบัติศิริ
7. นายวราวุฒิ
ไวสาลี
8. นายต่อโชค
เล้าลือชัย*

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ: *ผู้ถือหุ้นจาก T-Holding

ก่ อ นการท ารายการ T-Holding ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 2 ท่ า น กรรมการที่ มีอ านาจผู ก พัน บริษัทได้คือ
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทของ T-Holding ก่อนและภายหลัง
การทารายการ มีรายชื่อดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ T-Holding
ก่อน การทารายการ*
1. นายชัชวาล
เจตจานงกิจ
2. นายต่อโชค
เล้าลือชัย

รายชื่อคณะกรรมการ T-Holding
ภายหลัง การทารายการ*
จะดาเนินการแจ้งจดเลิก T-Holding

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

1.6 สรุปข้อมูลบริษัท T-Holding และ T
1.6.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด (“T-Holding”)
ชื่อกิจการ
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุ น จดทะเบี ย น

:
:
:
:

บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด (“T-Holding”)
3 พฤษภาคม 2559
ลงทุนโดยลงทุนในธุรกิจจาหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัด
T-Holding มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้วเท่ากับ 6.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจานวน 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ T-Holding
(หน่วย: ล้านบาท)

งบดุล
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมทรัพย์สินหมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น*
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน**
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท
กาไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่วนผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น

2559

สัดส่วน

0.01
0.01

0.17%
0.17%

6.00
6.00
6.01

99.83%
99.83%
100.00%

0.06

1.03%

0.06
0.06

1.03%
1.03%

6.00

99.83%

(0.05)
5.95
6.01

(0.86%)
98.97%
100.00%

หมายเหตุ: *เนื่องจาก T-Holding มีสถานะเป็นบริษัทจากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดทางบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
กิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (PAE) ดังนั้น T-Holding จึงไม่ได้จัดทางบการเงิน
รวม ซึ่งสะท้อนผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
** เงินกู้ยืมจาก T จานวน 0.06 ล้านบาท มีกาหนดชาระเมื่อทวงถาม ไม่มีการจ่ายดอกเบีย้
และไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขายและให้บริการ*
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก าไร(ขาดทุ น )ก่ อ นต้ น ทุ น ทางการเงิ น และค่ า ใช้ จ่ า ย
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

2559
0.05
0.05
(0.05)
(0.05)
(0.05)

หมายเหตุ: *เนื่องจาก T-Holding มีสถานะเป็นบริษัทจากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ ซึ่งไม่ได้ มีห น้ า ที่ ใ นการจัด ท างบการเงิน ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (PAE) ดังนั้น
T-Holding จึงไม่ได้ จัด ท างบการเงิน รวม ซึ่งสะท้ อนผลการดาเนิ น งานของ
บริษัทย่อย
**เนื่องจาก T-Holding ประกอบกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (T) จึงไม่มีรายได้
เชิงพาณิชย์ในงวดปีดังกล่าว ยกเว้นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย (ถ้ามี)

1.6.2 ข้อมูลทั่วไป บริษทั เทคโทรนิค จากัด (“T”)
ชื่อกิจการ
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุ น จดทะเบี ย น

: บริษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”)
: 29 กรกฎาคม 2547
: ออกแบบทางวิศวกรรม ติดตั้ง และจัดหาระบบเครื่องมือวัดและควบคุมอัตราการไหลในระบบ
ท่อ
: T มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้วเท่ากับ 6.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ T
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ T ก่อนการทารายการ
อันดับ
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด
นายต่อโชค
เล้าลือชัย
นายชัชวาล
เจตจานงกิจ
รวม

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

จานวนหุ้น
59,998
1
1
60,000

สัดส่วน
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ T ภายหลังการทารายการ
อันดับ
1
2

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
บุคคลที่บริษัทมอบหมาย*
รวม

สัดส่วน

59,998
2

99.99%
0.01%

60,000

100.00%

*หมายเหตุ ก่อนการทารายการ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ จะโอนหุ้นให้บุคคลที่บริษัทกาหนด

โครงสร้างองค์กรและคณะกรรมการบริษัทของ T
โครงสร้างองค์กรของ T
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
นายต่อโชค เล้าลือชัย

ผู้จัดการทั่วไป
นายชัชวาล เจตจานงกิจ

ฝ่ายขาย
นายนพดล พูลโสภา

ฝ่ายธุรการ การเงิน และบัญชี
นางศศิธร หลิมสกุล

ฝ่ายงานโครงการ
นายชรัช อยูเ่ ต็ม

แผนกบัญชี

แผนกการเงิน

แผนกธุรการ

หมายเหตุ: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 T มีจานวนผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้น 33 คน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทของ T
T มีกรรมการ จานวน 2 ท่าน กรรมการที่มีอานาจผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษัท ภายหลังการทารายการจะแต่งตั้ง กรรมการผู้แทนของบริษัท เข้าเป็นกรรมการของ T เพิ่ม 3 ตาแหน่ง และจะ
เปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทโดยให้กรรมการตัวแทนจากบริษัท ได้แก่ นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล หรือ นาง
อุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ หรือ นางวัชรี อัตถากร ลงลายมือชื่อร่วมกับนายต่อโชค เล้าลือชัย หรือ นายชัชวาล เจตจานงกิจ รวม
เป็นสองคน และประทับตราสาคัญของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทของ T ก่อนและหลังการเข้าซื้อกิจการมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ T
ก่อน การทารายการ*
1. นายต่อโชค
เล้าลือชัย
2. นายชัชวาล
เจตจานงกิจ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ T
ภายหลัง การทารายการ*
1. นายต่อโชค
เล้าลือชัย
2. นายชัชวาล
เจตจานงกิจ
3. นางวัชรี
อัตถากร*
4. นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์*
5. นายนพฤทธิ
ภูมิตระกูล*

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ: *เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนจากบริษัท

ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ T
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ
สุทธิ
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตาม
สัญญา ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
เงินให้ยืมแก่บุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
เงินประกันงาน

2557

สัดส่วน

2558

สัดส่วน

1

2559

สัดส่วน

ไตรมาส
ที่
2/25602

สัดส่วน

12.19

15.68%

14.88

20.09%

15.86

13.61%

17.78

17.51%

35.11

45.16%

22.33

30.14%

46.62

40.00%

34.40

33.87%

-

0.00%

-

0.00%

16.26

13.95%

14.80

14.57%

-

0.00%

2.58

3.48%

1.41

1.21%

-

0.00%

2.14
0.01

2.75%
0.00%
0.01%

3.57
6.69
0.29

4.82%
9.03%
0.39%

3.43
2.13
0.98

2.94%
1.83%
0.84%

2.83
2.36
0.98

2.79%
2.32%
0.97%

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

รายการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมทรัพย์สินหมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้
เป็นหลักประกัน
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบัน
ทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่าก่อสร้างตาม
สัญญารับล่วงหน้า
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันทางการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปีสุทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
ค่าใช้จ่ายและภาษีค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

2557

สัดส่วน

2558

สัดส่วน

1

2559

ไตรมาส
สัดส่วน
ที่
2/25602
0.48%
0.58
74.87%
73.73

สัดส่วน

0.32
49.77

0.41%
64.01%

0.15
50.49

0.20%
68.16%

0.56
87.25

7.12

9.16%

7.18

9.69%

10.95

9.40%

10.96

10.79%

4.09

5.26%

0.00

0.00%

-

0.00%

0.05

0.05%

1.00

1.29%

1.00

1.35%

-

0.00%

-

0.00%

15.40

19.81%

15.33

20.69%

18.24

15.65%

16.81

16.55%

0.37
0.48%
27.98 35.99%
77.75 100.00%

0.08
0.11%
23.59 31.84%
74.08 100.00%

0.10
0.09%
29.29 25.13%
116.54 100.00%

0.57%
72.60%

0.00%
27.82 27.40%
101.55 100.00%

-

0.00%

-

0.00%

9.88

8.48%

5.63

5.54%

29.54
-

37.99%
0.00%

40.29
-

54.39%
0.00%

46.80
3.83

40.16%
3.29%

24.26
10.49

23.89%
10.33%

0.72

0.93%

2.34

3.16%

1.65

1.42%

1.65

1.62%

0.85

1.09%

1.48

2.00%

1.94

1.66%

1.93

1.90%

3.77
0.31
35.19

4.85%
0.00%
0.40%
0.00%
45.26%

2.66
0.01
0.21
46.99

3.59%
0.00%
0.01%
0.28%
63.43%

2.09
0.28
66.47

0.00%
0.00%
1.79%
0.24%
57.04%

1.21
0.52
45.69

0.00%
0.00%
1.19%
0.51%
44.99%

11.90

15.31%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

รายการ
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน-สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 100
บาท

2557

สัดส่วน

2558

สัดส่วน

1

2559

ไตรมาส
สัดส่วน
ที่
2/25602
1.06%
0.42

สัดส่วน

1.00

1.29%

2.89

3.90%

1.24

0.41%

7.58

9.75%

8.02

10.83%

6.93

5.95%

5.98

5.89%

4.45

5.72%

1.95

2.63%

1.85

1.59%

1.85

1.82%

24.93
60.12

32.06%
77.32%

12.86
59.84

17.36%
80.78%

10.02
76.49

8.60%
65.63%

8.25
53.94

8.12%
53.12%

6.00

7.72%

6.00

8.10%

6.00

5.15%

6.00

5.91%

0.00

0.00%

0.67

0.90%

0.67

0.57%

0.67

0.66%

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้วสารองตาม
กฏหมาย
ยังไม่จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้น
หมายเหตุ:

1

2

11.63 14.96%
17.63 22.68%
77.75 100.00%

7.57 10.22%
14.24 19.22%
74.08 100.00%

33.38 28.64%
40.05 34.37%
116.54 100.00%

40.94 40.32%
47.61 46.88%
101.55 100.00%

งบการเงินฉบับตรวจสอบของ T สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PWC) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต.
งบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเพียงงบการเงินที่จัดทาโดยฝ่ายจัดการของ T ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการสอบ
ทานและ/หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ T ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยให้ทราบข้อมูลเท่านั้น ซึ่งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ไม่ได้มีหน้าที่ สอบทานและ/หรือตรวจสอบ ความถูกต้องของงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นการทั่วไป

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย บริการ
และก่อสร้าง
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย บริการ และ
ก่อสร้าง

(หน่วย: ล้านบาท)
6 เดือน
ของ
สัดส่วน
2
ปี 2560

2557

สัดส่วน

2558

สัดส่วน

25591

สัดส่วน

133.09

98.79%

199.57

99.49%

254.82

98.15%

82.15

99.44%

1.63

1.21%

1.03

0.51%

4.80

1.85%

0.46

0.56%

134.72 100.00%

200.60 100.00%

259.62 100.00%

82.61 100.00%

107.64

79.90%

150.31

74.93%

188.40

72.57%

55.15

66.76%

5.64

4.19%

10.46

5.21%

13.69

5.27%

6.52

7.89%

17.57

13.04%

28.41

14.16%

23.83

9.18%

10.66

12.90%

130.85

97.13%

189.18

94.31%

225.92

87.02%

72.33

87.56%

3.87

2.87%

11.42

5.69%

33.70

12.98%

10.28

12.44%

0.36

0.27%

2.21

1.10%

1.69

0.65%

0.83

1.00%

3.51

2.61%

9.21

4.59%

32.01

12.33%

9.45

11.44%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1.14

0.85%

2.65

1.32%

6.21

2.39%

1.89

2.29%

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

2.37

1.76%

6.56

3.27%

25.81

9.94%

7.56

9.15%

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ย
จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้

หมายเหตุ: 1 งบการเงินฉบับตรวจสอบของ T สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PWC) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต.
2
งบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเพียงงบการเงินที่จัดทาโดยฝ่ายจัดการของ T ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการสอบ
ทานและ/หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ T ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยให้ทราบข้อมูลเท่านั้น ซึ่งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ไม่ได้มีหน้าที่ สอบทานและ/หรือตรวจสอบ ความถูก ต้องของงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นการทั่วไป

สรุปรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ T-Holding และ T
ผู้จัดทา
วันที่ของรายงาน
เอกสารทะเบียนและหุ้นของบริษัท

บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”)
9 สิงหาคม 2560
T-Holding
ไม่พบประเด็นหรือข้อพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนและหุ้นของ T-Holding ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อรายการอย่างมีนัยสาคัญ
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สัญญาที่เป็นสาระสาคัญ

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

สัญญาทางการเงิน

การจัดการและพนักงาน

คดีความ

T
หุ้นของ T ไม่มีภาระผูกพันแต่อย่างใด และไม่พบประเด็นหรือข้อพิจารณาเกี่ยวกับเอกสาร
ทะเบียนและหุ้นของ T-Holding ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทารายการอย่างมีนัยสาคัญ
T-Holding
ที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบเอกสาร และจากการยืนยันกับ T-Holding และพบว่า T-Holding
ไม่ได้เข้าทาสัญญาใดๆ
T
ส าหรั บ ค ารั บ รองของ T ในสั ญ ญา Levelstate Distributor Agreement นั้ น ผู้ โ อนต้ อ ง
ดาเนินการให้ T แจ้ง Levelstate Systems Limited (“Levelstate”) เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือ
หุ้นของ T อันเนื่องมาจากการโอนกิจการทั้งหมด และดาเนินการให้ T นาส่งหนังสือตอบรับ
จาก Levelstate ว่ารับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ T ดังกล่าวให้บริษัทตรวจสอบ ก่อน
ดาเนินการโอนกิจการในส่วนของการโอนหุ้นของ T เสร็จสมบูรณ์
T-Holding
ที่ปรึกษากฎหมายพบว่า T-Holding ไม่ได้ประกอบกิจการอื่นใดนอกเหนือจากการถือหุ้นใน T
ดังนั้น กรณีจึงไม่มีเอกสารการอนุญาต/ใบอนุญาตที่จาเป็นสาหรับการประกอบธุรกิจ
T
ที่ปรึกษากฎหมายไม่พบประเด็นหรือ ข้อพิจารณาอื่นใดเกี่ยวกับเอกสารการอนุญาต หรือ
ใบอนุญาตที่จาเป็นสาหรับการประกอบธุรกิจของ T ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการทา
รายการ
T-Holding และ T
1) ข้อจากัดเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น ที่ T ต้องปฏิบัติตามภายใต้สัญญาสินเชื่อ
2) ภาระผูกพันตามสัญญาค้าประกันของ T-Holding
T-Holding และ T
ที่ปรึกษากฎหมายไม่พบประเด็นหรือข้อพิจารณาอื่นใดเกี่ยวกับการจัดการและพนักงานของ
T-Holding และ T ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการทารายการอย่างมีนัยสาคัญ
T-Holding และ T
จากการตรวจสอบข้อมูลคดีที่ทาง T-Holding และ T อาจเป็นคู่ความหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ศาลแพ่งและศาลอาญา ดังนี้ ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ศาลภาษีอากรกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลแรงงานกลาง กรมบังคับคดี ศาลจังหวัดระยอง
สานักงานไม่พบคดีความที่ T-Holding และ T ถูกฟ้องร้องเป็นจาเลยในคดีแพ่งและคดีอาญา
อันมีสาระสาคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ การทารายการของของผู้รับโอนอย่ างมี
นัยสาคัญ
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1.7 ประเภทและขนาดรายการ
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 มีมติอนุมัติซื้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding ด้วยกระบวนการ
โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทารายการดังกล่าว มี
มูลค่าที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการจานวน 313.45 ล้านบาท โดยบริษัท จะชาระเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่
เหลือจานวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ T-Holding และ T เพื่อเป็นผลตอบแทนการรับโอน
กิจการทั้งหมดของ T-Holding ทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน รวมไปถึงหุ้นสามัญของ T การได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดของ T-Holding ถือ
ว่าเป็นการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) และเป็น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยการทารายการดังกล่าวมีขนาดรายการได้มาสูงสุด คานวณด้วยเกณฑ์
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเท่ากับร้อยละ 37.40 อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า 6 เดือน
เท่ากับร้อยละ 36.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทาให้บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 63.09 ด้วย
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภท1 ตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปโดย
มีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ากว่ าร้อยละ 100 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องจัดทารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการทา
รายการของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
2/2560 เพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทารายการ
นอกจากนี้การทารายการเป็นการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง เนื่องจากภายหลังการทารายการ บริษัทจะแต่งตั้ง
นายต่อโชค เล้าลือชัยเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร เป็นเหตุให้การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจึง
เข้าข่ายเป็นการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อย
ละ 37.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) บริษัท
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หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กาไรสุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ (“NTA”) 4
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าในการทารายการ

งบการเงินของ T
สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 25591
(ตรวจสอบ)
116.54
76.49
25.81
40.50
6.00
313.45

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมของบริษัท
สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
(สอบทาน)2
1,185.43
43.88
290.86
4.11
74.393
846.59
300.00

หมายเหตุ: 1คานวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบของ T สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PWC) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จาก สานักงาน ก.ล.ต.
2
คานวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ที่สอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
3
กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสก่อนหน้าของบริษัท
4
สินทรัพย์สุทธิ (NTA) คานวณจาก สินทรัพย์รวม –สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย

1.7.1 ขนาดรายการของการซื้อหุน้ สามัญของ T ตามประกาศรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
การซื้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT)
รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทารายการ มีมูลค่าการเข้าซื้อกิจการเท่ากับ 313.45 ล้านบาท นับว่าเป็นการ
ได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไข) และเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 จากการคานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดรายการได้มาสูงสุดคานวณ
ด้วยเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเท่ากับร้อยละ 34.70 ทั้งนี้เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า 6 เดือน
เท่ากับร้อยละ 36.65 ตามวิธีคานวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ด้วยวิธี
เดียวกันซึ่งเท่ากับร้อยละ 26.44 ทาให้บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 63.09 ด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน
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ขนาดรายการของการได้มาซึง่ สินทรัพย์
เกณฑ์รายการ
ได้มาหรือ
รายละเอียด
จาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์
1. เกณฑ์มูลค่า
สัดส่วนการเข้าถือหุ้น x NTA2 ของบริษัทที่ทารายการ x 100
สินทรัพย์
NTA ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
สัดส่วนการเข้าถือหุ้น x กาไรสุทธิ ของบริษัทที่ทารายการ3 x 100
จากการ
กาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน
ดาเนินงาน
3. เกณฑ์มูลค่า
มูลค่าหุ้นและเงินสด4 x 100
รวมของสิ่งตอบ
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
แทน
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้น
ทุนที่บริษัทจด
จานวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์4 x 100
ทะเบียนออก
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อชาระค่า
สินทรัพย์

หมายเหตุ:

การคานวณ
(หน่วย: ล้านบาท)

ขนาด
รายการ
ได้มาใน
ครั้งนี้

รายการที่
ได้มา 6
เดือน
ก่อนหน้า

รวม
ขนาด
รายการ

100.00% x 40.05
846.59

4.73%.

4.06%

8.79%

100.00%x 25.81 x 100
74.39

34.70%

0.00%

34.70%

313.45 x 100
1,185.43

26.44

36.65%

63.09%

76.70 ล้านหุ้น x100
600 ล้านหุ้น

12.78%

0.00%

12.78%

1

1

คานวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ที่สอบทานแล้ว งวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สินทรัพย์สุทธิ (NTA) คานวณจาก สินทรัพย์รวม –สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
3
งบการเงินฉบับตรวจสอบของ T สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PWC) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต.
4
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
และการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทารายการ มีมูลค่าที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการจานวน 313.45 ล้านบาท โดยบริษัท
จะชาระเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจานวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ จานวน
76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระการรับโอนกิจการของ T-Holding
2

นอกจากนี้บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 6 เดือนย้อนหลังรวม 4 รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติให้จัดตั้งบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์
โฮลดิ้ง จากัด (“SRPH”) ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการประกอบ
กิจการในด้านพลังงานอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 3,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 7.50 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น จานวน 2,999,997 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ SRPH ซึ่งเมื่อคานวณขนาดรายการตามวิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน อ้างอิงงบการเงินของบริษัท งวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ ร้อยละ 0.56
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งดังกล่าว ได้มีมติให้จัดตั้งบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จากัด
(“SRCH”) ดาเนินกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 82.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
8,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 20.50 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น
จานวน 8,199,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งเมื่อคานวณขนาดรายการตามวิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
อ้างอิงงบการเงินของบริษัท งวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ ร้อยละ 6.11
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• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติให้ SRCH จัดตั้งและลงทุนในบริษัท ทีเคเอส เวอนเชอร์ จากัด
(“TKS”) ซึ่งดาเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และงานบริการ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
เท่ากับ 10.00 ล้าน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย SRCH ถือ
หุ้นจานวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 หรือคิดเป็นเงินลุงทุนเท่ากับ 8.00 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคานวณ
ขนาดรายการตามวิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินของบริษัท งวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม
2560 เท่ากับ ร้อยละ 0.60
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้มี มติอนุมัติให้ TKS ลงนาม
ในสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งและบริ ห ารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีมูลค่าการก่อสร้างเท่ากับ 350.00 ล้านบาท
และมูลค่าการเช่าที่ดินดังกล่าวเท่ากับ 44.21 ล้านบาท รวม 394.21 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคานวณขนาดรายการตามวิธี
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินของบริษัท งวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ ร้อยละ
29.38
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าเท่ากับร้อยละ 36.65 คานวณจากเกณฑ์การได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ตามวิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาของการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T ด้วย
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 26.44 ด้วยวิธีเดียวกัน ทาให้รายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 63.09 ของเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ วิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็น
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปโดยมีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ากว่า
ร้อยละ 100 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องจัดทารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการทารายการของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทารายการด้วยคะแนนเสียงไม่
ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.7.2 ขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้าทารายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่
บจ/ป 22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 เมื่อคานวณ
ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันพบว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนเท่ากับ 313.45 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้วของบริษัท ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 846.59 ล้านบาท ส่งผลให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยสิ่งตอบแทนดังกล่าวมีมูลค่าของรายการมากกว่า
หรือเท่ากับ 20.00 ล้านบาท และสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
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เกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. ราคาตามบัญชี

รายละเอียด
มูลค่าของสิ่งตอบแทน (313.45 ล้านบาท)x100
NTA2 ของบริษัทจดทะเบียน
มูลค่ารายการตามราคาตลาด x100
NTA2 ของบริษัทจดทะเบียน

2. ราคาตลาด

การคานวณ1
(หน่วย: ล้านบาท)
313.45 x100
846.59
N/A

ขนาดรายการ
37.03%
N/A

หมายเหตุ: 1 คานวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ที่สอบทานแล้ว งวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560
2
สินทรัพย์สุทธิ (NTA) คานวณจาก สินทรัพย์รวม –สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์
ออกเสียง ประกอบด้วย นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจานวน 497,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.08 ของ
จานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยาของนายต่อโชค เล้าลือชัย ถือหุ้นของบริษัทจานวน
180,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัทจานวน 89,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.02 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทก่อนการทารายการ รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 766,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.13 (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560) ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทก่อนการทารายการ
1.7.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด
1) ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.50 บาท เพื่อชาระเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งในการการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding จะไม่ทาให้ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560เพื่อพิจารณาการทารายการ คือระหว่างวันที่
18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 3.02 บาท (ที่มา: SETSMART)

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาหลังเสนอขาย

=
=

3.02 - 3.07

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

3.02

ลดลง (ร้อยละ 1.66)
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ราคาตลาดก่อนเสนอขายอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้าหนักหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ 15 วัน
ทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560เพื่อพิจารณาการทา
รายการ คือระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 3.02 บาท (ที่มา: SETSMART)
การคานวณราคาหลังเสนอขาย

ราคาตลาดหลังเสนอขาย=

(จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ว × ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย )+(จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ×ราคาเสอนขาย)
(จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ว+จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน )

• จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ว
• จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
• ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
• ราคาเสนอขาย

600,000,000
76,700,000
3.02
3.50

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

หุ้น
หุ้น
บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น

(600,000,000 หุ้น x 3.02) +(76,700,000 หุ้น ×3.50)
(600,000,000 หุ้น + 76,700,000 หุ้น)

=
3.07 บาทต่อหุ้น
2) ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.50 บาท เพื่อชาระเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งในการการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding จะทาให้ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) โดยภายหลังที่
T-Holding โอนกิจการทั้งหมดแก่บริษัทแล้ว T-Holding จะดาเนินการเลิกกิจการและชาระบัญชีต่อไป และหุ้นสามัญของ
บริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง เพื่อเป็นการชาระค่าตอบแทนในการโอนกิจการส่วนหนึ่ง
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 76,700,000 หุ้น จัดสรรเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
T-Holding เพื่อเป็นการชาระค่าตอบแทนในการโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding นั้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท มี
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงลดลงเท่ากับร้อยละ 11.33 มีรายละเอียดการคานวณดังนี้
• จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ว
600,000,000 หุ้น
• จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
76,700,000 หุ้น
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
จานวนหุ้นเพิ่มทุน
=
จานวนหุ้นเพิ่มทุน+จานวนหุ้นเพิ่มทุน
=
=

76,700,000 หุ้น
(600,000,000 หุ้น + 76,700,000 หุ้น )
ลดลงร้อยละ 11.33
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อย่างไรก็ตาม การลดลงของสิทธิในการออกเสียงตามที่กล่าว มิได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
และ/หรือ การดาเนินการธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ
3) ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution Effect)
ภายหลังที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทอนุมัติให้ซื้อและจากรับโอนกิจการจาก T-Holding มูลค่า
313.45 ล้านบาท โดยจะจ่ายเป็นเงิ นสดจานวน 45.00 ล้านบาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนหนึ่งแก่บุคลในวงจากัด (Private
Placement: PP) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท เพื่อชาระเป็น
ค่าตอบแทนอีกส่วนหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution Effect) มีรายละเอียดดังนี้
การคานวณกาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังการเสนอขาย
อ้างอิงกาไรสุทธิจากการดาเนินการ 4 ไตรมาสย้อนหลังคือ ไตรมาส 3 และ 4 ปี 2559 ถึง ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2560
เท่ากับ 74.39 ล้านบาท
ก่อนการเสนอขาย
กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ล้านบาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

74.39
600,000,000
0.1240

=

กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย − กาไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย
กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

=

0.1240-0.1099
0.1240

=

หลังการเสนอขาย
676,700,000
0.1099

ลดลงร้อยละ11.33

ภายหลังการอนุมัติให้ทารายการ บริษัทจะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากในปัจจุบัน 600,000,000 หุ้น เป็น 676,700,000
หุ้น ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยกาหนดราคาในการทารายการ 3.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้กาไรต่อหุ้นของบริษัทลดลงจาก 0.1240
บาทต่อหุ้น เป็น 0.1099 บาทต่อหุ้น หรือลดลงเท่ากับร้อยละ 11.33
1.8 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
1.8.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
T ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบ และรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว
และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ในกลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มสารวจปิโตรเลียม กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า และกลุ่ม
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โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงให้บริการซ่อมบารุง (Maintenance) ปรับความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ในระบบมาตรวัด
(Calibrate) และให้บริการตรวจวัดอัตราการไหลของท่อประปา
ด้วยประสบการณ์ของบุคลากรหลักของ T ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว
และก๊าซ โดยเฉพาะ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ซึ่งเป็นผู้บริหารหลัก และมีประสบการณ์มากกว่า 20
ปี จึ ง นั บ ได้ ว่ า T เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามเชี่ ย วชาญในระบบมาตรวั ด อั ต ราการไหลของของไหล ( Flow
Specialist) รวมถึงระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง จึงทาให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสูง รวมถึงการให้บริการที่เป็น
Solution Package อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายเพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) คือ มาตรวัดของปิโตรเลียม และปิโตร
เคมีที่เป็นอุปกรณ์หลักในการวัดปริมาณการซื้อขายของปิโตรเลียม และปิโตรเคมี จาก Brodie Meter Co. LLC. (“Brodie”)
ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนาในตลาดมาตรวัดของปิโตรเลีย ม และปิโตรเคมี ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความแม่นยา (Accuracy) และ
ความสามารถในการทบทวนซ้า (Repeatability) สูงเป็นอันดับต้นของอุตสาหกรรมมาตรวัดของของเหลว โดยผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตดังกล่าวมีค่าความแม่นยา (Accuracy) ถึงร้อยละ +/-0.075 และมีค่าความสามารถในการทบทวนซ้า (Repeatability)
ถึงร้อยละ +/-0.01 เทียบกับค่าความแม่นยาขั้นต่าตามมาตรฐาน American Petroleum Standard (API Standard) ที่ปรับ
ใช้ในประเทศไทย ซึ่งเท่ากับร้อยละ +/-0.15 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นที่ต้องการและยอมรับของกลุ่มปิโตรเลียม และปิโตรเคมี
อย่างยิ่งในการวัดอัตราการไหลของของไหลประเภทน้ามันเพื่อการซื้อขาย นอกจากเป็นผู้จัดจาหน่ายมาตรวัดของน้ามัน T
ยังทาหน้าที่เป็น Turn Key กล่าวคือ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ T จัดจาหน่ายได้อย่างสมบูรณ์และราบรื่น โดย T มีส่วนร่วมในการส่งวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ
เข้าร่วมติดตั้งมาตรวัดของน้ามัน อุปกรณ์การถ่ายน้ามัน (Loading Arms) อุปกรณ์ประมวลผลการซื้อขายผ่านระบบท่อ
(Flow Computer) อุปกรณ์ทาความร้อนผ่านสายไฟชนิดพิเศษในระบบท่อ (Electrical Heat Tracing Cable) และอุปกรณ์
การควบคุมน้ามันทางระบบขนส่งทางรถ (Batch Controller) และก่อสร้างระบบมาตรวัดอัตราการไหลของน้ามัน รวมถึงการ
รับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการการไหลของปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยมีตัวอย่างลูกค้าหลัก เช่น บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) บริษัท ปตท.สผ. จากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็นต้น

ลูกค้ากลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
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ระบบสถานีวัด น้ามัน บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
ที่มา: ข้อมูลจาก T

ระบบสถานีวัด น้ามันดิบ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ที่มา: ข้อมูลจาก T

ระบบสถานีวัด Ethylene Gas บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ที่มา: ข้อมูลจาก T

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ระบบสถานีวัด น้ามันดิบ และ ระบบทาความร้อนผ่านสายไฟชนิดพิเศษใน
ระบบท่อ (Electrical Heat Tracing Cable) บริษัท ปตท.สผ. จากัด
(มหาชน)
ที่มา: ข้อมูลจาก T

ระบบสถานีวัด น้ามันเตา / น้ามันแก๊สโซลีน 91/95 และ ระบบทาความร้อน
ผ่านสายไฟชนิดพิเศษในระบบท่อ (Electrical Heat Tracing Cable) บริษัท
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ที่มา: ข้อมูลจาก T

ระบบลดความดันแบบเร่งด่วนในระบบท่อขนส่งน้ามัน บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน)
ที่มา: ข้อมูลจาก T
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ T ยังเป็นผู้จัดจาหน่ายมาตรวัดการไหลของของเหลวและก๊าซให้กับลูกค้า กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลุ่ม
ลูกค้าหลักเช่นกัน โดย T จัดจาหน่ายมาตรวัดของไอน้า อุปกรณ์ลดอุณหภูมิของไอน้า (Desuperheater System) และอุปกรณ์
ควบคุมแรงดันในท่อไอน้า (Control Valve) รวมถึงระบบสถานีวัดและควบคุมแรงดัน( Metering and Letdown system)ให้กับ
ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ซึ่ง T ทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริ การครบวงจร และรับเหมาติดตั้งระบบ
มาตรวัดอัตราการการไหลและควบคุมแรงดันของไอน้าให้กับลูกค้ากลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า มีตัวอย่างลูกค้าของ T เช่น บริษัท ร่วม
กาลาภ จากัด (หรือกลุ่มบริษัทน้าตาลไทยรุ่งเรือง) บริษัท ทีทีซีแอล จากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จากัด บริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าในเครือ โรงกระดาษ ของสยามซีเมนต์
ไทย

ลูกค้ากลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า
ที่มา: ข้อมูลจาก T

ระบบสถานีวัด และควบคุมแรงดัน ของระบบไอน้า (Metering and
Letdown system โรงไฟฟ้าในเครือ กลุ่มโรงกระดาษ สยามซีเมนต์ไทย
ที่มา: ข้อมูลจาก T

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ระบบสถานีวัด และควบคุมแรงดัน ของระบบไอน้า (Metering and
Letdown system) บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จากัด (NNEG)
ที่มา: ข้อมูลจาก T

ระบบสถานีวัด และควบคุมแรงดัน ของระบบไอน้า (Metering and
Letdown system) โรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่น
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
ที่มา: ข้อมูลจาก T

ระบบสถานีวัด และควบคุมแรงดัน ของระบบไอน้า (Metering and Letdown
system) บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จากัด
ที่มา: ข้อมูลจาก T

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

T เป็นผู้จัดจาหน่ายมาตรวัดท่ออากาศในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สาหรับระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัด
พลังงาน โดยเฉพาะท่ออากาศในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป (Energy Saving and Utility Management System) โดยลูกค้าที่
ได้รับการติดตั้งมาตรวัดดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตได้ และคานวณกาลังการผลิตและช่วงเวลาการผลิตได้
อย่างแม่นยา ทาให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการช่วงเวลาและระยะเวลาการผลิตได้แม่นยา ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนการผลิตได้
ดียิ่งขึ้น สาหรับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมของ T ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ จากัด (มหาชน) บริษัท นิสสัน มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด บริษัท มินีแบไทย จากัด และ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป
ที่มา: ข้อมูลจาก T

ระบบ Utility Management and Energy Saving System
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาและผลงานสาคัญที่ผ่านมา
ปี 2547
ก่อตั้งบริษัท เทคโทรนิค จากัด
ปี 2550
เริ่มทางานวัดระบบ ไอน้า และ งานมาตรวัดของของเหลว (Flow Meter)
ปี 2553
เริ่มต้นมีการขยายงาน โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว /สถานี
วัดระบบซื้อขาย (Metering Skid) เข้าไปยังอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ปี 2554
เริ่ ม ขยายฐานลู กค้ าสู่ ง าน ปิ โตรเลี ย ม โดยเน้ น ไปที่ ร ะบบถ่ า ยน้ ามั น ทางรถบรรทุก
(Truck Loading System) และ สถานีวัดระบบซื้อขาย (Metering Skid)
ปี 2556
ได้งานโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว (Metering Skid) ไปสู่
ตลาดสถานีสารวจปิโตรเลียม โดยได้งานโครงการติดตั้งระบบ น้ามันดิบมาที่ฐาน โรง
กลั่นน้ามัน ขนส่งทางรถไฟที่ บริษัท ปตท.สผ. จากัด (มหาชน) (PTTEP)
ปี 2557
ขยายงานรั บ ติ ด ตั้ ง ระบบมาตรวั ด อั ต ราการไหลของของเหลว (Metering Skid)
น้ามันดิบมาที่ฐาน โรงกลั่นน้ามันขนส่งทางรถไฟบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน) (PTTGC)
ปี 2558
ได้รับความไว้วางใจในตลาดอุตสาหกรรมมากขึ้นทาให้ขยายงานไปสู่ด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
มาตรวัดของของเหลว ไปสู่ทุกอุตสาหกรรมของประเทศไทยและ T เริ่มทาการขอการ
รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพทั่วไป ISO9001:2015
ปี 2559
ได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพทั่วไป ISO9001:2015 และ สานักงาน
ใหญ่แห่งใหม่ก่อสร้างเสร็จ รวมถึงคลังสินค้า และ ห้องแล็บเพื่อการปรับความเที่ยงตรง
ของมาตรวัดอัตราการไหล (Calibration Lab) เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกและการขยายธุรกิจ
ที่มา: ข้อมูลจาก T

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

1.8.2 ผลิตภัณฑ์ที่ T เป็นผู้จัดจาหน่าย (Distributor)
T ได้รับการรับรองจากผู้จดั หาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผู้จดั จาหน่ายดังต่อไปนี้
ตราสินค้า

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มลูกค้า

ขอบเขตการเป็นผู้จัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มมาตรวัดของของเหลวและก๊าซ (Flow Meter)
1.1) Brodie Meter Co. LLC “Brodie”1
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายมาตรวัด อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหล อุปกรณ์กรองและอุปกรณ์การกาจัดอากาศ และอุปกรณ์เสริมต่างๆในท่อน้ามัน
1. เ ค รื่ อ ง วั ด ก า ร ไ ห ล ข อ ง ข อ ง เ ห ล ว แ บ บ Positive - ปิโตรเลียม (Petroleum)
- ราชอาณาจักรไทย
Displacement (Positive Displacement Flow Meter) - ปิโตรเคมี (Petrochemical) - สหพันธรัฐเมียนมาร์
2. วาล์วควบคุมแบบลูกสูบ (Piston Control Valves)
- สารวจปิโตรเลียม
- ราชอาณาจักรกัมพูชา
3. อุปกรณ์กรองและอุปกรณ์การกาจัดอากาศ (Strainers/
(Petroleum Exploration)
- สาธารณรัฐ
Air Eliminators)
ประชาธิปไตย
ตัวอย่างมาตรวัดของ Brodie
4. อุปกรณ์เสริมต่างๆ (Accessories)
ประชาชนลาว
1.2) Euromag International SRI “Euromag”
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายมาตรวัดของของเหลวด้วยคลื่น Ultrasonic และคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า
1. เ ค รื่ อ ง วั ด อั ต ร า ก า ร ไ ห ล ข อ ง ข อ ง เ ห ล ว ด้ ว ย - ระบบท่อน้าประปา
- ราชอาณาจักรไทย
คลื่น Ultrasonic (Ultrasonic Flow Meter)
- ระบบท่อน้าดิบ
2. เครื่ อ งวั ด อั ต ราการไหลของของเหลวด้ วย ค ลื่ น - ระบบท่ อ ที่ เ ป็ น ของเหลว
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Flow Meter)
อุ ณ หภู มิ ไ ม่ เ กิ น 120 องศา
3. อุปกรณ์เสริมต่างๆ (Accessories)
เซลเซียส
ตัวอย่างมาตรวัดของ Euromag

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ระยะเวลาการเป็นผู้จัด
จาหน่าย/ เป็นวันที่เริ่มต้น
เป็นผู้จัดจาหน่ายตาม
สัญญา

10 เม.ย. 60 – 9 เม.ย. 62

9 ก.ย. 52

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ตราสินค้า

ลักษณะผลิตภัณฑ์

1.3) Fox Thermal Instruments, Inc. “Fox”
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายมาตรวัดของก๊าซในระบบอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม
1. มาตรวัดของก๊าซในระบบสาธารณูปโภคและท่ออากาศ
ของโรงงานอุตสาหกรรม
2. อุปกรณ์เสริมต่างๆ (Accessories)

กลุ่มลูกค้า

ขอบเขตการเป็นผู้จัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์

- โรงงานอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป - เป็นการทั่วไป
(General Industry)
- ปิโตรเลียม (Petroleum)

ระยะเวลาการเป็นผู้จัด
จาหน่าย/ เป็นวันที่เริ่มต้น
เป็นผู้จัดจาหน่ายตาม
สัญญา

31 มี.ค. 60

ตัวอย่างมาตรวัดของ Fox
1.4) Vortek Instruments LLC. “Vortek”
1. มาตรวัดของของไหลในระบบไอน้า (ของเหลวและก๊าซ - โรงงานอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป - ราชอาณาจักรไทย
โดยเฉพาะไอน้า)
(General Industry)
- ปิโตรเลียม (Petroleum)

5 ม.ค. 54

1. มาตรวัดแบบลูกลอย
2. มาตรวัดการถ่ายเทความร้อน (Thermal Mass Meter)

1 ม.ค. 58

ตัวอย่างมาตรวัดของ Vortek
1.5) Brooks Instrument, LLC. “Brooks”
- ง า น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า - ราชอาณาจักรไทย
(Research&Development)
- โรงงานอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป
(General Industry)

ตัวอย่างมาตรวัดของ Brooks
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ตราสินค้า

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มลูกค้า

2. กลุ่มอุปกรณ์เครื่องกลสาหรับการควมคุมควบคุม (Mechanical and Controlling Equipment)
2.1 Emco Wheaton USA “Emco Wheaton”
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์การจ่ายน้ามันให้รถบรรทุกน้ามันและเรือน้ามัน (Loading Arms)
1. อุปกรณ์การจ่ายน้ามันให้รถบรรทุกน้ามันและเรือน้ามัน - ปิโตรเลียม (Petroleum)
(Loading Arms)
- สารวจปิโตรเลียม
2. อุปกรณ์เสริมต่างๆ (Accessories)
(Petroleum Exploration
ตัวอย่างอุปกรณ์การจ่ายน้ามันให้
รถบรรทุกน้ามันและเรือน้ามัน
(Loading Arms) ของ Emco Wheaton
2.2 Mitech Control Valves (Pty) Ltd. “Mitech”2
1. อุปกรณ์ควบคุมแรงดันในท่อไอน้า (Control Valve)
- โรงผลิตไฟฟ้า
2. อุ ป ก ร ณ์ ล ด แ ล ะ ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ใ น ท่ อ ไ อ น้ า
(Power Plant)
(Desuperheater)
ตัวอย่างอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในท่อไอ
น้า (Control Valve) ของ Mitech
2.3 Levelstate Systems Ltd “ Levelstate”
1.อุปกรณ์วัดระดับน้า (Level Water Column)
2. อุปกรณ์แสดงระดับน้า (Level Indicator)
ตัวอย่างอุปกรณ์วัดระดับน้า (Level
3. อุปกรณ์ส่งสถานะของระดับน้า (Level Switch)
Water Column) ของ Levelstate

ขอบเขตการเป็นผู้จัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์

- ราชอาณาจักรไทย

1 ธ.ค. 56

- ราชอาณาจักรไทย

10 ก.ย. 58

- โรงผลิตไฟฟ้า (Power Plant) - ราชอาณาจักรไทย

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

ระยะเวลาการเป็นผู้จัด
จาหน่าย/ เป็นวันที่เริ่มต้น
เป็นผู้จัดจาหน่ายตาม
สัญญา
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22 ส.ค. 59 – 21 ส.ค. 603

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ตราสินค้า

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มลูกค้า

ขอบเขตการเป็นผู้จัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์

3. อุปกรณ์ประมวลผลการซื้อขายผ่านระบบท่อ (Flow Computer) และอุปกรณ์การควบคุมน้ามันทางระบบท่อ (Batch Controller)
3.1 Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited “Emerson”
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ประมวลผลการซื้อขายผ่านระบบท่อ (Flow Computer) และอุปกรณ์การควบคุมน้ามันทางระบบท่อ (Batch Controller)
1. อุ ป กรณ์ ป ระมวลผลการซื้ อ ขายผ่ า นระบบท่ อ (Flow - ปิโตรเลียม (Petroleum)
- ราชอาณาจั ก ร ไทย
Computer)
- สารวจปิโตรเลียม
เ ว้ น แ ต่ ก า ร จั ด
2. อุ ป กรณ์ ก ารควบคุ ม น้ ามั น ทางระบบท่ อ ( Batch
(Petroleum Exploration)
จาหน่ายให้ลูกค้าก๊าซ
Controller)
ธรรมชาติ ข องกลุ่ ม
บริ ษั ท ปตท. จ ากั ด
ตัวอย่างอุปกรณ์การควบคุมน้ามันทาง
(มหาชน)
ระบบท่อ (Batch Controller) ของ
Emerson
3.2 Kessler-Ellis Products Co., Inc. “KEP”
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ตรววจสอบและควบคุมการอัตราการไหลของก๊าซท่อก๊าซอุตสาหกรรมและระบบไอน้า
1. อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมการอัตราการไหลของก๊าซ - โรงงานอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป - ราชอาณาจักรไทย
ท่อ ก๊าซอุตสาหกรรมและระบบไอน้า (Monitoring and
(General Industry)
Control Meter)
- ปิโตรเลียม (Petroleum)
ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม
การอัตราการไหลของก๊าซท่อก๊าซ
อุตสาหกรรมและระบบไอน้า
(Monitoring and Control Meter)
ของ KEP
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ระยะเวลาการเป็นผู้จัด
จาหน่าย/ เป็นวันที่เริ่มต้น
เป็นผู้จัดจาหน่ายตาม
สัญญา

31 มี.ค. 60

5 ส.ค. 52

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ตราสินค้า

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มลูกค้า

4. กลุ่มอุปกรณ์ทาความร้อน (Electrical Heat Tracing)
4.1 Pentair Thermal Management “Pentair”
1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยี่ ห้ อ Raychem เป็ น อุ ป กรณ์ ท าความร้ อ น - ปิโตรเลียม (Petroleum)
ผ่ า นสายไฟชนิ ด พิ เ ศษในระบบท่ อ (Electrical Heat - สารวจปิโตรเลียม
Tracing Cable)
(Petroleum Exploration)
- โรงผลิตไฟฟ้า
(Power Plant)
ตัวอย่างอุปกรณ์ทาความร้อนผ่านสายไฟ
ชนิดพิเศษในระบบท่อ (Electrical Heat
Tracing Cable) ตรา Raychem

ขอบเขตการเป็นผู้จัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์

- ราชอาณาจักรไทย

ระยะเวลาการเป็นผู้จัด
จาหน่าย/ เป็นวันที่เริ่มต้น
เป็นผู้จัดจาหน่ายตาม
สัญญา

13 มี.ค. 58

ที่มา:
ข้อมูลจาก T
หมายเหตุ: 1T ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงผู้เดียวของ Brodie ในราชอาณาจักรไทย สหพันธรัฐเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2
T ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงผู้เดียวของ MITECH ในราชอาณาจักรไทย
3
สัญญาการเป็นผู้จัดจาหน่ายกับ Levelstate จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติ 1 ปี จนกว่าจะถูกยกเลิกจากคู่สัญญา และมีเงื่อนไขที่ระบุว่าตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ T รับรองและตกลงว่า จะแจ้งให้
Levelstate ทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรืออานาจควบคุมของบริษัท ซึ่ง T ได้ทาการส่งหนังสือแจ้งไปยัง Levelstate ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการอนุมัติการทารายการแล้ว

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

1.8.3 ผลงานทีส่ าคัญในอดีตของ T (Project References)
T เป็นผู้จัดจาหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง และออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรมใน กลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี
กลุ่มสารวจปิโตรเลียม กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยก่อตั้งเมื่อปี 2547 ซึ่งมีผลงานในอดีตที่สาคัญทั้งในระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ามัน ปิ โตรเลียม
ปิโตรเคมีต่างๆ (Metering Skid) และระบบมาตรวัด และ แสดงผลของท่อก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรมสาหรับ ระบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน (Energy Saving and Utility
Management System) ดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
ที่มา:

รายชื่อลูกค้า(End-User)

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จากัด (PTTUT)
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จากัด (PTTUT)
บริศัท ออโต้อัลลายแอนซ์ จากัด (มหาชน) (AAT)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (BCP) และ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (BCP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) (IRPC)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรีน เพาเวอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จากัด
บริษัท ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ จากัด
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (TOP)
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) (PTTEP)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTGC)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (BCP)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTGC)
บริษัท เอสเอสยูที จากัด (SSUT)
ข้อมูลจาก T

โครงการ

ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อไอน้า (Metering Skid)
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อไอน้า (Metering Skid)
ระบบมาตรวัด และ แสดงผล (Energy Saving System)
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ามัน (Metering Skid)

2550
2551
2551
2552

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)
19.00
16.24
4.00
21.18

ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ามัน (Metering Skid)
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ามัน (Metering Skid)
ระบบลดแรงดัน และ อุณหภูมิ (Desuperheater System)
ระบบลดแรงดัน และ อุณหภูมิ (Desuperheater System)
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ามัน (Truck Loading system)
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ามัน (Metering Skid) และ ระบบการถ่ายน้ามันทาง
ท่อรถบรรทุกน้ามัน (Truck Loading system)
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อสารปิโตรเลียม (Metering Skid)
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ามัน (Metering Skid)
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อสารปิโตรเลียม (Metering Skid)
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อไอน้า(Metering Skid)

2553
2554
2554
2554
2556
2556

9.50
10.90
16.40
12.00
10.99
22.00

2557
2559
2559
2560

25.00
21.90
10.94
10.35

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

ปี
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

1.8.4 มูลค่างานคงเหลือรอรับรู้รายได้ (Backlog)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 T มีมูลค่าโครงการคงเหลือ รวมทั้งสิ้นมูลค่า 89.87 ล้านบาท จานวน 10 โครงการ จากมูลค่างานตามสัญญาทั้งสิ้น 133.56 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม
บางโครงการมีการเลื่อนการส่งมอบพื้นที่ และ/หรือ มีเหตุอันใดที่มิใช่ความรับผิดชอบของ T เป็นผลให้การส่งมอบโครงการเกิดความล่าช้า จึงทาให้ T ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่สัญญา
กาหนด ได้รับการยินยอมจากเจ้าของโครงการแล้ว โดยมีรายละเอียดมูลค่างานคงเหลือรอรับรู้รายได้ ดังนี้
สรุปโครงการที่คงเหลือ ของ T ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ลาดับ
ที่

คู่สัญญา

โครงการ

วันที่ของใบสั่งซื้อ/
สัญญา

วันที่คาดว่าจะ
ส่งมอบ

8.35

มูลค่างาน
คงเหลือ ณ
30 มิ.ย. 60
(ล้านบาท)
0.77

4.13

4.13

มูลค่างานตาม
สัญญา
(ล้านบาท)

1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

โครงการติดตั้งมาตรวัดของ ท่อ LPG

15 ต.ค. 59 – 15 ก.ค. 60

2

บริษัท ทีทีซีแอล จากัด (มหาชน)

โครงการติดตั้งมาตรวัดของ ท่อ Butane 1

26 ม.ค. 59 – 20 ม.ค. 61

ส่งมอบไปเมื่อ
วันที่ 4 ส.ค. 60
20 ม.ค. 61

3

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

1 ม.ค. 59 - 15 มี.ค. 59

1 ก.ย. 60

11.00

1.61

4

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

โครงการติดตั้งอุปกรณ์ทาความร้อนผ่านสายไฟ
ชนิดพิเศษในระบบท่อ Crude oil*
โครงการติดตั้งมาตรวัดของ ท่อ Crude oil**

9 ก.พ. 59 - 17 มิ.ย. 59

30 ก.ย. 60

18.00

0.58

5
6

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จากัด
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

13 ต.ค. 58 - 15 มี.ค. 59
26 ธ.ค. 59 – 2 พ.ค. 60

30 ก.ย.60
20 พ.ย. 60

10.35
36.00

1.05
36.00

7

บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

14 มี.ค. 60 – 19 ก.ย. 60

20 ม.ค. 61

36.00

36.00

8

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

8 พ.ค. 60 – 23 ส.ค. 60

3.16

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

ส่งมอบแล้วเมื่อ
วันที่ 17 ส.ค. 60
10 ต.ค. 60

3.16

9

โครงการติดตั้งมาตรวัดไอน้า*
ระบบการถ่ายน้ามันทางท่อรถบรรทุกน้ามัน
(Truck Loading system) คลังน้ามันพิจิตร*
ระบบการถ่ายน้ามันทางท่อรถบรรทุกน้ามัน
(Truck Loading system) คลังน้ามันลาปาง*
ระบบการถ่ายน้ามันทางท่อรถบรรทุกน้ามัน
(Truck Loading system)
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ามัน
(Metering Skid)

3.20

3.20

24 เม.ย. 60 – 8 พ.ย. 60

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

หน้า | 53

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่
10

คู่สัญญา
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จากัด

วันที่ของใบสั่งซื้อ/
สัญญา

วันที่คาดว่าจะ
ส่งมอบ

2 มิ.ย. 60 – 29 พ.ย. 60

21 พ.ย. 60

โครงการ
ระบบการถ่ายน้ามันทางท่อรถบรรทุกน้ามัน
(Truck Loading system)
รวม

ที่มา:
ข้อมูลจาก T
หมายเหตุ: *T ได้รับหนังสืออนุญาตให้ส่งมอบงานเกินกว่าระยะเวลาส่งมอบงานที่กาหนดโดยไม่คิดค่าปรับจากเจ้าของโครงการ
** อยู่ระหว่างการรอหนังสืออนุญาตให้ส่งมอบงานเกินกว่าระยะเวลาส่งมอบงานที่กาหนดโดยไม่คดิ ค่าปรับจากเจ้าของโครงการ

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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3.37

มูลค่างาน
คงเหลือ ณ
30 มิ.ย. 60
(ล้านบาท)
3.37

133.56

89.87

มูลค่างานตาม
สัญญา
(ล้านบาท)

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

1.8.5 คู่แข่ง (Competitors)
คู่แข่งของ T ในประเทศไทย
T มีคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน ดังนี้
1. บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จากัด
2. บริษัท โพลีเทคโนโลยี จากัด
คู่แข่งของผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ T เป็นผู้จัดจาหน่าย
ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ของ T
Brodie Meter Co. LLC
Brooks Instrument, LLC.
Kessler-Ellis Products Co., Inc.
Pentair Thermal Management RAYCHEM
Fox Thermal Instruments, Inc.
Vortek Instruments LLC.
Emco Wheaton USA
Euromag International Srl
Banksia Control
Maxiflo
Levelstate
MITECH
ที่มา:

คู่แข่งผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ของ T
TechnipFMC
Krohne
Contrec
Thermon
Fluid Components International
Yokogawa
OPW Engineered Systems
Endress+Hauser
Oval
ABB
Klingage
Samson

ข้อมูลจาก T

1.8.6 รายละเอียดของทรัพย์สนิ สาคัญ
นอกจากนี้ T ยั ง มี สิน ทรั พ ย์ ที่ มี สาระสาคั ญ คื อ ที่ ดิ น อาคารสานั ก งาน และอาคารคลั ง สิ น ค้ า มี ร ายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
รายละเอียดของทรัพย์สินสานักงานใหญ่ของ T
ลักษณะของทรัพย์สิน
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า
:
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น มู ล ค่ า :
ทรัพย์สิน
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
:

อาคารคลังสินค้า และสานักงาน สูง 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
อาคารสานักงาน สูง 2 ชั้น จานวน 1 หลัง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
เลขที่ 5/71 ถนนซากฝรั่ง แยกจากถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ตาบลเนินพระ
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
เพื่อสาธารณะ
1) เพื่อกาหนดมูลค่าตลาด (Market Value) (ที่ดิน)
2) เพื่อกาหนดมูลค่าทดแทนคงเหลือสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) (อาคาร)
1) วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach)
2) วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach)
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

เนื้อที่ดิน
เอกสารสิทธิที่ดิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภาระผูกพัน (จานอง)
สิทธิการใช้ทาง (การเข้าถึง)
ผังเมือง
การเวนคืน
รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง

:
:
:
:
:
:
:
:

วันที่สารวจ
วันที่ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าประกันภัย
ผู้จัดทา
ผู้ตรวจ

:
:
:
:
:
:

0-3-0 ไร่ (3 งาน)
โฉนดที่ดินเลขที่ 92335
บริษัท เทคโทรนิค จากัด
ธนาคารที่ 2
ทางสาธารณะประโยชน์
พื้นที่สีชมพู (ที่ดินประเภทชุมชน)
ทรัพย์สินไม่ตั้งอยู่ในแนวเวนคืน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560)
อาคารจานวน 2 รายการ มีพื้นที่รวมกัน 414 ตารางเมตร
และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
9 มิถุนายน 2560
14 มิถุนายน 2560
10.02 ล้านบาท
3.89 ล้านบาท
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จากัด
นายนที ตั้งติดธรรม
นางสมศรี เต็มไตรเพท

สานักงานใหญ่ของ T

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

สานักงานใหญ่ของ T

สานักงานใหญ่ของ T

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ภาพถ่ายทางอากาศของสานักงานใหญ่ของ T

แผนผังสานักงานใหญ่ของ T
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

รายละเอียดสัญญาเช่าสานักงานสาขาของ T
ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ลักษณะของอาคารสานักงาน
ที่ตั้งอาคารสานักงาน
วันที่ของสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการ

:
:
:
:

ห้างหุ้นส่วนสามัญเฟรชชี่ (นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย*)
บริษัท เทคโทรนิค จากัด
อาคารสานักงาน
เลขที่ 5/146 ถนน เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุ จั ก ร จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 (ระยะเวลา 1 ปี)
ค่าเช่าและค่าบริการ รวม 30,000 บาท ต่อเดือน

:
:

หมายเหตุ: *ภรรยาของนายต่อโชค เล้าลือชัย

รายละเอียดของสัญญาและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจที่สาคัญ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติมาตราชัง่ ตวงวัด พ.ศ. 2542
ชื่อของหนังสือรับรอง
ผู้ให้หนังสือรับรอง
วันที่ของหนังสือรับรอง
รายละเอี ยดของหนังสือ
รับรอง

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่ง พระราชาบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
13 มิถุนายน 2560 – 12 มิถุนายน 2564
รับรองให้ T เป็นผู้ประกอบธุรกิจนาเข้า เครื่องวัดทุดชนิด ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรา
ชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ชื่อของหนังสือรับรอง
ผู้ให้หนังสือรับรอง
วันที่ของหนังสือรับรอง
รายละเอี ย ดของหนังสือ
รับรอง

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่ง พระราชาบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
13 มิถุนายน 2560 – 12 มิถุนายน 2564
รับรองให้ T เป็นผู้ประกอบธุรกิจขาย เครื่องวัดทุดชนิด ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่ง
ตวงวัด พ.ศ. 2542

หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
ชื่อของหนังสือรับรอง

หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ผู้ให้หนังสือรับรอง
BSI Group
วันที่ของหนังสือรับรอง
10 พฤศจิกายน 2559 – 9 พฤศจิกายน 2562
รายละเอี ยดของหนังสือ รับรองให้ T ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพทั่วไป ISO 9001:2015
รับรอง

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

สัญญาเงินกู้กับธนาคารที่ 1
ผู้ให้กู้
ผู้กู้
วันที่ของสัญญา
วงเงิน
อัตราดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม
วัตถุประสงค์
หลักประกัน/ ผู้ค้าประกัน

ธนาคารที่ 1
บริษัท เทคโทรนิค จากัด
14 สิงหาคม 2558 – 13 สิงหาคม 2562 (ระยะเวลา 5 ปี)
5.00 ล้านบาท (ยอดหนี้สินคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 2.07 ล้านบาท)
ปีที่ 1-3 อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ปีที่ 4 -5 อัตราร้อยละเท่ากับ MLR ต่อปี (MLR เท่ากับร้อยละ 6.875 ต่อปี ในปัจจุบัน)
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ตกลงให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้าประกันภายในวงเงินตามที่ผู้ให้กู้
กาหนด หากบรรษัทค้าประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ไม่อนุมัติค้าประกันหรือลด
วงเงินค้าประกั น ไม่เป็นไปตามที่ ผู้ใ ห้ ก าหนด ผู้กู้ตกลงให้เ ป็ นสิ ทธิข องผู้ ให้ กู้ฝ่ า ยเดี ยวในการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกใช้วงเงินเรียกหลักประกันเพิ่มเติม หรือกาหนดเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม ลด
วงเงินสินเชื่อ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ชาระหนี้คืนทั้งหมด
- ตกลงให้ นายต่อโชค เล้าลือชัย และ นายชัชวาล เจตจานงกิจ ค้าประกันเต็มวงเงินกู้

หมายเหตุ: รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ T-Holding และ T จากที่ปรึกษากฎหมายระบุว่า สัญญาเงินกู้ดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขการ
ผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการโอนหุ้น

ผู้ให้กู้
ผู้กู้
วันที่ของสัญญา
วงเงิน
อัตราดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม
วัตถุประสงค์
หลักประกัน/ ผู้ค้าประกัน

การผิดสัญญา

ธนาคารที่ 1
บริษัท เทคโทรนิค จากัด
19 กรกฎาคม 2560 – 18 กรกฎาคม 2566 (ระยะเวลา 7 ปี)
5.00 ล้านบาท
ปีที่ 1-3 อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ปีที่ 4-5 อัตราร้อยละเท่ากับ MLR ต่อปี (MLR เท่ากับร้อยละ 6.875 ต่อปี ในปัจจุบัน)
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ตกลงให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้าประกันภายในวงเงินตามที่ผู้ให้กู้
กาหนด หากบรรษัทค้าประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ไม่อนุมัติค้าประกันหรือลด
วงเงินค้าประกัน ไม่เป็นไปตามที่ผู้ใ ห้ กาหนด ผู้กู้ตกลงให้เป็นสิทธิข องผู้ใ ห้กู้ฝ่ า ยเดี ยวในการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกใช้วงเงินเรียกหลักประกันเพิ่มเติม หรือกาหนดเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม ลด
วงเงินสินเชื่อ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ชาระหนี้คืนทั้งหมด
- ตกลงให้ บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด นายต่อโชค เล้าลือชัย และ นายชัชวาล เจตจานงกิจ ค้า
ประกันเต็มวงเงินกู้
1 ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา และให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
1.1 ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด
1.2 ผู้กู้ผิดนัดชาระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งก็ตาม หรือเงินจานวนอื่นใดที่ต้อง
ชาระตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามสัญญา หรือมูลหนี้อื่นที่ผู้กู้เป็นหนี้ผู้ให้กู้
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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1.3 ผู้กู้ให้ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อความหรือเอกสารอันเป็นเท็จ หรือปกปิด ข้อเท็จจริงซึ่งควรจะแจ้ง
ให้ผู้ให้กู้ทราบ
1.4 ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามโครงการ หรือเงื่อนไขการขอกู้ยืมเงิน การขอเบิกเงินกู้ ที่ได้แจ้งไว้หรือไม่
ปฏิบัติตามโครงการ หรือ เงื่อ นไขการขอกู้ยืมเงิน และ/หรือ การขอเบิกเงินกู้ที่ผู้ให้กู้ อนุ มั ติ
หรือไม่นาเงินกู้ไปใช้ดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมด หรือแค่บางส่วน หรือเลิก
กิจการตามโครงการขอกู้ยืมเงิน
1.5 ผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆของผู้กู้ หรือผู้กู้ และ/หรือผู้ค้าประกันถูกฟ้องร้อง หรือถูก
บังคับคดีตามคาพิพากษาของศาล หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือสิ้นสภาพบุคคล
2 เมื่อผู้กู้ผิดสัญญาแล้วแม้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุตามที่กล่าวในสัญญานี้ ถือว่าผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้
ค้างชาระอยู่ทั้งหมดต่อผู้ให้กู้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ชาระหนี้ที่ค้างชาระอยู่ทั้งหมดตามสัญญา
นี้ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนได้
ทันที โดยผู้กู้ยินยอมสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทั้งหลาย ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ให้กู้จะได้มีหนังสือ บอก
กล่าวเตือ นให้ผู้กู้ปฏิบัติตามสัญญาก่อนแล้วหรือไม่ และไม่ว่าผู้กู้จะได้แก้ไขด้วยตนเองให้เหตุ
ดังกล่าวระงับลงหรือไม่ก็ตาม
3 ถ้าผู้กู้ผิดสัญญา ผู้กู้ยอมรับผิดค่าชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้นบรรดาที่ผู้ให้กู้พึงจะได้รับ อันเนื่องจาก
การผิดสัญญาของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ดาเนินคดี ตลอดจนบังคับ
การชาระหนี้ด้วยประการใดๆ จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชาระหนี้ครบถ้วนจนเต็มจานวน
4 ในกรณีที่ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา ผู้กู้จะต้องชาระเงินต้น และดอกเบี้ยที่ค้างชาระทั้งหมดตลอดจนหนี้
อื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในข้อ 3 ให้ผู้ให้กู้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา
5 ผู้กู้ตกลงว่าการผิดสัญญาหรือถือว่าผิดสัญญาตามสัญญานี้ ให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาตามสัญญา
หรือมูลหนี้อื่นใด ซึ่งผู้กู้เป็นหนี้ผู้ให้กู้ด้วย และให้ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ชาระหนี้ค้างชาระอยู่
ตามสัญญา หรือมูลหนี้อื่นและยินยอมให้บั งคับหลักประกันไม่ว่าจะเป็นจานา จานองในลาดับใด
หรือจานองเพิ่มหลักทรัพย์ หรือเพิ่มวงเงินจานองที่ผู้กู้จัดไว้ให้เป็นประกันแก่ผู้ให้กู้ตามสัญญา หรือ
มูลหนี้อื่นนั้นด้วย โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนดชาระหรือไม่ก็ตามได้ทันทีจนกว่าผู้ให้กู้
จะได้รับชาระหนี้ครบถ้วนทุกจานวน โดยผู้กู้ตกลงสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทั้งปวงที่มีอยู่ไม่ว่า
ตามสัญญาเอกสารตั๋วเงิน หรือเอกสารแห่งสิทธิใดๆ ซึ่งผู้กู้ได้ให้ไว้เป็นหลักฐานแห่งหนี้แก่ผู้ให้กู้
หมายเหตุ: รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ T-Holding และ T จากที่ปรึกษากฎหมายระบุว่า หาก T-Holding ยังมีภาระผูกพันตาม
สัญญาค้าประกันสาหรับวงเงินนี้ จะส่งผลให้ T-Holding มิได้โอนกิจการทั้งหมดไปยังบริษัท

สัญญาเงินกู้กับธนาคารที่ 2
ผู้ให้กู้
ผู้กู้
วันที่ของสัญญา

ธนาคารที่ 2
บริษัท เทคโทรนิค จากัด
8 ธันวาคม 2559 – 7 ธันวาคม 2569 (ระยะเวลาเบิกใช้ไม่เกิน 10 ปี)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

วงเงิน

ดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม
วัตถุประสงค์
หลักประกัน/ ผู้ค้าประกัน

วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) 7.00 ล้านบาท
โดยทาบันทึกข้อตกลงเพิ่มวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ดังกล่าว จาก 4.00 ล้านบาท เป็น 7.00 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554
อัตราดอกเบี้ย MOR + 0.75 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ทาสัญญาเท่ากับ ร้อยละ 7.00)
- ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ (Front-End Fee) ในอัตราร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเชื่อ
มิได้ระบุ
หลักประกัน
- ที่ดิน โฉนดเลขที่ 92335 ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีหนังสือสัญญาจานองที่ดิน
2 ฉบับดังนี้
1) หนังสือสัญญาจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 25 มกราคม 2554 เป็นจานวนเงิน 2.88
ล้านบาท
2) หนังสือสัญญาจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นจานวนเงิน 4.12
ล้านบาท
ผู้ค้าประกัน
- นายต่อโชค เล้าลือชัยและนายชัชวาล เจตจานงกิจ
- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

หมายเหตุ: รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ T-Holding และ T จากที่ปรึกษากฎหมายระบุว่า สัญญาเงินกู้ดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขการ
ผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการโอนหุ้น

สรุปสัญญากับสถาบันการเงินอืน่ ๆ
สถาบัน
การเงิน
ธนาคารที่ 3

ธนาคารที่ 3

ธนาคารที่ 3

ประเภท
หนังสือค้าประกันการยื่น
ซอง, สัญญา, ผลงาน, รับ
เงินล่วงหน้า และซื้อสินค้า*
หนังสือค้าประกันการยื่น
ซอง, สัญญา, ผลงาน1

เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/
หรือทรัสต์ชีท (LC/TR)1

วันที่ของ
สัญญา
19 ก.ค. 56

ดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียม
- มิได้ระบุ

วงเงิน
หลักประกัน/บุคคลค้าประกัน
(ล้านบาท)
8.00
- เงินฝากประจา 2.84 ล้านบาท

10 พ.ย. 57

- ค่ า ธรรมเนี ย มในการ
ยกเลิ ก วงเงิ น ร้ อ ยละ
3.00 ของวงเงินที่ยกเลิก

4.00

10 พ.ย. 57

- ร้อยละ 1.00 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมจัดการให้
กู้ (Font-End Fee) ใ น
อัตราร้อยละ 1.00 ของ
วงเงินสินเชื่อ
- ค่าธรรมเนียมจัดการให้
กู้จานวน 0.10 ล้านบาท

18.00

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

-

เงินฝากประจา 1.05 ล้านบาท
เงินฝากประจา 2.00ล้านบาท
นายต่อโชค เล้าลือชัย
นายชัชวาล เจตจานงกิจ
นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย2
นางวรรณี เจตจานงกิจ3
เงินฝากประจา 2.00 ล้านบาท
เงินฝากประจา 1.05 ล้านบาท
นายต่อโชค เล้าลือชัย
นายชัชวาล เจตจานงกิจ
นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย2
นางวรรณี เจตจานงกิจ3
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สถาบัน
การเงิน
ธนาคารที่ 3

ประเภท
สินเชื่อประเภท เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์
ชีท (LC/TR) และวงเงิน
Forward Contract 1

ธนาคารที่ 3

สินเชื่อประเภท เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์
ชีท (LC/TR)

ธนาคารที่ 3

Forward Contract

วันที่ของ
สัญญา
31 ส.ค. 59
และต่ออายุ
ออกไปตามที่
ธนาคาร
พิจารณา
เห็นสมควร
29 พ.ย. 59

29 พ.ย. 59

ดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียม
- MOR
- ค่าธรรมเนียมจัดการให้
กู้ (Front-End Fee) ใน
อัตราร้อยละ 1.00 ของ
วงเงินสินเชื่อ
- MOR
- ค่าธรรมเนียมจัดการให้
กู้ (Font-End Fee) ใน
อัตราร้อยละ 0.00 ของ
วงเงินสินเชื่อ
- ค่าธรรมเนียมการ
ยกเลิกวงเงิน
(Cancelation Fee) ใน
อัตราร้อยละ 3.00 ของ
วงเงินที่ยกเลิก
- ดอกเบี้ยตามระเบียบ
ธนาคาร
- ค่าธรรมเนียมจัดการให้
กู้ (Front-End Fee) ใน
อัตราร้อยละ 0.00 ของ
วงเงินสินเชื่อ
- ค่าธรรมเนียมการ
ยกเลิกวงเงิน
(Cancelation Fee) ใน
อัตราร้อยละ 3.00 ของ
วงเงินที่ยกเลิก

วงเงิน
หลักประกัน/บุคคลค้าประกัน
(ล้านบาท)
- LC/TR - นายต่อโชค เล้าลือชัย
10.00
- นายชัชวาล เจตจานงกิจ
-Forward - เงินฝากประจา 2.00 ล้านบาท
Contract
1.42
15.00

-

เงินฝากประจา 3.00 ล้านบาท
นายต่อโชค เล้าลือชัย
นายชัชวาล เจตจานงกิจ
T-Holding

2.85

-

เงินฝากประจา 3.00 ล้านบาท
นายต่อโชค เล้าลือชัย
นายชัชวาล เจตจานงกิจ
T-Holding

หมายเหตุ: 1 รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ T-Holding และ T จากที่ปรึกษากฎหมายระบุว่า หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือคณะผู้บริหาร สถาบันการเงินมีสิทธิ์จะถือว่า T ผิดชาระหนี้ และให้ถือว่าภาระ
หนี้ทั้งหมดของ T ถึงกาหนดชาระทันที และ/หรือให้ธนาคารสามารถยกเลิกวงเงินได้ทันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่ก็ตาม
2
ภรรยาของนายต่อโชค เล้าลือชัย
3
ภรรยาของนายชัชวาล เจตจานงกิจ

1.9 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
บริษัท จะรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding มูลค่า 313.45 ล้านบาท และชาระค่าตอบแทน ด้วยเงินสดจานวน
45.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจานวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะชาระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 76,700,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ตามอัตราการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชาระการรับโอนกิจการของ T-Holding เท่ากับ ร้อยละ
12.78 ของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยการกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ 3.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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เสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding ดังกล่าว จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และยังจะต้องได้รับการอนุญาตจากสานักงานสานัก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระค่ารับโอนกิจการจาก T-Holding
1.10เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน
การกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น บริษัท ใช้หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สาคัญได้แก่ ผลการดาเนินงานในอดีต
และศักยภาพการเติบโตของรายได้และกาไรในอนาคต เป็นต้น
นอกจากนี้ เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ใช้ ใ นการก าหนดราคาหุ้ น สามั ญเพิ่ม ทุน ของบริ ษัท ที่ จ ะออกให้ กับ T-Holding นั้ น
พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เฉลี่ยในช่วง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรการมีมติให้เสนอ
วาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คื อระหว่างวันที่ 18
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 3.02 บาท (ที่มา: SETSMART)
1.11แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท ในการทารายการซื้อหุ้นสามัญของ T มีแนวทางดังต่อไปนี้
แหล่งที่มาของเงินทุน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แกบุคคลในวงจากัด
(Private Placement: PP) 1
เงินสด2
รวม

(ล้านบาท)
การใช้ไปของเงินทุน
268.45 รับโอนกิจการทั้งหมดของ T- Holding คือ หุ้น
สามัญทั้งหมดของ T จานวน 59,998 หุ้น (คิด
เป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทั้งหมด)
45.00
313.45
รวม

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

(ล้านบาท)
313.45

313.45
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หมายเหตุ: 1ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทครั้งที่ 8/2560 ของ บริษัท ได้มีมติที่เกี่ยวข้องดังนี้
- มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding รวมถึงการเข้าทาสัญญา
โอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการดังกล่าว
- มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 38.35 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน
จานวน 300.00 ล้านบาทเป็น 338.35 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจาก เทคโทรนิค โฮลดิ้ง
- มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement :PP) แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย จานวน 46,020,000 หุ้น และนายชัชวาล เจตจานงกิจ
จานวน 60,680,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 76,700,000 หุ้น
2
ตามงบการเงิน งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 150.18 ล้านบาท และ
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 289.06 ล้านบาท

1.12มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา
บริษัท จะได้รับโอนสินทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ T) และหนี้สิ้นทั้งหมดของ T-Holding ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
เงินสด
หุ้นสามัญของ T จานวน 59,998 หุ้น
เงินกู้ยืมจาก T

งบการเงินของ T-Holding (ล้านบาท)
0.10
6.00
0.06

1.13ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทารายการ
ภายหลังการเข้าทารายการ T จะกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ซึ่งคาดว่า T จะเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) โดยสรุป ได้ดังนี้
1.13.1 ช่วยเสริมสร้างการดาเนินธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้น (Competitive Advantage)
ให้แก่ทั้งสองบริษัท
ก) ขยายสายงานการให้บริการ และการขายผลิตภัณฑ์ (Product and Service Line Extension) ให้แก่กลุ่มบริษัท
ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การสร้ า งสถานี วั ด (Metering) และกลุ่ ม ระบบปั๊ ม อุ ต สาหกรรม (Engineered Pumps And
Systems หรือ EPS)
เนื่องจาก T จัดจาหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง และออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว
และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรมเช่น น้ามันเชื้อเพลิง ปิโตรเคมี น้ามันดิบ LPG และปิโตรเคมี เป็นต้น และ มีกลุ่มลูกค้า
สาคัญโดยเฉพาะในกลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มสารวจปิโตรเลียม กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไปในเขตจังหวัดระยอง และ กรุงเทพมหานคร โดย T ดาเนินงานมามากกว่า 13 ปี เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหล (Flow Specialist) และมีผลงานที่ผ่านมามากมาย
รวมถึงมีบุคลากรหลัก ได้แก่ นายต่อโชค เล้าลือชัย และ นายชัชวาล เจตจานงกิจ ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
นานกว่า 20 ปี
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ดังนั้น ภายหลังการซื้อและรับโอน T มาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทจะส่งเสริมให้บริษัท มีผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นในการเป็นผู้ออกแบบ และติดตั้ง ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของก๊าซแรงดันสูงและ
ของเหลว รวมทั้งเป็นผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วย เดิมบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดระบบท่อส่ง
ก๊าซแรงดันสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงระบบปั๊มอุตสาหกรรม
ข) การให้ บ ริ ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความได้ เ ปรี ย บและความสามารถในการแข่ ง ขันใน
อุตสาหกรรม และทาให้สามารถรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ้น
หลังจากการเข้าทารายการแล้ว T จะกลายเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซึ่ง T จะได้รับประโยชน์จากการมีบริษัท
เป็นผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน บุคคลากร เป็นต้น T สามารถรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ที่
ผ่านมา T จะมีความชานาญทางด้านสถานีวัดและการควบคุมของไหล แต่จะไม่ได้รับงานปั๊มหรืองานท่อ จึงต้องเจรจากับ
เจ้าของโครงการเพื่อขอรับงานสถานีวัดและการควบคุมของไหลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปัจจัยทางด้านการเงิน และ
บุคคลากร หลังจากการทารายการแล้วทาให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวัดและการควบคุมของไหลได้อย่างรวดเร็วและ
รับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท นอกจากนี้ บริษัทเองยังสามารถขายผลิตภัณฑ์ในโครงการ
ใหญ่ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ค) บริ ษั ท สามารถเพิ่ ม โอกาสในการเปิ ดรั บ โครงการที่ มี ขนาดเล็ ก สาหรั บ ธุ ร กิจ การสร้ างสถานี วั ดก๊ าซ (Gas
Metering)
เนื่องจากปกติแล้ว บริษัท รับงานโครงการสร้างสถานีวัดก๊าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นไป ซึ่งไม่ได้รับงาน
โครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านบุคคลากร และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(Overhead Cost) แต่หลังจากการเข้าทารายการแล้ว บริษัท จะวางกลยุทธ์ให้ T เข้าไปรับงานโครงการขนาดเล็กได้ เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายในการในการบริหารต่ากว่าบริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนงานทางด้านเทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทาง
ให้แก่บุคคลากรของ T
1.13.2 การบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ
เนื่องจากบริษัท และ T มีความรู้และความชานาญ (Know-How) เกี่ยวกับการติดตัง้ สถานีวดั และวางระบบในด้านที่
แตกต่างกัน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ความชานาญด้านการออกแบบสถานีวัดของ T ทาให้ T
สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยังไม่มีผู้ใดนาเสนอในตลาดมาก่อน และ T ยังสามารถ ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปลี่ยนดัดแปลง ซึ่งสามารถตอบสนองกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึ้น
กว่าเดิม ตัวอย่างเช่น การติดตั้งสถานีวัดของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การนาเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซมา
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องปั๊มผลเพื่อควบคุมการใช้กาลังไฟฟ้า (Energy Saving and Air Loss Protection ในโรงงาน
อุตสาหกรรม (Utilities Management)
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1.13.3 เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นาด้านการออกแบบ และติดตั้งสถานีวัดในพื้นที่ เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor :EEC)
จากการที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสเทิร์นซี
บอร์ดถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนและเป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชั้นนาของประเทศ อาทิ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรม
ยานยนต์ และพลังงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท และ T มีฐานลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าวจานวนหนึ่ง
โดยเฉพาะ T ซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้าในเขตดังกล่าวโดยเฉพาะ ภายหลังจากการเข้าทา
รายการแล้วจะทาให้กลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น และเป็น การเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นา
การออกแบบ และติดตั้งงานสถานีวัดและควบคุมการไหลที่ครอบคลุมก๊าซแรงดันสูงและของของไหล เพื่อรองรับการลงทุนที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.13.4 บริษัท มีรายได้และสถานะทางการเงินที่แข่งแกร่งขึ้น
ภายหลังจากการเข้าทารายการแล้ว บริษัทสามารถรับรู้ผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ที่เกิดขึ้น
นับตั้งแต่ภายหลังการทารายการภายใต้การจัดทางบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) ในฐานะบริษัทย่อย
ของบริษัท ซึ่งกาหนดตามสัญญาโอนกิจการเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดตาม 1.5.1)
อนึ่งผลประกอบการประจาปี 2559 ของ T มีรายได้รวม 259.62 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ 25.81 ล้านบาท
1.14รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การทารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding โดยการชาระเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่
เหลือจานวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) เป็น
จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาทเพื่อชาระเป็นค่าโอนกิจการ
ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 2201 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 เนื่องจากภายหลัง
การทารายการ นายต่อโชค เล้าลือชัย จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารในบริษัท (เทียบเท่ากับผู้บริหารของบริษัท) โดย
มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของ NTA ของบริษัท วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งสูงกว่า 20.00 ล้านบาท หรือมากกว่า
ร้อยละ 3.00 ของ สินทรัพย์สุทธิ (NTA) ของบริษัท จึงต้องขออนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้
หรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและจัดทา
รายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ
(IFA) ให้ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าวด้วย
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1.15ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วม
ประชุม มีมติอนุมัติการทารายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การซื้อและรับโอนสินทรัพย์ทั้งหมดของ T-Holding ซึ่ง
รวมถึงหุ้นของ T เป็นจานวนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทั้งหมด จะทาให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy)
เนื่องจาก T เป็นผู้ดาเนินธุรกิจด้านการออกแบบและติดตั้งสถานีวัดของไหล
การทารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding และ T มีประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
ตามที่กล่าวโดยละเอียดในข้อ 1.13 นอกจากนี้ การกาหนดราคาการรับโอนกิจการมูลค่า 313.45 ล้านบาทนั้น เหมาะสมและ
สมเหตุสมผลเนื่องจากในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การกาหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สาคัญ ได้แก่ ผลการดาเนินงานในอดีต
และศักยภาพการเติบโตของรายได้และกาไรในอนาคต เป็นต้น
นอกจากนี้ การชาระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนส่วนหนึ่งด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยังเป็นการช่วยรักษา
สภาพคล่องของกิจการให้มีกระแสเงินสดไปใช้ในการขยายธุรกิจที่จะสร้ างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต และการ
ออกหุ้ น สามัญเพิ่มทุ น ของบริษัท เพื่ อ ตอบแทนการรั บ โอนยังเป็ น การสร้างแรงจูงใจให้ แ ก่ผู้บริ ห ารของ T ในการสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกันกับกลุ่มบริษัทอีกทางด้วย
1.16ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1.15
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท ข้างต้น
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ส่วนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการทารายการ
2.1 วัตถุประสงค์และความจาเป็นในการทารายการ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้นาเสนอต่อ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เพื่ออนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท
เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด (“T-Holding”) ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) และการลง
นามในสัญญารับโอนกิจการ สัญญาตกลงกระทาการ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ด้วย T เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบ และรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการ
ไหลของของเหลว และก๊าซ ซึ่งมีสายสัมพันธ์กับลูกค้าในกลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มสารวจปิโตรเลียม กลุ่มโรงผลิต
ไฟฟ้า และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป มานานกว่า 10 ปี ซึ่งหากบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการรับโอน
กิจการจาก T ดังนั้นการที่ T เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จะทาให้ T สามารถขยายงาน และเพิ่มกลุ่มธุรกิจ รวมถึงบริษัท
จะสามารถขยายฐานธุ ร กิ จ ได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ( Thailand’s Eastern
Economic Corridor :EEC) ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท สร้ า งผลก าไรได้ ม ากขึ้ น ในการเข้ า ซื้ อ กิ จ การของ T บริ ษั ท คาดว่ า จะเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) และประโยชน์อื่นๆ
โดยสรุป ได้ดังนี้
1) ช่วยเสริมสร้างการดาเนินธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้น (Competitive Advantage) ให้แก่กลุ่ม
ธุรกิจของบริษัท
2) การบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ
3) บริษัทสามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปยังเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic
Corridor :EEC)
4) บริษัทมีรายได้และสถานะทางการเงินที่แข่งแกร่งขึ้น
จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 จึงมีมติอนุมัติให้ทารายการดังกล่าว ที่มี
มูลค่าที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท โดยบริษัทจะชาระเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่
เหลือจานวน 268.45 ล้า นบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP)
จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการรับโอน
กิจการของ T-Holding ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร
ของ T-Holding และ บริษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”) อันเป็นบริษัทย่อย ของ T-Holding
2.2 ข้อดีของการทารายการและข้อด้อยของไม่ทารายการ
2.2.1 ข้อดีของการทารายการ
1) เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) กับกลุ่มธุรกิจต่างๆของบริษัท
เนื่องจากกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ T มีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรือ MPT) และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered
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Pumps And Systems หรือ EPS) ดังนั้น การเข้าทารายการดังกล่าว จะก่อให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy)
กับกลุ่มธุรกิจต่างๆของบริษัท ดังนี้
ก) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรือ MPT)
T ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบ และรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว
และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีความคล้ายคลึงกลุ่มธุรกิจหนึ่งของบริษัทที่อาศัยหลักวิศวกรรมที่ใกล้เคียงกัน คือ
กลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรือ MPT) ซึ่งบริษัทมีความ
เชี่ยวชาญในด้านบริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ ติดตั้งมาตรวัดปริมาณ ส่วนประกอบค่าพลังงานของ
ก๊าซธรรมชาติและค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ เพียงแต่ T มีความเชี่ยวชาญงานวัดอัตราการไหลของของเหลว เช่น น้ามัน
และสารปิโตรเลียมต่างๆ ซึ่งมีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยีที่น้อยกว่างานวัดก๊าซของบริษัท จึงทาให้มูลค่าต่อโครงการ
ของ T เป็นจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับงานสถานีวดั ก๊าซที่มคี วามซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยีสูง โดยกลุ่มลูกค้าของ T นั้น เป็น
ผู้ประกอบการรายเดียวกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเพียงแต่เป็น หน่วยธุรกิจที่แตกต่างกัน กล่าวคือลูกค้าของบริษัทเป็นหน่วย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ลูกค้าของ T เป็นหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ามันและของเหลว อาทิเช่น บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ บุคลากรหลักของ T มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ในการติดตั้งระบบมาตรวัดท่อก๊าซธรรมชาติ เพียงแต่ติดข้อจากัดในด้านเงินทุนหมุนเวียนที่
ไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถรับงานโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดท่อก๊าซทีม่ ีมูลค่าโครงการที่สูง
ภายหลังอนุมัติการทารายการ จะทาให้ T กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ทาให้บริษัท
สามารถเพิ่มจานวนโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดท่อก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่า งานไม่สูง ด้วยการให้บุคลากรของ T ซึ่งมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Overhead Cost) ต่ากว่าบริษัท ดังนั้นบริษัทจะสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดก่อสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มขึ้น
ข) กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps And Systems หรือ EPS)
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ระบบปั๊ ม อุ ต สาหกรรม (Engineered Pumps And Systems หรื อ EPS) ประกอบธุ ร กิ จ ออกแบบและ
จาหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม ระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และเครื่องอัดอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดยมีผลิตภัณฑ์
ปั๊มอุตสาหกรรมที่ใช้กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เช่น ปั๊ม Gear ปั๊ม Screw ปั๊ม Diaphragm ปั๊ม Process Metering และ ปั๊ม
Process Centrifugal เป็นต้น ในขณะที่ T มีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Thailand’s Eastern Economic Corridor :EEC) ที่นับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนและเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมชั้น
นาของประเทศ อาทิ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน เป็นต้น การที่สานักงานใหญ่ของ T ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ทาให้ T มีความได้เปรียบที่จะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงทาให้มีลูกค้า
กลุ่ม ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โรงผลิตไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป มาใช้บริการมาก ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ จะใช้ปั๊ม
อุตสาหกรรม ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บริษัทรับงานที่มีมาตรวัดของเหลวประกอบ บริษัทก็จะซื้อ
อุปกรณ์มาตรวัดของเหลวหรือว่าจ้าง T เป็นผู้รับเหมาช่วง ในขณะที่ T เป็นผู้จัดจาหน่ายมาตรวัด รับติดตั้ง ออกแบบและ
รับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โรงผลิตไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งมีการซื้อขายกับบริษัทอยู่แล้ว
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ภายหลังอนุมัติการทารายการจะทาให้ T เป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จะก่อให้เกิดการสร้าง
เสริ ม ประโยชน์ ร่ ว มกั น (Synergy) ได้ โดยบริ ษั ท สามารถเพิ่ ม กลุ่ ม ลู ก ค้ า ในเขตพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(Thailand’s Eastern Economic Corridor :EEC) ด้วยการใช้ T เป็นช่องทางในการจัดจาหน่ายปั๊มอุตสาหกรรม ในกรณีที่
กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรมของบริษัทต้องการรับงานที่มีมาตรวัดของของเหลว บริษัทจะสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ของ T ที่
มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรม และทาให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนโดยรวมได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่ T รับงานโครงการที่
ต้องใช้ปั๊มอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายและมีความชานาญ T สามารถสั่งซื้อปั๊มอุตสาหกรรมจากบริษัทได้
ซึ่งจะทาให้ T ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท สามารถบริหารต้นทุนโดยรวมได้ดีขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ และผลกาไรที่
ดีขึ้น
2) บริษัทมีรายได้และกาไรเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ผลการดาเนินงานของ T ภายหลังการทารายการ
ภายหลังการทารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ส่งผลให้บริษัทได้รับมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน
และสิทธิทั้งหมดใน T-Holding ซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญ คือ หุ้นสามัญของ T จานวน 59,998 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ทา
ให้ T มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ณ วันที่ได้รับโอนซึ่งกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งได้กาหนดวันดาเนินการโอนกิจการใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการดาเนินงานของ T เข้ามาในงบการเงิน ของบริษัทได้
ภายหลังการเข้าทารายการดังกล่าว
สาหรับผลประกอบการประจาปี 2559 ของ T มีรายได้รวม 259.62 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ 25.81 ล้านบาท
3) บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซธรรมชาติ
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ทาการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding บริษัทจะสามารถกระจายความเสี่ยง
ไปยังธุรกิจที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีผลเท่ากับว่าบริษัทนาธุรกิจที่ T ดาเนินอยู่ มาเป็นที่ธุรกิจบริษัทดาเนินการ คือ ธุรกิจจัด
จาหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบและรับเหมาติดตั้ง ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว และก๊าซของระบบท่ อ
อุตสาหกรรม ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline
Transmission หรือ MPT) ซึ่งพึ่งพิงผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก และ T เป็นผู้จัดจาหน่ายมาตรวัดท่ออากาศใน
โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ใช้ ระบบริหารจัดการเพื่อการประหยัด พลังงาน (Energy Saving and Utility Management
System) ดังนั้นภายหลังการทารายการ จะทาให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงราคาก๊าซธรรมชาติที่มี
ความผันผวนตามเหตุผลที่กล่าวข้างต้น
4) เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ
การที่บริษัท และ T มีความรู้และความชานาญ (Know-How) เกี่ยวกับการติดตั้งสถานีวัดและวางระบบในด้านที่
แตกต่างกัน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ด้วยความชานาญด้านการออกแบบสถานี วัดของ T ทาให้ T
สามารถพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่ เช่น การติดตั้งสถานีวัดของไหลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การนา
เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องปั๊ม เพื่อการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(Energy Saving and Utility Management System)
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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5) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.50 บาท เพื่อชาระเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งในการการรั บโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding จะไม่ทาให้ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาการทารายการ คือ
ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 3.02 บาท (ที่มา: SETSMART) (รายละเอียดตาม
1.7.3)
ดังนั้นการที่บริษัท ออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding นั้น จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลจากัดในครั้งนี้ เป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาตลาดร้อย
ละ 15.89
6) บริษัทสามารถเพิ่มหน่วยธุรกิจที่มีความพร้อมได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่
T ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว
และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็น การให้บริการแบบ Turn Key กล่าวคือ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และให้บริการครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ T จัดจาหน่ายได้อย่างสมบูรณ์และราบรื่น
รวมถึงมีบุคลากรที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี คือนายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล
เจตจานงกิจ นอกจากนี้ T ยังเป็นผู้จัดจาหน่ายเพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) ในผลิตภัณฑ์มาตรวัดของปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีจากผู้ผลิต Brodie ซึ่งเป็นผู้นาระดับโลกรวมถึงระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งทาให้ T มีความสามารถในการ
แข่งขันที่สูง รวมถึงสามารถให้บริการเป็น Solution Package ทั้งในระบบมาตรวัดของของเหลวและก๊าซ (รายละเอียดตาม
1.8.1 และ1.8.2) อีกทั้ง T เป็นผู้จัดจาหน่ายมาตรวัดการไหลของของเหลวและก๊าซให้กับลูกค้า กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กลุ่มลูกค้าหลักเช่นกัน โดย T ยังเป็นผู้จัดจาหน่ายมาตรวัดของไอน้า และ อุปกรณ์ลดอุณหภูมิของไอน้า (Desuperheater
System) และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในท่อไอน้า (Control Valve) รวมถึงระบบสถานีวัดและควบคุมแรงดัน (Metering and
Letdown system) นอกจากที่กล่าวแล้ว T ยังเป็นผู้จัดจาหน่ายมาตรวัดท่ออากาศในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สาหรับระบบ
บริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ (Energy Saving and Utility Management System) โดยเฉพาะท่ออากาศ
ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตได้อย่างแม่นยา ทาให้สามารถบริหารจัดการช่วงเวลาและ
ระยะเวลาการผลิตได้แม่นยา ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนการผลิตได้
นอกจากนี้ T เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว ด้วยโครงการในอดีต
ที่ผ่านมา (รายละเอียดตาม 1.8.3) หากบริษัทต้องการเพิ่มกลุ่มธุรกิจเพื่อขยายไปยังตลาดมาตรวัดของของเหลวเช่นเดียวกับ
T บริษัทจะต้องเริ่มต้นตั้งหน่วยธุรกิจ จัดหาผลิตภัณฑ์ และจัดหาบุคลากร ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกับ T
คือ ธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรือ MPT) อีกทั้ง T ยังมีกลุม่
ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่จัดจาหน่ายอุปกรณ์กลุ่มมาตรวัดของของเหลวและก๊าซ (Flow Meter) อุปกรณ์ประมวลผล
การซื้อขายผ่านระบบท่อ (Flow Computer) อุปกรณ์การควบคุมน้ามันทางระบบท่อ (Truck Loading System) และกลุ่ม
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อุปกรณ์ทาความร้อน (Electrical Heat Tracing) หากบริษัทจะทาธุรกิจเช่นเดียวกันกับ T บริษัทจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ
ความไว้วางใจให้กับลูกค้า และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ จึงจะสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้
ดังนั้น ภายหลังการอนุมัติการเข้าทารายการ T จะกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่ง T มี
ความพร้อมในด้านการเป็นผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ รวมถึงมีผลงาน
ที่น่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทจึงไม่ต้องลงทุนในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ ซึ่งมีความยุ่งยาก ต้องใช้เวลา อีกทั้ ง
ยังเป็นการลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
7) บริษัทสามารถลดคู่แข่งในอนาคต
โดยที่ T ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอาศัยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่ใกล้เคียงกันในการประกอบธุรกิจ
อีกทั้งยังมีบุคลากรหลัก ได้แก่ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเป็น
ที่รู้จักในวงการธุรกิจผู้จัดจาหน่ายและให้บริการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับมาตรวัตรของเหลวมานานกว่า 20 ปี รวมถึงยังมีสาย
สัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท เพียงแต่เป็นคู่ค้าในหน่วยธุรกิจที่
แตกต่างกัน เช่นกลุ่มบริษัทภายใต้ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็นต้น
และเป็นผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรวัดที่มีชื่อเสียงหลากหลายผลิตภัณฑ์ เพียงแต่ T มีความพร้อมด้านเงินทุนหมุนเวียน
น้อยกว่าบริษัท ทาให้ไม่สามารถรับงานที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ งานสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and
Pipeline Transmission หรือ MPT) ของบริษัท หาก T มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการรับงานสร้างสถานีวัดและระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติตามที่กล่าว อาจจะทาให้ T กลายเป็นคู่แข่งกับบริษัทได้ ดังนั้นการอนุมัติการเข้าทารายการจะทาให้ความ
กังวลที่ T จะเป็นคู่แข่งหมดไป
2.2.2 ข้อด้อยของการทารายการ และข้อดีของการไม่ทารายการ
1) เกิดผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) และส่วนแบ่งกาไร (Earning
Dilution Effect)
ภายหลังที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทอนุมัติให้ซื้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding มูลค่า
313.45 ล้านบาท โดยจะจ่ายเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาทและจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุ น ให้แก่ บุคลในวงจากัด (Private
Placement: PP) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ให้แก่กรรมการ
และผู้ถือหุ้นของ T-Holding เพื่อเป็นการชาระค่าตอบแทน ส่งผลให้จานวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 600,000,000
หุ้น เป็น 676,700,000 หุ้น เมื่อคานวณถึงผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ลดลงใน
อัตราส่วน 11.33 (รายละเอียดตาม 1.7.3) ซึ่งจะไม่ส่งผลต่ออานาจการควบคุมของบริษัท
ส่วนในด้านผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution Effect) จะลดลงในอัตราร้อยละ 11.33
(รายละเอียดตาม 1.7.3) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงการที่บริษัทจะได้รับโอนมาซึ่งกิจการของ T-Holding ส่งผลให้บริษัทได้รับหุ้น
สามัญของ T ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ T ในการทารายการในครั้งนี้ เมื่อเทียบกับกาไรของ
บริษัท 4 ไตรมาสก่อนหน้า หาก T ทากาไรได้ต่ากว่า 9.51 ล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (Earning
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Dilution Effect) อย่างไรก็ตามจากผลประกอบการของ T ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีกาไรทั้งสิ้น 25.81 ล้านบาท
2.3 ข้ อ ดี แ ละข้ อ ด้ อ ยระหว่ า งการท ารายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น เปรี ย บเที ย บกั บ การท ารายการกั บ
บุคคลภายนอก
2.3.1 ข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1) ได้ผู้บริหารของ T ร่วมบริหารในบริษัทใหญ่และกลุ่มบริษัท
ภายหลังการทารายการ บริษัทจะเข้าซื้อกิจการของ T-Holding ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งทาให้ T
กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และจะแต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความ
ชานาญ (Know-How) และเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจผู้จัดจาหน่ายและให้บริการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับมาตรวัตรของเหลวมา
นานกว่า 20 ปี รวมถึงยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซึ่งเป็นระบบในด้านที่แตกต่างกันกับของ
บริษัท จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ด้วยความชานาญด้านการออกแบบสถานีวัดของ T ทาให้ T
สามารถพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่ เช่น การติดตั้งสถานีวัดของไหลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การนา
เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องปั๊ม เพื่อการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(Energy Saving and Utility Management System) รวมถึงยังแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร
ของบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะส่งผลให้การบริหารงานระหว่างกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัว และ T
สามารถประกอบธุรกิจตามแผนและนโยบายของกลุ่มบริษัทได้ดี เนื่องจากนายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารของ
T จะสามารถรับทราบนโยบายการบริหารงานของกลุ่มบริษัทได้โดยตรงจากคณะกรรมการของบริษัท และสามารถร่วม
กาหนดทิศทางและนโยบายการประกอบธุรกิจของ T ร่วมกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทาให้สามารถขับเคลื่อนกลุ่ม
บริษัทที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด
2) เป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารของ T เพื่อให้ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว
ในการทารายการในครั้งนี้ บริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งมี
มูลค่าที่ตกลงในสัญญารับโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท โดยบริษัทจะชาระเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท และส่วน
ที่เหลือจานวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคา 3.50 บาทต่อหุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding ซึ่งก็
คือ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ นั้น และภายหลังการทารายการบริษัทจะแต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือ
ชัย เป็นกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร ซึ่งการกาหนดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding ซึ่งจะ
ยังคงเป็นผู้บริหารของ T ต่อไป เพื่อบริหารงานใน T เพื่อประโยชน์ของการเติบโตโดยรวมของบริษั ท นอกจากนี้นายต่อโชค
เล้าลือชัยจะสามารถรับทราบนโยบายการบริหารงานของกลุ่มบริษัทได้โดยตรงจากคณะกรรมการของบริษัท และสามารถ
ร่วมกาหนดทิศทางและนโยบายการประกอบธุรกิจของ T ร่วมกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท นายต่อโชค เล้าลือชัยซึ่ง
เป็นผู้ก่อตั้ง T มีความเป็นอิสระในการบริหารงานดังเช่นก่อนการทารายการ ทาให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้บริหารของ T ในการ
ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในระยะยาว และจะไม่เกิดปัญหาในการบริหารงานกับกลุ่มบริษัท
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2.3.2 ข้ อ ด้ อ ยของการเข้ า ท ารายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น และข้ อ ดี ข องการเข้ า ท ารายการกั บ บุ ค ลล
ภายนอก
ไม่มี
2.3.3 ข้อด้อยของการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
1) ไม่ได้ผู้บริหารของ T มาร่วมบริหารในบริษัทและกลุ่มบริษัท
หากบริษัทเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก บริษัทจะไม่ได้นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ และเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจผู้จัดจาหน่ายและให้บริการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับมาตรวัตรของเหลวมานานกว่า 20
ปี รวมถึงยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เข้ามาเป็นกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อร่วมกาหนด
ทิศทางในการบริหารธุรกิจของบริษัทต่อไป
2.4 ความเสี่ยงของการเข้าทารายการและไม่ทารายการ
2.4.1 ความเสี่ยงของการเข้าทารายการ
1) ผลกาไรของ T ไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์
หาก T ไม่ สามารถประกอบธุร กิจให้ มีผลกาไรเป็น ไปตามคาดการณ์ ได้ ซึ่ ง การทารายการดังกล่ าวจะทาให้ T
กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งจะทาให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการดาเนินงานของ T เข้ามาในงบ
การเงินของบริษัทได้ด้วยการจัดทางบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement)
ดังนั้นบริษัทจะมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ของ T ที่อาจไม่เป็นไปตามประมาณการ ในฐานะบริษัทใหญ่ที่มี
อานาจควบคุมร้อยละ 99.99 แต่อย่างไรก็ตาม T เป็นบริษัทที่มีจุดแข็งในด้าน การเป็นผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพ
และน่าเชื่อถือ มีผู้บริหารหลักและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการและรับเหมาติดตั้งวาง
ระบบมาตรวั ด อั ต ราการไหลของท่ อ ให้ กั บ ลู ก ค้ า กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมปิ โตรเลี ย ม ปิ โตรเคมี โรงผลิ ต ไฟฟ้ า และระบบท่ อ
อุตสาหกรรม และยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
2) ความเสี่ยงในการลาออกของผู้บริหารหลักของ T
ในการทารายการ บริษัทได้มีการจัดทาสัญญาตกลงกระทาการ (รายละเอียดตาม 1.5.2) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมายหลังจากการโอนกิจการ มิได้มีการกาหนดเงื่อนไขผูกพันการบริหาร (Management Lock-up) ของกรรมการและ
ผู้บริหารหลัก ของ T ได้แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ จึงมีความเสี่ยงที่กรรมการและผู้บริหารหลัก
ดังกล่าว ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของ T และกลุ่มบริษัท ได้อย่างอิสระตามกฎหมาย ซึ่งจะทาให้ T ขาดผู้บริหารหลัก และ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินการของ T แต่ทั้งนี้ เนื่องจากการทารายการดังกล่าว ทางผู้บริหารของ T จะได้รับการชาระ
ค่าตอบแทนในการโอนกิจการของ T-Holding ประมาณ 268.45 ล้านบาท เป็นการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รวมจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 3.50 บาท โดยมีเงื่อนไขในการห้ามจาหน่าย จ่าย หรือ โอนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวเป็นระยะเวลารวม 5
ปี โดยสามารถทยอยปลดเงื่อนไขดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ภายหลังปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 (รายละเอียดตาม 1.5.2) ซึ่งการ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารหลักของ T อยู่ร่วมบริหารกิจการและเสริมสร้างการดาเนินงาน
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ของ T ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการดาเนินงานของบริษัทในอนาคต เพื่อที่จะสามารถได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตของผล
การดาเนินงานของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลและส่วนต่างกาไรของราคาหุ้นของบริษัทต่อไปในอนาคต
นอกเหนือจากนี้ ในกรณีที่ที่ผู้บริหารของ T ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ใน T และ/หรือ ใน
บริษัท จะไม่สามารถประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึง เหมือนกัน หรือ แข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกับ T และ/หรือ
บริษัท ภายในประเทศไทย รวมถึงห้ามชักชวนลูกค้าหรือผู้จัดจาหน่ายของ T และ/หรือ บริษัท เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าว
ดาเนินธุรกิจกับ T และ/หรือ บริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกจากตาแหน่งดังกล่าว ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการ
ป้องกันผู้บริหารของ T ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในระบบมาตรวัด อัตราการไหลของของเหลวและก๊าซ กลับมาแข่งขันกับ
T และบริษัท ต่อไปในอนาคต
3) ความเสี่ยงที่ T จะถูกยกเลิกวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
T มีความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกสินเชื่อกับ ธนาคารที่ 3 ประเภทเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) วงเงิน 18.00 ล้านบาท ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และสินเชื่อสาหรับหนังสือค้าประกัน (L/I) วงเงิน 4.00 ล้านบาท ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
และ สินเชื่อสาหรับหนังสือค้าประกัน (L/I) วงเงิน 8.00 ล้านบาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 (รายละเอียดตาม ข้อ 1.8.6)
รวมทั้งสิ้น 30.00 ล้านบาท ตามสัญญาการให้สินเชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ที่มีข้อกาหนดว่า หากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่
เกิดขึ้น ทาให้ธนาคารเชื่อได้ว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทางที่ไม่เป็นคุณกับการประกอบกิจการ สินทรัพย์
หนี้สิน หรือสถานะ (ทางการเงินหรืออื่นๆ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธนาคารมีสิทธิที่จะถือว่าเป็น
กรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดนัดชาระหนี้ และให้ถือว่าภาระหนี้ทั้งหมดของผู้ให้สัญญาถึงกาหนดชาระทันที และ/หรือให้ธนาคาร
สามารถยกเลิกวงเงินได้ทันที นอกจากนี้ในสัญญาเงินกู้กับ ธนาคารที่ 1 จานวน 5.00 ล้านบาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ซึ่ง T-Holding เป็นผู้ค้าประกัน ทาให้ T-Holding ยังมีภาระผูกพันตามสัญญาค้าประกันดังกล่าวจะส่งผลให้ T-Holding มิได้
โอนกิจการทั้งหมดไปยังบริษัท และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ภาระผูกพัน
ตามเงื่อนไขบังคับก่อน (รายละเอียดตาม 1.5.1) ได้ระบุให้ T-Holding T ขอความยินยอมจาก สถาบันการเงิน ดังนี้
• T-Holding ดาเนินการให้ T ขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 3 ในการโอนหุ้นให้กับบริษัท และยกเว้นมิให้เหตุดังกล่าวเป็น
การปฏิบัติผิดสัญญาที่ T มีกับ ธนาคารที่ 3 และส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้แก่
บริษัทตรวจสอบ
• T-Holding และ T ต้องดาเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 1และ ธนาคารที่ 3 ในการ ยกเลิกสัญญาค้าประกันของ
ผู้โอนทั้งหมด หรือ โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาค้าประกันของ T-Holding ให้กับบุคคลอื่น และส่งสาเนาหนังสือ
ยกเลิกสัญญาค้าประกัน หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้แก่บริษัทตรวจสอบเสียก่อน
ทั้งนี้ T-Holding ได้ส่งหนังสือขอความยินยอมในการดาเนินการโอนกิจการทั้งหมดอันอาจมีผลกระทบต่อบันทึก
ข้อตกลงการใช้สินเชื่อแก่ ธนาคารที่1 และธนาคารที่ 3 แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากทางสถาบันการเงิน ซึ่ง
จะต้องได้รับคายินยอมจากสถาบันการเงินก่อนการรับโอนกิจการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ทางสถาบันการเงินไม่ยนิ ยอม ทางผู้บริหาร
ของ T มีแนวทางที่จะนาเงินสดที่เป็นสภาพคล่องของ T มาปิดวงเงินดังกล่าว
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2.4.2 ความเสี่ยงของการไม่ทารายการ
1) บริษัทมีความเสี่ยงในการขยายธุรกิจไปยังตลาดมาตรวัดของเหลวและท่ออุตสาหกรรมด้วยตนเอง
ถ้าบริษัทต้องการขยายธุรกิจไปยังตลาดมาตรวัตรของเหลวและท่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีความใกล้เคียงกับกลุ่มธุรกิจ
สร้ า งสถานี วัดและระบบท่ อ ส่ งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรื อ MPT) ในด้ า นหลั กวิศวกรรม
ดังนั้นบริษัทจึงสามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดมาตรวัดของเหลวได้ เอง โดยอาศัยวิศวกรของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามการ
ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบและรับเหมาติดตั้ง ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว และก๊าซ
ของระบบท่ออุตสาหกรรม นัน้ มิได้อาศัยเพียงแต่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม แต่ต้องอาศัยการเป็นตัวแทน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ ผลงานที่สาคัญในดีต และกลุ่มลูกค้า เช่นเดียวกับ T ดังนั้นหากบริษัทต้องการขยาย
ธุ ร กิ จ ไปยังตลาดมาตรวัดของเหลว จะมี ค วามเสี่ ยงที่ จะประกอบธุ รกิจ ไม่ สาเร็ จได้ เนื่ อ งจากขาดผลิ ตภัณฑ์ที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผลงานในอดีต และกลุ่มลูกค้า ตามที่กล่าว
2) ความเสี่ยงที่ T จะกลายเป็นคู่แข่งของบริษัทในอนาคต
เนื่องจาก T ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของ
ของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีความคล้ายคลึงกลุ่มธุรกิจหนึ่งของบริษัทที่อาศัยหลักวิศวกรรมที่ใกล้เคียง
กัน คือ กลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรือ MPT) เพียงแต่
ระบบมาตรวัดของเหลวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ หลักของ T มีความซับซ้อนทางวิศวกรรมและมูลค่าของโครงการน้อยกว่างาน
วิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติและงานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของบริษัท
จึงมีสิ่งกีดขวางการแข่งขันของหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก (Barrier to Entry) ในด้านองค์ความรู้ (Technology) และต้นทุนในการ
เริ่มต้น (Start-Up Cost) ซึ่งทาให้บริษัทที่มีองค์ความรู้และเงินทุนไม่เพียงพอเข้ามาแข่งขันได้ ซึ่ง T เป็นบริษัทที่มีองค์ความรู้
ในด้านวิศวกรรมที่ใกล้เคียงกับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวของบริษัท เพียงแต่ T ยังมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอที่จะเข้ามารับงาน
โครงการที่เกี่ยวกับมาตรวัดท่อก๊าซได้ ดังนั้ นหากในอนาคต T มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอจนสามารถรับงานโครงการที่
เกี่ยวกับท่อก๊าซธรรมชาติและแข่งขันกับบริษัทได้
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ส่วนที่ 3 : ความสมเหตุสมผลของราคาและความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ
3.1 ความสมเหตุสมผลของราคาในการทารายการ
ในการพิ จ ารณาความสมเหตุ สมผลของการซื้ อและรั บ โอนกิจ การของบริ ษั ท เทคโทรนิ ค โฮลดิ้ ง จ ากั ด ( “THolding”) ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ซึ่งเป็นการรับโอนซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และ
สิทธิทั้งหมดใน T-Holding โดยมีมูลค่าตกลงในสัญญาโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของ T-Holding
ที่บริษัทได้รับ คือ หุ้นสามัญของบริษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”) จานวน 59,998 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้วของ T สาหรับการชาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวแบ่งเป็นเงินสด 45.00 ล้านบาท
และส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน 268.45 ล้ า นบาท บริ ษั ท จะออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เสนอขายต่ อ บุ ค คลในวงจ ากั ด ( Private
Placement) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยกาหนดราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่
นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ T-Holding และ Tนอกจากนี้
บริษัทจะแต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัย เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทภายหลังการทารายการ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความสมเหตุสมผลของมูลค่าสินทรัพย์ที่ทาง
บริษัทได้รับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ซึ่งก็คือ มูลค่าหุ้นสามัญกิจการของ T และสินทรัพย์อื่น เปรียบเทียบ
กับราคาในการเข้าทารายการตามสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด 313.45 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมหลายวิธี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของวิธีประเมินมูลค่า
ยุติธรรมในแต่ละวิธี เพื่อประกอบการประเมินมูลค่า ในการทารายการตามทฤษฎีทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป 4 วิธี
ประกอบด้วย
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV)
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV)
3. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนนราคากับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Multiples Approach:
3.1 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
3.2 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
4. วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
ในการจัดทารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาที่เข้าทารายการ
ในครั้งนี้ เนื่องจาก T เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จึงไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดทางบการเงินรายไตรมาส
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาสาหรับการเข้าทารายการในครั้งนี้ โดยพิจารณาอ้างอิงจาก
แผนธุรกิจ สมมติฐาน ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ T เป็นสาคัญ ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าข้อมูลที่ได้รับมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน และเป็นจริงในสถานการณ์และข้อมูลที่รับรู้ได้ในปัจจุบัน โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระได้พิจารณาใช้วิธีทางการเงินใน
การประเมินมูลค่า ดังนี้
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วิธีประเมินมูลค่าใน
การทารายการ
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี
(Book Value
Approach)

วิธี
ข้อจากัดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จัดทา
✓ เนื่องจาก การประเมินมูลค่าเหมาะสมของกิจการทั้งหมดของ T-Holding ที่บริษัทได้รับโอนมา
ซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญ คือ หุ้นสามัญของ T ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 นั้น วิธีนี้ไม่ได้คานึงถึงการ
ดาเนินธุรกิจในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของ T แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและ
ภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของ T ในอนาคต รวมถึง T เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีการจัดทางบการเงินรายไตรมาสฉบับสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการคานวณมูลค่า จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้งบ
การเงินฉบับตรวจสอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในการประกอบการพิจารณาเป็น
หลัก จากข้อจากัดและเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ อาจจะไม่
สะท้อนราคาหุ้นที่แท้จริงของกิจการซึ่งมีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต
(Going
Concern) ได้อย่างเหมาะสม
2. วิธีปรับปรุงมูลค่า
✓ เนื่องจาก การประเมินมูลค่าเหมาะสมของกิจการทั้งหมดของ T-Holding ที่บริษัทได้รับโอนมา
ตามบัญชี
ซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญ คือ หุ้นสามัญของ T ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 นั้น วิธีนี้ไม่ได้คานึงถึงการ
(Adjusted Book
ดาเนินธุรกิจในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของ T แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและ
Value: ABV)
ภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของ T ในอนาคต รวมถึง T เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีการจัดทางบการเงินรายไตรมาสฉบับสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการคานวณมูลค่า จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้งบ
การเงินฉบับตรวจสอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในการประกอบการพิจารณาเป็น
หลัก จากข้อจากัดและเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ อาจจะไม่
สะท้อนราคาหุ้นที่แท้จริงของกิจการซึ่งมีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต
(Going
Concern) ได้อย่างเหมาะสม
3.1 วิธีเปรียบเทียบ
✓ เนื่องจาก T เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีการจัดทางบการเงินราย
อัตราส่วนราคา
ไตรมาสฉบับสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการ
ตลาดต่อมูลค่า
คานวณมูลค่า จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้งบการเงินฉบับตรวจสอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31
ทางบัญชี (Price
ธันวาคม 2559 ในการประกอบการพิจารณาเป็นหลัก และการใช้มูลค่าตามบัญชีของ T ไม่ได้
to Book Value
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ และมูลค่าดังกล่าวไม่ได้สะท้อนความสามารถในการทากาไร
Approach: P/BV)
ในอนาคต
3.2 วิธีเปรียบเทียบ
✓ เนื่องจาก T เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีการจัดทางบการเงินราย
อัตราส่วนราคา
ไตรมาสฉบับสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งที่ปรึกษา
ตลาดต่อกาไรสุทธิ
ทางการเงินอิสระไม่สามารถคานวณกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดมาประกอบการคานวณได้
(Price to Earning
ดังนั้นในการคานวณมูลค่า จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ ผลการดาเนินงานจากงบการเงินฉบับ
Approach: P/E)
ตรวจสอบปี 2559 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ในการประกอบการพิ จ ารณาเป็ น หลั ก
นอกจากนี้การคานวณด้วยวิธีได้นี้ไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจ การ และมูลค่าดังกล่าว
ไม่ได้สะท้อนความสามารถในการทากาไรในอนาคต
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วิธีประเมินมูลค่าใน วิธี
การทารายการ
จัดทา
4. วิธีมูลค่าปัจจุบัน
✓
ของกระแสเงินสด
สุทธิ(Discounted
Cash flow
Approach: DCF)

ข้อจากัดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เนื่องจากข้อสมมติฐานต่างๆ อาจมีความไม่แน่นอน อาทิ ความสามารถในการประมูลโครงการ
และการจัดจาหน่ายสินค้าสาหรับส่วนของงานกลุ่มลูกค้า ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่ง
อาจส่งผลให้ผลประกอบการในอนาคตของบริษัท อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือทาให้ข้อ
สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป แต่ทั้งนี้ เนื่องจาก T ไม่ได้เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีราคาตลาดที่ทาการซื้อขายด้วยอุปสงค์และอุปทานของนัก
ลงทุน ที่สะท้อ นถึงการคาดการณ์ผ ลการดาเนิ นงาน ความสามารถในการท าก าไร ภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ถึงแม้จะมีข้อจากัดบางประการ แต่การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้
พิจารณาถึงความสามารถในการทากาไร และความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต (Going Concern) ของ T แล้ว ดังนั้นการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสม
สาหรับการประเมินมูลค่าในการเข้าทารายการ

ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาอยู่บนพื้นฐานของข้อจากัดใน
การเข้าถึงข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการจัดทาการประเมินมูลค่าในการทารายการแต่ละวิธี ดังที่แสดงไว้
ในตารางข้างต้น
การประเมินมูลค่าหุ้นของแต่ละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV)
การประเมินมูลค่าในการทารายการด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) นี้ เป็นวิธีการประเมิน
มูลค่าทางบัญชี ของสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินของบริษัท ณ ขณะในขณะหนึ่ง โดยนามูลค่าสินทรัพย์รวมหักด้วยมูลค่า
หนี้สินรวม จะได้มูลค่าส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกิจการที่คานวณได้จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าตลาดของ
สินทรัพย์ในปัจจุบัน รวมทั้งมิได้สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของบริษัทในอนาคต และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งจากงบการเงินของบริษัทฉบับตรวจสอบ งวดประจาปีของ T สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สามารถคานวณมูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัท ได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
กาไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ของ T-Holding
มูลค่าในการทารายการ

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

6.00
34.05
40.05
0.01
40.06

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

การประเมินมูลค่าในการทารายการด้วยวิธีนี้ จะได้มูลค่าในการทารายการตามบัญชี เท่ากับ 40.06
ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าราคาในการเข้าทารายการที่ 313.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าตกลงตามสัญญาโอน
กิจการ ก่อนหักหนี้สินของ T-Holding ในวันโอนเท่ากับ 273.39 ล้านบาท หรือ ต่ากว่าในอัตราร้อยละ 87.22 ของ
ราคาในการเข้าทารายการ
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV)
การประเมินมูลค่าในการทารายการโดยวิธีนี้ คานวณโดยใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงิน
รวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มาทาการปรับปรุงรายการต่าง ๆ เพื่อให้สะท้อนฐานะทางการเงินและมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของบริษัท
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของรายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยพิจารณาจาก
รายงานประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์
เอเจนซี่ จากัด โดยได้จัดทารายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ
เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ทาการประเมินราคาสินทรัพย์ของบริษัท จานวนรายงานประเมิน 1 รายงาน
ซึ่งทาการประเมินมูลค่าในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือนเดือน (รายละเอียดตาม 1.8.6) ถึงวันที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจัดทารายงานฉบับนี้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาใช้ เ พื่ อ
ประกอบการพิจารณาการประเมินมูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีได้ โดยสามารถสรุปผลการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ได้ ดังนี้
ตารางปรับปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์จากรายงานประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
รายการทรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้านบาท)

ราคา
ประเมิน
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ตั้งอยู่ที่สานักงานระยอง จังหวัดระยอง
ที่ดิน อาคารคลังสินค้า และสานักงาน
อาคารสานักงาน และ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

6.60

10.02

รวม

6.60

10.02

ส่วน
ปรับปรุง
เพิ่ม / (ลด)
(ล้านบาท)

วิธีประเมินมูลค่า

3.42 วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด
สาหรับการประเมินมูลค่าที่ดิน
และวิธีคดิ ต้นทุนสาหรับประเมิน
มูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ
3.42

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมูลงบการเงินฉบับตรวจสอบของ T วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว 6.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สามารถสรุปได้ ดังนี้
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
กาไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - ก่อนปรับปรุง
ปรับปรุงรายการทางบัญชี
บวก ส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น – ภายหลังการปรับปรุงรายการทางบัญชี
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ของ T-Holding
มูลค่าในการทารายการ

6.00 ล้านบาท
34.05 ล้านบาท
40.05 ล้านบาท
3.42 ล้านบาท
43.47 ล้านบาท
0.01 ล้านบาท
43.48 ล้านบาท

การประเมินมูลค่าในการทารายการด้วยวิธีนี้ จะได้มูลค่าในการทารายการตามบัญชี เท่ากับ 43.48 ล้าน
บาท ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าราคาในการเข้าทารายการที่ 313.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าตกลงตามสัญญาโอนกิจการ
ก่อนหักหนี้สินของ T-Holding ในวันโอนกิจการ เท่ากับ 269.97 ล้านบาท หรือ ต่ากว่าในอัตราร้อยละ 86.13 ของ
ราคาในการเข้าทารายการ
3) วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บกับ อั ตราส่ วนราคาของบริ ษั ทที่ ประกอบธุ รกิจ ที่ใ กล้ เ คีย งกัน ( Market Multiples
Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของตลาด เป็นวิธีที่นาอัตราส่วนด้านราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันมาอ้างอิงเพื่อสะท้อนราคาตลาดที่นักลงทุนทั่วไปมีต่อบริษัท และ/หรือ ธุรกิจ ในช่วง
เวลานั้น อัตราส่วนที่จะนามาเปรียบเทียบ ได้แก่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio) และ
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio)
ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปข้อมูลของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ดังนี้
1. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (sector: ENERG) หรือหมวด
ธุ ร กิ จ บริ การรับ เหมาก่อ สร้าง (sector: CONS) ของตลาดหลั กทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย หรื อ ในกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมทรั พ ยากร (sector: RESOURC) หรื อ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอสั งหาริ ม ทรั พ ย์แ ละก่อสร้าง
(sector: PROPCON) ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งสิ้น 93 บริษัท
2. เป็นบริษัทที่มีข้อมูลตลาด ข้อมูลอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) และอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E) ครอบคลุมในช่วงย้อนหลัง 360 วันทาการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้น โดยย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560
เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ทาให้มีบริษัท จดทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ที่
เปรียบเทียบได้ทั้งสิ้น 87 บริษัท

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

3. เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบมาตรวัด และ/หรือ ติดตั้ง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แก๊สปิโตรเลียม เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ทา
ให้มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบได้ทั้งสิ้น 5 บริษัท
ดังนั้น จากหลักเกณฑ์ข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกใช้บริษัทจดทะเบียนที่มีเกณฑ์ตามกาหนดจานวน
5 บริษัท มาเป็นบริษัทที่ใช้ในการเปรียบเทียบในการคานวณ ดังต่อไปนี้
กลุ่ม
บริษัท
หลักทรัพย์ อุตสาหกรรม/
หมวดธุรกิจ
บริษัท ทีอาร์ซี คอน
TRC
บริการรับเหมา
สตรัคชั่น จากัด
ก่อสร้าง
(มหาชน)
(CONS)
บริษัท สแกน
อินเตอร์ จากัด
(มหาชน)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

วันที่เข้าซื้อ
ขายวันแรก
22 ธ.ค. 2548

SCN

พลังงานและ
สาธารณูปโภค
(ENERG)

23 ก.พ. 2558

TAKUNI

ทรัพยากร
(RESOURC)

19 ส.ค. 2557

ลักษณะธุรกิจ
TRC ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงาน
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและ
การลงทุน
SCN ประกอบธุ ร กิ จ พลั ง งาน โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่ง
ก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์ ธุรกิจออกแบบ ผลิต รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบารุง
อุปกรณ์ก๊าซ NGV ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ธุรกิจ
จาหน่ายรถยนต์ และธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจการขายก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจการขาย
กระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่น ๆ
TAKUNI ประกอบธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid
Petroleum Gas: LPG) และธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม คือ คือ
1. ธุรกิจจัดหา/จาหน่ายแก๊ส LPG บริษัท เป็นผู้ค้าน้ามัน
เชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญ าตตามมาตรา 7 ทาหน้าที่ จัด หา
และจั ด จ าหน่ า ยก๊ า ซ LPG ให้ แ ก่ ภ าคธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม 2.ธุร กิจขนส่งแก๊ส LPG เป็นผู้ขนส่งแก๊ส
LPG และแอมโมเนีย ทาหน้า ที่ข นส่ ง ก๊ า ซให้ กั บ บริ ษั ท
และลูกค้า 3. ธุร กิจบริการรับเหมาก่อ สร้าง ให้บริการ
ก่ อ สร้ า งแก๊ ส และน้ ามั น ในลั ก ษณะ Engineering
Procurement Construction (EPC)4. ธุรกิจติดตั้งระบบ
แก๊สรถยนต์ เป็นผู้จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ก๊ า ซ และให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบก๊ า ซ LPG และ NGV
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บริษัท

บริษัท สยามราช
จากัด (มหาชน)

บริษัท ศรีราชาคอน
สตรัคชั่น จากัด
(มหาชน)

หลักทรัพย์

กลุ่ม
อุตสาหกรรม/
หมวดธุรกิจ

วันที่เข้าซื้อ
ขายวันแรก

SR

ทรัพยากร
(RESOURC)

11 พ.ย. 2558

SRICHA

บริการรับเหมา
ก่อสร้าง
(CONS)

2 ก.ค. 2555

ลักษณะธุรกิจ
สาหรับยานยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ให้บริการทดสอบและ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสาหรับระบบงาน
ท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสาหรับอุตสาหกรรมและสถานี
บริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสาหรับ
ยานยนต์ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด 6. ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจ
SR ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่ม
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และ
3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
SRICHA ดาเนินธุรกิจให้บริการงานก่อสร้างงานโลหะ
ให้ กั บ ผู้ รั บ เหมาหลั ก และจากบริ ษั ท เจ้ า ของโครงการ
โดยตรง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นฐานลูกค้าส่วนใหญ่
โดยแบ่ ง งานบริ ก ารด้ า นวิ ศ วกรรมออกเป็ น 1) งาน
โครงสร้างเหล็ก โดยเป็นผู้ออกแบบรายละเอียด จัดหา
วัสดุ จัดประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็กรองรับท่อ
เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ เป็ น ทางเดิ น ของเหลวต่ า ง ๆ และ
โครงสร้างเหล็กเพื่อรับรองเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมต่าง
ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากาหนด 2) งานประกอบและติดตั้ง
ระบบท่อ ได้แก่ ประกอบติดตั้ง และเชื่อมท่อที่ใช้ในการ
ลาเลียงของเหลวและก๊าซ เช่น น้ามัน และสารทาลาย
ต่าง ๆ เป็นต้น ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหนักต่าง ๆ
อาทิ เช่น โรงงานปีโครเคมี โรงกลั่นน้ามัน และโรงผลิต
ไฟฟ้า 3) งานประกอบและติดตั้งถังบรรจุ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ได้แก่ การประกอบและติดตั้งถึงบรรจุของเหลว
เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งของหนัก ที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ที่มา: SETSMART
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บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

3.1 วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
การค านวณมู ล ค่ า ในการท ารายการด้ ว ยวิ ธี อั ต ราส่ ว นราคาต่ อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ( Price to Book Value
Approach: P/BV Ratio) จะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าในการทารายการโดยการนามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินฉบับตรวจสอบ งวดประจาปีของ T สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คูณกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) และมาคานวณหามูลค่าที่เข้าทารายการ โดยใช้มูลค่าทางบัญชีของส่วนผู้ถือหุ้น ตามที่
ปรากฏในงบการเงินฉบับตรวจสอบของ T สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามตาราง ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
กาไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

6.00
34.05
40.05

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ย้อนหลัง 360
วัน จากวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันทาการสุดท้ายก่อนคณะกรรมการจะมีมติอนุมัติเข้าทารายการดังกล่าว ทั้งนี้
สามารถคานวณมูลค่ากิจการตามวิธีหาค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ได้ดังนี้
ช่วงเวลาที่ใช้ในการคานวณ
จานวนวันทา
การย้อนหลัง
7 วันย้อนหลัง
15 วันย้อนหลัง
30 วันย้อนหลัง
60 วันย้อนหลัง
90 วันย้อนหลัง
120 วันย้อนหลัง
180 วันย้อนหลัง
270 วันย้อนหลัง
360 วันย้อนหลัง

P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า)

ระยะเวลา

TRC

31 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
18 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
26 มิ.ย. 60 - 8 ส.ค. 60
15 พ.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
27 มี.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
10 ก.พ. 60 - 8 ส.ค. 60
14 พ.ย. 59 - 8 ส.ค. 60
5 ก.ค. 59 - 8 ส.ค. 60
16 ก.พ. 59 - 8 ส.ค. 60

2.63
2.63
2.68
2.77
2.81
2.87
2.92
2.91
3.08

SCN
2.34
2.35
2.42
2.60
3.01
3.23
3.57
3.66
3.67

TAKUNI
1.16
1.13
1.12
1.14
1.18
1.18
1.24
1.45
2.42

SR
1.87
1.91
1.88
1.86
1.90
1.92
1.97
1.88
1.93

SRICHA
3.50
3.49
3.44
3.30
3.33
3.33
3.27
3.00
2.77

ค่าเฉลี่ย มูลค่าหุ้น
กิจการ
(ล้าน
บาท)
2.30
92.12
2.30
92.12
2.31
92.52
2.33
93.32
2.45
98.12
2.51
100.53
2.59
103.73
2.58
103.33
2.77
110.94

ที่มา: SETSMART

จากตารางข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณานามูลค่ากิจการของ T ที่มีมูลค่าสูงสุดและต่าสุดมา
คานวณหามูลค่าที่เหมาะสมในการเข้าทารายการตามตาราง ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
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บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

กรณี
กรณีมูลค่ากิจการสูงสุด
กรณีมูลค่ากิจการต่าสุด

มูลค่าหุ้น
กิจการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จากงบการเงิน T-Holding
ณ 31 ธ.ค. 2559

110.94
92.12

มูลค่าในการทารายการ

0.01
0.01

110.95
92.13

ดังนั้น จากการประเมินมูลค่าในการทารายการโดยการนามูลค่าทางบัญชี คูณด้วยค่าเฉลี่ย P/BV Ratio
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจานวน 5 บริษัท จะได้มูลค่าในการทา
รายการอยู่ระหว่าง 92.13 – 110.95 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าราคาในการเข้าทารายการที่ 313.45 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นมูลค่าตกลงตามสัญญาโอนกิจการ ก่อนหักหนี้สินของ T-Holding ในวันโอนกิจการเท่ากับ 202.50 – 221.33
ล้านบาท หรือต่ากว่าในอัตราร้อยละ 64.60 ถึงร้อยละ 70.61 ของราคาในการเข้าทารายการ
3.2 วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
การคานวณมูลค่าในการทารายการด้วย วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to
Earning Approach : P/E) จะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าในการทารายการ โดยการนากาไรสุทธิ (Net Income) ตามที่ปรากฏในงบ
การเงินของฉบับตรวจสอบงวดประจาปีของ T สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คูณกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กาไรสุทธิ (P/E Ratio) และมาคานวณหามูลค่าที่เข้าทารายการ โดยใช้กาไรสุทธิ ณ สิ้นงวด ตามที่ปรากฏในงบการเงินฉบับ
ตรวจสอบของ T สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามตาราง ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กาไรสุทธิ

25.81

ล้านบาท

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E Ratio) ย้อนหลัง 360 วัน
จากวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันทาการสุดท้ายก่อนคณะกรรมการจะมีมติอนุมัติเข้าทารายการดังกล่าว ทั้งนี้สามารถ
คานวณมูลค่ากิจการตามวิธีหาค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
ธุรกิจของบริษัท ได้ดังนี้

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

หน้า | 86

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ช่วงเวลาที่ใช้ในการคานวณ
จานวนวันทา
การย้อนหลัง
7 วันย้อนหลัง
15 วันย้อนหลัง
30 วันย้อนหลัง
60 วันย้อนหลัง
90 วันย้อนหลัง
120 วันย้อนหลัง
180 วันย้อนหลัง
270 วันย้อนหลัง
360 วันย้อนหลัง

P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า)

ระยะเวลา

TRC

SCN

TAKUNI

SR

31 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
18 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
26 มิ.ย. 60 - 8 ส.ค. 60
15 พ.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
27 มี.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
10 ก.พ. 60 - 8 ส.ค. 60
14 พ.ย. 59 - 8 ส.ค. 60
5 ก.ค. 59 - 8 ส.ค. 60
16 ก.พ. 59 - 8 ส.ค. 60

36.93
37.58

21.84
21.98

56.26
55.11

20.64
21.12

38.56
39.97
35.65
34.06
32.79
31.12
30.85

22.60
24.31
26.64
28.03
30.90
32.26
33.62

54.27
55.31
57.56
55.36
51.90
45.54
46.56

20.82
20.52
19.85
19.79
20.73
112.93
92.86

ค่าเฉลี่ย มูลค่าหุ้น
กิจการ
(ล้าน
SRICHA
บาท)
46.31
36.40
939.48
46.11
36.38
938.97
45.42
43.96
51.51
54.53
55.38
49.88
40.92

36.33
36.81
38.24
38.35
38.34
54.34
48.96

937.68
950.07
986.97
989.81
989.56
1,402.52
1,263.66

ที่มา: SETSMART

จากตารางข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณานามูลค่ากิจการของ T ที่มีมูลค่าสูงสุดและต่าสุดมา
คานวณหามูลค่าที่เหมาะสมในการเข้าทารายการตามตาราง ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

กรณี
กรณีมูลค่ากิจการสูงสุด
กรณีมูลค่ากิจการต่าสุด

มูลค่าหุ้น
กิจการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จากงบการเงิน T-Holding
ณ 31 ธ.ค. 2559

1,402.52
937.68

0.01
0.01

มูลค่าในการทารายการ
1,402.53
937.69

ดังนั้น จากการประเมินมูลค่าในการทารายการโดยการนากาไรของ T คูณด้วยค่าเฉลี่ย P/E Ratio ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจานวน 5 บริษัท จะได้มูลค่าในการท า
รายการอยู่ระหว่าง 937.69 – 1,402.53 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาในการเข้าทารายการที่ 313.45 ล้านบาท
ซึ่ ง เป็ น มู ล ค่ าตกลงตามสั ญ ญาโอนกิ จการ ก่ อ นหั ก หนี้สิน ของ T-Holding ในวั น โอนกิ จการเท่า กับ 624.24 –
1,089.08 ล้านบาท หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 199.15 ถึงร้อยละ 347.45 ของราคาในการเข้าทารายการ
4) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
การประเมินมูลค่าในการทารายการตามวิธีนี้ เป็นวิธีที่คานึงถึงผลการดาเนินงานของ T ในอนาคต โดยการ
คานวณหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม การ
คานวณหากระแสเงินสดอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินของ T ในระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – 2565) (ปี 2560 จัดทา
ประมาณการเพียง 6 เดือนหลังของปี 2560) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานธุรกิจของ T และดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going
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Concern Basis) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึ้น และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน
โดยระยะเวลาภายหลั ง ประมาณการที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระได้ พิ จ ารณาสมมติ ฐ านบนหลั ก แห่ ง ความระมั ด ระวัง
(Conservative Basis) กาหนดอัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี ซึ่งการเติบโตจะปรับตัวเข้าสู่ระดับการเติบโตเพิ่มขึ้น
ของเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยาว หลังจากนั้นจึงนากระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to
Equity: FCFE) มาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (Cost of Equity : Ke) ของบริษัทซึ่งเป็น
อัตราผลตอบแทนขั้นต่าในการเข้าทารายการในครั้งนี้ และนามูลค่าหุ้นกิจการของ T มาคานวณหามูลค่าที่เหมาะสมในการ
ทารายการ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับราคาที่ใช้ในการทารายการ
คาอธิบายข้อสมมติฐานทีส่ าคัญที่ใช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
การประมาณการทางการเงินของ T จัดทาขึ้นเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 -2565 (ปี 2560 จัดทา
ประมาณการเพียง 6 เดือนหลังของปี 2560) โดยอ้างอิงจากงบการเงินประจาปีของ T ที่ฉบับตรวจสอบโดยผู้สอบบั ญชี
ระหว่างปี 2558-2559 และงบการเงินที่จัดทาโดยฝ่ายจัดการของ T งวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้จัดทาประมาณการทางการเงินของ T โดยอ้างอิงข้อมูล แผนธุรกิจ และสมมติฐานที่ได้รับจาก T อาทิ งบ
การเงิน และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของ
หุ้นกิจการของ T และนาไปคานวณหามูลค่าที่เหมาะสมในการทารายการนั้น เป็นไปเพื่อนาไปเปรียบเทียบกับราคาในการเข้า
ทารายการในครั้งนี้เท่านั้น โดยหากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่ น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ T รวมทั้ง
สภาพเศรษฐกิจภายใน T มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากสมมติฐานที่กาหนด มูลค่าในการทารายการที่ประเมิน
ได้ตามวิธีนี้ย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยในการจัดทาสมมติฐานประมาณการทางการเงินของกิจการครั้งนี้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจะคานึงถึงหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) และจะเน้นเรื่องการคงไว้ตามข้อมูลที่
เกิดขึ้นจริงเป็นสาคัญ
1. ประมาณการรายได้
T ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายและติดตั้งมาตรวัด และรับเหมา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบมาตรวัด
อัตราการไหลของของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรมในกลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มสารวจปิโตรเลียม กลุ่ม
โรงผลิตไฟฟ้า และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเป็นหลัก โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้โดยการแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ รายได้จากการขายและบริการ และรายได้จากการก่อสร้าง ดังนี้
1.1 รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการของ T นั้น ประกอบด้วยการจาหน่ายและติดตั้ง มาตรวัดอัตราการไหลของ
ของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม การให้บริการซ่อมบารุง และการปรับความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ดังกล่าว โดย
รายได้จากการขายและบริการย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2557 – 2559 เท่ากับ 133.09 ล้านบาท 175.71 ล้านบาท และ
159.30 ล้านบาท ในขณะที่ 6 เดือนของปี 2560 เท่ากับ 54.98 ล้านบาท ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เหตุผลที่รายได้จาก
การขายและบริการในปี 2559 ลดลงนั้น เนื่องจาก T มุ่งเน้นรับงานก่อสร้างเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
สามารถเป็นโครงการอ้างอิงในการเข้ารับงานได้ในอนาคต โดยนโยบายและแผนธุรกิจของ T จะมุ่งเน้นในส่วนของงานขาย
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

หน้า | 88

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

และบริการเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งมีแผนธุรกิจที่จะขยายกลุ่มลูกค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมทั่วไป ในส่วนงานของผู้จัด
จาหน่ายมาตรวัดท่ออากาศในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และระบบบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งมีจานวนกลุ่ม
ลูกค้าที่กว้างขวางกว่าในปัจจุบันที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มสารวจปิโตรเลียม และ กลุ่ม
โรงผลิตไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วบางส่วน (รายละเอียดตาม 1.8.1)
โดยมีเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.00 ต่อปี และเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตในช่วงระยะ 3 ปีย้อนหลังพบว่ามี
อัตราการเติบโตของรายได้ในส่วนนี้เฉลี่ย ร้อยละ 11.34 สาหรับประมาณการรายได้จากการขายและบริการในปีประมาณการ
นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาจากแผนธุรกิจและสมมติฐานของผู้บริหารของ T แล้ว จึงกาหนดอัตราการเติบโต
ของรายได้ในอนาคตเท่ากับร้อยละ 10.00 ต่อปี และในครึ่งปีหลังของปี 2560 ซึ่งทาง T ได้รับคาสั่งซื้อที่จะส่งมอบในปี 2560
แล้วจานวน 49.26 ล้านบาท รวมถึงได้ได้รับแจ้งจากผู้บริหารของ T ว่าในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาคาสั่งซื้อ เพิ่มเติมอีก
ประมาณ 30.00 ล้านบาท นอกจากนี้อาจมีคาสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปี ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงได้พิจารณาบนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) กาหนดการรับรู้เพียง 2 ใน 3 ของคาสั่งซื้อเพิ่มเติมที่อยู่
ระหว่างการเจรจา และไม่นับรวมคาสั่งซือ้ ที่อาจจะได้รับในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2560 ดังนั้นจึงประมาณการายได้ครึ่งปีหลัง
ของปี 2560 เท่ากับ 69.25 ล้านบาท
1.2 รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการก่อสร้างคือ รายได้จากการรับเหมา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหล
ของของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรมใน กลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มสารวจปิโตรเลียม กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า
และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างย้อนหลัง 2 ปี ระหว่ างปี 2558 – 2559 เท่ากับ 23.86
ล้านบาท และ 95.53 ล้านบาท ในขณะที่ 6 เดือนของปี 2560 เท่ากับ 27.16 ล้านบาท สาหรับประมาณการรายได้จากการ
ก่อสร้างในปีประมาณการนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้จากการก่อสร้างในครึ่งปีหลังของปี 2560 โดย
อ้างอิงตาม มูลค่างานคงเหลือรอรับรู้รายได้ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน. 2560 ที่จะรับรู้ภายในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้น และมีบางโครงการเป็นคงเหลือรอรับรู้รายได้มาจากปี 2559 โดยมีโครงการที่จะรับรู้เต็ม
จานวนในปี 2560 ทั้งสิ้น 8 โครงการ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ T ในครึ่งปีหลังของปี 2560 จะมีงานโครงการที่คาด
ว่าจะได้รับอีกจานวน 4 โครงการ มูลค่า 11.79 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้นารายได้จาก 4 โครงการดังกล่าว เข้ามารวมในประมาณ
การรายได้ในครั้งนี้ สาหรับสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้ในช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากรายได้ใน
ส่วนดังกล่าวอาจมีการแปรผันตามงบลงทุนของกลุ่ม ลูกค้าและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาสมมติฐานบนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) กาหนดให้มีอัตราการเติบโตของรายได้ เท่ากับ
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.24 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ
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2. ประมาณการอัตรากาไรขั้นต้น
2.1 อัตรากาไรขั้นต้นของรายได้จากการขายและบริการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาอัตรากาไรขั้นต้นของรายได้จากการขายและบริการย้อนหลัง 2 ปี
ระหว่างปี 2558 - 2559 ที่อัตราร้อยละ 25.65 และ 30.54 ในขณะที่ 6 เดือนของปี 2560 ซึ่งมีแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้น อัน
เนื่องมากจากการเป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่ามาตรฐานกาหนด ซึ่งมีอัตรากาไร
ขั้นต้นที่ดีขึ้น รวมถึงการขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมใหม่ เช่น กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมทัว่ ไป สาหรับการประมาณการอัตรา
กาไรขั้นต้นจากการขายและบริการนั้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสมมติฐานบนหลักแห่งความระมัดระวัง
(Conservative Basis) กาหนดอัตรากาไรขั้นต้นของรายได้จากการขายและบริการเท่ากับร้อยละ 32.69 โดยอ้างอิงจากอัตรา
กาไรขั้นต้นที่ปรับเพิ่มขึ้น ตัง้ แต่ปี 2558 – 2560 (ม.ค. - มิ.ย.) ตลอดระยะเวลาการประมาณการ
2.2 อัตรากาไรขั้นต้นของรายได้จากการก่อสร้าง
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาอัตรากาไรขั้นต้นของรายได้จากการก่อสร้างย้อนหลัง 2 ปี ระหว่างปี
2558 - 2559 ที่อัตราร้อยละ 17.57 และ 18.61 ในขณะที่ 6 เดือนของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 15.96 สาหรับการประมาณการ
อั ต ราก าไรขั้ น ต้ น จากการก่ อ สร้ างนั้ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระได้ พิจ ารณาสมมติ ฐานบนหลั ก แห่ งความระมัดระวัง
(Conservative Basis) กาหนดอัตรากาไรขั้นต้นของรายได้จากการก่อสร้างในครึ่งปีหลังของปี 2560 เท่ากับอัตรากาไรขั้นต้น
ของงบประมาณงานคงเหลือรอรับรู้รายได้ในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 27.68 ซึ่งมาจากโครงการพิเศษที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะส่ง
มอบภายใน 2560 เท่านั้น สาหรับช่วงระยะเวลาที่เหลือในประมาณการระหว่างปี 2561 – 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงพิจารณาบนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) กาหนดสมมติฐานอัตรากาไรขั้นต้นของรายได้จากการ
ก่อสร้างเท่ากับร้อยละ 17.38 โดยอ้างอิงจากอัตรากาไรขั้นต้นของรายได้จากการก่อสร้างเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 –
2560 (ม.ค. - มิ.ย.) ให้คงที่ตลอดระยะเวลาการประมาณการ
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
รายได้จากการขายและบริการ
อัตรากาไรขั้นต้น - ขายและบริการ
รายได้จากการก่อสร้าง
อัตรากาไรขั้นต้น - ก่อสร้าง
อัตรากาไรขั้นต้น – รวม

2560
(ก.ค. - ธ.ค.)
69.26
32.69%
73.60
27.68%
30.11%

2561

2562

2563

2564

2565

177.07
32.69%
104.03
17.38%
27.02%

194.78
32.69%
107.40
17.38%
27.25%

214.26
32.69%
110.88
17.38%
27.47%

235.69
32.69%
114.47
17.38%
27.68%

259.26
32.69%
118.18
17.38%
27.89%
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3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแบ่งโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขายและบริการของ T ออกเป็น 6 ประเภท และ
กาหนดข้อสมมติฐานสาหรับค่าใช้จ่ายที่สาคัญแต่ละประเภท ดังนี้.
3.1 ค่าใช้จา่ ยจากการเช่าและเบี้ยประกัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการเช่า ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าเช่าสานักงาน ค่าเช่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าเบี้ยประกัน
3.1.1 ค่าเช่าสานักงาน
ปัจจุบันสานักงานของ T มีทั้งหมด 2 แห่ง คือ สานักงานที่ระยองและสานักงานที่กรุงเทพฯ ในส่วนของ
สานักงานที่ระยองนั้น ทาง T ได้มีการย้ายที่ตงั้ มาอยู่บนที่ดินของทาง T ตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทา
ให้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป ทาง T จะไม่มีค่าใช้จา่ ยจากการเช่าสานักงานที่ระยอง ในส่วนของ
สานักงานที่กรุงเทพฯ T ได้มีการเซ็นสัญญาเช่าเป็นรายปี ในอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 30,000 บาท โดย
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการปรับขึ้นของค่าเช่าดังกล่าว จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ T
พบว่าไม่มีนโยบายการปรับราคาค่าเช่าสานักงานดังกล่าว แต่ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณา
บนสมมติฐานแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) กาหนดสมมติฐานการปรับขึ้นของค่าเช่า
ดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติโดยปรับอัตราค่าเช่าร้อยละ 10.00 ทุก ๆ 3 ปี
3.1.2 ค่าเช่ายานพาหนะ
ในปัจจุบัน T มีสัญญาเช่ายานพาหนะจานวน 1 สัญญา ซึง่ จะสิ้นสุดสัญญาในเดือนสิงหาคม ปี 2561
โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร T ยังไม่มีแผนจะต่อหรือทาสัญญาเช่ายานพาหนะเพิม่ ในอนาคต
3.1.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าเช่าเครื่องเอกสารโดยมีอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเท่ากับ
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) เฉลี่ย 10 ปี ย้อนหลัง ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี (ที่มา: ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) ตลอดระยะเวลาประมาณการ
3.2 ค่าใช้จา่ ยสาธารณูปโภค
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา
ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีอตั ราการเติบโตของค่าใช้จา่ ยเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) เฉลี่ย 10 ปี ย้อนหลัง ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี (ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย) ตลอดระยะเวลาประมาณการ
3.3 ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการขาย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย ซึง่ ประกอบไปด้วย ค่าน้ามัน ค่าใช้จา่ ย
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น โดยการกาหนดอัตราค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการขายในอัตราร้อยละ
4.68 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายต่อรายได้รวมเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 (ม.ค. มิ.ย.) โดยจะใช้อตั ราดังกล่าวคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
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3.4 ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับบุคลากร
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส และ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ เกี่ยวกับบุคลากร ที่ปรึกษาที่การเงินอิสระได้แบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุ่มคือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ พนักงาน
ทั่วไป จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร T มีนโยบายปรับเงินเดือนให้กับพนักงานร้อยละ 0 – 5 ต่อปี และที่ผ่านมา
T มีนโยบายจ่ายเงินโบนัสไม่ตากว่
่ า 1 เดือน แต่ในปี 2560 เนื่องจากในครึ่งปีแรกผลประกอบการของ T ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและพิจารณางดการจ่ายเงินโบนัสในปี 2560 แต่ทงั้ นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสมมติฐานบนหลักแห่ง
ความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยกาหนดให้มีอัตราการเติบโตของเงินเดือนเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี และมีการจ่ายเงิน
โบนัสต่อปี ๆ ละ 2 เดือน ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในการประมาณการครั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการว่า T จะมีการ
ว่าจ้างพนักงานระดับ ผู้จัดการ และพนักงานทัว่ ไปเพิ่มขึ้นในปี 2560 จานวน 1 รายและ 4 รายตามลาดับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ T โดยมีคา่ ใช้จา่ ยเกี่ยวกับบุคลากรต่อปี ๆ ละ 20.06 – 24.29 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
3.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ในการประเมินค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ โดยใช้วิธเี ส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้
ของสินทรัพย์ ยกเว้นทีด่ ินซึง่ มีอายุการใช้งานไม่จากัด โดยกาหนดให้ อาคาร มีอายุการตัดค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา 20 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี และ อุปกรณ์และเครื่องใช้สานักงาน 3 และ 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของบริษัท
3.6 ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึง่ ประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ย
เบ็ดเตล็ด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง แบบฟอร์มพนักงาน เป็นต้น โดยมีอตั ราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเท่ากับ
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) เฉลี่ย 10 ปี ย้อนหลัง ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
4. ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินนั้น ประกอบด้วย ทางการเงินจากการกู้ยืม และ ต้นทุนทางการเงินจากสัญญาเช่าซื้อทาง
การเงิน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร T มีแผนที่จะคืนเงินกูย้ ืมที่คงเหลือ จานวน 2 ล้านบาทภายในปี 2560 และในปี 2560 ได้มี
การเซ็นสัญญากูย้ ืมฉบับใหม่กับธนาคารแห่งที่ 1 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดตาม 1.8.6)เป็นจานวนเงิน 5 ล้าน
บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับร้อยละ 3.00 ต่อปี และ และปีที่ 4-7 เท่ากับร้อยละ MLR ต่อปี (โดยปัจจุบันผู้ให้กู้ได้
ประกาศกาหนดอัตราดอกเบีย้ MLR เท่ากับร้อยละ 6.875 ต่อปี) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ T มีนโยบายชาระเงินกู้ทงั้ สิ้น
ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ในส่วนของสัญญาเช่าทางการเงินนั้น ในปัจจุบัน T มีสัญญาเช่าทางการเงินจานวน 8 ฉบับ
และสัญญาทั้งหมดจะสิ้นสุดภายในปี 2563 ซึ่งทาง T แจ้งว่า T ไม่มีนโยบายทาสัญญาเช่าทางการเงินเพิม่ เติมอีกในอนาคต
โดยในระยะเวลาประมาณการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณากาหนดสมมติฐานว่า ทาง T จะไม่มีการกู้ยืมเพิ่มขึน้
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เนื่องจาก T จะมุง่ เน้นการเติบโตในส่วนของงานขายและบริการเป็นหลัก สาหรับในส่วนของงานก่อสร้าง T จะอาศัยเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการที่ได้รับจากผลกาไรจากการดาเนินงาน และวงเงินกูย้ ืมหมุนเวียนที่ทาง T มีกบั สถาบันการเงินในปัจจุบัน
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คลเท่ากับร้อยละ 20.00 ของกาไรสุทธิตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
6. ประมาณการเงินทุนหมุนเวียน
6.1 ลูกหนี้การค้า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐานลูกหนี้การค้าของ T โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
(ปี 2558 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) T มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยระหว่าง 34 – 75 วัน ซึง่ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 58 วัน ซึง่ เป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยของช่วงเวลาดังกล่าว
6.2 เจ้าหนีก้ ารค้า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐานลูกหนี้การค้าของ T โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
(ปี 2558 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) T มีระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยระหว่าง 67 - 79 วัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยที่ 74 วัน ซึง่ เป็นระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ยของช่วงเวลาดังกล่าว
6.3 สินค้าคงเหลือ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐานสินค้าคงเหลือของ T โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน
อดีต (ปี 2557 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) T มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยระหว่าง 8 - 15 วัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่ 10 วัน ซึง่ เป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของช่วงเวลาดังกล่าว
7. ประมาณการลงทุน
เนื่องจาก T เป็นธุรกิจผู้จดั จาหน่าย (Trading) และบริการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจที่พึ่งพิงการลงทุน
ขนาดใหญ่รวมทัง้ ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประกอบกับ แผนธุรกิจ T ที่ไม่มีนโยบายลงทุนในอนาคต ดังนั้นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว บนหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) กาหนดสมมติฐานว่าไม่
มีการลงทุนตลอดระยะเวลาประมาณการ

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ตารางประมาณการผลการดาเนินงานของ T
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ต้นทุนจากรายได้จากการบริการและการขาย
ต้นทุนจากรายได้จากการก่อสร้าง
รวมต้นทุนจากการขายและบริการและก่อสร้าง
กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2560
(ก.ค. – ธ.ค.)
69.26
73.60
0.06
142.91
46.62
53.23
99.85
43.07
23.06
20.01
0.64
19.37
3.87
15.49

2560
124.24
100.76
0.52
225.52
78.95
76.05
155.00
70.52
40.24
30.28
1.47
28.82
5.76
23.05

2561
177.07
104.03
0.35
281.45
119.20
85.94
205.14
76.31
40.40
35.91
0.71
35.20
7.04
28.16

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

2562
194.78
107.40
0.89
303.06
131.12
88.73
219.84
83.22
42.31
40.91
0.33
40.58
8.12
32.46

2563

2564

214.26
110.88
0.97
326.11
144.23
91.60
235.83
90.28
40.84
49.44
0.02
49.41
9.88
39.53

235.69
114.47
1.07
351.23
158.65
94.57
253.22
98.00
42.92
55.08
55.08
11.02
44.07
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2565
259.26
118.18
1.18
378.61
174.52
97.63
272.15
106.46
45.38
61.08
61.08
12.22
48.87

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

8. ประมาณการมูลค่ากระแสเงินสด
อัตราส่วนคิดลด
อัตราส่วนคิดลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะใช้อตั ราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (Ke)
ซึ่งคานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(Ke) โดยที่

=

Rf + β ( Rm - Rf )

Risk Free Rate (Rf)

= อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยอายุ 30 ปี ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ
3.49 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 (ที่มา: ThaiBMA)

Beta (β)

= เป็นค่าเฉลี่ยความแปรปรวน ของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลัง 2 ปี* (รายวัน) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเฉลี่ย Beta จาก SR ซึ่งได้ค่า
Beta เท่ากับ 1.05 (ที่มา: efinance)
= อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่วันที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มทาการวันแรก ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาประมาณ 42 ปี ตั้งแต่
ปี 2518-2560 (ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.75 ต่อปี (ที่มา: SETSMART)

Market Return (Rm)

ทั้งนี้ เมื่อนาตัวแปรดังกล่าวมาคานวณ จะได้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ของ SR ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
ของ SR คาดหวังและเป็นต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ในการเข้าทารายการในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.26 ต่อปี
หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของ SR (รายวัน) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึง 8 สิงหาคม 2560
เนื่องจาก SR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

มูลค่ากระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value of Cash Flow)
ประมาณมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
Terminal Value โดยที่
FCFE6
G

Ke

= ((FCFE6 x (1 + G)) / (Ke – G)
= มูลค่ากระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปีที่ 6 (ปี 2566)
= อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปีอย่างต่อเนื่องไปตลอดภายหลังปีประมาณการ
(Going Concern Basis) กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยเป็นสมมติฐานของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระที่พิจารณา โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับอัตราการ
เจริญเติบโตในช่วงปีที่เกินจากปีประมาณการไปนั้น ซึ่งจะปรับตัวเข้าสู่ระดับของการเติบโต
ของเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว
= อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.26 ต่อปี

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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จากข้อมูลและสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสาหรับส่วนของผู้
ถือหุ้น และได้มูลค่าในการทารายการ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียด

ปี 2550 ปี 2561
(ก.ค.-ธ.ค.)
15.49
28.16

กาไรสุทธิ
+ รายการปรับปรุงที่ไม่ใช่เงินสด
+ รายการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน และให้สินเชื่อสุทธิ
+ ลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ (จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์)
+ รายการกู้เพิ่ม (ชาระคืนเงินกู้ยืม) และการเพิ่มทุนจาก
การทารายการ-สุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนผู้ถือหุ้น
มูลค่ากระเงินสดหลังจากระยะเวลาประมาณการ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนผู้ถือ
หุ้น
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บวก เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วน
ของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ของ T-Holding ณ 31 ธ.ค. 2559
มูลค่าในการทารายการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

32.46

39.53

44.07

48.87

2.14

4.21

4.21

0.56

0.35

0.34

5.37
-

(0.09)
-

(0.80)
-

(0.87)
-

(0.95)
-

(1.04)
-

(3.36)
19.65

(4.93)
27.35

(5.84)
30.03

(1.43)
37.79

43.46

48.17

-

-

-

-

366.85

22.71

21.83

24.04

24.19

202.17

18.64
313.57
17.78
10.96
342.31
0.01
342.32

การประเมินมูลค่าในการทารายการโดยวิธนี ี้ จะได้มูลค่าในการทารายการเท่ากับ 342.32 ล้านบาท ซึ่งมี
มูลค่าสูงกว่าราคาในการเข้าทารายการที่ 313.45 ล้านบาท ซึง่ เป็นมูลค่าตกลงตามสัญญาโอนกิจการ ก่อนหักหนี้สนิ
ของ T-Holding ในวันโอนกิจการเท่ากับ 28.87 ล้านบาท หรือ สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 9.21 ของราคาในการเข้าทา
รายการ

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

หน้า | 96

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน (Sensitivity Analysis)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของสมมติฐานในการจัดทา
ประมาณการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงกรณีเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ (Worst Case Scenario Analysis) ทั้งนีเ้ นื่องจาก
สมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจัดทาประมาณการเกีย่ วกับรายได้จากการขายและบริการนั้น เป็นอัตราการ
เติบโตตามมุมมองของผู้บริหารของ T คือร้อยละ 10.00 ในปีประมาณการ ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว ซึ่งหาก T มีผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจระหว่างปี 2560 – 2565 จะกระทบต่อผลประกอบการและ
กระแสเงินสดในการดาเนินการ ของ T และส่งผลต่อมูลค่าในการเข้าทารายการ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณา
เติบโตในกรณีเลวร้ายที่อาจเกิดขึน้ ได้ โดยกาหนดให้อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละปีเท่ากับ ร้อย
ละ 3.24 ซึ่งเท่ากับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี
(ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยกาหนดให้สมมติฐานอื่น ๆ คงเดิม ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของมูลค่าในการเข้าทารายการ ดังนี้

มูลค่าเหมาะสม

มูลค่าในการทา
รายการ
(ล้านบาท)

กรณีปกติ
กรณีรายได้จากการขายและบริการเติบโตตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศ

342.32
261.60

เปรียบเทียบกับ
ราคาในการทา
รายการ
9.21%
(16.54%)

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของสมมติฐานที่สาคัญ คือ การปรับอัตราการเติบโตของรายได้
จากการขายและบริการในแต่ละปีเท่ากับ ร้อยละ 3.24 ซึ่งเท่ากับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP
Growth) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึ่งส่งผลให้มูลค่าในการเข้าทารายการ ลดลง
ต่าสุด จาก 342.32 ล้านบาทในกรณีปกติ เหลือ 261.60 ล้านบาท
การประเมินมูลค่าในการทารายการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด จะได้มูลค่า เท่ากับ 261.60 –
342.32 ล้านบาท มูลค่าอยู่ระหว่างราคาในการเข้าทารายการที่ 313.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าตกลงตามสัญญาโอน
กิจการ ก่อนหักหนี้สนิ ของ T-Holding ในวันโอนกิจการต่ากว่าราคาในการทารายการเท่ากับ 51.85 และ สูงกว่าราคา
ในการทารายการ 28.87 ล้านบาท หรือต่ากว่าในอัตราร้อยละ 16.54 และ สูงกว่าในอัตราร้อยละ 9.21 ของราคาใน
การทารายการ
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าในการทารายการ ด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน
ไป ทาให้ได้มูลค่าในการทารายการ โดยสรุปดังนี้
ตารางสรุปเปรียบเทียบความเหมาะสมของการประเมินมูลค่าในการทารายการโดยวิธีต่าง ๆ
วิธีประเมินมูลค่า

1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
3.1) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
3.2) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อกาไรสุทธิ
4) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดสุทธิ

(บาท)
313.45
313.45

สูงกว่า (ต่ากว่า)
มูลค่าในการ
ทารายการ
(บาท)
(273.39)
(269.97)

สูงกว่า (ต่ากว่า)
มูลค่าในการ
ทารายการ
(%)
(87.22%)
(86.13%)

92.13 - 110.95

313.45

(202.50) - (221.33)

(64.60%) - (70.61%)

937.69 – 1,402.53

313.45

624.24 - 1,089.08

199.15% - 347.45%

261.60 – 342.32

313.45

(51.85) – 28.87

(16.54%) – 9.21%

มูลค่าในการทา
รายการ

ราคาในการ
ทารายการ1

(บาท)
40.06
43.48

ที่มา: การประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

สรุปวิธีการประเมินมูลค่าในการทารายการที่เลือกใช้
1) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
การประเมินมูลค่าในการทารายการด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นการประเมินมูลค่าโดยอ้างอิงการจัดทา
ประมาณการทางการเงินของบริษัท และการคานวณอัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสม โดยการจัดทาประมาณการทาง
การเงินจะอ้างอิงสมมติฐานในการดาเนินธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งสมมติฐานส่วนใหญ่อ้างอิงข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการในอดีต แผน
ธุรกิจ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ข้อมูลอุตสาหกรรมและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจมีความเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคตทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานต่างๆ อาจมีความไม่แน่นอน เนื่องจากผล
การดาเนินงานของ T พึ่งพิงกับการประมูลงานโครงการ และการจัดจาหน่ายสินค้าสาหรับส่วนงานของกลุ่มลูกค้าปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี เป็นหลัก ซึ่งอาจมีการแปรผันตามงบลงทุน และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก รวมถึงความสามารถในการชนะประมูล
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคลาดเคลื่อนของประมาณการ แต่ทั้งนี้ เนื่องจาก T ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จึงไม่มีราคาตลาดที่ทาการซื้อขายด้วยอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุน ที่สะท้อนถึงการคาดการณ์ผลการดาเนินงาน
ความสามารถในการทากาไร ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ถึงแม้จะมีข้อจากัดบางประการ แต่การประเมินมูลค่าด้วยวิธี
นีพ้ ิจารณาถึงความสามารถในการทากาไร และความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต (Going Concern)
ของ T แล้ว ดังนั้นการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าในการเข้าทารายการ
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สรุปวิธีการประเมินมูลค่าในการทารายการ ที่ไม่ได้เลือกใช้
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) และวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjust Book Value
Approach : ABV)
ในการประเมิณมูลค่าในการทารายการด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้รายงานงบ
การเงินฉบับตรวจสอบปี 2559 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในการคานวณ ส่วนวิธีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีจะมีการ
ปรับปรุงรายการต่าง ๆ ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปจากในงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ให้เป็น
มูลค่า ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกิดความถูกต้องของสถานะทางการเงินมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การคานวณโดยสองวิธีนี้ จะ
ไม่ได้คานึงถึงการดาเนินธุรกิจในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของ T แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมของธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับ T ในอนาคต ดังนั้น จึงทาให้การประเมินมูลค่าในการทารายการด้วยสองวิธีนี้ อาจจะไม่สะท้อนราคาในการทา
รายการที่แท้จริงซึ่งมีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต (Going Concern) ได้อย่างเหมาะสม
2) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV) และ
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
การประเมินมูลค่าในการทารายการด้วยสองวิธีนี้ เป็นวิธีที่นาค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไร (P/E)
และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของบริษทั จดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท
จานวน 5 บริษัท มาคูณกับอัตราส่วนกาไรสุทธิ (Net Income) และมูลค่าตามบัญชีของบริษัท (Book Value) เพื่อให้ได้มูลค่าหุ้น
กิจการของ T และนามาคานวณหามูลค่าในการทารายการ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้อัตราส่วน
กาไรสุทธิ (Net Income) และมูลค่าตามบัญชีของบริษัท (Book Value) ไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ เนื่องจากมูลค่า
ดังกล่าวไม่ได้สะท้อนมูลค่าของกิจการและความสามารถทากาไรในอนาคต ดังนั้นอัตราส่วนกาไรสุทธิ (Net Income) และ
มูลค่าตามบัญชีของบริษัท (Book Value) ซึง่ เป็นตัวคูณของ ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E) อัตราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ไม่มีความเหมาะสมในการประเมินมูลค่าในการทารายการเพื่อให้ได้ราคาในการทารายการที่
แท้จริง

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าทา
รายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการคานวณหามูลค่าราคาที่เหมาะสมในการทารายการมีความเห็น
ว่า วิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่คานวณ
มูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นการประเมินมู ลค่าในการทารายการโดยอ้างอิงการจัดทาประมาณการทางการเงินของ
บริษัท และการคานวณอัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสม ซึ่งได้สะท้อนเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ซึ่งให้
ราคาอยู่ในช่วง 261.60 – 342.32 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าราคาในการทารายการเท่ากับ 51.85 ล้านบาทและ สูงกว่าราคา
ในการทารายการ 28.87 ล้านบาท หรือต่ากว่าในอัตราร้อยละ 16.54 และ สูงกว่าในอัตราร้อยละ 9.21 ของราคาในการทา
รายการ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาในการเข้าทารายการ ที่ราคา 313.45
ล้านบาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผล
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3.2 ความสมเหตุสมผลของราคาหุ้นสามัญของบริษัท (SR) เพื่อใช้ชาระเป็นค่าตอบแทนในการทารายการ
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการซือ้ และรับโอนกิจการของบริษทั เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด (“T-Holding”)
ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ซึ่งเป็นการรับโอนซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และสิทธิทั้งหมด
ใน T-Holding โดยมีมูลค่าตกลงในสัญญาโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของ T-Holding ที่บริษัท
ได้รับ คือ หุ้นสามัญของบริษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”) จานวน 59,998 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของ T สาหรับการชาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวแบ่งเป็นเงินสด 45.00 ล้านบาท และ
ส่วนที่เหลือจานวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยกาหนดราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือ
ชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ T-Holding และ T นอกจากนี้บริษัทจะแต่งตั้ง
นายต่อโชค เล้าลือชัย เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทภายหลัง
การทารายการ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาสมเหตุสมผลของราคาในการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ของบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชาระค่าตอบแทนในสาหรับการทารายการ
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมหลายวิธี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อดี
และข้อเสียของวิธีประเมินมูลค่ายุดติธรรมในแต่ละวิธี เพื่อประกอบการประเมินมูลค่าในการทารายการตามทฤษฎีทางการเงิน
ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป 5 วิธีประกอบด้วย
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV)
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV)
3) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Multiples Approach)
3.1) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
3.2) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
4) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach)
5) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
ในการจัดทารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาสาหรับการทา
รายการในครั้งนี้ โดยพิจารณาอ้างอิงจากแผนธุรกิจ สมมติฐาน ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริ ษัท เป็นสาคัญ ภายใต้ข้อ
สมมติฐานว่าข้อมูลและที่ได้รับมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นจริงในสถานการณ์และข้อมูลที่รับรู้ได้ในปัจจุบัน โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาใช้วิธีทางการเงินในการประเมินมูลค่าดังนี้
วิธีประเมินมูลค่าหุ้นของ
บริษัท
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี
(Book Value
Approach)

วิธี
ข้อจากัดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จัดทา
✓ เนื่อ งจาก การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยวิธีนี้จะไม่ได้คานึงถึงการดาเนินธุรกิจใน
อนาคต ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและภาพรวม
ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติในอนาคต ดังนั้น จึงทาให้การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
วิธีนี้ อาจจะไม่สะท้อนราคาหุ้นที่แท้จริงของกิจการซึ่งมีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต (Going Concern) ได้อย่างเหมาะสม
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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วิธีประเมินมูลค่าหุ้นของ
บริษัท
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตาม
บัญชี
(Adjusted Book Value:
ABV)
3.1 วิธีเปรียบเทียบ
อัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบัญชี
(Price to Book Value
Approach: P/BV)
3.2 วิธีเปรียบเทียบ
อัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กาไรสุทธิ
(Price to Earning
Approach: P/E)
4. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคา
ตลาด
(Market Price Approach)

5. วิธีมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิ
(Discounted Cash flow
Approach: DCF)

วิธี
ข้อจากัดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จัดทา
✓ เนื่อ งจาก การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยวิธีนี้จะไม่ได้คานึงถึงการดาเนินธุรกิจใน
อนาคต ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและภาพรวม
ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติในอนาคต ดังนั้น จึงทาให้การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
วิธีนี้ อาจจะไม่สะท้อนราคาหุ้ นที่แท้จริงของกิจการซึ่งมีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต (Going Concern) ได้อย่างเหมาะสม
✓ เนื่องจาก การใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท (BVPS) ไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ
กิจการ และมูลค่าดังกล่าวไม่ได้สะท้อนความสามารถทากาไรในอนาคต เป็นเพียงการนา
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งมาคูณด้วยอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบัญชี (P/BV) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท
✓

เนื่องจาก การใช้อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ
และมูลค่าดังกล่าวไม่ได้สะท้อนความสามารถทากาไรในอนาคต เป็นเพียงการนากาไรสุทธิ
ต่ อ หุ้ น มาคู ณ ด้ ว ยอั ต ราส่ ว นราคาตลาดต่ อ ก าไรสุ ท ธิ (P/E) ของบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุร กิจ
ใกล้เคียงกับบริษัท

✓

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นการอ้างอิงข้อมูลราคาซื้อขายหุ้น
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะสะท้อนถึงมูลค่าหุ้นของบริษัทตามอุป
สงค์และอุปทานในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนไว้แล้ว
ซึ่งนักลงทุนจะพิจารณาจากข่าวสารและข้อมูลที่เปิดเผย การคาดการณ์ผลประกอบการใน
อนาคต ความสามารถในการทากาไร ความสามารถด้านการแข่งขัน ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริษัท สภาวะการซื้อขายโดยรวมหรือสภาพเศรษฐกิจแล้ว ดังนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญของบริษัทด้ว ยวิธี
ราคาตลาดมีความเหมาะสม
เนื่องจาก ข้อสมมติฐานต่าง ๆ มีความไม่แน่นอน อาทิ ความสามารถในการรักษาฐานลูกค้า
การขายและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ การประมูลงานโครงการรับเหมาต่าง ๆ และการรักษาฐาน
ลู ก ค้ า ของงานบ ารุ ง รั ก ษาสถานี บ ริ ก ารส าหรั บ ยานยนต์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ ผ ล
ประกอบการในอนาคตของบริษัท อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือทาให้ข้อสมมติฐานที่
ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป

✓

ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการจัดทาการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์แต่ละวิธีดังที่
แสดงไว้ในตารางข้างต้น
การประเมินมูลค่าหุ้นของแต่ละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

หน้า | 101

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

1)

วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้คานวณโดยใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง หารด้วยจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกิจการที่คานวณได้จากวิธีนี้อาจไม่
สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ในปัจจุบัน รวมทั้งมิได้สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของบริษัทในอนาคต และ
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมโดยรวม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมูลงบการเงินรวมฉบับสอบทานของ
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่จัดทาโดยบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 300.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่
จาหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว
มูลค่าหุ้นตามบัญชี

300.00
433.73
78.56
88.89
(10.59)
4.11
894.70
600.00
1.49

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาท/หุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดเพื่อคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งวิธีนี้จะได้มูลค่าหุ้นสามัญของ
บริษัท เท่ากับ 1.49 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด โดย
เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับการรับโอนกิจการในครั้งนี้ที่กาหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น ต่ากว่าเท่ากับ
2.01 บาทต่อหุ้น หรือต่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 57.43 ของราคาในการทารายการ
2)

วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้คานวณโดยใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง มาทาการปรับปรุงรายการต่าง ๆ เพื่อให้สะท้อนฐานะทางการเงินและมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท
จากนั้นจึงนามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้วมาหารด้วยจานวนหุ้นที่ชาระแล้ว
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของรายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยพิจารณาจาก
รายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้
คอนซัลแทนท์ จากัด โดยได้จัดทารายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ทาการประเมินราคาสินทรัพย์ของ
บริษัท จานวนรายงานประเมิน 8 รายงาน ซึ่งทาการประเมินมูลค่าในช่วงวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2560 มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ถึง
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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วันที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทารายงานฉบับนี้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาใช้
เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินมูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีได้ โดยสามารถสรุปผลการปรับปรุงมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ได้ดังนี้
ตารางปรับปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์จากรายงานประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
รายการทรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 2560
(บาท)

สินทรัพย์ตั้งอยู่ที่สานักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ
อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะและ
12.77
อุปกรณ์ติดตั้งยานพาหนะ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเดิม สาขาพิษณุโลก
สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0.00*
เครื่องจักรอุปกรณ์
3.74
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเดิม สาขากาแพงเพชร
สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0.00*
เครื่องจักรอุปกรณ์
3.91
สินทรัพย์ตั้งอยู่ที่ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย 2 คูหา
8.20
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา
สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2.62

ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขา วิภาวดี
สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
รวม

ราคา
ประเมิน
(ล้านบาท)

ส่วน
ปรับปรุง
เพิ่ม / (ลด)
(บาท)

วิธีประเมินมูลค่า

21.00

8.23 วิธีต้นทุนทดแทน

11.25
6.48

11.25 วิธีคิดจากรายได้
2.74 วิธีคิดต้นทุนทดแทน

11.96
6.91

11.96 วิธีคิดจากรายได้
3.00 วิธีคิดต้นทุนทดแทน

11.20

3.00 วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด

11.29

8.67 วิธีคิดจากรายได้สาหรับมูลค่า
สิทธิการเช่าที่ดิน และ วิธีต้นทุน
ทดแทนสาหรับ มูลค่าสิ่งปลูก
สร้าง
4.15 วิธีต้นทุนทดแทน

0.00

4.15

3.42

3.85

0.00
34.66

3.67
91.76

0.43 วิธีคิดจากรายได้สาหรับมูลค่า
สิทธิการเช่าที่ดิน และ วิธีต้นทุน
ทดแทนสาหรับ มูลค่าสิ่งปลูก
สร้าง
3.67 วิธีต้นทุนทดแทน
57.10

หมายเหตุ : * รายการดังกล่าว บริษัท ได้ พิจารณาตั้ งค่ าเผื่อการด้อยค่ าทรัพย์สิน เต็ มมูลค่ าแล้วตั้งแต่ ปี 2557 จึงท าให้ มูลค่าตามบัญชี ณ 30
มิถุนายน 2560 มีค่าเท่ากับ 0
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บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมูลงบการเงินฉบับสอบทานของบริษทั วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว 300.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สามารถสรุป
ได้ดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - ก่อนปรับปรุง
ปรับปรุงรายการทางบัญชี
บวก ส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น – ภายหลังการปรับปรุงรายการทางบัญชี
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว
มูลค่าหุ้นภายหลังการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

300.00
433.73
78.56
88.89
(10.59)
4.11
894.70

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

57.10
951.80
600.00
1.59

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาท/หุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดเพื่อคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
ของ บริษัท เท่ากับ 1.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับการรับโอนกิจการในครั้งนี้ที่กาหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น ต่ากว่า
เท่ากับ1.91 บาทต่อหุ้น หรือต่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 54.57 ของราคาในการทารายการ
3)

วิธีการเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาของบริษทั ที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Multiples
Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของตลาด เป็นวิธีที่นาอัตราส่วนด้านราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนใ นตลาด
หลักทรัพย์ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันมาอ้างอิงเพื่อสะท้อนราคาตลาดที่นักลงทุนทั่วไปมีต่อบริษัท และ/หรือ ธุรกิจ ในช่วง
เวลานั้น อัตราส่วนที่จะนามาเปรียบเทียบ ได้แก่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio) และ
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio)
ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปข้อมูลของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ดังนี้
1. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใ นหมวดธุ รกิจ พลังงานและสาธารณูป โภค (sector: ENERG) หรือหมวดธุรกิ จ
บริการรับเหมาก่อสร้าง (sector: CONS) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร (sector: RESOURC) หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (sector: PROPCON)
ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งสิ้น 93 บริษัท
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บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

2. เป็นบริษัทที่มีข้อมูลตลาด ข้อมูลอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กาไรสุทธิ (P/E) ครอบคลุมในช่วงย้อนหลัง 360 วันทาการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ในการ
ประเมินมูลค่าหุ้น โดยย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เมื่อที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระพิจารณาจากเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ทาให้มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบได้ ทั้งสิ้น 87
บริษัท
3. เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบมาตรวัด และ/หรือ ติดตั้งท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ แก๊สปิโตรเลียม เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ทาให้มบี ริษทั จด
ทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบได้ทั้งสิ้น 4 บริษัท (ไม่รวมบริษัท)
ดังนั้น จากหลักเกณฑ์ขา้ งต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกใช้บริษัทจดทะเบียนทีม่ ีเกณฑ์ตามกาหนดจานวน
4 บริษัท มาเป็นบริษัทที่ใช้ในการเปรียบเทียบในการคานวณ ดังต่อไปนี้
กลุ่ม
อุตสาหกรรม/
หมวดธุรกิจ
บริการรับเหมา
ก่อสร้าง
(CONS)

วันที่เข้าซื้อ
ขายวันแรก

บริษัท

หลักทรัพย์

บริษัท ทีอาร์ซี คอน
สตรัคชั่น จากัด
(มหาชน)

TRC

บริษัท สแกน
อินเตอร์ จากัด
(มหาชน)

SCN

พลังงานและ
สาธารณูปโภค
(ENERG)

23 ก.พ. 2558

TAKUNI

ทรัพยากร
(RESOURC)

19 ส.ค. 2557

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

22 ธ.ค. 2548

ลักษณะธุรกิจ
TRC ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบ
ท่อ ธุร กิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง
โรงงานในอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี และธุ ร กิ จ พั ฒ นา
โครงการและการลงทุน
SCN ประกอบธุ ร กิ จ พลั ง งาน โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่ง
ก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์ ธุ ร กิ จ ออกแบบ ผลิ ต รั บ เหมา ติ ด ตั้ ง และซ่ อ ม
บ ารุ ง อุ ป กรณ์ ก๊ า ซ NGV ธุ ร กิ จ ติ ด ตั้ ง ระบบก๊ า ซใน
รถยนต์ ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยรถยนต์ และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เช่ น
ธุ ร กิ จ การขายก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ธุ ร กิ จ ร้ า น
สะดวกซื้อ ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่น
ๆ
TAKUNI ประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
(Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม
คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จาหน่ายแก๊ส LPG บริษัท เป็น
ผู้ค้าน้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ทา
หน้าที่จัดหาและจัดจาหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม 2.ธุรกิจขนส่งแก๊ส LPG เป็นผู้ขนส่ง
แก๊ส LPG และแอมโมเนีย ทาหน้าที่ข นส่ งก๊ า ซให้ กั บ
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บริษัท

บริษัท ศรีราชาคอน
สตรัคชั่น จากัด
(มหาชน)

หลักทรัพย์

SRICHA

กลุ่ม
อุตสาหกรรม/
หมวดธุรกิจ

บริการรับเหมา
ก่อสร้าง
(CONS)

วันที่เข้าซื้อ
ขายวันแรก

2 ก.ค. 2555

ลักษณะธุรกิจ
บริ ษั ท และลู ก ค้ า 3. ธุ ร กิ จ บริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
ให้ บ ริ ก ารก่ อ สร้ า งแก๊ ส และน้ ามั น ในลั ก ษณะ
Engineering Procurement Construction (EPC)4 .
ธุรกิจติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เป็นผู้จาหน่ายอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ
LPG และ NGV ส าหรั บ ยานยนต์ 5. ธุ ร กิ จ บริ ก าร
ทดสอบและตรวจสอบด้ า นความปลอดภั ย ทาง
วิ ศ วกรรม ให้ บ ริ ก ารทดสอบและตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรมสาหรับระบบงานท่อก๊าซและ
อุปกรณ์นิรภัยสาหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไป
จนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสาหรับยาน
ยนต์ ต าม ที่ กฎ หม ายก าหนด 6. ธุ ร กิ จ พั ฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางใน
การดาเนินธุรกิจ
SRICHA ดาเนินธุรกิจให้บริการงานก่อสร้างงานโลหะ
ให้กับผู้รับเหมาหลักและจากบริษัทเจ้าของโครงการ
โดยตรง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เ ป็น ฐานลู กค้ า ส่ ว น
ใหญ่ โดยแบ่งงานบริการด้านวิศวกรรมออกเป็น 1)
งานโครงสร้างเหล็ก โดยเป็นผู้อ อกแบบรายละเอียด
จั ด หาวั ส ดุ จั ด ประกอบ และติ ด ตั้ ง โครงสร้ า งเหล็ ก
รองรับท่อ เพื่อใช้สาหรับเป็นทางเดินของเหลวต่าง ๆ
และ โครงสร้ า งเหล็ ก เพื่ อ รั บ รองเครื่ อ งจั ก ร ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากาหนด 2) งาน
ประกอบและติดตั้งระบบท่อ ได้แก่ ประกอบติดตั้ง และ
เชื่ อ มท่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการล าเลี ย งของเหลวและก๊ า ซ เช่ น
น้ามัน และสารทาลายต่าง ๆ เป็นต้น ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมหนักต่าง ๆ อาทิ เช่น โรงงานปีโครเคมี โรง
กลั่ น น้ ามั น และโรงผลิ ต ไฟฟ้ า 3) งานประกอบและ
ติ ด ตั้ ง ถั ง บรรจุ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ได้ แ ก่ การ
ประกอบและติดตั้งถึงบรรจุของเหลว เครื่องจักรและ
อุ ป กรณ์ รวมทั้ ง งานติ ด ตั้ ง ของหนั ก ที่ ใ ช้ ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ

ที่มา: SETSMART
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3.1) วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
การค านวณมูลค่ าหุ้ น กิจการด้วยวิธี นี้ค านวณโดยใช้ข้ อมู ลมูลค่ าตามบั ญชี ต่อ หุ้ น (Book Value per Share;
BVPS) จากงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มาคูณกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio ;
PBVR) ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท โดยหลักเกณฑ์ในการใช้เลือกคู่เทียบ (Peer
Group) ในการประเมินราคาดังตารางข้างต้น
สาหรับการคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทด้วยวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีนั้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBVR) ตั้งแต่วันทาการสุดท้ายก่อนหน้า
วันที่คณะกรรมการมีมติเ ห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ย้อนหลังเป็นเวลา 360 วันทาการหรือตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560
โดยมีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
1,185.43
290.86
894.57
1.4910

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS)
ช่วงเวลาที่ใช้ในการคานวณ
จานวนวันทา
ระยะเวลา
การย้อนหลัง
7 วันย้อนหลัง 31 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60

P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า)
ค่าเฉลี่ย ราคาต่อหุ้น
(บาท)
TRC
SCN TAKUNI SRICHA
2.63

2.34

1.16

3.50

2.41

3.59

15 วันย้อนหลัง

18 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60

2.63

2.35

1.13

3.49

2.40

3.58

30 วันย้อนหลัง

26 มิ.ย. 60 - 8 ส.ค. 60

2.68

2.42

1.12

3.44

2.41

3.59

60 วันย้อนหลัง

15 พ.ค. 60 - 8 ส.ค. 60

2.77

2.60

1.14

3.30

2.45

3.65

90 วันย้อนหลัง

27 มี.ค. 60 - 8 ส.ค. 60

2.81

3.01

1.18

3.33

2.58

3.85

120 วันย้อนหลัง

10 ก.พ. 60 - 8 ส.ค. 60

2.87

3.23

1.18

3.33

2.65

3.95

180 วันย้อนหลัง

14 พ.ย. 59 - 8 ส.ค. 60

2.92

3.57

1.24

3.27

2.75

4.10

270 วันย้อนหลัง

5 ก.ค. 59 - 8 ส.ค. 60

2.91

3.66

1.45

3.00

2.76

4.11

360 วันย้อนหลัง

16 ก.พ. 59 - 8 ส.ค. 60

3.08

3.67

2.42

2.77

2.99

4.46

ที่มา : SETSMART
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มูลค่าหุ้นด้วยวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี โดยการนามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คูณ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ด้วยค่าเฉลี่ย P/BV Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท
จานวน 4 บริษัท จะได้มูลค่าหุ้นอยู่ระหว่าง 3.58 – 4.46 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับการรับโอนกิจการในครั้งนี้ที่กาหนด
ไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่าเท่ากับ 0.08 – 0.96 บาทต่อหุ้น หรือ สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 2.29 และ ร้อยละ 27.43 ของ
ราคาในการทารายการ
3.2) วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
การคานวณมูลค่าหุ้นโดยวิธีคานวณโดยใช้มูลค่าของหุ้นโดยการนากาไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) จากงบ
การเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มาคูณกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาปิดต่อกาไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนที่มี
การประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท โดยหลักเกณฑ์ในการใช้เลือกคู่เทียบ (Peer Group) อ้างอิงคู่เทียบจากวิธีการ
เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV) ข้างต้น
สาหรับการคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทด้วยวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธินั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (PER) ตั้งแต่วันทาการสุดท้ ายก่อนหน้าวันที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการ
เกี่ยวโยงกันของบริษัท ย้อนหลังเป็นเวลา 360 วันทาการหรือตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดการคานวณ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
74.39
600.00
0.1240

กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด
จานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
มูลค่ากาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
ช่วงเวลาที่ใช้ในการคานวณ
จานวนวันทา
ระยะเวลา
การย้อนหลัง
7 วันย้อนหลัง 31 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
15 วันย้อนหลัง 18 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
30 วันย้อนหลัง 26 มิ.ย. 60 - 8 ส.ค. 60
60 วันย้อนหลัง 15 พ.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
90 วันย้อนหลัง 27 มี.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
120 วันย้อนหลัง 10 ก.พ. 60 - 8 ส.ค. 60
180 วันย้อนหลัง 14 พ.ย. 59 - 8 ส.ค. 60
270 วันย้อนหลัง 5 ก.ค. 59 - 8 ส.ค. 60
360 วันย้อนหลัง 16 ก.พ. 59 - 8 ส.ค. 60

P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า)
ค่าเฉลี่ย ราคาต่อหุ้น
(บาท)
TRC
SCN TAKUNI SRICHA
36.93
37.58
38.56
39.97
35.65
34.06
32.79
31.12
30.85

21.84
21.98
22.60
24.31
26.64
28.03
30.90
32.26
33.62

56.26
55.11
54.27
55.31
57.56
55.36
51.90
45.54
46.56

46.31
46.11
45.42
43.96
51.51
54.53
55.38
49.88
40.92

40.34
40.20
40.21
40.88
42.84
42.99
42.74
39.70
37.99

5.00
4.98
4.99
5.07
5.31
5.33
5.30
4.92
4.71
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดเพื่อคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจากการคานวณมูลค่ากาไร
สุทธิต่อหุ้น (EPS) ของบริษัท มูลค่า กาไรสุทธิต่อหุ้น ของบริษัท เท่ากับ 0.1240 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การประเมิน
มูลค่าหุ้นด้วยวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า กาไรสุทธิต่อหุ้น โดยการนามูลค่ากาไรสุทธิต่อหุ้น
คูณด้วยค่าเฉลี่ย P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มี ลักษณะใกล้เคียงกับ
บริษัทจานวน 4 บริษัท จะได้มูลค่าหุ้นอยู่ระหว่าง 4.71 – 5.33 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับการรับโอนกิจการในครั้งนี้ที่
กาหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่าเท่ากับ 1.21 – 1.83 บาทต่อหุ้น หรือ สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 34.57 – 52.29 ของ
ราคาในการทารายการ
4)

วิธีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด (Market Price Approach)
การประเมินราคาหุ้นโดยวิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้าหนัก เป็นวิธีการที่สะท้อนมูลค่าตลาดตามอุปสงค์และอุปทาน ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายของนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะพิจารณาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ข้อมูลภาวะตลาดโดยรวม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบทั้งต่อผลประกอบการของบริษัท สภาวะการซื้อขายโดยรวม หรือ สภาพเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช้วิธีการประเมินมูลค่าตลาด โดยอ้างอิงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักหุ้นสามัญของบริษัท
(SR) ที่ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังในช่วง 7 วันทาการติดต่อกันจนไปถึง 360 วันทาการ โดย
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ T-Holding ด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยกาหนดมูลค่าสิ่งตอบ
แทนเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท และออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน
76,700,000 หุ้ น มู ลค่ า ที่ ตราไว้ 0.50 บาทต่ อ หุ้ น ในราคาหุ้ น ละ 3.50 บาทต่ อ หุ้ น รวมเป็ น มูลค่ า 313.45 ล้ า นบาท โดย
รายละเอียดของการประเมินมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดสามารถคานวณได้ดังนี้
ตารางแสดงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ย้อนหลังนับจากวันที่ 8 สิงหาคม 2560
ระยะเวลาที่ใช้
ในการคานวณ

ช่วงเวลาในการ
คานวณ

7 วันย้อนหลัง
15 วันย้อนหลัง
30 วันย้อนหลัง
60 วันย้อนหลัง
90 วันย้อนหลัง
120 วันย้อนหลัง
180 วันย้อนหลัง
270 วันย้อนหลัง
360 วันย้อนหลัง

31 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
18 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
26 มิ.ย. 60 - 8 ส.ค. 60
15 พ.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
27 มี.ค. 60 - 8 ส.ค. 60
10 ก.พ. 60 - 8 ส.ค. 60
14 พ.ย. 59 - 8 ส.ค. 60
5 ก.ค. 59 - 8 ส.ค. 60
16 ก.พ. 59 - 8 ส.ค. 60

ปริมาณซื้อ
มูลค่าการซื้อ อัตราหมุนเวียน ราคาหุ้นถัวเฉลี่ย
ขายรวม
ขายรวม
การซื้อขายเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
(หุ้น)
(บาท)
(%)
(บาทต่อหุ้น)
3,224,762
9,301,560
0.08
2.88
13,821,894
41,781,269
0.15
3.02
22,604,174
67,776,066
0.13
3.00
49,676,166 143,180,978
0.14
2.88
171,757,428 536,171,382
0.32
3.12
237,794,782 746,589,540
0.33
3.14
1,026,810,457 3,452,132,741
0.95
3.36
1,214,203,116 3,988,984,075
0.76
3.29
1,312,798,639 4,305,642,056
0.62
3.28

ที่มา : SETSMART
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การประเมินราคาหุ้นของบริษัทด้วยวิธีนี้ จะได้มูลค่าหุ้นอยู่ระหว่าง 2.88 ถึง 3.36 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่า
กว่าราคาในการทารายการ เท่ากับ 0.14 และ 0.62 บาทต่อหุ้น หรือ ต่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 4.00 และ ร้อยละ 17.71
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดเพื่อคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
วิธมี ูลค่าหุ้นตามราคาตลาด โดยอ้างอิงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักหุน้ สามัญของบริษัท (SR) ที่ทาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังในช่วง 7 วันทาการติดต่อกันจนไปถึง 360 วันทาการ จะได้มูลค่าหุ้นอยู่
ระหว่าง 2.88 – 3.36 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด โดย
เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับการรับโอนกิจการในครั้งนี้ที่กาหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น ต่ากว่าเท่ากับ
0.14 – 0.62 บาทต่อหุ้น หรือ ต่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 4.00 และ ร้อยละ 17.71 ของราคาในการทารายการ
ทั้งนี้ ในช่วง 360 วันทาการย้อนหลัง คือ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 8 สิงหาคม 2560 ราคาปิดสูงสุดของหุ้น
สามัญของบริษัทเท่ากับ 4.10 บาทต่อหุ้น และราคาปิดต่าสุดเท่ากับ 1.82 บาทต่อหุ้น

4.10 บาท ณ 19 มกราคม 2560

1.82 บาท ณ 12 ตุลาคม 2559

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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5)

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
5.1) กรณีธุรกิจปกติของบริษทั
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี้ เป็นวิธีที่คานึงถึงผลการดาเนินงานของบริษัท ในอนาคต โดยการคานวณหา
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม การคานวณหากระแส
เงินสดอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินของบริษัท ในระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – 2565) (ปี 2560 จัดทาประมาณการ
เพียง 6 เดือนหลังของปี 2560) โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานธุรกิจของบริษัท และดาเนินต่อไปอย่างต่อเนือ่ ง (Going Concern Basis)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึ้น และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยระยะเวลา
ภายหลังประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสมมติฐานบนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis)
กาหนดอัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี ซึ่งการเติบโตจะปรับตัวเข้าสู่ระดับการเติบโตเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในระยาว หลังจากนั้นจึงนากระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity: FCFE) มาคิดลดให้เป็น
มูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (Cost of Equity : Ke)
คาอธิบายข้อสมมติฐานทีส่ าคัญที่ใช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
การประมาณการทางการเงินของบริษัท จัดทาขึ้นเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 (เริ่มเดือนกรกฎาคม
2560) ถึง ปี 2565 โดยใช้งบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นงบการเงินรวมที่จัดทาโดยบริษัท ซึ่งสอบ
ทานและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาประมาณการทางการเงินของบริษัท โดย
อ้างอิงข้อมูล แผนธุรกิจ และสมมติฐานที่ได้รับจากบริษัท อาทิ งบการเงิน รายงานประจาปี และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ทั่วไป และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการทารายการในครั้งนี้เท่า นั้น โดยหากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจภายในบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากสมมติฐานที่กาหนด
มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ตามวิธีนี้ยอ่ มจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยในการจัดทาสมมติฐานประมาณการทางการเงินของ
กิจการครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะคานึงถึงหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) และจะเน้นเรื่องการคงไว้ตาม
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเป็นสาคัญ
1. ประมาณการรายได้
เนื่องจากธุรกิจของบริษัท สามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานี
วัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission : MPT) 2.กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy
Business Group : ENG) 3.กลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems : EPS) ดังนั้นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐานที่สาคัญ โดยแบ่งโครงสร้างรายได้ของบริษัท ตามกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภท ดังนี้
1.1 รายได้จากธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)
เนื่องด้วยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยธุรกิจ
หลักจาก 2 ส่วน คือ รายได้จากการขายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับการวัดส่ว นประกอบและค่าพลังงานของก๊ า ซ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ธรรมชาติ และรายได้จากงานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทางที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงกาหนดข้อสมมติฐาน เพื่อใช้ในการจัดทาประมาณการของบริษัท แบ่งแยกตามโครงสร้างรายได้ของธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดังนี้
1) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของการขายและติดตัง้ อุปกรณ์ทเี่ กี่ยวเนื่องกับการวัดส่วนประกอบและค่าพลังงาน
ของก๊าซธรรมชาติ
สาหรับรายได้จากส่วนงานดังกล่าวระหว่างปี 2557 – 2559 เท่ากับ 39.69 ล้านบาท 54.10 ล้านบาท และ
23.83 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2560 เท่ากับ 21.13 ล้านบาท สาหรับสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการ
เติบโตของรายได้ในช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากรายได้ในส่วนดังกล่าวอาจมีการแปรผันตามงบลงทุนของกลุ่มลูกค้า
และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทที่ มีมุมมองการเติบโตในอัตราร้อยละ 7.00 ในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ ซึ่งสามารถเติบโตได้ดีกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศที่ร้อยละ 3.24 ตาม
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาและกาหนดสมมติฐานกาหนดอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 7.00
ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยมีรายได้ระหว่าง 42.27 ล้านบาท – 59.28 ล้านบาทในช่วงระยะเวลาประมาณการ
2) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของงานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
รายได้ส่วนของธุรกิจย่อยงานโครงการเป็นงานโดยมีรายได้ระหว่างปี 2557 – 2559 และงวด 6 เดือนของปี
2560 เท่ากับ 1,284.13 ล้านบาท 671.97 ล้านบาท 475.02 ล้านบาท และ 33.63 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสาหรับงวดครึ่งปี
หลังของปี 2560 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการจากมูลค่างานคงเหลือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) สาหรับงวดปี
2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 60.07 ล้านบาท ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและแผนธุรกิจของบริษัท สาหรับ
รายได้จากกลุ่มธุรกิจย่อยดังกล่าว พึ่งพิงกับงานโครงการลงทุนขนาดใหญ่จากผู้ประกอบการในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ รวมถึง
ความสามารถในการชนะการประมูลโครงการในแต่ละช่วงเวลา ถึงแม้ว่าเมื่ อพิจารณารายได้ในส่วนธุรกิจย่อยดังกล่าว จะมี
อัตราลดลงตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เติบโตตามเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ดังนั้นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงพิจารณากาหนดสมมติฐานอัตราการเติบโตของรายได้ในส่วนธุรกิจย่อยดังกล่าวตลอดระยะเวลาประมาณการ
เท่ากับละ 3.24 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง
10 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
1.2 รายได้จากธุรกิจกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)
เนื่องด้วยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก ประกอบด้วยหลักจาก 4 ส่วน คือ รายได้จากธุรกิจ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ รายได้จากการขายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานบารุงรักษาสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ รายได้จากงานโครงการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และ
รายได้จากงานบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาสมมติฐานที่
สาคัญ เพื่อใช้ในการจัดทาประมาณการของบริษัท แบ่งแยกตามโครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก ดังนี้
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1) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
ปัจจุบันบริษัทดาเนินธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ภายใต้ชื่อ “สยามราช” จานวน 2
แห่ง ได้แก่ สถานีบริการสาขาวิภาวดี และสถานีบริการสาขาบางนา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาสมมติฐาน โดย
อ้างอิงข้อมูลจากการเติบโตของปริมาณยอดขายก๊าซธรรมชาติสาหรับรถยนต์ในอดีต 3 ปี ย้อนหลัง (2557-2559 และ งวด 6
เดือนของปี 2560) และปรับราคาเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.00 (ที่มา :
ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียด

2560
(ก.ค. - ธ.ค.)
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาวิภาวดี
จานวนยอดขาย (ล้านกิโลกรัม)
4.62
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย (บาท)
10.11
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา
จานวนยอดขาย (ล้านกิโลกรัม)
4.62
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย (บาท)
10.38

2561

2562

2563

2564

2565

10.44
10.25

10.52
10.46

10.60
10.67

10.67
10.88

10.75
11.10

11.08
10.52

11.08
10.73

11.08
10.95

11.08
11.16

11.08
11.39

หมายเหตุ: ราคาจาหน่ายเฉลี่ยต่อหน่วยของสาขาวิภาวดีแตกต่างจากสาขาบางนา เนื่องจากการให้ส่วนลดกับกลุ่มรถแท็กซี่ และรถบริการสาธารณะ
ในแต่ละเขต

2) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของการขายและติดตัง้ อุปกรณ์ทเี่ กี่ยวเนื่องกับงานบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
สาหรับรายได้จากส่วนงานดังกล่าวระหว่างปี 2557 – 2559 เท่ากับ 20.17 ล้านบาท 8.73 ล้านบาท และ
37.06 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2560 เท่ากับ 7.30 ล้านบาท จากการพิจารณาสมมติฐานจากการเติบโต
ในอดีตและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งรายได้ในส่วนดังกล่าวมีการแปรผันตามงบลงทุนของกลุ่มลูกค้าและภาวะเศรษฐกิจเป็น
หลัก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาสมมติฐานซึ่งได้กาหนดอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและติดตั้ง
จากอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวซี่งเท่ากับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP
Growth) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.24 ต่อปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
3) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของงานโครงการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับรถยนต์
สาหรับรายได้จากงานในส่วนดังกล่าวระหว่างปี 2557 – 2559 เท่ากับ 56.62 ล้านบาท 100.44 ล้านบาท
และ51.83 ล้านบาทตามลาดับ สาหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2560 เท่ากับ 42.11 ล้านบาท สาหรับสมมติฐานในประมาณการที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท และข้อมูลมูลค่างานคงเหลือที่รอรับรู้
รายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะรับรู้ภายในปี 2560 (Backlog) จานวน 166.11 ล้านบาท สาหรับสมมติฐานเกี่ยวกับ
อัตราการเติบโตของรายได้ในช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากรายได้ในส่วนดังกล่าวอาจมีการแปรผันตามงบลงทุนของ
กลุ่มลูกค้าและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง กาหนดสัดส่วนการเติบโตของรายได้จากงาน
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โครงการ เท่ากับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวซีง่ เท่ากับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP Growth) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.24 ต่อปี โดยอ้างอิงข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
4) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของงานบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แบ่ง
สัญญาการบารุงรักษาเป็น สัญญาการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) และ
สัญญาการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติอื่น ๆ โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ได้รับข้อมูลว่า จากการประมูล
สัญญาบารุงรักษาสถานีบริการของปตท. ในอดีต มีจานวนสัญญาทั้งหมด 3 สัญญา โดยแบ่งตามพื้นที่การให้บริการ มีอายุ
ของสัญญา 2 ปี ทั้งนี้จากข้อมูลในอดีตบริษัท สามารถชนะการประมูลสัญญาได้ 1-2 สัญญาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอดีตรายได้
ต่อปีของช่วงอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 102.89 ล้านบาท – 143.49 ล้านบาท โดยในปัจจุบันบริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณ
126.18 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ในส่วนงานโครงการของ ปตท. ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชนะงานประมูลและขนาดของ
สัญญา ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแผนธุรกิจและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท จึงกาหนดประมาณการ
ในการได้รับสัญญาบารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. 1 สัญญาต่องวด (เฉลี่ยงวดละ 2 ปี แบ่งการรับรู้รายได้เท่าๆ กัน) โดย
กาหนดให้รับรู้รายได้ประมาณปีละ 126.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการรับรู้ของงวดสัญญาปัจจุบันตลอดระยะเวลาประมาณ
การ และในส่วนของลูกค้าอื่น ๆ จากข้อมูลลูกค้าในอดีต รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้ (Backlog) และ จากการสัมภาษณ์ทางผู้บริหาร
ของบริษัท ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันบริษัทสามารถรักษาจานวนสัญญาเท่ากับจานวนในอดีต ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้
กาหนดสมมติฐานโดยพิจารณาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ข้อมูลในอดีต โดยประมาณการจานวนของสัญญาการบารุงรักษา
สถานีบริการอื่น ๆ 29 สัญญาต่อปี และมูลค่าของสัญญาเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย
10 ปี ย้อนหลัง (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
รายละเอียด
ลูกค้าปตท.
จานวนสัญญา
การรับรู้รายได้เฉลี่ยต่อสัญญา
(ล้านบาท)
ลูกค้าอื่น ๆ
จานวนสัญญา
การรับรู้รายได้เฉลี่ยต่อสัญญา
(ล้านบาท)

2560
(ก.ค. - ธ.ค.)

2561

2562

2563

2564

2565

1
126.18*

1
126.18

1
126.18

1
126.18

1
126.18

1
126.18

29
2.66

29
3.11

29
3.17

29
3.23

29
3.30

29
3.36

หมายเหตุ : *เนื่องจากรายได้จากสัญญาการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ของ ปตท. นั้นคานวณจากยอดจาหน่ายก๊าซของ
สถานีบริการคูณกับราคาซ่อมบารุงต่อหน่วย ดังนั้น รายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นรายได้จากการประมาณการของบริษัท
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1.3 รายได้จากกลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)
สมมติฐานเกี่ยวกับการขายและติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม
ธุ ร กิ จ ปั๊ ม อุ ต สาหกรรมมีร ายได้จ ากการออกแบบและจาหน่ ายระบบปั๊ มอุ ต สาหกรรมและระบบอุ ปกรณ์
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ซึ่ง
ให้คงอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 5.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
เจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในทุกปีของทางบริษัทและจากความหลากหลายของสินค้าซึ่งสามารถรองรับความต้องการ
ของลูกค้าที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง จึง
ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรมผันแปรค่อนข้างน้อย
1.4 รายได้อนื่
รายได้อื่นที่สาคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายได้ค่าคอมมิชชั่น รายได้จากการบริการในต่างประเทศ รายได้
ค่าเช่าและดอกเบี้ยรับ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐาน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท
และการอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต 3 ปี ย้อนหลัง (2557-2559 และ งวด 6 เดือนของปี 2560) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1.32 ร้อยละ
1.16 ร้อยละ 1.51 และร้อยละ 2.74 ตามลาดับ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาไม่นาสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้
รวมของงวด 6 เดือนของปี 2560 เข้ามาคานวณ เนื่องจากฐานรายได้งวด 6 เดือนของปี 2560 ของบริษัทต่ากว่าปกติ ซึ่ ง
บริษัทมีประมาณการที่จะได้รับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณา
กาหนดสมมติฐานอัตรารายได้อื่นต่อรายได้รวมของบริษัทเท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2557-2559 ในสัดส่วนร้อยละ 1.33 ของ
รายได้รวมและนับรวมเฉพาะรายได้ จากการดาเนินงานปกติเท่านั้น โดยไม่นับรวมกาไรพิเศษทางบัญชี ดังนั้นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงกาหนดให้คงอัตราดังกล่าวตลอดระยะเวลาประมาณการ
2. ประมาณการกาไรขั้นต้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแบ่งโครงสร้างกาไรขั้นต้นของบริษัท ออกเป็น 3 ประเภท ตามกลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ 1.
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งสถานี วั ด และระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission : MPT) 2.กลุ่ ม ธุ ร กิ จ
พลั ง งานทางเลื อ ก (Energy Business Group : ENG) 3.กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ปั๊ ม อุ ต สาหกรรม (Engineered Pumps and Systems :
EPS) โดยใช้การถัวเฉลี่ยของอัตราส่วนกาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) แต่ละกลุ่มธุรกิจตามสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของแต่
ละกลุ่มธุรกิจย่อย โดยอ้างอิงข้อมูลในอดีตย้อนหลัง 3 ปี (2557-2559 และ งวด 6 เดือนปี 2560) และตัดค่าผิดปกติ (Outlier)
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนกาไรขั้นต้น ระหว่างร้อยละ 13.31 ถึง ร้อยละ 43.98 ต่อปี โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

2560
(ก.ค. - ธ.ค.)
รายได้จากธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซ
81.20
ธรรมชาติ (MPT)
รายได้จากธุรกิจกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)
477.22
รายได้จากธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)
141.25
อัตรากาไรขั้นต้น – ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและ
17.95%
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)*
อัตรากาไรขั้นต้น - ธุรกิจธุรกิจพลังงานทางเลือก
22.25%
(ENG)*
อัตรากาไรขั้นต้น -กลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม
28.88%
(EPS)
อัตรากาไรขั้นต้น - รวม
23.09%
รายละเอียด

2561

2562

2563

2564

2565

338.80

351.47

364.68

378.44

392.79

674.19
336.56
16.73%

688.84 703.89
353.39 371.06
16.83% 16.94%

719.37
389.61
17.06%

735.28
409.09
17.17%

20.74%

20.76%

20.78%

20.79%

20.81%

31.52%

31.52%

31.52%

31.52%

31.52%

22.42%

22.50%

22.57%

22.65%

22.73%

หมายเหตุ: * อัตรากาไรขั้นต้นที่เปลี่ยนแปลงในช่วงปีประมาณการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรายได้ของธุรกิจย่อยแต่
ละกลุ่มธุรกิจ โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจย่อย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดสมมติฐานให้คงอัตราส่วนที่เท่ากันตลอดระยะเวลา
ประมาณการ

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแบ่งโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท ออกเป็น 5
ประเภท และกาหนดข้อสมมติฐานสาหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สาคัญแต่ละประเภท ดังนี้
3.1 ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย โดยการอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีต (ปี 2557 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) และจากการสอบถามผู้บริหารของบริษัท พบว่าบริษัท มีนโยบาย
การจ่ายค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT) และ
กลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม (EPS) เป็นหลัก โดยมีค่าใช้จ่ายระหว่างปีเฉลี่ยร้อยละ 2.96 ของรายได้จากการขายและติดตัง้ ของ 2
กลุ่มธุรกิจ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงกาหนดให้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับร้อยละ 2.96 ต่อปี ของ
รายได้จากการขายและติดตั้งของ 2 กลุ่ม ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ
3.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐานเกี่ยวกับประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ตามข้อมูลในอดีตของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจานวนพนักงานและผู้บริหารรวม 402 คน (ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ณ สิ้นไตร
มาสที่ 2 ปี 2560) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้คงจานวนพนักงานและผู้บริหารตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ
และได้กาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามข้อมูล ล่าสุด ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และกาหนดให้มีอัตราการเติบโตของ
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เงินเดือนและค่าตอบแทนตามนโยบายของบริษัท ซึ่งปรับตามอัตราเงินเฟ้อและผลงานรายบุคคล โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.50
ต่อปี
3.3 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายทางบัญชีของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้สินทรัพย์ทเี่ กี่ยวเนื่องกับระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ
และอุปกรณ์ และยานพาหนะ กาหนดอายุการตัดค่าเสื่ อมราคา 5 ปี สินทรัพย์เกี่ยวกับเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
กาหนดอายุการตัดค่าเสื่อมราคา 3 และ 5 ปี และสินทรัพย์เกี่ยวกับส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า กาหนดอายุการตัดค่าเสื่อมราคา
10 – 20 ปี ทั้งนี้ บริษัทกาหนดอายุค่าตัดจาหน่ายต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี ซึ่งได้กาหนดสมมติฐานเป็นไปตามนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
3.4 ค่าเช่า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าเช่า ตามข้อมูลที่ได้รับจากทางบริษัท ได้แก่ สัญญาเช่าที่ดิน
สานักงานใหญ่ และ สัญญาเช่าที่ดินสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขา บางนา วิภาวดี กาแพงเพชร และพิษณุโลก หากสัญญา
สิ้นสุดลงจะต้องมีการทาสัญญาใหม่ ทั้งนี้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาวิภาวดีจะสิ้นสุดอายุของสัญญาในปี 2561 โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กาหนดอัตราการเติบโตของสัญญาค่าเช่าเท่ากับร้อยละ 10.00 เมื่อต่ออายุสัญญา อ้างอิงจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท
3.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น ๆ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น ๆ ตามข้อมลูที่ได้รับจากบริษัท
ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกัน ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา ค่าที่ปรึกษาและบริการวิชาชีพ และค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์และวัสดุสานักงาน และส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณอัตราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
2.00 ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
4. ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน
จากข้อมูลโครงสร้างทางการเงินของบริษัท พบว่า ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินหลักของบริษัท เกิดจากการออก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) เพื่อสนับสนุนงานโครงการของบริษัท และการใช้สินเชื่อเพื่อการนาเข้า หรือ ทรัสต์รี
ซีท (Trust Receipt : TR) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการขายและติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งบริษัทนาเข้าจากต่างประเทศ เป็นหลัก โดยปัจจุบัน
บริษัท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยระหว่าง MLR - 0.50% และ MLR – 2.00% โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อ้างอิงยอดสินเชื่อ
และอัตราดอกเบี้ยตามข้อมูลตามงบการเงินล่าสุด ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560
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5. ภาษีนิติบุคคล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 20.00 ของกาไรสุทธิตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
6. ประมาณการเงินทุนหมุนเวียน
6.1 ลูกหนี้การค้า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐานลูกหนี้การค้าของบริษัท โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน
อดีต (ปี 2557 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยระหว่าง 55 – 75 วัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาที่ 62 วัน ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าเฉลี่ยของช่วงเวลาดังกล่าวและได้ตัดค่าผิดปกติ ( Outlier)
ออกจากค่าเฉลี่ย
6.2 เจ้าหนีก้ ารค้า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐานลูกหนี้การค้าของบริษัท โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน
อดีต (ปี 2557 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) บริษัท มีระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยระหว่าง 32 – 72 วัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาที่ 55 วัน ซึ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ยของช่วงเวลาดังกล่าวและได้ตัดค่าผิดปกติ (Outlier)
ออกจากค่าเฉลี่ย
6.3 สินค้าคงเหลือ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐานสินค้าคงเหลือของบริษัท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ในอดีต (ปี 2557 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) บริษัทมี ระยะเวลาขายสินค้า เฉลี่ยระหว่าง 27 – 46 วัน ซึ่งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาที่ 38 วัน ซึ่งเป็นสินค้าคงเหลือเฉลี่ยของช่วงเวลาดังกล่าวและได้ตัดค่าผิดปกติ
(Outlier) ออกจากค่าเฉลี่ย
7. ประมาณการโครงสร้างทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาประมาณการการจ่ายเงินปันผลเป็นประจาทุกปีในอัตราร้อยละ 40.00 ของ
กาไรสุทธิประจาปี โดยอ้างอิงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ตารางประมาณการผลการดาเนินงานของบริษัท
(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด
รายได้จากธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)

2560
(ก.ค.-ธ.ค.)
81.20

2560

2561

2562

2563

2564

2565

128.40

338.80

351.47

364.68

378.44

392.79

รายได้จากธุรกิจกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)

477.22

681.59

674.19

688.84

703.89

719.37

735.28

รายได้จากกลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)

141.25

282.49

336.56

353.39

371.06

389.61

409.09

รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนจากธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)

4.91
704.57
66.62

16.23
1,108.71
129.46

9.18
1,358.73
282.13

9.77
1,403.47
292.31

10.38
1,450.02
302.89

11.02
1,498.44
313.90

11.68
1,548.84
325.34

ต้นทุนจากธุรกิจกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)

371.05

547.45

534.37

545.85

557.65

569.79

582.26

ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

100.45
538.12
161.54
87.82
78.63
0.84
77.79
15.56
62.24

202.44
879.35
213.12
168.51
60.84
2.62
58.22
14.09
44.14

230.47
1,046.97
302.58
172.17
139.59
1.49
138.10
27.62
110.48

241.99
1,080.15
313.55
170.45
152.87
1.34
151.53
30.31
121.22

254.09
1,114.64
324.99
169.25
166.12
1.26
164.86
32.97
131.89

266.80
1,150.48
336.95
173.29
174.67
1.18
173.49
34.70
138.80

280.14
1,187.73
349.43
178.84
182.27
1.15
181.12
36.22
144.89

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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8. ประมาณการมูลค่ากระแสเงินสด
อัตราส่วนคิดลด
อัตราส่วนคิดลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะใช้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke)
ซึ่งคานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(Ke) โดยที่

=

Rf + β ( Rm - Rf )

Risk Free Rate (Rf)

= อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยอายุ 30 ปี ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ
3.49 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 (ที่มา: ThaiBMA)

Beta (β)

= เป็นค่าเฉลี่ยความแปรปรวน ของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลัง 2 ปี* (รายวัน) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเฉลี่ย Beta จาก SR ซึ่งได้ค่า
Beta เท่ากับ 1.05 (ที่มา: efinance)
= อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่วันที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มทาการวันแรก ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาประมาณ 42 ปี ตั้งแต่
ปี 2518-2560 (ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.75 ต่อปี (ที่มา: SETSMART)

Market Return (Rm)

ทั้งนี้ เมื่อนาตัวแปรดังกล่าวมาคานวณ จะได้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) สาหรับ ใช้ในประมาณการทางการเงิน
เท่ากับร้อยละ 14.26 ต่อปี
* หมายเหตุ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของ SR (รายวัน) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึง 8 สิงหาคม 2560 เนื่องจาก SR
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

มูลค่ากระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value of Cash Flow)
ประมาณมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
Terminal Value
โดยที่
FCFE6
G

Ke

=

((FCFE6 x (1 + G)) / (Ke – G)

= มูลค่ากระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปีที่ 6 (ปี 2566)
= อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปีอย่างต่อเนื่องไปตลอดภายหลังปีประมาณการ
(Going Concern Basis) กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยเป็นสมมติฐานของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระที่พิจารณา โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับอัตราการ
เจริญเติบโตในช่วงปีที่เกินจากปีประมาณการไปนั้น ซึ่งจะปรับตัวเข้าสู่ระดับของการเติบโต
ของเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว
= อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.26 ต่อปี

จากข้อมูลและสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสาหรับส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และได้มูลค่าหุ้น ดังนี้

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ปี 2560

รายละเอียด

(ก.ค. - ธ.ค.)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

62.24

110.48

121.22

131.89

138.80

144.89

8.80

8.51

1.59

0.16

0.16

0.00

+ การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

149.98

(23.06)

(4.43)

(4.60)

(4.79)

(4.98)

+ รายการกู้เพิ่ม (ชาระคืนเงินกู้ยืม)
กระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนผู้ถือหุ้น

(2.77)
218.25

(4.07)
91.86

(2.32)
116.06

(1.82)
125.63

(1.24)
132.93

(0.12)
139.80

กาไรสุทธิ
+ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

มูลค่ากระแสเงินสดหลังจากระยะเวลา
ประมาณการ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสาหรับ
ส่วนผู้ถือหุ้น
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,064.82
206.99

76.25

84.31

79.87

73.97

586.65

1,108.04
439.24

บวก เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)

110.80
1,658.08
600.00
2.76

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดเพื่อคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะได้มูลค่าหุ้น เท่ากับ 2.76 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่า ราคาของหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับการรับโอนกิจการใน
ครั้งนี้ที่กาหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น ต่ากว่าเท่ากับ 0.74 บาทต่อหุ้น หรือ ต่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 21.14 ของราคาใน
การทารายการ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน (Sensitivity Analysis)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของสมมติฐานในการ
จัดทาประมาณการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงกรณีเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ (Worst Case Scenario Analysis) ทั้งนี้เนื่องจาก
สมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจัดทาประมาณการเกี่ยวกับ 1) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของการขายและติดตั้ง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการวัดส่วนประกอบและค่ าพลังงานของก๊าซธรรมชาติและ 2) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของการขายและ
ติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม ใช้อัตราการเติบโตตามมุมมองของผู้บริหารของบริษัท คือ ร้อยละ 7.00 และ ร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
ซึ่งเติบโตสูงกว่าอัตราเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณากาหนด
อัตราการเติบโตกรณีเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยให้กลุ่มธุรกิจย่อยดังกล่าว เติบโตเข้าสู่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ประเทศในระยะยาวตามอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 10
ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.24 ต่อปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยกาหนดให้สมมติฐานอื่น ๆ คงเดิม ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของ
มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทได้ดังนี้

มูลค่าเหมาะสม
กรณีปกติ
กรณีรายได้จากการขายและบริการเติบโตตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศ

เปรียบเทียบ
มูลค่ารวม กับราคาทา
มูลค่าต่อหุ้น (ล้านบาท) รายการ
2.76
1,658.08
(21.04%)
2.68

1,609.00

(23.38%)

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของสมมติฐานที่สาคัญ คือ ปรับอัตราการเติบโตใน
การจัดทาประมาณการเกี่ยวกับการขายและติดตั้งอุ ปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับการวัดส่ว นประกอบและค่าพลังงานของก๊ า ซ
ธรรมชาติและเกี่ยวกับการขายและติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม ตามอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉลี่ยย้อนหลัง
10 ปี (GDP Growth) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.24 (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) ทั้งนี้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการบริษัท
ลดลงจากมูลค่ารวม 1,658.08 ล้านบาทจากกรณีปกติ เหลือ 1,609.00 ล้านบาท หรือ ลดลงจากมูลค่าต่อหุ้น 2.76 บาทต่อหุ้น
เหลือ มูลค่าต่อหุ้น 2.68 บาทต่อหุ้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดเพื่อคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะได้มูลค่าหุ้นเท่ากับ 2.68 – 2.76 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าราคาของ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับการรับโอน
กิจการในครั้งนี้ที่กาหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น ต่ากว่าระหว่าง 0.74 – 0.82 บาทต่อหุ้น หรือ ต่ากว่าคิดเป็นร้อยละ
21.04 และ ร้อยละ 23.38 ของราคาในการทารายการ
5.2) กรณี ก ารประเมิ น โครงการเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งและบริ ห ารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - รายละเอียดโครงการ (ตาม
เอกสารแนบ 3)
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของความสมเหตุสมผลของราคาในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคา 3.50 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนในการทารายการในครั้งนี้
ทั้งนี้ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) เรื่อง บริษัท ทีเคเอส เวอนเชอร์ จากัด
(“TKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จากัด (“SRCH”) ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 และ SRCH
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (“TU Carpark”) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(“ผู้ให้เช่า”) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (“สัญญาเช่าที่ดิน”) และการเข้าทาสัญญาเช่าที่ดนิ จะมีผลผูกพันกับบริษัท เมื่อได้รับ
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การอนุมัติภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
2560 มีมติอนุมัติให้ TKS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทารายการเช่าที่ดินบริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน และการก่อสร้างและบริหาร
โครงการอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (“โครงการ”)
โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับแต่วันที่ก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจานวน
394.21 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนเพื่อการก่อสร้างโครงการ ประมาณ 350.00 ล้านบาท และค่าเช่าที่ต้องจ่ายตลอดอายุ
สัญญาประมาณ 44.21 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้มีมติให้ทาสัตยาบันในการเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว และการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง โดย TKS
อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงผลตอบแทนจากโครงการ TU Carpark เพื่อนามารวมกับมูลค่า
จากธุรกิจปกติของบริษัท สาหรับรายละเอียดโครงการ (ตามเอกสารแนบ 3) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีในการ
ประเมินความเป็นไปได้เพื่อพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ดังนี้
1) วิธีการประเมินผลตอบแทนของกระแสเงินสดสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity)
ในการจั ด ท ารายงานความเห็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระได้ พิ จ ารณาความเป็ น ไปไ ด้ ข องโครงการ
(Feasibility Study) และมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของโครงการ เพื่อให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของการเข้าทารายการ ซึ่ง
อ้างอิงเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยและได้รับจากบริษัทเท่านั้น และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยได้ใช้วิธีการทาง
การเงิน ดังนี้
วิธีประเมินความ
เป็นไปได้ของ
โครงการ
1.วิธีมูลค่ากระแสเงิน
สดสุทธิสาหรับส่วน
ผู้ถือหุ้น (Free
Cash Flow to
Equity)

วิธีที่
จัดทา
√

ข้อจากัดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
โครงการ TU Carpark เป็นโครงการก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ซึ่งทางผู้บริหารของ
บริษัทได้จัดทาประมาณการระยะเวลาในการดาเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562 ซึ่งสมมติฐานเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการก่อสร้างและสมมติฐานเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
หากเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
อ้างอิงข้อมูลการก่อสร้างและประมาณการงบลงทุน ประมาณการต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
จากบริษัท

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของโครงการ ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อยู่บนพื้นฐาน
ของข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดทาการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนแต่ละวิธีดงั ที่แสดงไว้
ในตารางข้างต้น
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คาอธิบายข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
ในการประมาณการทางการเงินของโครงการก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (“TU Carpark”) โดยรายละเอียดโครงการ (ตามเอกสารแนบ 3) ที่
จัดทาขึ้นนี้ใช้เวลาในการทาประมาณการเป็นระยะเวลา 30 ปี (ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2591) โดยเป็นไปตามแผนการก่อสร้างของ
โครงการ ซึ่งเทียบเท่ากับอายุของสัญญาเช่าที่ทาไว้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณา
จัดทาประมาณการของ TU Carpark บนข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท บนหลักแห่งความ
ระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยมีสมมติฐานที่สาคัญดังนี้
1. ประมาณการรายได้
โครงสร้างรายได้ของของโครงการ TU Carpark ประกอบด้วย 2 ส่วนงานคือ รายได้จากค่าบริการจอดรถ และ
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐานที่สาคัญ โดยแบ่ง
ตามโครงสร้างรายได้ของโครงการ ดังนี้
1.1 รายได้จากค่าบริการจอดรถ
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐานโดยการอ้างอิงข้อมูลจากอดีต (ปีงบประมาณ
2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) โดยการเข้าจอดรถของผู้มาใช้บริการเดิมก่อนการก่อสร้างอาคารจอดรถ
พบว่า ผู้มาใช้บริการส่วนมากจอดรถบริเวณ ลานจอดรถแนวราบ ลาน A และ ลาน B ซึ่งเป็นลานจอดรถหลักที่ใกล้โรงพยาบาล
มากที่สุด โดยมีความจุรวมประมาณ 800 คัน ทั้งนี้ จากข้อมูลทางสถิติพบว่า มีจานวนรถเข้าออกลานจอดรถเฉพาะผู้มาใช้
บริการซึ่งไม่นับรวมบุคลากรทางการแพทย์เฉลี่ย 2,174 คันต่อวัน
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสถิติรถเข้าออกประกอบกับสถิติอัตราผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่
เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จากการอ้างอิงข้อมูลจากอดีต (ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) พบว่า มีผู้เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลเฉลี่ย 2,732 คนต่อวัน ทั้งนี้
ปัจจุบัน โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 541 เตียง เปิดให้บริการในเวลาราชการในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.00 –
16.00 น. และเปิดให้บริการนอกเวลาราชการในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 16.00 – 22.00 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 22.00 น.
ภายหลังการพิจารณาสถิตดิ ังกล่าวข้างต้น พบว่า อัตราการใช้รถเฉลี่ยต่อจานวนผู้ป่วยคิดเป็น 0.80 คันต่อคน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คงอัตราดังกล่าวตลอดช่วงประมาณการและ ภายหลังการก่อสร้างอาคารจอดรถแล้วเสร็จ
ส่วนของอาคารจะมีพื้นที่สาหรับจอดรถทั้งหมด 4 ชั้น โดยสามารถรองรับรถยนต์ได้ 252 คันต่อชั้น ไม่รวมการจอดรถซ้อนคัน
รวมทั้งสิ้น 1,008 คัน มีความสามารถในการรองรับรถยนต์สงู สุดในช่วงระยะเวลาระหว่าง 8.00น. – 20.00น. (12 ชัว่ โมงต่อวัน)
บนสมมติฐานระยะเวลาการจอดรถเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อคัน ซึ่งมีความสามารถสูงสุดเท่ากับ (Max Capacity) 3,024 คันต่อวัน
โดยไม่รวมการจอดรถซ้อนคัน และเมื่อพิจารณาอัตราค่าจอดรถจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร TKS พบว่า TKS มีนโยบายการ
จัดเก็บค่าจอดรถในอัตรา 2 ชัว่ โมงแรก 20 บาท และชัว่ โมงถัดไปชั่วโมงละ 10 บาท อีกทัง้ ตามรายละเอียดในสัญญาซึง่ ทาง
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุญาตให้ปรับราคาค่าจอดรถได้ 5 บาทต่อชั่วโมง ทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนด
ดังนี้
จานวนชั่วโมง
2 ชั่วโมงแรก
ชั่วโมงถัดไป (ต่อชั่วโมง)

ปีที่ 1-5
20 บาท
10 บาท

ปีที่ 6-10
30 บาท
15 บาท

ค่าบริการ
ปีที่ 11-15 ปีที่ 16-20
40 บาท
50 บาท
20 บาท
25 บาท

ปีที่ 21-25
60 บาท
30 บาท

ปีที่ 26-30
70 บาท
35 บาท

ที่มา : ข้อมูลจาก TKS

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องจากผูใ้ ห้บริการบริหารลานจอดรถ (ลาน A และลาน B) ของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่าโดยเฉลี่ยผู้เข้ามาใช้บริการอาคารจอดรถส่วนมากใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง ถึง 5
ชั่วโมง ต่อคัน ทัง้ นี้ จากข้อมูลสถิติและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TKS และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงกาหนดระยะเวลาการจอดรถเฉลี่ยต่อคันเท่ากับ 4 ชัว่ โมง ทั้งนี้ภายหลังจากที่ TKS ดาเนินการก่อสร้างและเปิดให้บริการ
อาคารจอดรถ TU Carpark แล้ว ทางผู้บริหารของ TKS แจ้งว่าในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในระหว่างพิจารณา
กาหนดให้ลาน B เป็นที่จอดรถเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเท่านั้น ดังนั้นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
พิจารณาบนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) กาหนดสมมติฐานเกีย่ วกับจานวนรถที่มาใช้บริการตลอด
ระยะเวลาประมาณการเท่ากับจานวนรถเฉลี่ยที่มาใช้บริการในลาน A และ B ที่ 2,174 คันต่อวันและให้คงทีต่ ลอดระยะเวลา
ประมาณการ
1.2 รายได้จากค่าเช่าเชิงพาณิชย์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาค่าเช่าเชิงพาณิชย์ตามแผนการก่อสร้างอาคารจอดรถ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 3) ซึ่งจัดสรรพื้นที่บริเวณชั้นที่ 1 โดยแบ่งพื้นที่เช่าออกเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต
โดยมีพื้นที่เช่ารวมประมาณ 5,200 ตารางเมตร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาอัตราค่าเช่าจากนโยบายของ
ผู้บริหารคือ 550 บาท/ตร.ม. ซึ่งสอดคล้องกับอัตราค่าเช่าพื้นที่เช่าภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากผู้เช่า
รายอื่นที่เช่าในปัจจุบัน คื อ ระหว่าง 555.55 บาท ถึง 688.71 บาท/ตร.ม. และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาและ
กาหนดอัตราการเติบโตของค่าเช่าเท่ากับร้อยละ 10.00 ต่อ 5 ปี โดยอ้างอิงจากแผนการปรับอัตราค่าเช่าของผู้บริหาร TKS และ
การปรั บ อั ต ราค่ า เช่ า ของพื้ น ที่ บ ริ เ วณกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล และได้ พิ จ ารณาและก าหนดอั ต ราการเช่ า พื้ น ที่
(Occupancy Rate) ของพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 80.00 ซึ่งอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TKS
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปสาระสาคัญของรายละเอียดรายได้จากการบริหารอาคารจอดรถ
โครงการ TU Carpark บนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) ได้ดังนี้
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ราย
ละเอียด

ปีที่ 1-5
ปีที่ 6-10
ปีที่ 11-15
ปีที่ 16-20
ปีที่ 21-25
ปีที่ 26-30

อัตราค่า
จอดรถ
เฉลี่ยต่อ
ชั่วโมง
(บาท)
10
15
20
25
30
35

ระยะเวลา จานวน
จอดรถ รถเฉลี่ย
เฉลี่ย
ต่อวัน
(ชั่วโมง) (คัน/วัน)
4
4
4
4
4
4

2,174
2,174
2,174
2,174
2,174
2,174

จานวน
ผู้ป่วยต่อ
วัน (คน/
วัน)
2,732
2,732
2,732
2,732
2,732
2,732

อัตราการใช้
รถเฉลี่ยต่อ
จานวน
ผู้ป่วย (คัน/
คน)
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

พื้นที่เช่า
ทั้งหมด

5,200 ตร.ม.
5,200 ตร.ม.
5,200 ตร.ม.
5,200 ตร.ม.
5,200 ตร.ม.
5,200 ตร.ม.

ค่าเช่า
อัตราการ
พื้นที่ต่อ เช่าพื้นที่
ตร.ม. (Occupancy
(บาท/
Rate)
ตร.ม.)
(%)
550
80%
605
80%
666
80%
732
80%
805
80%
886
80%

2. ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2.1 ค่าเช่าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ้างอิงจากข้อมูลในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ซึ่งกาหนดให้ ทางมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดอั ต ราค่ า เช่ า ที่ ดิ น ตามสั ญ ญาเป็ น รายปี พ ร้ อ มปรั บ อั ต ราค่ า เช่ า เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.00 ทุ ก 5 ปี โดยสามารถสรุ ป
รายละเอียดได้ดังนี้
ปีที่
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30

อัตราค่าเช่า (ล้านบาท/ปี)
1.30
1.37
1.43
1.50
1.58
1.66

2.2 ส่วนแบ่งรายได้จากการดาเนินงาน
อ้างอิงจากข้อมูลในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ พบว่า ผู้เช่าต้องจัดส่วนแบ่งรายได้
จากค่ า บริ ก ารจอดรถและค่ า เช่ า อาคารพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ทุ ก ประเภท ร้ อ ยละ 3.00 ของค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารนั้ น ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกปี
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บ ริหารของ TKS พบว่า
บริษัทคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารไว้เดือนละ 467,500 บาท หรือ ประมาณปีละ 5.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าจ้างพนักงาน
ฝ่ายบริหาร แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนสวน จานวน 26 คน ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กาหนดอัตรา
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

หน้า | 126

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

การเติบโตของค่าใช้จ่ายพนักงานตามนโยบายของ SR ซึ่งปรับตามอัตราเงินเฟ้อและผลงานรายบุคคล โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
3.50 ต่อปี
2.4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อ้างอิงจากข้อมูลในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ มีการกาหนดให้ผู้เช่ามีหน้าที่
บารุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในพื้นที่โครงการนี้ให้อยู่ในสภาพดีและสะอาดสวยงามตลอดเวลา และทาสีอาคาร
ใหม่อย่างน้อยทุกระยะเวลา 6 ปีต่อครั้ง แต่หากสภาพสีอาคารยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี ผู้เช่าจะเสนอขอขยายระยะเวลาการ
ทาสีอาคารออกไปเพื่อพิจารณาได้ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กาหนดอัต รา
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จานวน 3.00 ล้านบาท ทุก ๆ 6 ปี

2.5 ค่าประกันภัย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้อ้างอิงอัตราค่าประกันภัยที่ SR ได้รับของโครงการอื่น ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง ร้อยละ 0.24 ของ
มูลค่าโครงการ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้พิจารณาบนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดย
กาหนดสมมติฐานอัตราค่าเบี้ยประกันภัย เท่ากับร้อยละ 0.25 ของมูลค่าโครงการ ตลอดระยะเวลาประมาณการ
2.6 ค่าภาษีโรงเรือน
อ้างอิงจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กาหนดให้ผู้เช่าชาระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
ของทรัพย์สิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่า งอื่นนั้น ในอัตรา
ร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี
2.7 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและกาหนดสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ได้แก่ ค่าน้า/ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายสานักงานและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานประมาณการ ไว้ในอัตรา 1.2 ล้านบาท
ต่อปี ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กาหนดอัตราการเติบโตของค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี เท่ากับร้อยละ
2.00 (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
2.8 ค่าเสื่อมราคา
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เกี่ยวกับอาคารและระบบประกอบอาคาร ซึ่ง
กาหนดอายุการตัดค่าเสื่อมราคา 30 ปี ซึ่งเทียบเท่ากับอายุของสัญญาระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สินทรัพย์เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งกาหนดอายุการตัดค่าเสื่อมราคา 5 ปี
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3. ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับแจ้งจากผู้บริหารของ TKS ว่า ทาง TKS ได้รับจดหมายแจ้งควมจานงในการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ (Letter of Intent) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ที่ยินดีสนับสนุนโครงการในวงเงิน 250.00 ล้านบาท
ปัจจุบันทางบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ กับสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับแจ้ง
จากทางบริษัทเกี่ยวกับเงือ่ นไขของวงเงินสินเชื่อ การชาระคืนให้มีกาหนดระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR – 2.00% ซึ่งเป็น
อัตราเดียวกับที่ทางบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงิน
4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 20.00 ของกาไรสุทธิตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
5. เงินลงทุนโครงการ
บริษัทคาดการณ์ว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการ TU Carpark เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 350.00 ล้านบาท ซึ่งมาจาก
การประมาณการลงทุนการก่อสร้างอาคารจอดรถ ตามกรอบที่บริษัทได้กาหนดไว้ รวมถึงประมาณการลงทุนจากผู้บริหารของ
บริษัท ประกอบด้วย
1) เงินลงทุนก่อสร้างอาคารและระบบประกอบอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบปรับอากาศ ระบบน้าดี ระบบป้องกัน อัคคีภัยและระบบดับเพลิง ซึ่งอาคาร
ดังกล่าวเป็นอาคารสูง 5 ชั้น จานวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 310.00 ล้านบาท
2) เงินลงทุนระบบบริหารอาคารจอดรถและอุปกรณ์อื่น ๆ จานวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 40.00 ล้านบาท
3) แหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการ TU Carpark มาจากเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จานวน 250.00
ล้านบาท และเงินทุนส่วนของบริษัทในส่วนที่เหลือ
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ตารางประมาณการผลการดาเนินงานของ TU Carpark
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ (หน่วย : ล้านบาท)

2562

2563

2564

2565

2566

รายได้จากค่าจอดรถ

31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 47.61 47.61 47.61 47.61 47.61 63.48 63.48 63.48 63.48 63.48 79.35 79.35 79.35 79.35 79.35 95.22 95.22 95.22 95.22 95.22 111.09 111.09 111.09 111.09 111.09

รายได้จากค่าเช่า

27.46 27.46 27.46 27.46 27.46 30.20 30.20 30.20 30.20 30.20 33.22 33.22 33.22 33.22 33.22 36.54 36.54 36.54 36.54 36.54 40.20 40.20 40.20 40.20 40.20 44.22 44.22 44.22 44.22 44.22

รวมรายได้

59.20 59.20 59.20 59.20 59.20 77.81 77.81 77.81 77.81 77.81 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70 115.90 115.90 115.90 115.90 115.90 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 155.31 155.31 155.31 155.31 155.31

ค่าเช่าทีจ่ าก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.43

1.43

1.43

1.43

1.43

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.58

1.58

1.58

1.58

1.58

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

ส่วนแบ่งรายได้ให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.78

1.78

1.78

1.78

1.78

2.33

2.33

2.33

2.33

2.33

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

3.48

3.48

3.48

3.48

3.48

4.06

4.06

4.06

4.06

4.06

4.66

4.66

4.66

4.66

4.66

ค่าใช้จ่ายของบุคคลากร

5.61

5.81

6.01

6.22

6.44

6.66

6.90

7.14

7.39

7.65

7.91

8.19

8.48

8.77

9.08

9.40

9.73 10.07 10.42 10.79 11.16 11.55 11.96 12.38 12.81 13.26 13.72 14.20 14.70 15.21

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทุก 6 ปี

2567

2568

2569

2570

2571

2572

3.00

2573

2574

2575

2576

2577

2578

3.00

2579

2580

2581

2582

2583

2584

3.00

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

3.00

ค่าประกันภัย

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

ค่าภาษีโรงเรือน

3.43

3.43

3.43

3.43

3.43

3.78

3.78

3.78

3.78

3.78

4.15

4.15

4.15

4.15

4.15

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

5.02

5.02

5.02

5.02

5.02

5.53

5.53

5.53

5.53

5.53

ค่าใช้จ่ายสานักงานและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

1.20

1.22

1.25

1.27

1.30

1.32

1.35

1.38

1.41

1.43

1.46

1.49

1.52

1.55

1.58

1.62

1.65

1.68

1.71

1.75

1.78

1.82

1.86

1.89

1.93

1.97

2.01

2.05

2.09

2.13

ค่าเสื่อมราคา

18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33

รวมค่าใช้จา่ ยทั้งหมด

32.53 32.75 32.97 33.21 33.45 29.67 26.93 27.20 27.48 27.76 29.07 32.38 29.69 30.02 30.36 31.77 32.13 35.51 32.89 33.29 34.82 35.25 35.69 39.14 36.62 38.28 38.78 39.30 39.84 40.40

กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้

26.67 26.45 26.22 25.99 25.74 48.14 50.88 50.61 50.34 50.05 67.63 64.33 67.01 66.68 66.34 84.12 83.76 80.39 83.00 82.60 100.60 100.17 99.73 96.28 98.81 117.03 116.53 116.01 115.47 114.91

ต้นทุนทางการเงิน

10.19

กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

16.48 17.15 17.86 18.59 19.36 42.82 46.66 47.54 48.47 49.42 67.63 64.33 67.01 66.68 66.34 84.12 83.76 80.39 83.00 82.60 100.60 100.17 99.73 96.28 98.81 117.03 116.53 116.01 115.47 114.91

9.30
3.43

8.37
3.57

7.39
3.72

6.38
3.87

5.32
8.56

4.22
9.33

3.07
9.51

1.87
9.69

0.63

ค่าใช้จ่ายทางภาษี

3.30

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

13.19 13.72 14.29 14.87 15.49 34.25 37.33 38.04 38.77 39.54 54.11 51.46 53.61 53.35 53.07 67.30 67.01 64.31 66.40 66.08 80.48 80.14 79.79 77.02 79.04 93.62 93.22 92.81 92.37 91.93

9.88 13.53 12.87 13.40 13.34 13.27 16.82 16.75 16.08 16.60 16.52 20.12 20.03 19.95 19.26 19.76 23.41 23.31 23.20 23.09 22.98
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

จากข้อสมมติฐานประมาณการทางการเงินสาหรับความเป็นไปได้ในการดาเนินการโครงการ TU Carpark สาหรับสัญญาเช่า
และบริหารโครงการ 30 ปี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าความเป็นไปได้ของโครงการในแต่ละวิธี ดังนี้
1) วิธีมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิสาหรับผู้ถือหุ้น (FCFE: Free Cash Flow to Equity)
ในการประเมินผลตอบแทนของโครงการ TU Carpark ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาประมาณการทาง
การเงินขึ้น เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2562 - 2591 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้เช่าสามารถประกอบกิจการหรือใช้ประโยชน์ใน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงการให้บริการพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ และบริการพื้นที่จอดรถ ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญากับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกาหนดระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี และมีกาหนดแล้วเสร็จประมาณเดือน
พฤศจิกายน ปี 2561 ทั้งนี้ ในประมาณการตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าโครงการ TU Carpark ไม่มีเหตุการณ์ หรือ ปัจจัยภายนอกที่
กระทบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึ้น
ข้อสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนามาใช้ประกอบการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาและ
เงื่อนไขของรายการในครั้งนี้ เป็นข้อมูลตามรายละเอียดของการลงทุน ข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility
Study) ที่ บริษัทจัดทาขึ้น ข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้อง เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาผลตอบแทน และความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการในครั้งนี้เท่านั้น ทั้งนี้
หากเกิดเหตุจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจส่งผลกระทบระยะเวลาในการก่อสร้าง หรือ ต่อผลการ
ดาเนินงานของโครงการ รวมทั้งสถานการณ์ภายในของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อสมมติฐานที่
กาหนดไว้ ผลตอบแทนที่ได้ถูกประเมินขึ้นตามวิธีนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
ในการจัดทาข้อสมมติฐานเพื่อพิจารณาผลตอบแทนและความเป็นไปได้ของโครงการในครั้งนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณา จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทบนความระมัดระวัง (Conservative Basis) เป็นสาคัญ โดย
ได้กาหนดเครื่องมือชี้วัดความเหมาะสมของโครงการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและประมาณการผลตอบแทนที่
จะได้รับจากการลงทุนในโครงการ ดังนี้
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เป็นการหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ของโครงการ ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้า (Cash Inflows) หักด้วย มูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดออก (Cash Outflows) โดยใช้อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) เป็นอัตรา
คิดลด ผลลัพธ์ที่ได้ คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV)
- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้น (Equity Internal Rate of Return : Equity IRR)
เป็นการหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ และเป็นอัตราคิดลดที่ทาให้ NPV ของ
โครงการมีค่าเท่ากับศูนย์
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เป็นการคานวณหาจุดคุม้ ทุนของโครงการ โดยมีหน่วยเป็นปี
เดือน เพื่อพิจารณาว่า จะใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการคืนเงินลงทุนในโครงการ โดยคานวณคิด
จากกระแสเงินสดสะสมทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

อัตราส่วนคิดลด (Discounted Rate)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ของโครงการเป็นอัตราส่วนคิดลดที่ใช้ในการ
คานวณเพื่อหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยใช้ วิธีการคานวณ Ke จาก
Capital Asset Pricing Model (CAPM) ตามสู ต รการค านวณ Ke = Rf + β ( Rm – Rf ) ซึ่ ง จะได้ Ke ของโครงการร้ อ ยละ
14.26
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะใช้อัตราส่วนลดดังกล่าวเพื่อคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
(Net Present Value : NPV) และจะค านวณหาอั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น สาหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น (Equity Internal Rate of
Return : Equity IRR) และระยะเวลาคื น ทุ น (Payback Period) จากกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น (Free Cash Flow to
Equity) โดยสามารถคานวณเพื่อหาค่า NPV Equity IRR และ Payback Period จะได้ข้อสรุปประมาณการกระแสเงินสด ดังนี้
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ตารางสรุปกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุน้
(หน่วย : ล้านบาท)

ปีที่
กาไรสุทธิ

2560
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591
ล้านบาท
13.19 13.72 14.29 14.87 15.49 34.25 37.33 38.04 38.77 39.54 54.11 51.46 53.61 53.35 53.07 67.30 67.01 64.31 66.40 66.08 80.48 80.14 79.79 77.02 79.04 93.62 93.22 92.81 92.37 91.93

+ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

ล้านบาท

+ รายการกู้เพิ่ม (ชาระคืนเงนิ กู้ยืม)

ล้านบาท 250.00 (20.54) (21.43) (22.37) (23.34) (24.35) (25.41) (26.51) (27.66) (28.86) (29.53)

+ เงนิ ลงทุนในโครงการสุทธิ

ล้านบาท (350.00)

กระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนผูถ้ อื หุ้น

ล้านบาท (100.00) 10.98 10.62 10.25 9.87 9.47 19.18 21.15 20.71 20.24 20.34 64.44 61.79 63.94 63.68 63.41 77.63 77.34 74.64 76.74 76.42 90.81 90.47 90.12 87.35 89.38 103.96 103.55 103.14 102.71 102.26

18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33

มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิของผูถ้ อื หุ้น (NPV)
63.74 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสาหรับผูถ้ อื หุ้น (Equity IRR)ร้อยละ 19.21% ต่อปี
8 ปี
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
5 เดือน
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10.33

10.33

10.33
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จากการประเมินหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนใน บริษัท บริษัท ทีเคเอส
เวอนเชอร์ จากัด (“TKS”) ร้อยละ 80.00 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานโครงการ TU Carpark ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระสามารถสรุปข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น (NPV) อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้น (Equity IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ดังนี้
รายการ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้นรวม (NPV)
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TKS
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัท (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้น (Equity IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

หน่วย
63.74 ล้านบาท
80.00 %
50.99 ล้านบาท
19.21%
8 ปี 5 เดือน

จากการประเมินหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้นข้างต้นพบว่า เมื่อคิดปริมาณรถเข้า
จากการอ้างอิงข้อมูลสถิติรถเข้าออกตามข้อมูลในอดีต มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น (NPV) เท่ากับ
50.99 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้นต่อปี (Equity IRR) เท่ากับร้อยละ 19.21 ต่อปี และมี
ระยะเวลาคืนทุน 8 ปี 5 เดือน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) จากแผนการขยายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
(ศูนย์รังสิต)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยปรับจานวนผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยในโดยอ้างอิงจากแผนการขยายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสิต) จะมีการเปิดอาคาร
แห่งใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2559 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมี
จานวนเตียงทั้งหมด 541 เตียง และคาดการณ์ว่าในปี 2564 จะสามารถเปิดใช้อาคารแห่งใหม่ได้ โดยจะมีเตียงสาหรับ
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 209 เตียง รวมทั้งหมด 750 เตียง หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 38.63 (ที่มา : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสิต)) บนสมมติฐานอัตราการใช้รถเฉลี่ยต่อจานวนผู้ป่วยคงเดิมที่ 0.80 คันต่อคน จะส่งผลให้
จานวนรถเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยวันละ 2,174 คันต่อวันเป็น 3,014 คันต่อวันตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปตลอดช่วงระยะเวลา
ประมาณการ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับรถยนต์สูงสุดในช่วงระยะเวลาระหว่าง 8.00น. – 20.00น. (12
ชั่วโมงต่อวัน) บนสมมติฐานระยะเวลาการจอดรถเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อคัน ซึ่งมีความสามารถสูงสุดเท่ากับ (Max Capacity)
3,024 คันต่อวัน โดยไม่รวมการจอดรถซ้อนคัน ซึ่งมีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตดังกล่าว นอกจากนี้การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้พิจารณาผลกระทบเมื่อต้นทุนโครงการสูงกว่าที่ประมาณ
การ ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 20.00 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น (NPV) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่อปี (Equity IRR) และระยะเวลา
คืนทุน ซึ่งจะได้มูลค่า ดังนี้
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

มูลค่าปัจจุบันของ มูลค่าปัจจุบันของกระแส อัตราผลตอบแทน
กระแสเงินสดสุทธิ เงินสดสุทธิเฉพาะผู้ถือ
จากการลงทุน
ของผู้ถือหุ้นรวม
หุ้นของบริษัท
สาหรับผู้ถือหุน้
(NPV)
(NPV)
(Equity IRR)
ตามประมาณการ
63.74 ล้านบาท
50.99 ล้านบาท
19.21%
กรณี มีต้นทุนโครงการที่เปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาคืน
ทุน
(Payback
Period)
8 ปี 5 เดือน

สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.00

53.07 ล้านบาท

42.46 ล้านบาท

18.27%

9 ปี 2 เดือน

สูงกว่าประมาณการร้อยละ 10.00

42.40 ล้านบาท

33.92 ล้านบาท

17.41%

10 ปี 1 เดือน

สูงกว่าประมาณการร้อยละ 20.00
กรณี ขยายโรงพยาบาล

21.06 ล้านบาท

16.84 ล้านบาท

15.90%

11 ปี 4 เดือน

104.66 ล้านบาท

23.24%

6 ปี 7 เดือน

ตามประมาณการ
130.83 ล้านบาท
กรณี ขยายโรงพยาบาลและมีต้นทุนโครงการที่เปลี่ยนแปลง
สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.00

120.15 ล้านบาท

96.12 ล้านบาท

22.18%

6 ปี 12 เดือน

สูงกว่าประมาณการร้อยละ 10.00

109.48 ล้านบาท

87.59 ล้านบาท

21.22%

7 ปี 5 เดือน

สูงกว่าประมาณการร้อยละ 20.00

88.14 ล้านบาท

70.51 ล้านบาท

19.52%

8 ปี 4 เดือน

จากการวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวกรณี ข ยายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ซึ่ ง
คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดใช้บริการอาคารแห่งใหม่ได้ในปี 2564 ซึ่งจะขยายจานวนเตียงผู้ป่วยจาก 541 เตียง
ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 750 เตียง ในปี 2564 และพิจารณาผลกระทบจากต้นทุนของโครงการสูงกว่าที่ประมาณ
การร้อยละ 5.00 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 20.00 พบว่าหากมีการขยายโรงพยาบาลเกิดขึ้น จะทาให้ผลตอบแทน
เฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น และหากมีผลกระทบจากต้นทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการ จะทา
ให้ผลตอบแทนเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยลง ตามลาดับ โดยผลตอบแทนเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัทจะสูงสุด
ในกรณี มีการขยายโรงพยาบาลและไม่มีผลกระทบจากต้นทุนโครงการที่สูงขึ้น ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัท (NPV) จะมีค่า 104.66 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้น
ต่อปี (Equity IRR) เท่ากับ ร้อยละ 23.24 และมีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 7 เดือน และ ผลตอบแทนเฉพาะผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจะต่าสุดในกรณี ได้รับผลกระทบจากต้นทุนโครงการที่เปลี่ยนแปลงสูงกว่าประมาณการร้อยละ 20.00
ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัท (NPV) จะมีค่า 16.84 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้นต่อปี (Equity IRR) เท่ากับ ร้อยละ 15.90 และมีระยะเวลาคืนทุน 11 ปี 4 เดือน

5.3) ความสมเหตุสมผลของราคาหุน้ สามัญของบริษทั (SR) ภายหลังการรวมโครงการเช่าทีด่ ินเพื่อก่อสร้าง
และบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาหุ้นสามัญของบริษัท โดยรวมโครงการ
เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต) เพิ่มเติมจากมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทในกรณีปกติ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการทารายการ ซึ่งได้เปิดเผยสารสนทเศและลงนามในสัญญาระหว่าง บริษัท ทีเคเอส เวอน
เชอร์ จากัด (“TKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จากัด (“SRCH”) ในสัดส่วนร้อยละ 80.00
และ SRCH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (ศู น ย์ รั ง สิ ต ) (“TU Carpark”) กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (“ผู้ให้เช่า”) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงถือได้ว่า
เป็นการลงทุนของบริษัท ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับ บริษัทในอนาคตตลอดระยะเวลาของสัญญา ดังนั้น เมื่อรวม
โครงการดังกล่าว และพิจารณาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) ธุรกิจของบริษัทของ
โครงการ และ TU Carpark ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสาหรับส่วนของผู้
ถือหุ้น และได้มูลค่าหุ้น ดังนี้
กรณีปกติ
มูลค่าเหมาะสม

มูลค่าต่อหุ้น
(บาท)
2.76

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)
1,658.08

กรณี ธุรกิจปกติและโครงการ TU Carpark
2.85
ตามประมาณการ

1,709.08

ตามประมาณการ

กรณีอัตราการเติบโตตาม
เศรษฐกิจของประเทศ
มูลค่าต่อหุ้น
มูลค่ารวม
(บาท)
(ล้านบาท)
2.68min
1,609.00
2.77

1,660.00

กรณี ธุรกิจปกติและโครงการ TU Carpark มีต้นทุนโครงการ ที่เปลี่ยนแปลง
2.83
1,700.54
2.75
สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.00
2.74
2.82
1,692.00
สูงกว่าประมาณการร้อยละ 10.00

1,651.46

1,674.93

2.71

1,625.85

กรณี ธุรกิจปกติและโครงการ TU Carparkขยายโรงพยาบาล
2.94max
1,762.74
ตามประมาณการ

2.86

1,713.67

กรณี ขยายโรงพยาบาลและมีต้นทุนโครงการที่เปลี่ยนแปลง
สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.00
2.92
1,754.21

2.84

1,705.13

สูงกว่าประมาณการร้อยละ 10.00

2.91

1,745.67

2.83

1,696.59

สูงกว่าประมาณการร้อยละ 20.00

2.88

1,728.60

2.80

1,679.52

สูงกว่าประมาณการร้อยละ 20.00

2.79

1,642.92

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) ของธุรกิจพื้นฐานของบริษัท และ โครงการ
TU Carpark พบว่า กรณีธุรกิจพื้นฐานปกติ โดยปรับอัตราการเติบโตจากอัตราการเติบโตของธุรกิจขายและติดตั้งโดยใช้
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) อ้างอิงข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.24
ต่อปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) มีมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทต่าสุดที่ 2.68 บาทต่อหุ้น และ กรณีธุรกิจพื้นฐานปกติ
โดยปรับอัตราการเติบโตของธุรกิจขายและติดตัง้ โดยปรับอัตราการเติบโตตามมุมมองของผู้บริหารและกรณีขยาย
โรงพยาบาลโดยต้นทุนโครงการไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณการ มีมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทสูงสุดที่ 2.94 บาทต่อหุ้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดเพื่อคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท
ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น การประเมินมูลค่า
หุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในทุกกรณี จะได้มูลค่าหุ้นระหว่าง 2.68 – 2.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งมี
มูลค่าต่ากว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบ
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แทนสาหรับการรับโอนกิจการในครั้งนี้ทกี่ าหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น ต่ากว่าระหว่าง 0.56 – 0.82 บาทต่อหุ้น หรือ
ต่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 16.00 และ ร้อยละ 23.43 ของราคาในการทารายการ
ตารางสรุปเปรียบเทียบความเหมาะสมของการประเมินมูลค่าโดยวิธตี ่าง ๆ สาหรับ SR
มูลค่าหุ้นที่
ประเมินได้
(บาท/หุ้น)
1.49

ราคาในการ
ทารายการ
(บาท/หุ้น)
3.50

สูงกว่า (ต่ากว่า)
ราคาใช้ในการ
ทารายการ
(บาท/หุ้น)
(2.01)

1.59

3.50

(1.91)

(54.57%)

3) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าตามบัญชี

3.58 – 4.46

3.50

0.08 – 0.96

2.29% - 27.43%

4) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กาไรสุทธิ

4.56 – 5.16

3.50

1.06 – 1.66

30.29% - 47.43%

5) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด

2.88 – 3.36

3.50

(0.14 – 0.62)

(4.00% - 17.71%)

6) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

2.68 – 2.94

3.50

(0.56 – 0.82)

(16.00% - 23.43%)

วิธีประเมินมูลค่า
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

สูงกว่า (ต่ากว่า)
ราคาในการทา
รายการ
(%)
(57.43%)

ที่มา : การประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท ด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน
ไป ทาให้ได้มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท โดยสรุปดังนี้
สรุปวิธีการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของกิจการที่เลือกใช้
1) วิธีราคาตลาด (Market Price Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นการอ้างอิงข้อมูลราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะสะท้อนถึงมูลค่าหุ้นของบริษัทตามอุปสงค์และอุปทานในการซื้อขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนไว้แล้ว ซึ่งนักลงทุนจะพิจารณาจากข่าวสารและข้อมูลที่เปิดเผย การคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคต ความสามารถในการทากาไร ความสามารถด้านการแข่งขัน ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท สภาวะการซื้อขาย
โดยรวมหรือสภาพเศรษฐกิจแล้ว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท
ด้วยวิธีราคาตลาดมีความเหมาะสมและจึงได้เลือกนามาใช้ โดยกาหนดให้ใช้ราคาตลาดในวั นทาการสุดท้ายก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ย้อนหลังไป ทั้งนี้เพราะหลังมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติรายการดังกล่าว ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ราคาของหุ้นสามัญของบริษัท ได้มีการรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นจากประกาศ
มติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจทาให้ราคาซื้อขายในช่วงดังกล่าวสะท้อนข่าวการทารายการดังกล่าวแล้ว ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงได้เลือกใช้ข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลังในช่วง 7 วันทาการติดต่อกันไปจนถึง 360 วันทา
การ โดยเริ่มนับย้อนหลังจากวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันทาการสุดท้ายก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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สรุปวิธีการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของกิจการที่ไม่ได้เลือกใช้
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) และวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjust Book Value
Approach : ABV)
ตามรายงานงบการเงิน 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่จดั ทาโดยฝ่ายบริหารของ SR และสอบ
ทานโดยผู้สอบบัญชี เพื่อใช้ประกอบการจัดทางบการรวมเงินฉบับสอบทานของบริษัท ส่วนวิธีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
จะมีการปรับปรุงรายการต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากในงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึง่
ให้เป็นมูลค่า ณ ปัจจุบัน ซึง่ จะเป็นการช่วยให้เกิดความถูกต้องของสถานะทางการเงินมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ การคานวณโดยสอง
วิธีนี้ จะไม่ได้คานึงถึงการดาเนินธุรกิจในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและ
ภาพรวมของธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติในอนาคต ดังนัน้ จึงทาให้การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยสองวิธีนี้ อาจจะไม่
สะท้อนราคาหุ้นที่แท้จริงของกิจการซึง่ มีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต (Going Concern) ได้อย่างเหมาะสม
2) วิธีเปรียบเทียบวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market
Multiples Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยสองวิธนี ี้ เป็นวิธีที่นาค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุ้น (PER) และ
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนที่มกี ารประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของ
บริษัทจานวน 4 บริษัท มาคูณกับอัตราส่วนกาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท (BVPS) เพื่อให้ได้
ราคาหุ้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าตามบัญชีต่อ
หุ้นของบริษัท (BVPS) ไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ เนื่องจากมูลค่าดังกล่าวไม่ได้สะท้อนมูลค่าของกิจการและ
ความสามารถทากาไรในอนาคต และบริษัทมีข้อจากัดด้านคู่เทียบซึ่งโครงสร้างรายได้และโครงสร้างธุรกิจของคูเ่ ทียบใน
อุตสาหกรรมบางส่วนไม่คล้ายคลึงกับทางบริษัท ดังนั้นอัตราส่วนกาไรสุทธิ (EPS) และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท
(BVPS) ซึง่ เป็นตัวคูณของ ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุ้น (P/E Ratio) อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม
บัญชี (PBVR) ไม่มีความเหมาะสมในการประเมินมูลค่าเพื่อให้ได้ราคาหุ้นที่แท้จริง
3) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนเี้ ป็นการคานวณจากประมาณการทางการเงิน ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานทีส่ าคัญต่าง
ๆ ที่ได้รับจากบริษัท ข้อมูลในอดีตที่เคยเกิดขึ้นจริง และกาหนดขึ้นมาภายใต้ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ปจั จุบัน ทัง้ นี้ข้อสมมติฐานต่าง ๆ อาจมีความไม่แน่นอน เนื่องจากที่ผลการดาเนินงานของบริษัทพึ่งพิงกับการ
เข้าประมูลงานโครงการรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่เกีย่ วกับในส่วนงานก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และ
ธุรกิจการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ รวมถึงก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ โดยผู้ลงทุนหลักเป็นเพียงกลุ่ม
ลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่ราย หากบริษัทไม่สามารถชนะงานประมูลบางโครงการ อาจส่งผลกระทบกับผลการดาเนินงานโดยรวม
ของบริษัทไม่เป็นไปตามประมาณการ หรือทาให้ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีความไม่
แน่นอนของปัจจัยต่างๆ รวมถึงจานวนและมูลค่าโครงการที่บริษทั จะได้รับในอนาคต มีส่วนต่อการกาหนดข้อสมมติฐาน
ค่อนข้างมาก และส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อประมาณการผลการดาเนินงานในอนาคต
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สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญของบริษัท (SR) เพื่อใช้
ชาระเป็นค่าตอบแทนในการทารายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการคานวณหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SR มีความเห็นว่า วิธีที่
เหมาะสมสาหรับรายการนี้ คือ วิธีราคาตลาด (Market Price Approach) ซึ่งเป็นวิธีอ้างอิงข้อมูลราคาซื้อขายหุ้นของบริษัท
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยสะท้ อ นถึ ง มู ลค่ า หุ้ น ของบริ ษั ท ตามปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ อ าจมี ผลกระทบต่ อ ผล
ประกอบการของบริษัท สภาวะการซื้อขายโดยรวมหรือสภาพเศรษฐกิจแล้วนั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่เหมาะสมจากการคานวณด้วย
วิธีดังกล่าว อยู่ระหว่าง 2.88 – 3.36 บาทต่อหุ้น หรือต่ากว่าราคาในการทารายการที่ 3.50 บาท เท่ากับ 0.14 – 0.62 บาท
ต่อหุ้น หรือต่ากว่าในอัตราร้อยละ 4.00 – 17.71 ของราคาในการทารายการ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) ในราคา 3.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ชาระค่าตอบแทนในการทารายการในครั้งนี้ เป็นราคาที่เหมาะสม
3.3 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการทารายการ
ในการทารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ในครั้งนี้ เป็นผลให้บริษัทได้รับมาซึ่งสินทรัพย์
หนี้สินและสิทธิทั้งหมดใน T-Holding ซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญ คือ หุ้นสามัญของ T จานวน 59,998 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ T ซึ่งการทารายการในครั้งนี้มีเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี้
- ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งกาหนดให้ T-Holding ต้องดาเนินการได้รับคายินยอม
จากสถาบันการเงินที่สนับสนุนทางการเงิน ที่กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อจากัดการโอนหุ้นของ T และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการไถ่ถอนการค้าประกันของผู้โอนและไถ่ถอนบุคคลค้าประกันเดิม อันเป็นผลให้ T ซึ่งเป็นกิจการที่ทาง
บริษัทจะได้รับโอนมาซึ่งสิทธิและหน้าที่ หากสถาบันการเงินให้การยินยอมแล้ว ก็ไม่มีเหตุแห่งการผิดเงื่อนไข
ตามสัญญากู้ยืมเงิน
- ภายใต้ข้อกาหนดวิธีการชาระค่าตอบแทนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งกาหนดวิธีการชาระมูลค่าตอบแทน
รวม 313.45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) เงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท หลังจากที่หักจานวนหนี้สินที่ผู้รับโอนได้รับ
โอนมาจากผู้โอนออกแล้ว และ 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจากัด (PP) จานวน 76,700,000 หุ้น ในมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท สาหรับในส่วนของการชาระเงินสดดังกล่าวได้มี
กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ว่า T-Holding จะได้รับโอนตามจานวนหลังจากที่หักหนี้สินของ T-Holding ออกแล้ว
เนื่องจากในการทารายการในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และสิทธิต่างๆ ของ T-Holding ซึ่ง
การชาระเงินสดภายหลังหักหนี้สินดังกล่าว จึงทาให้บริษัทไม่มีภาระที่จะต้องจัดเตรียมเงินสดเพื่อชาระหนี้สินจาก
การรับโอนกิจการเพิ่มขึ้นจากจานวนที่กล่าว นอกเหนือจากนี้ภายใต้เงื่อนไขการชาระค่าตอบแทนดังกล่าว ใน
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจากัด (PP) ซึ่งกาหนดราคาที่ 3.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่า
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัท ที่ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทาการติดต่อกันก่อนที่
คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เข้าทารายการในครั้งนี้ ที่ 3.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
- ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งกาหนดให้ ผู้โอนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด ทาให้บริษัทไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
ตามที่กล่าว
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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-

-

-

-
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ภายใต้เงื่อนไขการห้ามขาย (Lock-up) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ในสัญญาตกลงกระทาการ ซึ่งกาหนดระยะเวลา
การห้ามขายและจาหน่าย จ่าย โอนและก่อภาระผูกพัน เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลา

สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที่ห้ามขาย

วันแรกที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงปีที่ 2
ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงปีที่ 3
ตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงปีที่ 4
ตั้งแต่ปีที่ 4 จนถึงปีที่ 5

ร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นทาให้กรรมการและผู้บริหารใน T มีความมุ่งมั่นในการบริหาร T ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษทั
ภายหลังการทารายการตลอดระยะเวลา 5 ปี
หาก ณ วันที่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็น
ราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการพิจารณาคาขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้าหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัท จะห้ามผู้ถือหุ้นราย
ใหม่ของบริษัท ไม่ให้นาหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มทา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท สามารถ
ทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย (“การห้ามขายตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์”)
ภายใต้เงื่อนไขข้อห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน ที่ระบุในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาตกลงกระทาการฉบับที่ 2
(รายละเอียดตาม 1.5.3) ซึ่งห้ามมิให้นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ เมื่อออกจากการดารง
ตาแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ T และ/หรือ ของบริษัท ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึง เหมือนกัน
หรือ แข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวของ T และ/หรือ บริษัท ภายในประเทศไทย รวมถึงห้ามชักชวนลูกค้าหรือผู้จัด
จาหน่ายของ T และ/หรือ บริษัท เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวดาเนินธุรกิจกับ T และ/หรือ บริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี
นับแต่วันที่ออกจากตาแหน่งดังกล่าว
ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติไม่อนุมัติรับโอน
กิจการทั้งหมดก็ให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลง และผู้โอนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก
บริษัทได้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งอนุมัติการเข้าทารายการในครั้งนี้ ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง
นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน T-Holding กรรมการ และ ผู้บริหารใน T ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทภายหลังการทารายการ หากผู้ ถือหุ้นอนุมัติให้เข้าทารายการ ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการทารายการในครั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้บริหารของ T เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท ทาให้นายต่อโชค เล้าลือชัย สามารถรับทราบนโยบายการบริหารงานของกลุ่มบริษัท ได้โดยตรงจาก
คณะกรรมการของบริษัท และร่วมกาหนดทิศทางและนโยบายการประกอบธุรกิจของ T กับคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท
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จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขในการทารายการในครั้งนี้
เหมาะสม
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ส่วนที่ 4: สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การซื้อและรับโอนกิจการจาก
บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด (“T-Holding”) ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT)
รวมถึงการลงนามสั ญญาที่เกี่ยวข้องกับการทารายการดังกล่าว ซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ดังกล่าว
ส่งผลให้บริษัทได้รับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และสิทธิทั้งสิ้น ซึ่งมีสินทรัพย์ที่สาคัญ คือ หุ้นสามัญ 59,998 หุ้นของบริษัท
เทคโทรนิค จากัด (“T”) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ T ในการทารายการครั้งนี้มีมูล
ค่าตอบแทนที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการจานวน 313.45 ล้านบาท โดยบริษัทจะชาระเป็นเงินสดจานวน 45.00 ล้านบาท
และส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน 268.45 ล้ า นบาท บริ ษั ท จะออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เสนอขายต่ อ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement: PP) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท
จั ด สรรให้แ ก่นายต่อโชค เล้ า ลื อ ชั ย และนายชัชวาล เจตจ านงกิ จ ซึ่ ง เป็น ผู้ ถือหุ้ น กรรมการของ T-Holding และเป็น
กรรมการและผู้บริหารใน T โดยภายหลังการทารายการบริษัทจะแต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัยเป็นกรรมการบริหาร ซึ่งมี
ตาแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท สาหรับ T ก็ยังดาเนินกิจการต่อไปโดยมีนายต่อโชค
เล้าลือชัยและนายชัชวาล เจตจานงกิจเป็นกรรมการและยังมีกรรมการอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการอีก
3 ท่าน เพื่อกากับดูแลการบริหารกิจการของ T ทั้งนี้ในการทารายการดังกล่าวเป็นการทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จาก
ผู้บริหารของบริษัท (ภายหลังทารายการ) ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในการเข้าทารายการดังกล่าว จะทาให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้ในทันที โดยเฉพาะ
ธุรกิจมาตรวัดอัตราการไหลของไหลและก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีฐานกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท และเป็น
งานเกี่ยวเนื่อง รวมถึงบริษัทสามารถได้รับประสบการณ์ ความรู้สามารถ (Know-how) ของผู้บริหารหลักของ T ซึ่งมีมานาน
กว่า 20 ปีเข้ามาร่วมบริหารงาน รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัท
อาทิ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยัง
สามารถรับรู้ผลการดาเนินงานของ T เข้ามาในงบการเงินของบริษัทได้ทันทีภายหลังการโอนกิจการ
ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ตามข้อตกลงได้กาหนดมูลค่าตอบแทนการซื้อและรับโอน
กิจการ จาก T-Holding ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) มูลค่า 313.45 ล้านบาท ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นมูลค่าที่เหมาะสมสาหรับการรับโอนกิจการของ T-Holding โดยประเมินด้วยวิธีมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดอยู่ระหว่าง 261.60 – 342.32 ล้านบาท ซึ่งราคาในการทารายการอยู่ ระหว่างมูลค่าเหมาะสม
โดยมูลค่าเหมาะสมต่ากว่า 51.85 ล้านบาท และสูงกว่า 28.87 ล้านบาท หรือ ต่ากว่าร้อยละ 16.54 และสูงกว่าร้อยละ 9.21
ของราคาในการทารายการ สาหรับการชาระมูลค่าสิ่งตอบแทนที่เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (PP) จานวน 76,700,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขาย 3.50 บาทนั้น แม้ว่าจะทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution Effect) และส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution Effect) ในสัดส่วน
ร้อยละ 11.33 ก็ตาม แต่ราคาในการเสนอขายหุ้น ต่อบุคคลในวงจากัด ของบริษัทดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสมที่
ประเมินได้จากวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่เลือกใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุน้
ของบริษัทย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 อันเป็นวันทาการสุดท้ายก่อนคณะกรรมการบริษัทจะมีมติ เข้าทารายการ
ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าตลาดที่แท้จริงของบริษัทระหว่าง 7 วันทาการ ถึง 360 วันทาการ จึงเห็นว่าการกาหนดราคาหุ้นของ
บริษัทที่เหมาะสมสาหรับการออกเสนอขายจากการประเมินด้วยวิธีนี้ จะได้ราคาระหว่าง 2.88 – 3.36 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ากว่า
ราคาที่กาหนดสาหรับเสนอขายที่ 3.50 บาทต่อหุ้นระหว่าง 0.14 – 0.62 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนต่ากว่าร้อยละ 4.00
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– ร้อยละ 17.71 ของราคาเสนอขาย ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของราคาและ
ความเหมาะสมของเงื่อนไขของการทารายการ รวมถึงข้อดี ข้อด้อยระหว่างการทารายการกับการไม่ทารายการแล้ว จึงเห็น
ว่าการเข้าทารายการจะทาให้บริษัทได้รับประโยชน์มากกว่า ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควร
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทารายการดังกล่าว
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเห็นอย่าง
เป็นอิสระด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารที่
ได้ รับ จากผู้ ที่ เ กี่ย วข้อ ง รวมถึ ง ข้ อ มู ล ที่ไ ด้รับ จากผู้ บริ ห ารของบริ ษัท ตามที่ ก ล่า วข้า งต้ น มี ค วามสมบูรณ์
ครบถ้ ว น และเป็ น จริ ง ในสถานการณ์ แ ละข้ อ มู ล ที่ รับ รู้ ไ ด้ ใ นปั จ จุ บั น เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น หากสถานการณ์ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ และ/หรือข้อมูลไม่เป็นจริง อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระฉบับนี้ โดยที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีภาระผูกพัน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุน้ ควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและเอกสารอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการในครั้งนี้
ก่อนการตัดสินใจว่า จะพิจารณา อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ ให้บริษทั เข้าทา
รายการดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ และการตัดสินใจของผู้ถือหุน้ เป็นสาคัญ
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เอกสารแนบ 1
สรุปข้อมูลบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
(ที่มา : ข้อมูลจากทางบริษัท)
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
วันที่จดทะเบียนก่อตั้ง

สถานะปัจจุบัน
เลขที่ทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้ง
Web Site
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

: บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
(Siamraj Public Company Limited)
: 20 กุมภาพันธ์ 2527 เดิมชื่อ บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จากัด และ
บริ ษั ท เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง โปรดั ก ส์ จ ากั ด และได้ จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ น บริษัท
มหาชนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
: เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
: 0107558000067
: ประกอบธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติ ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ย วเนื่ อ งกั บ พลั ง งานทางเลื อ ก ได้ แ ก่ พลั ง งาน
ทดแทน ธุรกิจ สถานีบริการ ออกแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษาและบริหารจัดการ
สถานีบริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจออกแบบและจาหน่ายระบบ
ปั๊มอุตสากรรมและระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและ
โรงไฟฟ้า
: 289/9 หมู่10 ถนนรถรางสายเก่า ตาบลสาโรง อาเภอพระประแดง สมุทรปราการ
10130
: http:// www.siamrajplc.com
: 300,000,000 บาท
: 300,000,000 บาท
จานวน 600,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
: ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.00 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสารอง
ตามกฎหมายในแต่ละปี
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1.2 ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จากัด และ บริษทั เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด) จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2558 ปัจจุบัน บริษทั มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันทา
ธุรกิจเกี่ยวเนือ่ งกับก๊าซธรรมชาติและระบบปั๊มอุตสาหกรรม
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission: MPT)
บริษัทให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อยและก่อสร้างสถานีวัดเพื่อวัด
ปริมาณวัดส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ โดยเน้นการวัดที่จุดซื้อขายตลอดทัง้ กระบวนการตั้งแต่บริเวณ
แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบ
ท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ธรรมชาติในจุดต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง บริษัท ยังให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บารุงรักษา
อุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์วัด
ส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ (Flow Meter) และ
คอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ (Flow Computer)
2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy Business Group : ENG)
บริษัทดาเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับพลังงานทางเลือกต่าง ๆ เช่น พลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติ NGV พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน มีรายละเอียดดังนี้
2.1) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
• สถานีบริการของบริษัท ภายใต้ชอื่ “สยามราช” ปัจจุบันมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ 2 สถานี คือ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขา บางนา และ วิภาวดี
• สถานีบริการของบริษัท และบริหารจัดการให้แก่บริษัท ขนส่ง จากัด
• บริการบริหารจัดการสถานีบริการ
2.2) ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
• ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ
• ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
2.3) บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
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3) กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems: EPS)
บริษัทเป็นผู้เชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมทีเ่ กี่ยวข้องที่ใช้ใน
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าและจาหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมถึงความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าที่บริษัท ออกแบบและจาหน่าย
มีรายละเอียดดังนี้
• ระบบปั๊มอุตสาหกรรม ได้แก่ ปั๊ม Gear ปั๊ม Sanitary ปัม๊ Screw ปั๊มและระบบสุญญากาศ ปั๊ม Diaphragm ปัม๊
Process Metering และปั๊ม Process Centrifugal
• เครื่องอัดอากาศทีใ่ ช้ในงานอุตสาหกรรม
• ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สาหรับโรงไฟฟ้า
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้พฒ
ั นาการดาเนินงานและการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยนามาตรฐาน ISO
9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลกมาใช้ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ โดยบริษัทได้รับ
การรับรองคุณภาพสาหรับการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานีวัด
และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การก่อสร้างสถานีบริการ การบารุงรักษาสถานีบริการ และการจาหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม จึง
ทาให้บริษัท เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากคูค่ ้าทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจกว่า
30 ปี

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม*
100.00%
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 300.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก และ 3. กลุ่มธุรกิจระบบปัม๊ อุตสาหกรรม
90.00%
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี
ลักษณะธุรกิจ: ประมูลงานก่อสร้างสถานี
วัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึง
การจาหน่ายอุปกรณ์ในการสร้างสถานีวัด
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

99.99%
บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 7.50 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: เพื่อรองรับการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการ
ประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่น ๆ

99.99%
บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล
โฮลดิ้ง จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 20.50
ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ถือหุ้นในบริษัทอื่น
80.00%
บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว :10.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ออกแบบ ก่อสร้าง บริหาร
อาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และ
บริการด้านอื่นๆ

หมายเหตุ: *ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
**บริษัทได้แจ้งยกเลิกกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

กิจการร่วมค้าสยามราชธานี
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี สถานที่ตั้ง เลขที่ 289/9 หมู่10 ถนนรถรางสายเก่า ตาบลสาโรง อาเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130 วันที่จัดตั้งบริษัท 1 กันยายน 2554 โดยบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) มีสัดส่วนในการลงทุนร้อย
ละ 90.00 กิจการร่วมค้าสยามราชธานีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้าง จัดซื้อ ประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดการซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติ และการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างสถานีวัดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด สถานที่ตั้ง 289/9 หมู่10 ถ.รถรางสายเก่า ตาบลสาโรง อาเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130 วันที่จัดตั้งบริษัท 18 พฤษภาคม 2560 มีทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาท และ ทุนชาระแล้ว 7.50
ล้านบาท โดยบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการองรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการ
ประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ โดยในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์จากธุรกิจดังกล่าว
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จากัด สถานที่ตั้ง 289/9 หมู่10 ถ.รถรางสายเก่า ตาบลสาโรง อาเภอพระ
ประแดง สมุทรปราการ 10130 วันที่จัดตั้งบริษัท 5 กรกฎาคม 2560 มีทุนจดทะเบียน 82.00 ล้ านบาท และ ทุนชาระแล้ว
20.50 ล้านบาท โดยบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮ
ลดิ้ง จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น
บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด
บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด สถานที่ตั้ง 289/9 หมู่ 10 ถ.รถรางสายเก่า ตาบลสาโรง อาเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130 มีทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท และ ทุนชาระแล้ว 10.00 ล้านบาท โดยบริษัท สยามราช จากัด
(มหาชน) ถือหุ้นผ่าน บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 80.00
บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และงานบริการ
1.4 รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000
หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สาหรับรายชือ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัททีม่ สี ัดส่วนมากกว่าร้อยละ
0.05 ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ล่าสุด มีดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผู้ถือหุ้น
นายเกียรติ วิมลเฉลา
น.ส.กฤตินา วิมลเฉลา
นายกฤติน วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นายจารุพจน์ ณีศะนันท์
น.ส.นคนันทน์ ณีศะนันท์
นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล
นางพูลสุข มกรานนท์
นายสุรพล ตังคะประเสริฐ
นายชาติชาย พุคยาภรณ์
นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร
นายธนชิต มกรานนท์
นายสิริพงษ์ คณาคุปต์
นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์
น.ส.วรางคณา เตไชยา
น.ส.เฟื่องฟ้า ศิริภูริกาญจน์
นายอดุลย์ บุญรอด
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
น.ส.สุดารัตน์ เวชจารุวัฒน์
นางปรีณัน ตั้งมณีนิมิตร

จานวนหุ้น
212,100,000
51,300,000
51,300,000
51,300,000
28,800,000
26,007,000
15,600,000
8,414,000
7,932,000
7,200,000
5,900,000
5,485,000
4,628,900
4,266,300
4,215,000
4,030,000
4,000,000
3,720,000
3,263,500
3,200,000

ร้อยละ
35.35
8.55
8.55
8.55
4.80
4.33
2.60
1.40
1.32
1.20
0.98
0.91
0.77
0.71
0.70
0.67
0.67
0.62
0.54
0.53

หมายเหตุ : ภายหลังการทารายการ นายต่อโชค เล้าลือชัย จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 46,020,000 หุ้น และนายชัชวาล เจตจานงกิจ
จะได้รับหุ้นเพิ่มทุนจานวน 30,680,000 หุ้น
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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1.5 โครงสร้างองค์กร รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

Chief Executive Office

(SHE)

Chief Financial Officer (2)

Managing Director (1)

Ge neral Manager (2)

Chief Procurement Officer (2)

MPT
Business Unit Manager (2)

ENG
Business Unit Manager (2)

EPS
Division Manager (3)

/

Accounting
Se nior Department Manager (4)

Financial
Se nior Department Manager (4)

Purchasing
Se nior Department Manager (4)
(

MIS
Se nior Department Manager (4)

HRD
Se nior Department Manager (4)
. .

)

Management Officer

Asset & Vehicle
De partment Manager (5)
. .
(
)

Corporate
Communication

ISO

Drive rs

ENP
Senior Project Manager (4)

ENS
Se rvice &Operation Department
Manager(5)

NGP
Division Manager (4)

ENC
Senior Business Operation
Manager (4)

O pe rator
ENM
Business Development Manager (4)
(

)

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา
กรรมการ
2. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการ
4. นางวัชรี อัตถากร
กรรมการ
5. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : อ้างถึงเอกสารที่ SR E2560/005 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องแจ้งการลาออกของประธานกรรมการ : นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง
ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่งดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จานวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการบริหาร
3. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการบริหาร
4. นางวัชรี อัตถากร
กรรมการบริหาร
5. นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
กรรมการบริหาร
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

รายชื่อ
6. นายโกศล สมบัติศิริ
7. นายวราวุฒิ ไวสาลี

ตาแหน่ง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ภายหลังการทารายการ นายต่อโชค เล้าลือชัย จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร (เพิ่มเติม)

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยผู้บริหาร จานวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ
2. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
3. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อ
4. นางวัชรี อัตถากร
ผู้จัดการทัว่ ไป
5. นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัด
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
6. นายโกศล สมบัติศิริ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
7. นายวราวุฒิ ไวสาลี
ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

1.6 ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2557

สัดส่วน

ปี 2558

สัดส่วน

ปี 2559

สัดส่วน

ไตรมาสที่
2 ปี 2560

สัดส่วน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

39.44

3.49%

483.58

34.98%

90.91

6.59%

150.18

12.67%

เงินลงทุนระยะสั้น

-

0.00%

150.02

10.85%

501.50

36.37%

289.06

24.38%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สุทธิ

475.60

42.05%

282.31

20.42%

234.86

17.03%

271.54

22.91%

ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตาม
สัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

40.39

3.57%

177.62

12.85%

159.52

11.57%

109.65

9.25%

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
บุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

126.27

11.16%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

228.50

20.20%

110.71

8.01%

128.25

9.30%

125.35

10.57%

งานระหว่างการก่อสร้าง

17.28

1.53%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

12.83

1.13%

12.83

0.93%

13.50

0.98%

-

0.00%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10.47

0.93%

15.01

1.09%

4.00

0.29%

12.18

1.03%

950.77

84.05%

1,232.08

89.13%

1,132.54

82.14%

957.96

80.81%

เงินฝากสถาบันการเงินที่
ใช้เป็นหลักประกัน

34.99

3.09%

23.29

1.68%

120.27

8.72%

110.80

9.35%

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย - สุทธิ

25.53

2.26%

19.80

1.43%

16.50

1.20%

12.30

1.04%

-

0.00%

-

0.00%

8.34

0.61%

8.20

0.69%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

70.34

6.22%

50.62

3.66%

42.74

3.10%

35.80

3.02%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

2.39

0.21%

1.53

0.11%

1.32

0.10%

1.02

0.09%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี

46.12

4.08%

51.35

3.71%

40.55

2.94%

42.86

3.62%

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รอรับคืน

1.01

0.09%

3.72

0.27%

16.49

1.20%

16.49

1.39%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน - สุทธิ

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ปี 2557

สัดส่วน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะ
ยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

สัดส่วน

ปี 2559

ไตรมาสที่
2 ปี 2560

สัดส่วน

สัดส่วน

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

180.39

15.95%

150.31

10.87%

246.21

17.86%

227.47

19.19%

1,131.17

100.00%

1,382.38

100.00%

1,378.75

100.00%

1,185.43

100.00%

10.40%

137.46

9.94%

13.89

1.01%

26.91

2.27%

37.71%

185.98

13.45%

311.65

22.60%

156.12

13.17%

6.43%

13.90

1.01%

0.86

0.06%

4.32

0.36%

0.16%

-

-

-

-

-

-

0.95%

8.50

0.61%

6.66

0.48%

5.01

0.42%

0.55%

18.86

1.36%

2.37

0.17%

8.94

0.75%

0.19%

65.89

4.77%

65.89

4.78%

65.89

5.56%

0.85%

12.80

0.93%

5.09

0.37%

3.11

0.26%

57.24%

443.39

32.07%

406.41

29.48%

270.30

22.80%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
117.65
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและ
426.59
เจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่าก่อสร้างตาม
72.75
สัญญารับล่วงหน้า
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึง
1.82
กาหนดชาระภายในหนึ่ง
ปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
การเงินที่ถึงกาหนด
10.77
ชาระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ประมาณการหนี้สิน
สาหรับต้นทุนการ
6.27
ก่อสร้างและบริการ
ประมาณการหนี้สิน
2.10
สาหรับอากรนาเข้าและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
9.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน

ปี 2558

647.51

19.98

1.77%

9.82

0.71%

8.01

0.58%

7.33

0.62%

18.84

1.67%

16.09

1.16%

12.30

0.89%

13.23

1.12%

72.50

6.41%

-

-

-

-

-

-

111.32
758.83

9.84%
67.08%

25.91
469.30

1.87%
33.95%

20.31
426.72

1.47%
30.95%

20.56
290.86

1.73%
24.54%

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2557

สัดส่วน

ปี 2558

สัดส่วน

ปี 2559

สัดส่วน

ไตรมาสที่
2 ปี 2560

สัดส่วน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

225.00

19.89%

300.00

21.70%

300.00

21.76%

300.00

25.31%

-

-

433.73

31.38%

433.73

31.46%

433.73

36.59%

78.56

6.95%

78.56

5.68%

78.56

5.70%

78.56

6.63%

9.06

0.80%

12.62

0.91%

16.87

1.22%

16.87

1.42%

49.73

4.40%

83.62

6.05%

125.00

9.07%

71.90

6.07%

องค์ประกอบอื่นของส่วน
ของเจ้าของ

0.00

0.00%

(4.59)

(0.33%)

(7.23)

(0.52%)

(10.59)

(0.89%)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
บริษัทใหญ่

362.36

32.03%

903.94

65.39%

946.93

68.68%

890.47

75.12%

9.99

0.88%

9.14

0.66%

5.10

0.37%

4.10

0.35%

372.34

32.92%

913.08

66.05%

952.03

69.05%

894.58

75.46%

100.00% 1,382.38

100.00%

1,378.75

100.00%

1,185.43

100.00%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

1,131.17

งบกาไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการก่อสร้าง
รวมรายได้

ปี 2557

สัดส่วน

ปี 2558

สัดส่วน

สัดส่วน

งวด 6
เดือน
ปี 2560

สัดส่วน

59.67%

317.07

80.72%

534.94 40.33%
1,326.37 100.00%

75.75
392.82

19.28%
100.00%

ปี 2559

931.91

42.13%

894.49

55.33%

791.43

1,280.02
2,211.93

57.87%
100.00%

722.15
1,616.64

44.67%
100.00%

856.54

38.72%

814.59

50.39%

646.63

48.75%

264.56

67.35%

1,061.52
1,918.06
293.87
29.20

47.99%
86.71%
13.29%
1.32%

641.63
1,456.22
160.41
81.35

39.69%
90.08%
9.92%
5.03%

469.16
1,115.79
210.58
61.46

35.37%
84.12%
15.88%
4.63%

76.68
341.24
51.58
11.32

19.52%
86.87%
13.13%
2.88%

116.40

5.26%

147.25

9.11%

144.90

10.92%

80.68

20.54%

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจากการขายและบริการ
ต้นทุนจากการก่อสร้าง
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

32.53

1.47%

-

-

-

-

งวด 6
เดือน
ปี 2560
-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

29.31

1.33%

-

-

-

-

-

-

ขาดทุนจากการด้อยค่า อาคาร
และอุปกรณ์

78.66

3.56%

-

-

-

-

-

-

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดย
78.56
3.55%
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก าไร(ขาดทุ น )ก่ อ นต้ น ทุ น
(12.39) (0.56%)
94.51
ทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
11.78
0.53%
4.63
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เ งิ น
(24.17) (1.09%)
89.88
ได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
9.66
0.04%
19.27
ก าไร(ขาดทุ น )สุ ท ธิ ส าหรั บ
(33.83) (1.53%)
70.61
งวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน

-

-

-

-

-

5.85%

127.14

9.59%

(17.78)

(4.53%)

0.29%
5.56%

2.83
124.31

0.21%
9.37%

1.78
(19.57)

0.45%
(4.98%)

1.19%
4.37%

20.05
104.26

1.51%
7.86%

(1.47)
(18.10)

(0.37%)
(4.61%)

รายการ

ปี 2557

สัดส่วน

ปี 2558

สัดส่วน

ปี 2559

ผลขาดทุนจากการประมาณ
(0.93)
การตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
- สุทธิภาษีเงินได้

สัดส่วน

สัดส่วน
-

3.82

-

-

(4.59)

(2.64)

(3.36)

(0.93)

(4.59)

1.18

(3.36)

(54.24)

66.02

105.44

(21.46)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่

(35.96)

67.44

101.81

(17.10)

ขาดทุนสาหรับปีจากการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก

(19.48)

-

-

-

2.13

3.16

2.45

(1.00)

(53.31)

70.61

104.26

(18.10)

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2557

สัดส่วน

ปี 2558

สัดส่วน

ปี 2559

งวด 6
เดือน
ปี 2560

สัดส่วน

สัดส่วน

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่

(36.89)

62.86

102.99

(20.46)

ขาดทุนสาหรับปีจากการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก

(19.48)

-

-

-

2.13

3.16

2.45

(1.00)

(54.24)

66.02

105.44

(21.46)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
ปี 2559

ปี 2557

กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาหรับงวด
(48.52)
รายการปรับปรุงกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
46.24

89.88

ไตรมาส
ที่ 2 ปี
2560
124.31 (19.57)

20.42

17.93

8.99

1.32

1.22

1.28

0.44

ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)

78.66

-

-

-

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน

(8.93)

(4.46)

(2.04)

(0.78)

หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ (กลับรายการ)

0.48

2.70

(4.12)

(0.67)

16.79

36.56

(6.43)

(1.01)

ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)

-

-

(8.50)

-

(กาไร)จากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น

-

-

(2.72)

(4.59)

(กาไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น

-

(0.02)

(3.77)

0.24

(กาไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

(1.31)

(0.61)

0.70

0.19

ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)

(0.18)

-

-

-

รายได้เงินปันผล

-

(0.71)

(0.20)

-

ประมาณการหนี้สินสาหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ

-

16.76

(16.04)

6.58

ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2.64

2.63

2.32

0.94

ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

78.56

-

-

-

รายได้ดอกเบี้ยรับ

(1.11)

(2.25)

(1.33)

(0.64)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

11.79

11.17

4.44

1.78

176.43

173.29

105.83

(8.09)

(141.76)

191.07

51.03

(37.50)

ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

94.33

(137.23)

18.11

49.86

สินค้าคงเหลือ

89.43

81.23

(11.11)

3.91

(16.88)

17.28

-

-

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

(6.08)

-

(0.68)

13.50

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

0.00

(4.54)

11.01

(1.97)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1.23

0.96

0.05

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

77.45

(249.57)

รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า

54.61

(58.85)

(13.04)

3.46

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(1.24)

3.24

(7.71)

(1.99)

ค่าตัดจาหน่าย

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งานระหว่างก่อสร้าง

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

124.86 (155.03)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
ปี 2559

ปี 2557

จ่ายชดเชยพนักงาน

ไตรมาส
ที่ 2 ปี
2560

(0.92)
326.60

(5.38)
11.50

1.24

2.41

1.33

0.64

จ่ายดอกเบี้ย

(16.70)

(11.23)

(4.44)

(1.78)

รับ(จ่าย)ภาษีเงินได้

(39.82)

(33.30)

(21.83)

(4.72)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

271.32

(30.62)

252.06 (139.70)

เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(1.35)
277.00 (133.85)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ไตรมาส
ที่ 2 ปี
2560
-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย

(25.53)

-

การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน

(10.09)

11.70

(96.98)

9.47

เงินปันผลรับ

-

0.71

0.20

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น

-

-

735.54

740.70

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น

-

(150.00)

(1,080.52) (523.91)

28.00

305.00

-

-

(126.28)

(178.72)

-

-

148.36

-

-

-

-

11.50

5.05

1.31

(21.53)

(3.68)

(5.52)

(0.21)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(1.64)

(0.36)

(1.07)

(0.14)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(8.71)

(3.85)

(443.30)

227.21

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายสาหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2557

เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ปี 2558

ปี 2559

ไตรมาส
ที่ 2 ปี
2560

70.86

19.81

(123.57)

13.02

601.93

-

-

-

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(799.99)

-

-

-

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(126.67)

(1.82)

-

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
ปี 2559

ปี 2557

ไตรมาส
ที่ 2 ปี
2560

เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(12.32)

(16.10)

(11.47)

(4.87)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทจากผู้ถือหุ้น

175.00

525.00

-

-

-

(16.28)

-

-

(181.25)

(30.00)

(60.00)

(36.00)

-

(2.00)

(6.49)

-

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(272.44)

478.61

(201.53)

(27.86)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) สุทธิ

444.14
-

(392.78)

59.65

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่า

(9.83)
-

0.11

(0.38)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

49.27

39.44

483.58

90.91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

39.44

483.58

90.91

150.18

เงินสดจ่ายเพื่อดาเนินการเสนอขายหุน้
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ไตรมาสที่
2
ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.47

2.78

2.79

3.54

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.80

2.07

2.04

2.63

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.26

0.32

0.25

(0.02)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

6.36

4.96

6.49

3.98

57

73

55

90*

6.39

6.62

6.33

4.04

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

56

54

57

89*

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

7.31

6.73

6.44

4.51

ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)

49

54

56

80*

Cash Cycle (วัน)

64

73

56

100

อัตรากาไรขั้นต้น

13.29%

9.92%

15.88%

13.13%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

(1.88%)

0.81%

4.95%

(7.41%)

อัตรากาไรอื่น

1.30%

4.79%

4.43%

2.80%

อัตรากาไรสุทธิ

(1.51%)

4.16%

7.51%

(4.48%)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

รายการ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ปี 2557

ไตรมาสที่
2
ปี 2560

ปี 2558

ปี 2559

10.99%

11.18%

(3.92%)*

(2.85%)

5.62%

7.55%

(2.82%)*

6.70%

150.51%

1.88

1.31

1.02

0.35*

2.04

0.51

0.45

0.33

19.47

0.81

62.09

N/A

N/A

42.49%

57.55%

N/A

(9.31%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

261.76% (46.35%)*

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (เท่า)

หมายเหตุ : รายการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเต็มปี (Annualized) เพื่อใช้ประกอบการคานวณเปรียบเทียบ

ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัท
ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
รายได้
รายได้รวมของบริษัทในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 2,211.93 ล้านบาท 1,616.64 ล้านบาท และ
1,326.37 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 26.91 ในปี 2558 และ ร้อยละ 17.95 ในปี 2559 โดยรายได้
หลักรวมของบริษัทมาจากธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจ
พลังงานทางเลือก และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม และรายได้รวมงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 เท่ากับ 215.42 ล้าน
บาท
1. รายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)
บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2557 - 2559 จานวน
1,325.12 ล้านบาท 749.95 ล้านบาท และ 495.30 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 43.40 ในปี 2558
และ ร้อยละ 33.96 ในปี 2559 เนื่องจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจกลุ่มนี้มาจากงานโครงการเป็นหลัก โดยโครงการสาคัญ
ของบริษัทได้สิ้นสุดการรับรู้รายได้เรียบร้อยแล้วเช่น โครงการ Zawtika มูลค่าโครงการ 1,073.48 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้
ส่วนใหญ่ในปี 2557 โครงการโรงไฟฟ้าพีพีทีซี โครงการโรงไฟฟ้าขนอม และ โครงการโรงไฟฟ้าท๊อป มูลค่าโครงการ 227.00
ล้านบาท 312.54 ล้านบาท 264.95 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ รับรู้รายได้ในปี 2558
ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ จานวน 47.20 ล้านบาท
2. รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)
บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก ในปี 2557 – 2559 จานวน 665.34 ล้านบาท 688.43 ล้านบาท
และ 473.66 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.47 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 31.20 ในปี 2559
โดยธุรกิจในกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของบริษัท มีรายได้ 198.33 ล้านบาท 259.66 ล้าน
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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บาท และ 223.66 ล้านบาท ในปี 2557 – 2559 ตามลาดับ การปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2558 สืบเนื่องจาก ในปี 2557 มี
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กาหนดระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน
(Curfew) ทาให้ปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการลดลง ทั้งนี้ ในปี 2558 สถานการณ์ทางการเมืองเข้าสู่
สภาวะปกติ อย่างไรก็ตามในปี 2559 รายได้ในกลุ่มนี้ปรับตัวลดลงสืบเนื่องจากราคาน้ามันดิบโลกยังอยู่ในช่วงขาลง จึง
ส่งผลต่อความต้องการใช้พลังงานทดแทนของผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มลดลง สาหรับงานโครงการของบริษัท มีรายได้จาก
การออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2557 - 2559 จานวน 57.07 ล้านบาท 102.48
ล้านบาท และ 61.21 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งรายได้ที่เพิม่ ขึ้นในปี 2558 มาจากโครงการสาคัญจาก ปตท. โดยมีมูลค่า
โครงการ 97.49 ล้านบาท และรับรู้รายได้ในปี 2558 ทั้งจานวน ในปี 2559 รายได้ลดลงสืบเนื่องจากราคาน้ามันดิบโลกยัง
อยู่ในช่วงขาลง จึงส่งผลต่อความต้องการใช้พลังงานทดแทนของผู้บริโภค ส่งผลให้ งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ทดแทนต้องชะลอโครงการออกไป สาหรับงานบารุงรักษาสถานีบริษัทมีรายได้จากการ บริหารจัดการสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2557 - 2559 จานวน 339.26 ล้านบาท 326.29 ล้านบาท และ 188.79 ล้านบาท
ตามลาดับ การลดลงของรายได้ที่สาคัญในปี 2559 เนื่องจากงานบริการบารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. มีอายุสัญญา
2 ปี โดยจะสิ้นสุดสัญญาการให้บริการในเดือน ธันวาคม 2558 และจะเปิดประมูลใหม่ บริษัท ได้ชนะการประมูลสัญญาที่
มีอายุสัญญา 2 ปี (2558 – 2560) และมีมูลค่า 240.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสัญญาก่อนที่มมี ูลค่า 480.00 ล้านบาท
จึงส่งผลให้รายได้ในปี 2559 ที่รับรู้ในระหว่างปีลดลงอย่างเป็นสาระสาคัญ ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริษัทมี
รายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับรถยนต์จานวน 204.37 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ เกิดจากธุรกิจสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติของบริษัท และธุรกิจงานบริการบารุงรักษาสถานีบริการ
3. รายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)
บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม ในปี 2557 - 2559 จานวน 221.47 ล้านบาท 178.25 ล้าน
บาท และ 357.41 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 19.52 ในปี 2558 และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.51 ในปี
2559 เนื่องจากในปี 2558 การผลิตและการส่งออกชะลอตัวในหลายอุตสาหกรรม อันเป็นผลจากความต้องการของ
ประเทศคู่คา้ ที่ยงั ชะลอตัว จึงส่งผลให้รายได้ลดลง ในปี 2559 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้ยอดขายปัม๊ อุตสาหกรรม
ของบริษัทปรับเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊ม
อุตสาหกรรมจานวน 141.25 ล้านบาท
4. รายได้อื่น
บริษัทมีรายได้อื่นมาจาก ดอกเบีย้ รับ รายได้จากการบริการบริหารจัดการ รายได้ค่าเช่าจุดพักรถ กาไรจากการ
ขายสินทรัพย์ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กาไรจากจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น เป็นต้น บริษัท มีรายได้อื่น
ในปี 2557 - 2559 จานวน 29.20 ล้านบาท 81.35 ล้านบาท และ 61.46 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนเพิม่ ขึ้นร้อย
ละ 178.60 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 24.45 ในปี 2559 รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เนือ่ งจากบริษัทรับรูร้ ายได้
จากสัญญาค่านายหน้าจาก Siemens โดย ได้รับค่านายหน้าจากการเป็นผู้จัดหาลูกค้าและประสานงานในการจาหน่าย
อุปกรณ์ Gas Turbine สาหรับโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริษัทมีรายได้อื่นจานวน 11.32 ล้านบาท
ต้นทุน
ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีต้นทุน เท่ากับ 1,918.06 ล้านบาท 1,456.22 ล้านบาท และ 1,115.79
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 24.08 ในปี 2558 และ ร้อยละ 23.38 ในปี 2559 และคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 86.71 ของรายได้รวม ในปี 2557 ร้อยละ 90.08 ของรายได้รวม ในปี 2558ของรายได้รวม และร้อยละ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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84.12 ในปี 2559 ของรายได้รวม โดยต้นทุนของบริษัทมาจากธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือกและกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม และสาหรับต้นทุนของงวด 6 เดือน
แรก ของปี 2560 เท่ากับ 181.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.02 ของรายได้รวม
1. ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ต้นทุน
วัตถุดิบ ต้นทุนว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น บริษัท มีต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2557 - 2559 จานวน 1,121.70 ล้านบาท 687.86
ล้านบาท และ 466.80 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 38.68 ในปี 2558 และลดลง
ร้อยละ 32.14 ในปี 2559 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 84.65 ร้อยละ 91.72 และร้อยละ 94.25 ของรายได้
จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2557 - 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนเป็นไปตามรายได้ทเี่ พิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ของโครงการ ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรก ของปี 2560
บริษัทมีต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจานวน 62.85 ล้านบาท และ
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 133.16 ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2. ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG) แบ่งออกเป็น ต้นทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ ต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และ
ต้นทุนของการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
โดยต้นทุนของสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานเป็นหลัก
บริษัท มีต้นทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2557 - 2559 จานวน 170.21 ล้าน
บาท 210.18 ล้านบาท และ 184.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิม่ ขึ้นร้อยละ 23.48ในปี 2558 และลดลง
ร้อยละ 12.12 ในปี 2559 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 85.82 ร้อยละ 80.94 และร้อยละ 82.58 ของรายได้
จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2557 – 2559 ซึง่ ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนการซื้อ
ก๊าซ NGV มาเพื่อจาหน่ายในสถานีบริการ สาหรับต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ต้นทุนว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับ
พนักงาน เป็นต้น บริษัท มีต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ NGV ในปี 2557 - 2559
จานวน 57.03 ล้านบาท 113.63 ล้านบาท และ 50.53 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 99.25 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 55.53 ในปี 2559 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.93 ร้อยละ
110.88 และร้อยละ 82.55 ของรายได้จากการรับเหมา
ก่อสร้างสถานีบริการ
ก๊าซ สาหรับต้นทุนของการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ประกอบด้วย
ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ ต้นทุนว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน เป็นต้น บริษัท มีต้นทุน
บริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ในปี 2557 - 2559 จานวน 365.39 ล้านบาท 327.63 ล้านบาท
และ 157.86 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 10.33 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ
51.82 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 107.70 ร้อยละ 100.41 และร้อยละ 83.62 ในปี 2559 ของรายได้จาก
บริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ในปี 2557 - 2559 ทัง้ นี้ ในงวด 6 เดือนแรก ของปี 2560บริษัทมี
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก จานวน 176.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 86.31 ของ
รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
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3. ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรมมาจากต้นทุนการซื้อสินค้ามาเพื่อจาหน่ายเป็นหลัก บริษัท มี
ต้นทุนจากกลุ่มระบบปั๊มอุตสาหกรรมในปี 2557 - 2559 จานวน 145.30 ล้านบาท 116.92 ล้านบาท และ
255.90 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 19.53 ในปี 2558 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 118.87
ในปี 2559 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 65.60 ร้อยละ 65.59 และร้อยละ 71.60 ของรายได้จากกลุม่ ธุรกิจ
ระบบปั๊มอุตสาหกรรม เนื่องจากต้นทุนขายที่ผันแปรตามรายได้ในแต่ละปี ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรก ของปี
2560 บริษัทมีต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรมจานวน 101.99 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ 72.20 ของรายได้จากกลุม่ ธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จานวน 178.24 ล้านบาท 147.25 ล้านบาท
และ 144.89 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 17.39 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 1.60 ในปี 2559 และ
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 8.06 ร้อยละ 9.11 และร้อยละ 10.92 ของรายได้รวมในปี 2557 – 2559 โดยค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารประกอบด้วย ค่าเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและยานพาหนะ ค่าใช้จา่ ย
เกี่ยวกับพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น สาเหตุหลักของการลดลงของค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารเกิดการ
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานในปี 2558 และการกลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญที่เคยบันทึกไว้ในปี 2559 ทั้งนี้ ในงวด 6
เดือนแรก ของปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 80.68 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ
19.97 ของรายได้รวม
ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษทั มีกาไรขั้นต้น จานวน 293.87 ล้านบาท 160.41 ล้านบาท และ 210.58 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนกาไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 13.29 ร้อยละ 9.92 และร้อยละ 15.88 ตามลาดับ คิดเป็น
อัตราส่วนลดลงร้อยละ 45.41 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.28 ในปี 2559 เนื่องจากการรับรู้รายได้ของงานโครงการและ
มูลค่างานต่อสัญญาที่ไม่คงทีซ่ ึ่งเป็นรายได้หลักของทางบริษัท ทั้งนี้ งวด 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริษัทมีกาไรขั้นต้น
จานวน 51.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกาไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 13.13
ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษทั มีกาไร(ขาดทุน)สุทธิ จานวน (53.31) ล้านบาท 70.61 ล้านบาท และ 104.26
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนกาไร (ขาดทุน) สุทธิเท่ากับ ร้อยละ (1.51) ร้อยละ 4.16 และร้อยละ 7.51
ตามลาดับ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 140.55 และ ร้อยละ 47.66 ตามลาดับ เนื่องจากในปี 2557 ได้บันทึกค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการ
พิเศษที่สาคัญและผลขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน เช่น การตั้งสารองค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จา่ ยจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ โดย หากไม่รวมค่าใช้จา่ ยพิเศษทีเ่ กิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ บริษัท
จะมีกาไรสุทธิจานวน 25.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 1.13 ทั้งนี้ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริษัทมี(ขาดทุน)
สุทธิ จานวน (18.10) ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนขาดทุนสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 4.48 จากมูลค่างานต่อสัญญาของกลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ลดลง และบันทึกประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า
จานวน 7.15 ล้านบาท
สินทรัพย์
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม
1,131.17 ล้านบาท 1,382.38 ล้านบาท และ 1,378.75 ล้านบาท ตามลาดับ แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 950.78 ล้าน
บาท 1,232.07 ล้านบาท และ 1,132.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.05 ร้อยละ 89.13 และร้อยละ 82.14 ของสินทรัพย์
รวมและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 180.39 ล้านบาท 150.31 ล้านบาท และ 246.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.95 ร้อยละ
10.87 และร้อยละ 17.86 ของสินทรัพย์รวม
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่เป็นสาระสาคัญ ดังนี้
1. ในปี 2558 และปี 2559 เงินลงทุนระยะสั้น เท่ากับ 150.02 ล้านบาท และ 501.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 10.85 และ ร้อยละ 36.37 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยเงินลงทุนระยะสั้นส่วนใหญ่ จะเป็นการ
ลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้
2. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ เท่ากับ 475.60 ล้านบาท 282.31 ล้าน
บาท และ 234.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.05 ร้อยละ 20.42 และ ร้อยละ 17.03 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ เนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีต้ ามโครงการ ซึ่งแปรผันตาม
มูลค่าโครงการที่ได้รับของทางบริษัท
3. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาทีย่ งั ไม่ได้เรียกเก็บ เท่ากับ 40.39 ล้านบาท
177.62 ล้านบาท และ 159.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 ร้อยละ 12.85 และร้อยละ 11.57 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ เนือ่ งจากบริษัท รับรู้รายได้ทางบัญชีจากงานโครงการที่แล้วเสร็จตามขั้น
ความสาเร็จของงานโครงการนั้นๆ แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้ส่งใบแจ้งเก็บค่าบริการ เนื่องจากงาน
โครงการอยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากเจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 สินค้าคงเหลือ เท่ากับ 228.50 ล้านบาท 110.71 ล้านบาท และ 128.25
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.20 ร้อยละ 8.01 และร้อยละ 9.30 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ เนื่องจากใน
ปี 2558 การลดลงของสินค้าสาเร็จรูปซึง่ บริษัทไดนาอุปกรณตางๆไปใชประโยชนในโครงการของกลุ่ม
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต
ในสวนที่เปนงานบารุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต และการตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้า ในปี 2559 การเพิม่ ขึน้ ของสินค้าสาเร็จรูปของกลุ่มธุรกิจระบบ
ปั๊มอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับยอดรายได้ทเี่ พิ่มขึ้นในปี 2559
5. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินลงทุนเผื่อขาย เท่ากับ 25.53 ล้านบาท 19.80 ล้านบาท และ 16.50
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 ร้อยละ 1.43 และร้อยละ 1.20 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ เนื่องจากการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามราคาตลาด ณ สิ้นปี ของการลงทุนในหุ้นสามัญของ
Petroleum Trading Lao Public Company (PTL) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
ประเทศลาว
6. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้เป็นหลักประกัน เท่ากับ 34.99 ล้านบาท
23.29 ล้านบาท และ 120.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.09 ร้อยละ 1.68 และร้อยละ 8.72 ของสินทรัพย์
รวม ตามลาดับ เนื่องจากบริษัทได้ถอนหลักประกันในส่วนที่เป็นของกรรมการบริษัท และนาเงินฝาก
ประจาของบริษัท ไปใช้เป็นหลักประกันแทน
7. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 70.35 ล้านบาท 50.62 ล้านบาท
และ 42.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.22 ร้อยละ 3.66 และร้อยละ 3.10 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่คืออาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและ
ยานพาหนะ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,185.43 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
957.96 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 80.81 ของสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
227.47 ล้านบาทและคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 19.19 ของสินทรัพย์รวม
หนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 758.83
ล้านบาท 469.30 ล้านบาท และ 426.72 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 67.71 ร้อยละ 51.40 และร้อยละ
44.82 ของหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมในปี 2557 – 2559 ตามลาดับ แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 647.51 ล้านบาท
443.39 ล้านบาท และ 406.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.33 ร้อยละ 94.48 และร้อยละ 95.24 ของหนี้สินรวมและมี
หนี้สินไม่หมุนเวียน 111.32 ล้านบาท 25.91 ล้านบาท และ 20.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.67 ร้อยละ 5.22 และร้อย
ละ 4.76 ของหนี้สินรวม ตามลาดับ
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เป็นสาระสาคัญดังนี้
1. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เท่ากับ 117.65 ล้านบาท 137.46 ล้าน
บาทและ 13.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.50 ร้อยละ 29.29 และร้อยละ 3.26 ของหนี้สินรวม ตามลาดับ
เนื่องจากยอดที่ลดลงสอดคล้องกับจานวนงานโครงการในมือที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
2. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 426.59 ล้านบาท 185.98 ล้านบาท และ
311.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.22 ร้อยละ 39.63 และร้อยละ 73.03 ของหนี้สินรวม ตามลาดับ เนื่องจาก
เจ้าหนี้ทคี่ งค้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าของกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
ยอดรายได้ทเี่ พิ่มขึ้นและลดลงสาหรับปีจากกลุ่มธุรกิจนี้
3. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปีสุทธิ
เท่ากับ 10.77 ล้านบาท 8.50 ล้านบาท และ 6.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ร้อยละ 1.81 ร้อยละ 1.56 ของ
หนี้สินรวมตามลาดับ และมีหนี้สนิ ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินทีถ่ ึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เท่ากับ 19.98 ล้านบาท 9.82 ล้านบาท และ 8.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.63 ร้อยละ 2.09 ร้อยละ 1.88
ตามลาดับ โดย บริษัทได้จัดทาสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิง่ เพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์สาหรับใช้ใน
การดาเนินงานของบริษัท มีกาหนดชาระเป็นรายเดือน อายุสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 5 ปี
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 290.86 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 270.30 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20.56 ล้านบาท
สภาพคล่อง
ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 39.44 ล้านบาท
483.58 ล้านบาท และ 90.91 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นสุทธิ 444.14 ล้านบาท ในปี 2558 และลดลงสุทธิ 392.67 ล้าน
บาท ในปี 2559 โดยแยกเป็นรายละเอียดตามกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี้
1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดาเนินงาน เท่ากับ 271.32 ล้านบาท (30.62) ล้านบาท และ 252.06 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งการ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ค่าก่อสร้างที่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บ เจ้าหนีก้ ารค้า
และเจ้าหนี้อื่น และรายได้คา่ ก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า เป็นหลัก
2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 8.70
ล้านบาท 3.85 ล้านบาทและ 443.30 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากบริษัทนาเงินไปซื้อเงินลงทุนระยะสั้น เป็น
หลัก
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมี เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ (272.44) ล้านบาท 478.61 ล้านบาท (201.53) ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ การใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินเกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการที่เกีย่ วข้องกัน และจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ออกจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
525.00 ล้านบาท จึงทาให้บริษัทได้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินค่อยข้างมาก
4. ด้านอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทเท่ากับ 1.47 เท่า 2.78 เท่า และ 2.79 เท่าในปี 2557 – 2559 ตามลาดับ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 150.18 ล้านบาท
และอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.54 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
372.33 ล้านบาท 913.08 ล้านบาท และ 952.03 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 32.92 ร้อยละ 66.05 และร้อยละ
69.05 ของหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม ตามลาดับ เนื่องจากมาจากผลการดาเนินงานและกาไรสุทธิของบริษัท ในปี
2558 และปี 2559 และ ในปี 2558 บริษัทได้ออกจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 525.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2558 และ
ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างปีจานวน 30 ล้านบาท และ 60.00 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2560 บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 894.58 ล้านบาท

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
สรุปรายละเอียดการประเมินสินทรัพย์ บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
(ที่มา : รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์)
รายละเอียดของการประเมินสินทรัพย์บริษทั
1. อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะและอุปกรณ์ติดตั้งยานพาหนะ – สานักงานใหญ่ของบริษทั
ลักษณะของทรัพย์สิน
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า
หลักเกณฑ์การประเมิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์อุปกรณ์
ผู้ครอบครองอุปกรณ์
สมมติฐานเพิ่มเติม
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
วันที่ประเมิน
ผู้ประเมิน
ผู้ตรวจ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะและอุปกรณ์ติดตั้งยานพาหนะ
ตั้งอยู่ภายในบริเวณบริษัท วิมลเฉลา จากัด เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนทางรถไฟ
สายเก่า ตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ
กาหหนดมูลค่าตลาดของอุปกรณ์
บริษัท
บริษัท
ไม่ได้มีข้อสมมติฐานเพิ่มเติมใด ๆ
วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
21.00 ล้านบาท
22 มิถุนายน 2560
บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย

2. สิทธิการเช่าที่ดนิ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์ – สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเดิม สาขา
พิษณุโลก
ลักษณะของทรัพย์สิน
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า
:
สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่ดิน
:
เนื้อที่เช่า
:
ผู้ให้เช่า
:
ผู้เช่า
:
ภาระผูกพัน (จานอง)
:
ภาระผูกพันอื่น
:
ข้ อ จ ากั ด ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ใน :
ที่ดิน และอาคาร
สมมติฐานเพิ่มเติม
:

สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 8 ถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย (ทล.) บริเวณหลักกิโลเมตรที่
237+750 ตาบลบ้านป่า อาเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ
4,386.00 ตารางวา (10-3-86.0 ไร่)
1,251.00 ตารางวา (3-0-51.0 ไร่)
บริษัท เค เวนเชอร์ จากัด
บริษัท*
ไม่ติดจานองกับสถาบันการเงินใด ๆ
ติดสัญญาเช่ามีกาหนด 19 ปี กับ บริษัท* ปัจจุบันสัญญาคงเหลือ 16 ปี 6 เดือน
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตั้งอยู่นอกเขตผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก
การกาหนดมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินครั้งนี้ พบว่าสัญญาเช่าที่ดิน ระบุว่าในการเช่า
ที่ดินรายนี้ผู้ให้เช่าห้ามมิให้ผู้เช่าให้ผู้อื่นเช่าช่วง แต่ในการประเมินมูลค่าครั้งนี้ ทาง

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สินรวม

บริษัท พิจารณามูลค่าภายใต้สมมติฐานพิเศษว่าที่ดินทั้งหมดสามารถปล่อยให้เช่า
ช่วงได้
วิธีคิดจากรายได้ (Profit Rent Method)
11.25 ล้านบาท ประกอบด้วย

:
:

มูลค่าที่ดิน(ภายใต้อายุสัญญาเช่าคงเหลือ): 2.07 ล้านบาท
สิ่งปลูกสร้าง: 9.18 ล้านบาท

เครื่องจักรอุปกรณ์
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
: วิธีคิดต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
: 6.48 ล้านบาท
วันที่ประเมิน
: 20 มิถุนายน 2560
ผู้ประเมิน
: บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
ผู้ตรวจ
: นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย
* คู่สัญญาคือบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จากัด (ชื่อเดิม)

3. สิทธิการเช่าที่ดนิ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์ – สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเดิม สาขา
กาแพงเพชร
ลักษณะของทรัพย์สิน
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า
:
สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เนื้อที่ดิน
:
เนื้อที่เช่า
:
ผู้ให้เช่า
:
ผู้เช่า
:
ภาระผูกพัน (จานอง)
:
ภาระผูกพันอื่น ๆ
:
ข้ อ จ ากั ด ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ใน :
ที่ดิน และอาคาร
สมมติฐานเพิ่มเติม
:
:
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สิน

:
:

สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 395+000
ตาบลดอนแตง อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ
4,427.50 ตารางวา (11-0-27.5 ไร่)
1,596.00 ตารางวา (3-3-96.0 ไร่)
บริษัท เค เวนเชอร์ จากัด
บริษัท*
ไม่ติดจานองกับสถาบันการเงินใด ๆ
ติดสัญ ญาเช่ามีกาหนด 19 ปี 6 วัน กับ บริษัท * ปัจจุบันสัญ ญาคงเหลือ 16 ปี 6
เดือน
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตั้งอยู่นอกเขตผังเมืองรวมเมืองกาแพงเพชร
การกาหนดมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินครั้งนี้ พบว่าสัญญาเช่าที่ดิน ระบุว่าในการเช่า
ที่ดินรายนี้ผู้ให้เช่าห้ามมิให้ผู้เช่าให้ผู้อื่นเช่าช่วง แต่ในการประเมินมูลค่าครั้งนี้ ทาง
บริษัท พิจารณามูลค่าภายใต้สมมติฐานพิเศษว่าที่ดินทั้งหมดสามารถปล่อยให้เช่า
ช่วงได้
วิธีคิดจากรายได้ (Profit Rent Method)
11.96 ล้านบาท ประกอบด้วย
มูลค่าที่ดิน(ภายใต้อายุสัญญาเช่าคงเหลือ) : 1.19 ล้านบาท
มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง: 10.77 ล้านบาท
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เครื่องจักรอุปกรณ์
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
: วิธีคิดต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
: 6.91 ล้านบาท
วันที่ประเมิน
: 20 มิถุนายน 2560
ผู้ประเมิน
: บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
ผู้ตรวจ
: นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย
* คู่สัญญาคือบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จากัด (ชื่อเดิม)

4. อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชัน้ ลอย 2 คูหา – นนทบุรี
ลักษณะของทรัพย์สิน
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า
เนื้อที่ดิน
ลักษณะการถือครอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน (จานอง)
ข้ อ จ ากั ด ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ใน
ที่ดิน และอาคาร

:
:
:
:
:
:

วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สิน
วันที่ประเมิน
ผู้ประเมิน
ผู้ตรวจ

:
:
:
:
:

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย 2 คูหา (ผนังทะลุถึงกัน)
ตั้งอยู่เลขที่ 88/123 และ 88/124 ภายในโครงการหมู่บ้านกฤษณา ถนนคู่ข นาน
กาญจนาภิเษก (ทล.9) ตาบลบางคูเวียง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ
51.00 ตารางวา (0-0-51.0 ไร่)
กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบูรณ์
บริษัท
ไม่ติดจานองกับสถาบันการเงินใด ๆ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระเมิ น มู ล ค่ า ตั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ บั ง คั บ การใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ตาม
พระราชบัญ ญัติผังเมือ งรวมจัง หวัด นนทบุรี พ.ศ. 2458 เป็นพื้นที่สีเหลือ ง ที่ดิ น
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เดิม) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมือง
วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด (Market Approach)
11.20 ล้านบาท
22 มิถุนายน 2560
บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย

5. สิทธิการเช่าที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง – สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา
ลักษณะของทรัพย์สิน
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า
เนื้อที่ดิน
เนื้อที่เช่า
ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ภาระผูกพัน (จานอง)

:
:
:
:
:
:

สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ตั้งอยู่เลขที่ 325/1 ภายใต้ชื่อสถานีบริการก๊าซ “สยามราช” ถนนบางนา-ตราด (ทล.
34) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ
1,205.00 ตารางวา (3-0-05.0 ไร่)
710.57 ตารางวา (1-3-10.57 ไร่)
บริษัท รถรุ่งเรือง จากัด
บริษัท*
ติดจานองเป็นประกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ภาระผูกพันอื่นๆ

:

ข้ อ จ ากั ด ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ใน :
ที่ดิน และอาคาร
สมมติฐานเพิ่มเติม
:

วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

:

มูลค่าทรัพย์สิน

:

ติ ด สั ญ ญาเช่ า ระยะยาว 10 ปี กั บ บริ ษั ท รถรุ่ ง เรื อ ง จ ากั ด ปั จ จุ บั น อายุ สั ญ ญา
คงเหลือ 2 ปี 11 เดือน
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 พื้นที่
สีส้ม ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ในการกาหนดมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินครั้งนี้ พบว่าสัญญาเช่าฉบับที่ 1 ของโฉนด
ที่ดินเลขที่ 41516, 140269 และ 140270 ระบุว่าในการเช่าที่ดินรายนี้ผู้ให้เช่าห้ามมิ
ให้ผู้เช่าปล่อยให้ผู้อื่นเช่าช่วง แต่ในการประเมินมูลค่าครั้งนี้ ทางบริษัท พิจารณา
มูลค่าภายใต้สมมติฐานเพิ่มเติมว่าที่ดินทั้งหมดสามารถปล่อยให้เช่าช่วงได้
1) วิธีคิดจากรายได้ (Profit Rent Method) ในการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
2) วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) ในการประเมิน
มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
11.29 ล้านบาท ประกอบด้วย
มูลค่าสิทธิการเช่าที่ดิน(ภายใต้สัญญาเช่าคงเหลือ): 8.32 ล้านบาท
มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง: 2.97 ล้านบาท

วันที่ประเมิน
: 22 มิถุนายน 2560
ผู้ประเมิน
: บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
ผู้ตรวจ
: นาย กิจวัตร มหากุศล
* คู่สัญญาคือบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จากัด (ชื่อเดิม)

6. ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ – สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา
ลักษณะของทรัพย์สิน
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า
หลักเกณฑ์การประเมิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์อุปกรณ์
ผู้ครอบครองอุปกรณ์
สมมติฐานเพิ่มเติม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สิน
วันที่ประเมิน
ผู้ประเมิน
ผู้ตรวจ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ตั้งอยู่ภายใต้ชื่อ สถานีสยามราช บางนา เลขที่ 325/1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบาง
นา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ
กาหนดมูลค่าตลาดของอุปกรณ์
บริษัท
บริษัท
บริษัท มิได้มีข้อสมมติฐานเพิ่มเติมใด ๆ ต่อการกาหนดมูลค่าทรัพย์สินครั้งนี้
บริษัท
วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
4.15 ล้านบาท
22 มิถุนายน 2560
บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

7. สิทธิการเช่าที่ดนิ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง – สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขา วิภาวดี
ลักษณะของทรัพย์สิน
ที่ตั้งทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า
เนื้อที่ดิน
เนื้อที่เช่า
ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ภาระผูกพัน (จานอง)
ภาระผูกพันอื่นๆ
ข้อจากัดด้านการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน และอาคาร
สมมติฐานเพิ่มเติม

วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

มูลค่าทรัพย์สิน

: สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
: ตั้งอยู่ภายใต้ชื่อสถานีบริการก๊าซ “สยามราช” ตั้งอยู่เลขที่ 557 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
: เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ
: 688.00 ตารางวา (1-2-88.0 ไร่)
: 688.00 ตารางวา (1-2-88.0 ไร่)
: บริษัท บางกอกคอนสตรั๊คชั่น จากัด
: บริษัท*
: ไม่ติดจานองกับสถาบันการเงินใด ๆ
: ติดสัญญาเช่าระยะยาว 10 ปี กับบริษัท คอนสตรั๊คชั่น จากัด ปัจจุบันอายุสัญญา
คงเหลือ 1 ปี 2 เดือน
: ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ตั้งอยู่ในเขตผังเมือ งรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
พื้นที่สีส้ม ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
: ในการกาหนดมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินครั้งนี้ พบว่าสัญญาเช่าฉบับที่ 1 ของโฉนด
ที่ดินเลขที่ 6801 และ 14829 ระบุว่าในการเช่าที่ดินรายนี้ผู้ให้เช่าห้ามมิให้ผู้เช่า
ปล่อ ยให้ผู้อื่นเช่าช่วง แต่ในการประเมินมูลค่าครั้งนี้ ทางบริษัท พิจารณามูลค่า
ภายใต้สมมติฐานเพิ่มเติมว่าที่ดินทั้งหมดสามารถปล่อยให้เช่าช่วงได้
: 1) วิธีคิดจากรายได้ (Profit Rent Method) ในการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
2) วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost) ในการประเมินมูลค่าสิ่ง
ปลูกสร้าง
: 3.85 ล้านบาท ประกอบด้วย
มูลค่าสิทธิการเช่าที่ดิน(ภายใต้สัญญาเช่าคงเหลือ): 1.16 ล้านบาท
มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง: 2.69 ล้านบาท

วันที่ประเมิน
: 22 มิถุนายน 2560
ผู้ประเมิน
: บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
ผู้ตรวจ
: นาย กิจวัตร มหากุศล
* คู่สัญญาคือบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จากัด (ชื่อเดิม)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

8. ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ – สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขา วิภาวดี
ลักษณะของทรัพย์สิน
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า
หลักเกณฑ์การประเมิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์อุปกรณ์
ผู้ครอบครองอุปกรณ์
สมมติฐานเพิ่มเติม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สิน

:
:
:
:
:
:
:
:

ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ตั้งอยู่ภายใต้ชื่อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) สาขา
วิภาวดี เลขที่ 557 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ
กาหหนดมูลค่าตลาดของอุปกรณ์
บริษัท
บริษัท
บริษัท มิได้มีข้อสมมติฐานเพิ่มเติมใด ๆ ต่อการกาหนดมูลค่าทรัพย์สินครั้งนี้
บริษัท
วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
3.67 ล้านบาท

วันที่ประเมิน
ผู้ประเมิน
ผู้ตรวจ

:
:
:

22 มิถุนายน 2560
บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
สรุปข้อมูลโครงการอาคารจอดรถ
ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
(ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท)
1. ที่ ม าและข้ อ มู ล ของโครงการอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ตามที่ บ ริ ษั ท สยามราช จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ แ จ้ ง ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) เรื่อง บริษัท ทีเคเอส เวอนเชอร์ จากัด (“TKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง
จากัด (“SRCH”) ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 และ SRCH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้ลงนามใน
สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งและบริ ห ารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (“ผู้ให้เช่า”) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (“สัญญา
เช่าที่ดิน”) และการเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินจะมีผลผูกพันกับบริษัท เมื่อได้รับการอนุมัติภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ TKS ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท เข้าทารายการเช่าที่ดินบริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน และการก่อสร้างและบริหารโครงการอาคารจอดรถ ณ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (“โครงการ”) โดยมีกาหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปี นับแต่วันที่ก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจานวน 394.21 ล้านบาท
แบ่งเป็นเงินลงทุนเพื่อการก่อสร้างโครงการ ประมาณ 350.00 ล้านบาท และค่าเช่าที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาประมาณ
44.21 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้มีมติให้ทาสัตยาบันในการเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว และการดาเนินการที่
เกี่ยวข้อง โดย TKS
2. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคือวันที่ TKS เข้าทาสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ให้เช่า
: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เช่า
: TKS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ผ่านทาง SRCH (บริษัทถือหุ้นใน SRCH
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)
ความสัมพันธ์ : ผู้ให้เช่าไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัท
4. สรุปข้อมูลบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด
ชื่อกิจการ

: บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด (“TKS”)

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุ น จดทะเบี ย น

: 12 กรกฎาคม 2560
: ดาเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และงานบริการ
: ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 TKS มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน
10.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท
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4.1. โครงสร้างการถือหุ้นของ TKS
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 300.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และ 3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
80.00%
บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 15.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ : รับเหมางานระบบรักษา
ความปลอดภัย
10.00%

บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้
จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 20.50 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัท ทีฆทัศน์ จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 50.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ประกอบกิจการรับเหมา
ก่อสร้าง

80.00%

10.00%

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว :10.00 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ :ดาเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และงานบริการ

4.2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TKS
อันดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่วน

1

บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จากัด

799,997

80.00%

2

บริษัท ทีฆทัศน์ จากัด

100,000

10.00%

3

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จากัด

100,000

10.00%

4

นาย เกียรติ วิมลเฉลา

1

0.00%

5

นาย โกศล สมบัติศิริ

1

0.00%

6

นาง มธุสร โหตรกวานนท์
รวม

1

0.00%

1,000,000

100.00%

4.3. รายชื่อคณะกรรมการของ TKS
TKS ประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่าน โดยมีการลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือ นาย
โกศล สมบัติศิริ หรือ นางสาว กรกนก กลิ่นขจรวงศ์ คนใดคนหนึ่งลงชื่อร่วมกับ นาย สุรศักดิ์ จารัสการ หรือ นาย เวคิน
ดารงรัตน์
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อันดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

1

นาย เกียรติ วิมลเฉลา*

2

นาย โกศล สมบัติศิริ*

3

นางสาว กรกนก กลิ่นขจรวงศ์*

4

นาย สุรศักดิ์ จารัสการ

5

นาย เวคิน ดารงรัตน์

หมายเหตุ: *กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท

5. ข้อมูลทั่วไป
ในการเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถ พื้นที่อาคารพาณิชย์ และ
บริหารอาคารจอดรถ เพื่อรองรับการเติบโตของจานวนผู้มาใช้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (“โรงพยาบาลธรรมศาสตร์”) ที่มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงการ
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของคลิ นิ ก พิ เ ศษนอกเวลาราชการ ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม การให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ป่ ว ยมากขึ้ น
นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ นับเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูง (Super Tertiary) ซึ่งให้บริการรักษาได้
ครบวงจรทุกสาขาวิชา มุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ได้มี
แผนที่จะก่อสร้างหอผู้ป่วยเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตของจานวนผู้ป่วยในย่านรังสิต ปทุมธานี อยุธยา และ
เขตใกล้เคียง รวมถึงขยายขีดความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เพิ่มมากขึน้
โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลมีจานวนเตียง 541 เตียง ซึ่งมีแผนที่จะขยายการให้บริการผู้ป่วยโดยเพิ่มจานวนเตียงเป็น
750 เตียง ต่อไปในอนาคต (ที่มา: http://www.hospital.tu.ac.th/ab_hospital.php)
ทั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการเติบโตของโรงพยาบาลดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีให้บริการ
ลานจอดรถหลักจานวน 2 ลาน คือ ลานจอดรถ A (ที่ตั้งของโครงการอาคารจอดรถ) และ ลานจอดรถ B ซึ่งมีจานวนรถ
หมุนเวียนมาใช้บริการเฉลี่ยมากกว่า 2,000 คันต่อวัน ที่ถือว่ าค่อนข้างเต็มความสามารถในการรองรับการให้บริการที่
จอดรถสาหรับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ หากมีแผนการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลตามที่ข้อมูลข้างต้น ที่
จอดรถดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการรับจอดรถของผู้ป่วยและผู้มาเยี่ยมไข้ รวมถึงผู้มาใช้บริการทางการแพทย์
อื่นๆ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซึ่งโครงการอาคารจอดรถดังกล่าวมีพื้นที่จอดรถรวม 4 ชั้น (ชั้น 2 -5) ประมาณ
12,096 ตารางเมตร (“ตร.ม.”) แต่เมี่อรวมกับพื้นที่สาหรับทางรถวิ่งและพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอื่นๆ ประมาณ 25,600 ตร.
ม. และคาดว่าจะสามารถรองรับจานวนรถพร้อมกันในคราวเดียวได้ประมาณ 1,008 คัน (ไม่รวมจอดซ้อนคัน) นอกจาก
โครงการอาคารจอดรถดั ง กล่ า วยั ง มีส่ว นการให้ บ ริ ก ารเชิง พาณิ ชย์ ข องการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ม าใช้บ ริ การ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซึ่งจะมีพื้นที่เช่าแก่ร้านค้าต่างๆ โรงอาหาร และ ธนาคาร ในพื้นที่อาคารชั้น 1 รวมประมาณ
5,200 ตร.ม. อานวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ต่อไป
ดังนั้น ตามรายละเอียดข้างต้น ทาง TKS คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากค่าจอดรถและค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์
ซึ่ง เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัทที่สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนตลอดกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดิน เป็น
ระยะเวลา 30 ปี ที่จะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทได้ นอกจากนี้การเข้าทารายการดังกล่าวยังเป็นจุดเริ่มต้นของ
โครงการให้บริการที่จอดรถ พร้อมพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่อไป โดยรายละเอียดของโครงการมีดังนี้
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5.1. สรุปรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
วั น ที่ ข อ ง
สัญญา
ระยะเวลา
ของสัญญา
ระยะเวลา
การก่อสร้าง
ค่าเช่า
ทรั พ ย์ สิ น ที่
เช่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัท ทีเคเอส เวนเซอร์ จากัด (TKS)
17 กรกฎาคม 2560
30 ปี นับจากวันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญา และผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า

ค่าเช่า 1.30 ล้านบาท ปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 5.00 ทุก 5 ปี
โฉนดเลขที่ 1867 เลขที่ดิน 76 หน้าสารวจ 370 ตาบล คลองหนึ่ง อ าเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุม ธานี
(บางส่ ว น) ณ บริ เ วณลานจอดรถโซน A ด้ า นหน้ า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เนื้อที่
6 ไร่ 2 งาน
รายละเอียด เงื่อนไขการเช่า
ของสัญญา - ออกแบบ ก่อสร้าง และส่งมอบอาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่โครงการแล้วเสร็จ แก่ผู้ให้เช่า
- ผู้เช่าตกลงให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนพื้นที่ใช้สอยตามแบบรูปรายการและแผนผังในการก่อสร้างที่
กาหนดไว้ในสัญญาพร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ประกอบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้
เช่าทันทีเมื่อวันที่ก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ และผู้ให้เช่าได้ตรวจรับมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เรียบร้อย
ความรับผิดชอบของผู้เช่า (ก่อนได้รับสิทธิในการประกอบกิจการ)
- ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ ายในการออกแบบ และก่อ สร้างอาคารจอดรถ และพื้นที่เช่าเชิงพาณิ ช ย์
ทั้งหมด
- จ่ายเงินค้าประกันในจานวน ตามที่ตกลง ให้แก่ผู้ให้เช่า จะได้คืนเมื่อก่อสร้างและตรวจรับมองอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้างเสร็จสิ้น
- ผู้ เ ช่ า ต้ อ งก่ อ สร้า งให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในระยะเวลา 2 ปี นั บ แต่ วั น ที่ คู่ สั ญ ญาจดทะเบี ย นสิท ธิก ารเช่ า ณ
สานักงานที่ดิน หากก่อสร้างล่าช้าต้องชาระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราที่ตกลงไว้ (18,000 บาทต่อวัน)
- ผู้เช่าต้องทาประกันคุ้มครองถึงความเสี่ยงภัยทุกประเภท และรับผิดชอบชาระเบี้ยประกันการก่อสร้าง
- หากผู้เช่าทาการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม หรือดัดแปลง ผู้เช่าต้องเสียค่าปรับในอัตราที่
ตกลงไว้ (ร้อยละ 20.00) ของมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง รื้ อถอน ต่อเติม หรือดัดแปลง และหาก
มูลค่าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างลดลง ต้องชาระเงินทดแทนราคามูลค่าที่ลดลงอีกส่วนหนึ่งด้วย
สิทธิและความรับผิดชอบของผู้เช่า (หลังได้รับสิทธิในการประกอบกิจการแล้ว)
- ค่าเช่าพื้นที่โครงการในระยะ 5 ปีแรกมีอัตราปีละ 1.30 ล้านบาท โดยปรับให้เพิ่มอีกร้อยละ 5.00 ทุก ๆ 5 ปี
และส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการจอดรถและค่าเช่าอาคาร ค่าบริการและ/หรือค่าเช่า ติดตั้งป้ายโฆษณา ใน
อัตราร้อยละ 3.00 ของรายได้ที่ได้รับนั้นๆ

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ปี 1-5
1.30 ลบ.

ปี 6-10
1.37 ลบ.

ตารางการชาระค่าเช่าที่ดิน
ปี 11-15
ปี 16-20
1.43 ลบ.
1.50 ลบ.
รวม

ปี 21-25
1.58 ลบ.

ปี 26-30
1.66 ลบ.
44.21

- ผู้เช่าสามารถปรับค่าเช่าอาคารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ได้ทุกๆ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้เช่า
ก่อน และสามารถปรับค่าบริการจอดรถได้ไม่เกิน 5 บาท/ชั่วโมง ทุกๆ 5 ปี
- ผู้เช่ามีสิทธินาพื้นที่โครงการ ออกให้เช่าช่วงเพื่อ ประกอบกิจการ หาประโยชน์เชิงพาณิชย์ และให้บริการที่
จอดรถได้
- ผู้เช่าตกลงโอนสิทธิ และหน้าที่ภ ายใต้สัญ ญาเช่าระหว่างผู้เช่าและผู้เช่าช่วง ให้แ ก่ผู้ให้เช่า รวมถึงเงิน
ประกัน ค่าเช่าล่วงหน้า หากสัญญาสิ้นสุดลง
- ผู้เช่าช่วง ไม่มีสิทธิ์ให้บุคคลอื่นเช่าช่วงต่ออีกทอดนึง
- ผู้เช่ามีหน้าที่ทาสีอ าคารใหม่อ ย่างน้อยทุกระยะเวลา 6 ปี/ ครั้ง แต่หากสีอ าคารยังอยู่ในสภาพดี ผู้เช่า
สามารถเสนอขยายระยะเวลาการทาสีต่อผู้ให้เช่าได้
- ผู้เช่ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ
- ผู้เช่ามีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการขอติดตั้งหรือขอใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ โดยผู้ให้เช่ามีสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่า วจากผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแบ่ง
ส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ให้เช่า
- ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการ
เองทั้งหมด

หมายเหตุ: * มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ TKS ผ่านทาง
บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จากัด (SRCH) ซึง่ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ SRCH

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

5.1.1. แผนที่ของโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์

5.1.2. รูปภาพโฉนดที่ดินของโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

5.1.3. รูปภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

5.1.4. แบบจาลองของโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์
อาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์ เป็นอาคาร 5 ชั้น พื้นที่ทั้งสิ้น 6,400.00 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งปัจจุบันเป็นลานจอดรถ A (ที่ตั้งของโครงการอาคารจอดรถ) ที่มี
เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน ซึ่งสามารถรองรับรถได้ประมาณ 500 คัน
นอกจากนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มีแผนการขยายโรงพยาบาล จากจานวนเตียง
541 เตียง เพิ่มเป็น 750 เตียงในอนาคต ซึ่งในปัจจุบัน ลานจอดรถ A และ ลานจอดรถ B ที่สามารถรองรับจานวนรถ
หมุนเวียนมาใช้บริการเฉลี่ยมากกว่า 2,000 คันต่อวัน อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการรับจอดรถของผู้ป่วยและผู้มาเยีย่ ม
ไข้ได้
TKS มีแผนที่จะก่อสร้างและออกแบบชั้นที่ 1 ของอาคารให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยจะจัดให้มีร้านค้า
โรงอาหารและธนาคาร เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ญาติ บุคลากรของโรงพยาบาล นักศึกษาและบุคคลอื่นที่
สัญจรมาในบริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีแผนที่จะจัดเก็บค่าเช่าประมาณ 550 บาทต่อตาราง
เมตร ซึ่ง TKS มีแผนที่จะทาพื้นที่เพื่อการโฆษณา และจะจัดเก็บรายได้จากการโฆษณาดังกล่าวอีกด้วย สาหรับชั้นที่ 2
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ถึง ชั้นที่ 5 ของอาคารจอดรถ TKS จะออกแบบและก่อสร้างเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถ ซึ่งจะสามารถรองรับรถยนต์ได้ชั้นละ
252 คัน รวมทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นจานวน 1,008 คัน (ไม่รวมจอดซ้อนคัน) โดยมีรายละเอียดการใช้งานของอาคารดังกล่าว
ดังต่อไปนี้
ตารางสรุปรายละเอียดลักษณะการใช้งานและพื้นที่ของโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์
ชั้นที่
1

2

3

4

5

ลักษณะการใช้งาน
พื้นที่ให้เช่า
ร้านค้า
ร้านค้าปลีก
โรงอาหาร
ธนาคาร
ทางเดินและอื่นๆ
ลานจอดรถ
พื้นที่จอดรถ
ทางรถวิ่งและพื้นที่ใช้สอยอื่น
ลานจอดรถ
พื้นที่จอดรถ
ทางรถวิ่งและพื้นที่ใช้สอยอื่น
ลานจอดรถ
พื้นที่จอดรถ
ทางรถวิ่งและพื้นที่ใช้สอยอื่น
ลานจอดรถ
พื้นที่จอดรถ
ทางรถวิ่งและพื้นที่ใช้สอยอื่น
รวม

พื้นที่ (ตรม.)
5,200
3,683
683
548
286
1,200
6,400
3,024
3,376
6,400
3,024
3,376
6,400
3,024
3,376
6,400
3,024
3,376
32,000

นอกจากนี้แผนเงินลงทุนจานวน 350.00 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินลงทุนก่อสร้างอาคารและระบบประกอบอาคาร
อาทิ ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบปรับอากาศ
ระบบน้าดี ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารสูง 5 ชั้น จานวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 310.00
ล้านบาท และ เงินลงทุนระบบบริหารอาคารจอดรถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จานวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 40.00 ล้านบาท
สามารถสรุปได้ ดังตาราง
ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุนในโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์
ลาดับที่
รายละเอียดการลงทุน
1
ก่อสร้างอาคารและระบบประกอบอาคาร
2
ระบบบริหารอาคารจอดรถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
รวม

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)

มูลค่า (ล้านบาท)
310.00
40.00
350.00
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

รูปภาพจาลองโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์

แบบจาลองอาคารจอดรถ (ด้านหน้า)

แบบจาลองอาคารจอดรถจากระยะไกล

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

แบบจาลองอาคารจอดรถ (ด้านข้าง)

แบบจาลองอาคารจอดรถ (ด้านข้าง)

แบบจาลองอาคารจอดรถ (ด้านหลัง)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

5.1.5. แผนผังของโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์

การหมุนเวียนของการจราจร

ทางเข้า
OI
UN
T

ทางออก
ทางออกสาหรับรถ
ฉุกเฉิน

แบบร่างแผนผังการหมุนเวียนของการจราจร

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด (APM)
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

แผนผังชั้นที่ 1
แผนผังชั้นที่ 1
พื้นที่ให้เช่า 5,200.00 ตารางเมตร
แบ่งเป็น
• ร้านค้าขนาดใหญ่ 3,683.00 ตาราง
เมตร
• ร้านค้าขนาดเล็ก 683.00 ตารางเมตร

• โรงอาหาร 548.00 ตารางเมตร
• ธนาคาร 286.00 ตารางเมตร

แผนผังชั้นที่ 2-4
แผนผังชั้นที่ 2-4

ทางวิ่ง
พื้นที่จอด
รถ

•

พื้นที่จอดรถ จานวน 252 คัน พืน้ ที่
3,024.00 ตารางเมตร

•

ทางวิง่ รถ ห้องน้า บันไดลิฟต์ และพื้นที่
ใช้สอยอื่น 3,376.00 ตารางเมตร

ห้องน้า
บันไดและลิฟต์
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

แผนผังชั้นที่ 5

แผนผังชั้นที่ 5

ทางรถวิ่ง
พื้นที่จอด
รถ

•

พื้นที่จอดรถ จานวน 252 คัน
พื้นที่ 3,024.00 ตารางเมตร

•

ทางวิง่ รถ ห้องน้า บันไดลิฟต์ และ
พื้นที่ใช้สอยอื่น 3,376.00 ตาราง
เมตร

ห้องน้า
บันไดและ
ลิฟต์

5.2. ตารางการชาระค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
TKS ตกลงเช่าที่ดินกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอัตราเริ่มต้น ปีละ 1.30 ล้านบาท โดยจะปรับค่าเช่าขึ้นใน
อัตราร้อยละ 5 ทุก 5 ปี เป็นระยะเวลา 30 ปี ทาให้ TKS ต้องจ่ายค่าเช่าประมาณ 44.21 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลา
ปีที่ 1-5

ค่าเช่าต่อปี (ล้านบาท)
1.30

รวมค่าเช่าต่อ 5 ปี (ล้านบาท)
6.50

ปีที่ 6-10

1.37

6.85

ปีที่ 11-15

1.43

7.15

ปีที่ 16-20

1.50

7.50

ปีที่ 21-25

1.58

7.90

ปีที่ 26-30

1.66

8.30
44.21

รวม
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

5.3. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ลาดับ
ที่

1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1

รายละเอียด

ลงนามในสัญญาการ
ก่อสร้างอาคารและบริหาร
ที่จอดรถ
แบบร่างโครงการ
แบบขออนุญาตก่อสร้าง
และแบบก่อสร้าง
ทาแบบขออนุญาตก่อสร้าง
จัดทาแบบก่อสร้าง
เปิดประมูลโครงการ
ก่อสร้าง
เปรียบเทียบผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง
ลงนามในสัญญาผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบผู้รับเหมาก่อสร้าง
ลงนามในสัญญา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
คัดเลือกวัสดุก่อสร้าง

ระยะเวลา
(วัน)
ก.ค.
60

ปี 2560
ส.ค. ก.ย.
60 60

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
60 60 60

ปี 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
61 61 61 . 61 61 61 61

ส.ค. ก.ย.
61 61

1
1
45
30
30
56
10
1
15
1
401
42.25
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
61 61 61

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

ลาดับ
ที่

รายละเอียด

ระยะเวลา
(วัน)
ก.ค.
60

ปี 2560
ส.ค. ก.ย.
60 60

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
60 60 60

ปี 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
61 61 61 . 61 61 61 61

ส.ค. ก.ย.
61 61

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง
จัดทาแบบงานโดยละเอียด
เตรียมการก่อสร้าง
งานเสาเข็ม
งานฐานราก
งานพื้น
ก่อสร้างชั้นที่ 1
ก่อสร้างชั้นที่ 2
ก่อสร้างชั้นที่ 3
ก่อสร้างชั้นที่ 4
ก่อสร้างชั้นที่ 5
งานภายนอก
งานระบบวิศวกรรมประกอบ
5.14
อาคาร
5.15 ส่งมอบพท้นที่ให้ผู้เช่า
5.16 เปิดบริการ
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท
งานบริหารอาคารจอดรถ และพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการดังกล่าว จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษทั
ซึ่งมีความแน่นอนของรายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี และจะสามารถสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัท
ได้ อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการให้บริการที่จอดรถ พร้อมพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่อไป ในขณะที่บริษัทยังมุ่งเน้นในการ
ประกอบธุรกิจหลักเช่นเดิม
7. แหล่งที่มาของเงินทุนของโครงการ
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท ในการลงทุนโครงการอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) มีแนวทางดังต่อไปนี้
แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน1
เงินลงทุนส่วนของผู้ถือหุ้น2
รวม

(ล้านบาท)
การใช้ไปของเงินทุน
(ล้านบาท)
250.00 งานก่ อ สร้ า งอาคารจอดรถและพื้ น ที่ เ ชิ ง
350.003
100.00 พาณิชย์
350.00
รวม
350.00

หมายเหตุ: 1บริษัทได้รับจดหมายแจ้งเจตจานง (Letter of Intent) จากสถานบันการเงินที่มีแห่งหนึ่งในการสนับสนุน
สิ้นเชื่อสาหรับโครงการดังกล่าวเป็นวงเงิน 250.00 ล้านบาท
2
งบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ 30 มิ.ย. 60 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 150.18
ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินลงทุนชั่วคราวประมาณ 289.06 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้สนับสนุน
เงินตามสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 80.00 หรือประมาณ 80.00 ล้านบาท บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ
เคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จากัด ร้อยละ 10.00 หรือประมาณ 10.00 ล้านบาท และบริษัท ทีฆทัศน์ จากัด
ร้อยละ 10.00 หรือประมาณ 10.00 ล้านบาท
3
ค่าเช่าพื้นที่รวม 44.21 ล้านบาท จะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดาเนินกิจการของ TKS มาชาระในแต่ละ
ปี
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เอกสารแนบ 4
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
ตามที่ ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “SR”) ครั ง้ ที่ 8/2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ของ
บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (“T-Holding”) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.50 บาท คิดเป็ นมูลค่า 268,450,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบแทนการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
จาก T-Holding ได้ แก่ ทรัพย์สิน หนี ้สิน สิทธิ์ หน้ าที่และความรับผิดชอบทังหมด
้
ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ
วันโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ซึง่ รวมถึง หุ้นสามัญของ บริ ษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”) ซึง่ T เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้น
โดย T-Holding จานวน 59,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชาระแล้ วของเทคโทรนิค ด้ วย
วิ ธี ก ารโอนกิ จ การทัง้ หมด (Entire Business Transfer: EBT) (รวมเรี ย กว่ า “กิ จ การทั ง้ หมดของ T-Holding”) โดย
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding มีมลู ค่าเท่ากับ 313,450,000 บาท บริ ษัทฯ แบ่งชาระค่าตอบแทนเป็ น
เงินสดจานวน 45,000,000 บาทให้ แก่ T-Holding และชาระเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR จานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของ T-Holding1 ทังนี
้ ้ การเสนอขายหุ้นสามัญ SR จานวน 76,700,000 หุ้น มีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึง่
เป็ นการเสนอขายที่ไม่ มีส่วนลดจากราคาตลาด ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด จะต้ องได้ รับการอนุญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต. และจะต้ องได้ รับความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้มา
ประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครัง้ ที่ 2/2560
แม้ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ซื ้อและ
รับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding รวมถึงการเข้ าทาสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
สัญญาตกลงกระทาการ และเอกสาร
อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การท ารายการแล้ ว การเข้ า ท ารายการที่ เกี่ ย วข้ อ งดังกล่ า วจะเกิ ด ขึน้ ได้ โดยเงื่ อ นไข ( Condition
Precedent) ดังต่อไปนี ้
(ก)

1

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทังอนุ
้ มัติเรื่ อง
ต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึน้ ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึน้ อยู่กับความ
สมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) ซึ่งภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้
อนุมตั เิ รื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
T-Holding จะโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริษัทฯ และจด
ทะเบียนเลิกบริ ษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้ การชาระบัญชีของ T-Holding ทรัพย์สินทังหมดที
้
่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ THolding จะถูกโอนคืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ซึง่ ในกรณีนี ้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถูกโอนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ THolding ดังนัน้ เพื่ อเป็ น การลดขัน้ ตอนดังกล่ าว T-Holding จึงกาหนดในสัญ ญาโอนกิ จการทัง้ หมดเกี่ ยวกับวิธี การชาระ
ค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ บริ ษัทฯ ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นเงินสดให้ แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่ม
ทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง
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(ข)

คุณ ต่อโชค เล้ า ลือชัย และคุณ ชัชวาล เจตจานงกิ จ ลงนามในสัญ ญาตกลงกระท าการกับ บริ ษั ท ฯ
เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ ามขาย (Lock-up) โดยได้ ลงนามในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรี ยบร้ อยแล้ ว

(ค)

ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการกระทาใดๆ เกิดขึน้ หรื อถู กทาให้ เกิดขึน้ หรื อมีเหตุอนั
ควรคาดได้ ว่าจะเกิดขึ ้น ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ T หรื อขัดขวางการ
ทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
โดยกาหนดการและการชาระราคาโอนกิจการ
ทังหมดเป็
้
นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ง)

ไม่มีกฎหมายที่ใช้ บงั คับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรื ออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึง่ ห้ ามมิให้ มีการโอนกิจการทังหมด
้

(จ)

ไม่มีการฟ้องร้ องหรื อดาเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรื อ T จะเป็ นโจทก์หรื อจาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผล
ต่อความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทังหมดตามสั
้
ญญาโอนกิจการทังหมด
้
รวมทังไม่
้ มีการดาเนินการ
ทางกฎหมาย หรื อการดาเนินการโดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้ แย้ งการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา
โอนกิจการทังหมด
้

(ฉ)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ T-Holding มีมติอนุมตั ิในเรื่ องการโอน
กิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ รวมถึง การเข้ าทาสัญญาโอนกิจการ และดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ การโอน
กิจการทังหมดเสร็
้
จสิ ้นสมบูรณ์ เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ช)

T-Holding ดาเนินการให้ คณะกรรมการของ T มีมติเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นของ T ในวันโอนกิจการ เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการผู้มีอานาจของ T ตามที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อจากบริ ษัทฯ เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ซ)

เทคโทรนิ ค โฮลดิ ง้ ด าเนิ น การให้ เทคโทรนิ ค ขอความยิ น ยอมจากผู้ ให้ สิ น เชื่ อ ในการโอนหุ้ น
เทคโทรนิค ให้ แก่บริ ษัทฯ และยกเว้ นมิให้ เหตุดงั กล่าวเป็ นการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่ เทคโทรนิค มีกบั ผู้ให้
สินเชื่อ และส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการให้ ความยินยอมของธนาคารให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อตรวจสอบ
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด มีข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1.

รายละเอียดการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นเสนอขายที่ออก
ใหม่ และราคาตลาด
1.1.

รายละเอียดของการเสนอขาย

บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding เพื่อเป็ นการตอบแทนการซื ้อ
และรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ราคาเสนอ
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ขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR แล้ ว ผู้ถือหุ้นเดิมของ
T-Holding จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นใน SR เป็ นจานวนรวมกันเท่ากับร้ อยละ 11.33 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ภายหลังจากที่ T-Holding โอนกิจการทังหมดให้
้
กบั บริ ษัทฯ แล้ ว T-Holding จะจดทะเบียนเลิกกิจการ
กั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ภายในปี 2560 และด าเนิ น การแจกจ่ า ยทรั พ ย์ สิ น ตาม
กระบวนการชาระบัญชี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป ส่วน T-Holding จะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ คุณต่อโชค เล้ า
ลือชัย และคุณชัชวาล เจตจานงกิจ จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใน T ต่อไป
ตารางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ SR ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นของ T-Holding

ผู้ถอื หุ้น T-Holding
1 นายต่อโชค เล้ าลือชัย
2 นายชัชวาล เจตจานงกิจ
3 นางวรรณี เจตจานงกิจ
รวม

จานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
จานวนหุ้น
ร้ อยละจานวนหุ้น ทุนของ SR ที่ได้ รับ
T-Holding
ของ T-Holding
จัดสรร (หุ้น)
(หุ้น)
36,000
23,999
1
60,000

60.00
39.998
0.002
100.00

46,020,000
30,680,000
76,700,000

หมายเหตุ: นางวรรณี เจตจานงกิจ เป็ นคูส่ มรสของนายชัชวาล เจตจานงกิจ

การออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของ SR เพื่ อชาระเป็ นค่า ตอบแทนการซือ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ
T-Holding เป็ นการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน ในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง”) เนื่องจากนายต่อโชค เล้ าลือชัย กรรมการและผู้ถือหุ้น
ปัจจุบนั ของ T-Holding นัน้ เป็ นบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัท อันเนื่องมาจากการ
รับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ต่อไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.03 (ข้ อมูลเพิ่มเติม บริ ษัท ฯ
แจ้ งในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ในการซื ้อและรับโอนกิจการ
ทังหมดของ
้
T-Holding) โดยมีความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ ดังนี ้
T-Holding
ผู้รายชื่อผู้ท่ มี ีความสัมพันธ์
1
2

นายต่อโชค เล้ าลือชัย
นายชัชวาล เจตจานงกิจ

ดารงตาแหน่ ง
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

T
สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
60.00
40.00

ดารงตาแหน่ ง
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

หมายเหตุ: T เป็ น บริ ษัท ย่อย ของ T-Holding และ หลังการโอนกิจการทังหมด
้
T จะเป็ นบริ ษัท ย่อยของ SR โดยนายต่อโชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล
เจตจานงกิจ จะยังคงดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ T ต่อไป

Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com
หน้ า 3 จาก 17

เอกสารแนบ 4
1.2.

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

บริ ษัทฯ กาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน SR ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท จานวน 76,700,000 หุ้นโดย
บริ ษั ทฯ ได้ ใช้ หลักเกณฑ์ การกาหนดราคาของบริ ษั ทฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้ างอิงการประเมิ น มูลค่า
ยุติ ธ รรมตามวิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow) และมี ส มมติ ฐ านที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ ผลการ
ดาเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ นต้ น ซึง่ ได้ จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษัทฯ ในการปรับปรุงข้ อมูลธุรกิจทังบริ
้ ษัทฯ และ T ให้ สะท้ อนถึงการดาเนินงานในอนาคต
หาก ณ วันที่ผ้ ถู ือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ได้ รับการจั ดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว
เป็ นราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้ รับหุ้นสามัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่
น้ อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริ ษัทฯ จะ
ห้ ามผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ไม่ให้ นาหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทดังกล่าวออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วนั ที่ห้ นุ เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของ เทค
โทรนิค โฮลดิ ้ง สามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ าม
ขาย
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up)
หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(ก) ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาทังหมด
้
5 (ห้ า) ปี นับจากวันที่ห้ นุ เพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ (“ระยะเวลาการห้ ามขาย”)
(ข) ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงว่า จะไม่จาหน่าย จ่าย หรื อโอน หุ้น
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ก่อภาระผูกพันหรื อกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้ ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ตกไปอยูก่ บั บุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
ระยะเวลา
วันแรกที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงวันครบรอบปี ที่ 2
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 2 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 3
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 3 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 4
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 4 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 5

สัดส่ วนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ห้ามขาย
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
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(ค) ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงจะดาเนินการให้ นายทะเบียน

หลัก ทรัพ ย์ ของบริ ษั ทฯ ออกใบหุ้น ส าหรั บ หุ้น เพิ่ ม ทุนของบริ ษั ท ฯ และส่ งมอบใบหุ้น ดังกล่ า ว
ทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยบริษัทฯ ตกลงที่จะคืนใบหุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนที่ไม่ถกู จากัดการห้ ามขายที่กาหนดในข้ อ (ข) ตามระยะเวลาที่กาหนด
1.3.

การกาหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยน ้าหนักของหุ้น SR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ อนุมัติเรื่ องการเสนอขายหุ้นดังกล่าว คือ ตังแต่
้ วันที่ 18 กรกฎาคม
2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
2.

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้ เงิน และรายละเอียดโครงการ
2.1.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้ เงิน

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ คือ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมด
้
ของ T-Holding โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้น ละ 3.50 บาท และจัดสรรให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ T-Holding ภายหลังจากที่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทารายการดังกล่าวบริ ษัทฯ .จะรับโอนกิจการทัง้ หมดของ T-Holding ซึ่งคือหุ้น
สามัญของ T จานวน 59,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
เหตุที่บริ ษัทฯ เลือกชาระค่าตอบแทนการกิจการทังหมดของ
้
T – Holding จานวน 313,450,000 บาท
ส่วนหนึ่งเป็ นหุ้นจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50
บาท คิดเป็ น 268,450,000 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจานวนดังกล่าวในรูปของเงินสด โดยทัง้
รายการนีจ้ ะมีการชาระค่าตอบแทนในรู ปของเงินสดจานวนไม่เกิน 45,000,000 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีสภาพ
คล่องไปใช้ สาหรั บการลงทุนในธุรกิ จอื่น เพิ่ มเติ ม นอกจากนี ้ การชาระค่าตอบแทนในรู ป ของหุ้นสามัญ ของ
บริ ษัทฯ ถึงแม้ จะเกิด Control Dilution และ EPS Dilution ประมาณร้ อยละ 11.33 แต่คาดว่า T จะสามารถทา
กาไรสุทธิเพื่อทดแทนในส่วนของ EPS Dilution ได้
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 T ประกอบไปด้ วย สินทรัพย์และส่วนของหนี ้สิน ดังนี ้
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม

งบการเงินของ T
(ล้ านบาท)
101.55
53.94
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หมายเหตุ: 1) T-Holding ไม่ได้ มีการจัดทางบการเงินรวมที่สะท้ อนผลประกอบการจาก T
2) ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ T-Holding คือเงินลงทุนในกิจการ T ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ที่
T-Holding ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
3) งบการเงินงวด 6 เดือน สิ ้นสุด วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เป็ นเพียงงบการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของ T
ซึ่ง ยัง ไม่ ไ ด้ ผ่ า นการสอบทานและ/หรื อ ตรวจสอบโดยผู้ ส อบบั ญ ชี ข อง T ทัง้ นี ง้ บการเงิ น ดัง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิ ดเผยให้ ทราบข้ อมูลเท่านัน้ ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่ได้ มีหน้ าที่ สอบทานและ/
หรื อตรวจสอบ ความถูกต้ องของงบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ได้ รับการยอมรับเป็ นการทัว่ ไป

2.2.

รายละเอียดโครงการที่บริ ษัทฯ และหรื อบริ ษัทย่อยจะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ ในโครงการ

ทังนี
้ ้ ภายหลังการซื ้อและรับ โอนกิ จการทัง้ หมดของ T-Holding แล้ ว บริ ษั ทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ
99.99 ใน T ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดของ T
1)

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ

วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้ สานักงาน
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้ ว
มูลค่ าที่ตราไว้
2)
1.
2.

29 กรกฎาคม 2547
1) ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของ
ไหลในระบบท่อ (Flow Specialist)
2) ตัวแทนจัดจาหน่าย และให้ บริ การ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ควบคุมและวัด
อัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ
14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขมุ วิท ตาบลเนินพระ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
6,000,000 บาท
60,000 หุ้น
100 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการของ T มีดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ T
นายชัชวาล
เจตจานงกิจ
นายต่อโชค
เล้ าลือชัย

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม: กรรมการคนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

3)

ผู้ถือหุ้นของ T ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น T
1. บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด
2. นายต่อโชค
เล้ าลือชัย
3. นายชัชวาล
เจตจานงกิจ
รวมจานวนหุ้น

จานวนหุ้น
59,998
1
1
60,000

ร้ อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด
100.00
0.00
0.00
100.00

Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com
หน้ า 6 จาก 17

เอกสารแนบ 4
4)

ข้ อมูลสรุปฐานะการเงินละผลการดาเนินงานของ T
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนื ้อื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
กาไรสะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย : ล้ านบาท

รายได้ จากการขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริการ
กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและ บริการ
ต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้
กาไรสาหรับงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)

12.19
35.11
2.14
49.78
15.40
27.98
77.75

14.88
22.33
3.57
50.49
15.33
23.59
74.08

15.86
46.62
3.43
87.25
18.24
29.29
116.54

17.78
34.41
2.83
73.73
16.80
27.82
101.55

29.54
35.19
24.93
60.12

40.29
46.98
12.86
59.84

46.81
66.47
10.02
76.49

24.26
45.69
8.25
53.94

6.00
11.63
17.63
77.75

6.00
8.24
14.24
74.08

6.00
34.05
40.05
116.54

6.00
41.61
50.06
101.55

สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
133.09
199.57
107.64
150.30
25.45
49.27
1.63
1.03
23.21
38.87
1.50
4.86
2.37
6.57

ปี 2559
ตรวจสอบ
254.83
188.40
66.43
4.80
37.51
7.90
25.81

สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
82.15
55.15
27.00
0.46
17.18
2.72
7.56
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2.3.

โอกาสที่ จ ะสร้ างรายได้ ให้ กับ บริ ษั ท ฯ และผลกระทบที่ ค าดว่ า เกิ ด ขึน้ ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น
โครงการได้ สาเร็จและความเสี่ยงจากการดาเนินการโครงการ

2.3.1. โอกาสที่จะสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ
เดิมบริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั ระบบท่อส่งก๊ าซแรงดันสูงและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงระบบปั๊ มอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ ภายหลังการรับโอนหุ้นของ T มาจากการซื ้อและรับ
โอนกิจการทังหมด
้
และ T เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัทแล้ ว T จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์
และการให้ บริ การที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ ส าหรั บการเป็ นผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัด
อัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทังเป็
้ นผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2.3.2. ผลกระทบที่ ค าดว่ า เกิ ด ขึน้ ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น โครงการได้ ส าเร็ จและความเสี่ ย งจากการ
ดาเนินการโครงการ
 กรณีที่ T ไม่สามารถดาเนินการได้ ตามแผนที่คาดการณ์ ไว้ อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตรากาไรของ
บริ ษัทฯ ที่อาจจะลดลง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของ T เนื่องจาก T เป็ น
บริ ษัทที่มีประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมและได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า อีกทังยั
้ งเป็ น ธุรกิจที่มี
ความคล้ ายคลึงกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
 ความเสี่ ย งจากการพึ่ งพิ งกลุ่ม ธุร กิ จ พลังงานและปิ โตรเคมี จากข้ อ มูล T ด าเนิ น ธุรกิ จ เป็ น
ผู้ออกแบบ และติดตังระบบควบคุ
้
มและวัดอัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทัง้
เป็ นผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย โดยมีกลุ่มลุกค้ าในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิ โตรเคมี
เป็ นหลัก ในกรณี ที่ธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตติดลบอาจจะส่งผลกระทบทางตรงต่อรายได้ ของ
บริ ษั ท อย่างไรก็ตาม T ได้ ตระหนักถึงปั จจัยเสี่ ยงดังกล่าว จึงได้ เพิ่ มการให้ บริ การในลักษณะ
งานวัดที่มีการประยุกต์ใช้ นวตกรรม (Innovative Service) เช่น การใช้ เทคโนโลยีไร้ สายในการวัด
เพื่ อบ ารุ งซ่อมแซมมาตรวัด รวมไปถึงการขยายการให้ บริ การไปยังกลุ่ม ลุกค้ า อื่น เช่น Power
Saving Management ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ต โดยใช้ มาตรวัดลม เพื่ อลดการพึ่ งพิ งกลุ่ม
ลูกค้ าพลังงานและปิ โตรเคมี
 ความเสี่ ยงในการลาออกของผู้บ ริ ห ารหลักของ T คือ นายต่อโชค เล้ าลื อชัย และนายชัชวาล
เจตจานงกิ จ อาจลาออกและไปด าเนิ ธุรกิ จ ในลัก ษณะเดี ย วกัน อย่ า งไรก็ ต ามตามข้ อ ตกลง
บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนส่วนหนึงเป็ นหุ้นให้ แก่ทงสองท่
ั้
าน และสามารถขายได้ ตามเงื่อนไขที่
ตกลงไว้ เพื่ อเป็ นแรงจูงใจในการทางานร่ วมกับกลุ่ม SR อีกทัง้ นอกจากนี บ้ ริ ษั ทฯ ยังแต่งตัง้
นายต่อโชค เล้ าลือชัย เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ เทียบเท่ากับผู้บริ หาร และให้ สิทธิในการ
บริ หารตามกรอบนโยบายของบริ ษัท แก่ นายต่อโชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ใน
การบริ หาร T ทังนี
้ ้ นายต่อโชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ได้ ลงนามในสัญญาใน
Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com
หน้ า 8 จาก 17

เอกสารแนบ 4
สัญ ญาแก้ ไขเพิ่ มเติมตกลงกระทาการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งจะระบุระยะเวลาห้ ามทา
ธุรกิ จ ที่ แข่ งขัน กัน ได้ หลังจากที่ ทัง้ สองท่ า นลาออกเป็ น ระยะเวลา 2 ปี รวมไปถึง บริ ษั ท ฯ จะ
ดาเนินการจัดทา Succession Plan เพื่อให้ สืบทอดการบริ หารต่อจากทังสองท่
้
านในอนาคตเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการพึง่ พิงทังสองท่
้
าน
 ความเสี่ยงจากการเข้ าค ้าประกันวงเงินสินเชื่อแทนผู้ถือหุ้นเดิม สืบเนื่องจาก T มีวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบัน การเงิ น และ T-Holding ในฐานะผู้ถื อ หุ้น ของ T ได้ เข้ า ค า้ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน ทัง้ นีเ้ มื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นมาเป็ นบริ ษัทฯ ถือหุ้น ร้ อยละ
99.99 ทางสถาบันการเงินอาจขอให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการเป็ นผู้ค ้าประกันแทนผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็
ตามทางบริ ษัทฯ จะดาเนินการเจรจากับสถาบันการเงิน รวมไปถึง การกาหนดนโยบายการกู้เงิน
ของบริ ษัทย่อยในอนาคต
2.4.

งบประมาณทัง้ หมดที่ ค าดว่ า จะใช้ ในเบื อ้ งต้ น และงบประมาณทัง้ หมดที่ ค าดว่ า จะต้ อ งใช้ เพื่ อให้
โครงการสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ จะซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ T-Holding ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 313,450,000 บาท โดย
บริ ษั ท ฯ จะแบ่งช าระค่า ซือ้ และรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดดังกล่า วเป็ น เงิ นสด จ านวน 45,000,000 บาทให้ แ ก่
T-Holding และส่ว นที่เหลือจานวน 268,450,000 บาท บริ ษั ทฯ จะชาระด้ ว ยหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษั ท ฯ
จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ห้ นุ ละ
3.50 บาท อย่างไรก็ตาม การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding โดยกระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
นัน้ บริ ษัทฯ เบื ้องต้ นคาดว่า ไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมประการใดที่ต้องใช้ เพิ่ม เพื่อให้ ดาเนินธุรกิจได้ อย่างเนื่อง
และสร้ างรายได้ ให้ กบั กลุม่ บริ ษัท
3.

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
3.1.
=
=

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย − ราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
3.02 − 3.08
3.02

= -ร้ อยละ 1.66

Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com
หน้ า 9 จาก 17

เอกสารแนบ 4
การคานวณราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =





(จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว × ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย )+(จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ×ราคาเสอนขาย)

จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาเสนอขาย

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

(จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว+จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน )

600,000,000
76,700,000
3.02
3.50

หุ้น
หุ้น
บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น

(600,000,000 หุ้น × 3.02 )+(76,700,000 หุ้น ×3.50)
(600,000,000 หุ้น + 76,700,000 หุ้น)

= 3.07 บาทต่อหุ้น
การที่บริ ษัทฯ ออกหุ้น เพิ่มทุนและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding นัน้ จะไม่ส่งผลให้ เกิดการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลจากัดในครัง้ นี ้ เป็ นราคาเสนอขายที่สงู กว่าราคา
ตลาดร้ อยละ 15.89
3.2.
=

=

=
3.3.
=

=

=

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
จานวนหุ้นเพิ่มทุน
จานวนหุ้นเพิ่มทุน + จานวนหุ้นเพิ่มทุน

76,700,000 หุ้น
(600,000,000 หุ้น + 76,700,000 หุ้น )

-ร้ อยละ 11.33
การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earing per Share Dilution)
กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย − กาไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย
กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย
0.1240 − 0.1099
0.1240

-ร้ อยละ11.33
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การคานวณกาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังการเสนอขาย
อ้ างอิงกาไรสุทธิจากการดาเนินการ 4 ไตรมาสย้ อนหลังคือ ไตรมาส 2 ปี 2559 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2560
เป็ นจานวนเท่ากับ 74,387,000 บาท
กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง (บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
3.4.

ก่ อนการเสนอขาย หลังการเสนอขาย
74,387,000
600,000,000
676,700,000
0.1240
0.1099

ความคุ้มค่าที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเปรี ยบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
อ้ างอิงข้ อมูลจากประมาณการทางการเงินของทัง้ บริ ษัทฯ และ T ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในปี 2561 โดย
เสมื อนว่ า บริ ษั ทฯ ได้ จัดท างบการเงิน รวมผลการดาเนิ น งานของ T ตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกราคม 2561
เป็ นต้ นไป แสดงให้ ว่าถ้ าบริ ษั ทฯ ได้ รวมผลกาไรสุทธิ ของ T ในปี 2561 ตามประมาณการจะทาให้
บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิ ในงบการเงินรวมเพิ่ มขึน้ ถึงร้ อยละ 28 ซึ่งสูงกว่าการลดลงของกาไรต่อหุ้น ที่
คานวณได้ จากข้ อ 3.3

กาไรสุทธิ (บาท)
EPS (บาทต่อหุ้น)

กลุ่ม SR ก่ อน
รวม T
100,000,000
0.1478

งบรวมกลุ่ม SR
เพิ่มขึน้ /ลดลง
หลังรวม T
28,000,0000
128,000,000 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28
0.32
0.1892 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28
T

หมายเหตุ: 1) จานวนหุ้นที่ใช้ ในการคานวน EPS จานวน 676,700,000 หุ้น เป็ นจานวน Fully-Dilute
2) ข้ อ มูล ข้ า งต้ นเป็ น การประมาณการจากฝ่ ายจัด การของบริ ษั ทฯ เพื่ อ ใช้ ในการน าเสนอให้ แ ก่ ก รรมการ
พิจารณาการเข้ าทารายการ ทังนี
้ ้ยังไม่รวมรายการที่ อาจจะเกิดขึ ้นตามมาตรฐานบัญชี เช่น ค่าความนิยม
หรื อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทอื่น เป็ นต้ น
3) ทังนี
้ ้ตัวเลขกาไรของบริ ษัทฯ และ T อ้ างอิงจากประมาณที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการ โดยปี 2559 บริ ษัทฯ และ T
มีกาไรสุทธิ 101.81ล้ านบาท และ 25.81 ล้ านบาท ตามลาดับ

3.5. ภายหลังการเข้ าทารายการ T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อย ในกลุ่มบริ ษัท (ถือหุ้นโดย SR ร้ อยละ 99.99)
คาดว่าบริ ษัทย่อยจะเพิ่มศักยภายในการประกอบธุรกิจให้ กับกลุ่ม SR และก่อให้ เกิดการสร้ างเสริ มประโยชน์
ร่วมกัน (Synergy) โดยสรุป ได้ ดงั นี ้
(1)

ช่ ว ยเสริ ม สร้ างการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ น้ (Competitive
Advantage) ให้ แก่ ทงั ้ สองบริษัท
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ก.

ขยายสายงานการให้ บ ริ การ และการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ (Product and Service Line
Extension) ให้แก่กลุ่มบริ ษัท ในกลุ่มธุรกิ จการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบปั๊ม
อุตสาหกรรม

เนื่องจาก T เป็ นบริ ษัทที่มีความชานาญด้ านการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัด
อัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ เช่น น ้ามันเชื ้อเพลิง ปิ โตรเคมี นา้ มันดิบ LPG เป็ นต้ น และเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดอัตราการไหล และควบคุมให้ แก่แบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลก
และเป็ นที่นิยมใช้ ในอุตสาหกรรม มีกลุ่มลูกค้ าสาคัญโดยเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจพลังงานเชื ้อเพลิง โรงกลัน่
น ้ามัน โรงไฟฟ้า รวมไปถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจังหวัดระยอง และ
กรุงเทพมหานคร โดย T ดาเนินงานมามากกว่า 30 ปี ซึง่ นับได้ ว่าเป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์และความ
มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหล (Flow Specialist) ได้ รับความ
ไว้ วางใจจากกลุ่มลูกค้ าให้ เป็ นผู้ออกแบบระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ
อาทิ กลุม่ ปตท. กลุม่ ไทยออยล์ กลุม่ บางจาก กลุม่ เอสซีจี เป็ นต้ น
ดังนัน้ ภายหลังการรับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
T จะเป็ นบริ ษัท
ย่อยของกลุม่ บริ ษัทซึง่ จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การที่ครบวงจรมากยิ่งขึ ้นในการ
เป็ นผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทัง้
เป็ นผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้ วย ซึง่ แต่เดิมนัน้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้ างสถานี
วัดระบบท่อส่งก๊ าซแรงดันสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงระบบปั๊มอุตสาหกรรม
ข.

การให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิ ดความได้เปรี ยบและความสามารถในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม และทาให้สามารถรับงานโครงการที ่มีขนาดใหญ่ ขึ้นและครบวงจร
มากยิ่ งขึ้น

หลัง จากการเข้ า ท ารายการแล้ ว T จะกลายเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยในกลุ่ม บริ ษั ท ซึ่ง T จะได้ รั บ
ประโยชน์จากการมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้สนับสนุนทางด้ านการเงิน บุคคลากร เป็ นต้ น นอกจากนัน้ T สามารถ
รับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ ้น ที่ผ่านมา T จะมีความชานาญทางด้ านสถานี
วัดและการควบคุมของไหล แต่จะไม่ได้ รับงานปั๊ มหรื องานท่อ จึงต้ องเจรจากับเจ้ าของโครงการเพื่อขอรับ
งานสถานีวัดและการควบคุมของไหลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปั จจัยทางด้ านการเงิน และบุคคลากร
หลังจากการทารายการแล้ วทาให้ T สามารถเติบโตในธุรกิ จสถานี วัดและการควบคุมของไหลอย่า ง
รวดเร็ วและรับรู้ รายได้ ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากจะได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เองยัง
สามารถขายผลิตภัณฑ์ในโครงการใหญ่ๆ ได้ เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
ค.

บริ ษัทฯ สามารถเพิ่ มโอกาสในการเปิ ดรับโครงการที ่มีขนาดเล็กสาหรับธุรกิ จการสร้างสถานี
วัดก๊ าซ (Gas Metering)
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ปกติแล้ ว บริ ษัทฯ รับงานโครงการสร้ างสถานีวดั ก๊ าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ ้นไป และ
ไม่ได้ รับงานโครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้ านบุคคลากร
และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร แต่หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะวางกลยุทธ์ให้ T เข้ าไปรับ
งานโครงการขนาดเล็ กได้ เนื่ องจากมี ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารน้ อยกว่ าบริ ษั ทฯ โดยบริ ษั ทฯ จะเป็ น
ผู้สนับสนุนงานทางด้ านเทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้ แก่บคุ คลากรของ T
(2)

การบูรณาการองค์ ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้ บริการ

เนื่องจากบริ ษัทฯ และ T มีความรู้และความชานาญ (know-how) เกี่ยวกับการติดตังสถานี
้
วดั และวาง
ระบบในด้ านที่แตกต่างกัน ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน นอกจากนี ้ ความชานาญด้ านการ
ออกแบบสถานีวดั ของ T ทาให้ T สามารถคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดนาเสนอใน
ตลาดมาก่อน และ T ยังสามารถปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ โดยการปรับเปลี่ยนดัดแปลง (Replacement Product of
Modify Product) ซึ่งสามารถตอบสนองกับ ความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจให้ ลูก ค้ า มากขึน้ กว่ า เดิ ม
ตัวอย่างเช่น การติดตังสถานี
้
วัดของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การนาเครื่ องวัดอัตราการไหลของ
ก๊ าซมาประยุกต์ใช้ ในการควบคุมเครื่ องปั๊ มผลเพื่อควบคุมการใช้ กาลังไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Utilities
Management)
(3)

เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการเป็ นผู้ น าด้ า นการออกแบบ และติ ด ตั ง้ สถานี วั ด ในพื น้ ที่ เขตพื น้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC)

การที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มและกระตุ้นการลงทุนในพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกหรื ออีส
เทิร์นซีบอร์ ดถือเป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ การลงทุนและเป็ นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชันน
้ าของประเทศ อาทิ ปิ โตร
เคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัท และ T มีฐานลูกค้ าอยู่ในเขตพืน้ ที่
พิเศษดังกล่าวจานวนหนึ่ง โดยเฉพาะ T ซึง่ มีสานักงานใหญ่อยู่ที่จงั หวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้ าในเขตดังกล่าว
โดยเฉพาะ ดังนัน้ ภายหลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะมีฐานลูกค้ าในเขตพืน้ ที่ภาคตะวันออกมาก
ยิ่งขึน้ และเป็ นการเพิ่ มศักยภาพในการเป็ น ผู้นาการออกแบบ และติดตัง้ งานสถานีวัดและควบคุมการไหลที่
ครอบคลุมก๊ าซแรงดันสูงและของของไหล เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
(4)

บริษัทฯ มีรายได้ และสถานะทางการเงินที่แข่ งแกร่ งขึน้

ภายหลัง จากการเข้ า ท ารายการแล้ ว บริ ษั ท ฯ จะจัด ท างบการเงิ น รวม (Consolidated Financial
Statement) ซึง่ จะต้ องรวมผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสัญญาการโอนกิจการทังหมด
้
บริ ษัทฯ จะรับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของ T ซึง่ มีผลทาให้ T เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่
4 ของปี 2560 เป็ นต้ นไป
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ทังนี
้ ้ หากพิจารณาผลประกอบการประจางวดปี 2559 ของ T นัน้ T มีรายได้ จาการขายและให้ บริ การ
จานวน 254.83 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 25.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 10.13 อีกทังยั
้ งมี
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 0.66 เท่า
4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ในเรื่ องต่ างๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.73/2558 เรื่ อง รายการในหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขอ
อนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหลักทรัพย์
4.1.

ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

การกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ หุ้นละ 3.50 บาท บริ ษัทฯ ได้ ใช้ หลักเกณฑ์ การกาหนด
ราคาของบริ ษั ท ฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้ า งอิงการประเมิ น มูล ค่า ยุติธรรมตามวิ ธีคิดลดกระแสเงิ นสด
(Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สาคัญได้ แก่ ผลการดาเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโต
ของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ นต้ น ซึง่ ได้ จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ในการปรับปรุงข้ อมูลธุรกิจทัง้
ของบริ ษัทฯ และ T ให้ สะท้ อนถึงการดาเนินงานในอนาคต
ทังนี
้ ้ ราคาที่ฝ่ายจัดการได้ ทาการประเมินมูลค่า T เพื่อให้ คณะกรรมการได้ พิจารณา อยูใ่ นระหว่างช่วง
ราคา 300,560,000 – 364,9400,000 บาท โดยมี สมมติฐานทางการเงินที่ส าคัญ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังนี ้
Marketability
Terminal
NPV
บริษัท
Ke
IRR
Discount
Growth
(บาท)
T
13.34%
20%
1%
7,452,068
14.33%
คณะกรรมการได้ พิจารณาข้ อมูลตามตารางข้ างต้ น จึงมีความเห็นว่าราคาที่ตกลงในการเจรจารับโอน
กิจการทังหมดของ
้
T-Holding จานวน 313,450,000 บาท จึงเป็ นราคาที่มีความเหมาะสมเนื่องจากอยู่ในช่ วง
ราคาที่บริ ษัทฯ ประเมินมูลค่า T ได้ รวมทังผลตอบแทน
้
IRR ร้ อยละ 14.33 มากกว่าต้ นทุนเงินทุนของบริ ษัทฯ
ตามข้ อสมมติฐานข้ างต้ น
นอกจากนี ้ เกณฑ์ ที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการกาหนดราคาหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษั ทฯ ที่จะออกให้ กับ THolding นัน้ พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เฉลี่ยในช่วง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้น (ข้ อมูล
จาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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4.2.

เหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ T-Holding เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมด
้
มี
ความเหมาะสมแล้ วเนื่องจาก บริ ษัทฯ มีความประสงค์ จะรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ซึง่ ก็คือ ทรัพย์สิน
หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดทังหมด
้
ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
ซึ่ง
รวมถึง หุ้นสามัญของ T ซึ่ง T ประกอบธุรกิจที่มีความคล้ ายคลึงและเสริ มกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ทางด้ านการ
ออกแบบ ติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหล และเป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจมา
อย่างยาวนาน มีผลกาไรในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามข้ อ 3.4 ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นและยังได้ พิจารณา
ถึงอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของ T มากถึง ร้ อยละ 98.72 (อ้ างอิงงบการเงินตรวจสอบแล้ ว ปี 2559) เป็ นข้ อ
พิจาณาในการตัดสินใจ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ พิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นคือ คุณต่อโชค
เล้ าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจานงกิจ แล้ วว่าเป็ นบุคคลที่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกับกลุม่ SR ได้ เป็ น
อย่างดี โดยทังสองท่
้
านมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องและมีประวัตสิ ว่ นตัวโดยสังเขป ดังนี ้
ชื่อ –สกุล
อายุ
คูส่ มรส
การศึกษา

นายต่ อโชค เล้ าลือชัย
47 ปี
นางสาวนารี รัตน์ จิตแสนสวย






ประวัติการทางาน







นายชัชวาล เจตจานงกิจ
42 ปี
นางวรรณี เจตจานงกิจ

ปริ ญญาโท

การจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศาตร์
ปริ ญาตรี
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริ ญาตรี
วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ

ปริ ญาตรี
วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี

2549 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บจก.เทคโทรนิค
2542 – 2549
General Manager and Director
Oval Group
2536 -2541
Product Manager
บจก.สยามราชธานี

2549 – ปั จจุบนั
ผู้จดั การทัว่ ไป
บจก.เทคโทรนิค
2542 - 2549
Asst. Sales Manager
Oval Group
2539 -2542
Sales Engineer
บจก.สยามราชธานี
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4.3.

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น

ไม่ มี ป ระเด็น เรื่ องการใช้ เงิน ที่ ได้ จ ากการเสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุน เนื่ อ งจากเป็ น การออกหุ้น เพื่ อ ช าระ
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding
4.4.

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่ มทุน และความเพี ยงพอของแหล่งเงิ นทุน ในกรณี ที่เสนอขายหุ้น ไม่
ครอบคลุมกับงบประมาณทังหมดที
้
่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน

ไม่มีประเด็นเรื่ องการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น เนื่องจากเป็ นการออกหุ้นเพื่อชาระค่าตอบแทน
การโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding โดยในส่วนของการชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดจานวน 45,000,000
บาท บริ ษัทฯ ใช้ แหล่งเงินจากการระดมทุนเมื่อตอน IPO รวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงานซึง่ ไม่
กระทบกับสภาพคล่องกิจการ จากงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษัทฯ มี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
151,800,000 บาท
4.5.

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้ เงิน

หลังจากการเข้ าทารายการเสร็ จสิ ้นแล้ ว บริ ษัทฯ จะได้ รับโอนหุ้นสามัญของ T จานวนร้ อยละ 99.99
ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
T และ T จะเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัท ด้ วยกระบวนการโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding และภายหลังการโอนกิจการทังหมดแล้
้
ว T-Holding จะดาเนินจดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับกรมพัฒนา
ธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในปี 2560 และเริ่ ม ต้ นกระบวนการชาระบัญ ชี โดย T จะดาเนิ น ธุรกิ จ
ตามเดิม คือเป็ นผู้ออกแบบและติดตังระบบควบคุ
้
มและวัดอัตราการไหลของของไหล (Flow Specialist) และจัด
จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ต่อไป
ภายหลังที่บริ ษัทฯ ซื ้อและรับโอนกิจการแล้ ว ซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณไตรมาส 4/2560 บริ ษัทฯ
จะจัด ท างบการเงิ น รวม (Consolidated Financial Statement) ซึ่ง สะท้ อ นผลการด าเนิ น งานและสถานะ
ทางการเงินของ T อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลประกอบการของ T ในอดีตที่ผ่านมา T เป็ นบริ ษัทที่มี รายได้
และสร้ างกาไรสุทธิอย่างสม่าเสมอ เพราะฉะนัน้ การรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding ครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ คาด
ว่า T จะสร้ างรายได้ และผลกาไรให้ แก่กลุม่ บริ ษัทเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 28 ในปี 2561 (ตามข้ อ 3.4) รวมไปถึง
อัตราหนี ้สินต่อทุนของเฉพาะบริ ษัทฯ จะลดลงจาก 0.32 เท่า เหลือ 0.25 เท่า
5.

คารับรองของกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณี ที่ ก รรมการของบริ ษั ท ฯ ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และระมั ด ระวั ง รั ก ษา
ผลประโยชน์ ของบริ ษั ทฯ ในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการเพิ่ มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่าวก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดั งกล่าวได้ แต่หากบริ ษัทฯ ไม่
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ผู้ถือ
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หุ้นมีสิทธิแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการเรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งแล้ ว ผู้ถือหุ้น
นั น้ ๆ สามารถฟ้ อ งเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายจากกรรมการคนดั ง กล่ า วแทนบริ ษั ท ฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้ าที่นนั ้ เป็ น
เหตุให้ กรรมการต้ องรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิอ อกเสียงรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
สามารถเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการดังกล่าวได้ แต่หาก
บริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวดังกล่าวสามารถ
ใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม)
จึงขอเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
บริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2560 เวลา 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรร ดังนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2560 ได้ มีมติอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 38,350,000 บาท
จากทุนจดทะเบี ยน 300,000,000 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียน 338,350,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน จานวน
76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
การใช้ เงินทุน

หุ้นสามัญ

76,700,000

0.50

38,350,000

-

-

-

-

 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน)
2.1. รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
1. นายต่อโชค เล้ าลือชัย
2. นายชัชวาล เจตจานงกิจ
รวม
หมายเหตุ

จานวนหุ้น
ราคาขาย
(หุ้น)
(บาทต่ อหุ้น)
46,020,000
3.50
30,680,000
76,700,000

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่ าหุ้น
วันที่โอนกิจการตามสัญญาโอนกิจการ
ทังหมด
้

1) ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire
Business Transfer) จะเกิดภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding
รวมทังอนุ
้ มตั ิเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
T-Holding และจะโอนกิจการ
ทังหมดให้
้
แก่บริ ษั ทฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่คู่สัญ ญาตกลงร่ วมกัน (ขึน้ อยู่กับความ
สมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) และจดทะเบียนเลิกบริ ษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้ การชาระบัญชีของ Tหน้ าที่ 1 จาก 10
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Holding ทรัพย์สินทังหมดที
้
่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ T-Holding ซึง่ ในกรณีนี ้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่ม
ทุ น ของบริ ษั ทฯ จะถู ก โอนให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นของ T-Holding ดั ง นั น้ เพื่ อ เป็ นการลดขั น้ ตอนดั ง กล่ า ว
T-Holding จึงกาหนดในสัญญาโอนกิจการทัง้ หมดเกี่ยวกับวิธีการชาระค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ บริ ษัทฯ
ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นเงินสดให้ แก่ T-Holding จานวน 45,000,000 บาทและค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ น
หุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง ได้ แก่ นายต่อโชค เล้ าลือชัย และ
นายชัชวาล เจตจานงกิจ ด้ วยราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท
(โปรดพิ จารณารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการโอนกิจการทัง้ หมดและโครงสร้ างการถื อหุ้นของ THolding ได้ ในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสิ นทรั พย์ และรายการเกี่ ยวโยงของบริ ษั ท สยามราช จากัด
(มหาชน) ในการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2))
2)

นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ จะต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการ เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ ามขาย (Lock-up) เป็ น
เวลาทังหมด
้
5 ปี นับจากวันที่ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัท ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าว โดยตกลงว่า จะไม่
จาหน่าย จ่าย หรื อโอน หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ก่อภาระผูกพันหรื อกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้
หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทตกไปอยูก่ บั บุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
ระยะเวลา
วันแรกที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงวันครบรอบปี ที่ 2
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 2 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 3
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 3 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 4
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 4 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 5

สัดส่ วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่ห้ามขาย
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท
ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท
ร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ T-Holding ตามข้ อนีเ้ ป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในราคาเสนอขายที่ไม่มีสว่ นลดจากตลาด
3)

ทัง้ นี ้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลี่ ยนา้ หนักของหุ้นของบริ ษั ทฯ ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยย้ อนหลัง 15 วันทาการติ ดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการมี มติให้ เสนอวาระต่อที่ ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อขออนุมัติให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน คือระหว่างวันที่ 18
กรกฎาคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2560 เท่ า กั บ 3.02 บาทต่ อ หุ้ น (ข้ อมู ล จาก SETSMART ใน
www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ ไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาด
ได้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (สิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 3))
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4)

อนึ่ง เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นโดย
กาหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ดังนัน้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่ อ ง การอนุญ าตให้ บริ ษั ท จดทะเบี ย นเสนอขายหุ้ นที่ อ อกใหม่ ต่ อ บุค คลในวงจ ากั ด (“ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) แม้ บริ ษัทฯ จะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 2/2560 ให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้น T-Holding แล้ ว บริ ษัทฯ จะต้ อง
ได้ รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนต่อบุค คลในวงจากั ดจากส านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding

5)

นอกจากนี ้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้น T-Holding ในครัง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นการทารายการเกี่ยว
โยงของบริ ษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกั น พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากนายต่อโชค เล้ าลือชัย กรรมการและผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ T-Holding นัน้ เป็ น
บุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัท อันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ต่อไป โดยมีขนาดรายการเท่า กับร้ อยละ 37.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible
Assets หรื อ NTA) ของ บริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ซึง่ สูงกว่า 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ
3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยง
กันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้ เสีย และจัดทารายงานการ
เปิ ดเผยสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการ เกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ
(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ ได้ ในสารสนเทศรายการได้ มา
ซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) ในการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
บริ ษัท เทคโทรนิค จากัด จากัด (ส่ งที่ส่งมาด้ วย 1))

2.2. การดาเนินการของบริ ษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด จึงไม่มีเศษหุ้น
3. กาหนดวันประชุมใหญ่ วสิ ามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เป็ นวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ทั ้งนี ้ ให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้ าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้
ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 รวมทังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
หรื อกรรมการผู้จดั การ มีอานาจพิจารณาอนุมัติแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ์การเข้ าร่ วม
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ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 2/2560 (Record Date) และวั น รวบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นตามมาตรา 225 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยการปิ ดสมุดทะเบียนและพัก
การโอนหุ้น รวมทังแก้
้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 หาก
บริ ษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูล ซึง่ ทาให้ การจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นที่จะต้ องทาภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เกิดความล่าช้ า หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ มี
ความจาเป็ นต้ องแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1. บริ ษั ทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่ มทุน และจดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒ นาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
4.2. บริ ษัทฯ จะขออนุมตั ิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.3. บริ ษั ท จะต้ อ งได้ รับ อนุมัติ การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ ออกใหม่ ต่ อบุคคลในวงจากัด จากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 72/2558
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ คือ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
THolding โดยบริ ษั ทฯ จะออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่า 268,450,000 บาท และจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding (การ
ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดมี
้
มลู ค่าตกลงซื ้อขาย 313,450,000 บาท โดยบริ ษัทฯ แบ่งชาระเป็ นเงินสดจานวน
45,000,000 บาท ให้ แก่ T-Holding และชาระเป็ นหุ้น เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้นให้ แก่ผ้ ูถือ
หุ้นของ T-Holding)
เหตุที่บริ ษั ทฯ เลือกชาระค่าตอบแทนการกิจการทัง้ หมดของ T – Holding จานวน 313,450,000 บาท ส่วน
หนึ่งเป็ นหุ้นจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50
บาท คิดเป็ น 268,450,000 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจานวนดังกล่าวในรูปของเงินสด โดยทัง้
รายการนี ้จะมีการชาระค่าตอบแทนในรู ปของเงินสดจานวนไม่เกิน 45,000,000 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีสภาพ
คล่องไปใช้ สาหรั บการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่ มเติม นอกจากนี ้ การชาระค่าตอบแทนในรู ปของหุ้นสามัญ ของ
บริ ษัทฯ ถึงแม้ จะเกิด Control Dilution และ EPS Dilution ประมาณร้ อยละ 11.33 แต่คาดว่า T จะสามารถทา
กาไรสุทธิเพื่อทดแทนในส่วนของ EPS Dilution ได้
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6. ประโยชน์ ท่บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1) ช่ วยเสริมสร้ างการดาเนินธุรกิจให้ มีความได้ เปรี ยบในการแข่ งขันเพิ่มขึน้ (Competitive Advantage)
ให้ แก่ ทงั ้ สองบริษัท
ก. ขยายสายงานการให้บริ การ และการขายผลิ ตภัณฑ์ (Product and Service Line Extension) ให้แก่
กลุ่มบริ ษัท ในกลุ่มธุรกิ จการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบปั๊มอุตสาหกรรม
เนื่องจาก T เป็ นบริ ษัทที่มีความชานาญด้ านการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหล
ของของไหลในระบบท่อ เช่น น ้ามันเชื ้อเพลิง ปิ โตรเคมี น ้ามันดิบ LPG เป็ นต้ น และเป็ นตัวแทนจาหน่าย
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดอัตราการไหล และควบคุมให้ แก่แบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลกและเป็ นที่นิยมใช้ ใน
อุตสาหกรรม มีกลุม่ ลูกค้ าสาคัญโดยเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจพลังงานเชื ้อเพลิง โรงกลัน่ น ้ามัน โรงไฟฟ้า รวมไป
ถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจังหวัดระยอง และ กรุ งเทพมหานคร โดย T
ดาเนินงานมามากกว่า 30 ปี ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นบริ ษั ทที่มีประสบการณ์ และความมีเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหล (Flow Specialist) ได้ รับความไว้ วางใจจากกลุ่มลูกค้ าให้
เป็ นผู้ออกแบบระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ อาทิ กลุ่ม ปตท. กลุ่มไทยออยล์
กลุม่ บางจาก กลุม่ เอสซีจี เป็ นต้ น
ดังนัน้ ภายหลังการรับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
T จะเป็ นบริ ษัทย่อย
ของกลุ่มบริ ษัท ซึ่งจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ และการให้ บริ การที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ ในการเป็ น
ผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทังเป็
้ นผู้จดั
จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้ วย ซึง่ แต่เดิมนัน้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั ระบบท่อ
ส่งก๊ าซแรงดันสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงระบบปั๊มอุตสาหกรรม
ข. การให้บริ การมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิ ดความได้เปรี ยบและความสามารถในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม และทาให้สามารถรับงานโครงการทีม่ ีขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจรมากยิ่ งขึ้น
หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ บริ ษัท ซึง่ T จะได้ รับประโยชน์จากการมี
บริ ษัทฯ เป็ นผู้สนับสนุนทางด้ านการเงิน บุคคลากร เป็ นต้ น นอกจากนัน้ T สามารถรับงานโครงการที่มี
ขนาดใหญ่ขึ ้นและครบวงจรมากยิ่งขึน้ ที่ผ่านมา T จะมีความชานาญทางด้ านสถานีวัดและการควบคุม
ของไหล แต่จะไม่ได้ รับงานปั๊ มหรื องานท่อ จึงต้ องเจรจากับเจ้ าของโครงการเพื่อขอรับงานสถานีวัดและ
การควบคุมของไหลเพี ยงอย่างเดียว เนื่ องจากปั จจัยทางด้ านการเงิน และบุคคลากร หลังจากกา รทา
รายการแล้ วทาให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวดั และการควบคุมของได้ อย่างรวดเร็ วและรับรู้รายได้ ที่
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากจะได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เองยังสามารถขายผลิตภัณฑ์ใน
โครงการใหญ่ๆ ได้ เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
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ค. บริ ษัทฯ สามารถเพิ่ มโอกาสในการเปิ ดรับโครงการที ่มีขนาดเล็กสาหรับธุรกิ จการสร้างสถานี วดั ก๊ าซ
(Gas Metering)
ปกติแล้ ว บริ ษัทฯ รับงานโครงการสร้ างสถานีวดั ก๊ าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ ้นไป และไม่ได้ รับงาน
โครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านบุคคลากร และค่าใช้ จ่ ายใน
การบริ หาร แต่หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะวางกลยุทธ์ ให้ T เข้ าไปรับงานโครงการขนาด
เล็กได้ เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารน้ อยกว่าบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้สนับสนุนงานทางด้ าน
เทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้ แก่บคุ คลากรของ T
(2) การบูรณาการองค์ ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้ บริการ
เนื่องจากบริ ษัทฯ และ T มีความรู้ และความชานาญ (know-how) เกี่ยวกับการติดตัง้ สถานีวัดและวาง
ระบบในด้ า นที่ แตกต่า งกัน ท าให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ยนความรู้ ซึ่งกัน และกัน นอกจากนี ้ ความช านาญด้ า นการ
ออกแบบสถานีวัดของ T ทาให้ T สามารถคิดค้ นผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ (Innovative Product) ที่ยังไม่มีผ้ ูใดนาเสนอใน
ตลาดมาก่ อ น และ T ยังสามารถปรั บ ปรุ งผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยการปรั บ เปลี่ ย นดัด แปลง (Replacement Product of
Modify Product) ซึ่ง สามารถตอบสนองกั บ ความต้ อ งการและสร้ างความพึ ง พอใจให้ ลูก ค้ า มากขึ น้ กว่ า เดิ ม
ตัวอย่างเช่น การติดตังสถานี
้
วดั ของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การนาเครื่ องวัดอัตราการไหลของก๊ าซ
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการควบคุ ม เครื่ อ งปั๊ ม เพื่ อ ควบคุ ม การใช้ ก าลั ง ไฟฟ้ า ในโรงงานอุ ต สาหกรรม (Utilities
Management)
(3) เพิ่มศั ก ยภาพในการเป็ นผู้ น าด้ านการออกแบบ และติดตัง้ สถานี วัดในพืน้ ที่ เขตพื น้ ที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC)
การที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มและกระตุ้นการลงทุนในพืน้ ที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกหรื ออีส
เทิร์นซีบอร์ ดถือเป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ การลงทุนและเป็ นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชันน
้ าของประเทศ อาทิ ปิ โตรเคมี
อุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัท และ T มีฐานลูกค้ าอยู่ในเขตพื น้ ที่พิเศษ
ดังกล่าวจานวนหนึง่ โดยเฉพาะ T ซึง่ มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่จงั หวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้ าในเขตดังกล่าวโดยเฉพาะ
ดังนัน้ ภายหลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะมีฐานลูกค้ าในเขตพืน้ ที่ภาคตะวันออกมากยิ่งขึ ้น และเป็ น
การเพิ่มศักยภาพในการเป็ นผู้นาการออกแบบ และติดตังงานสถานี
้
วดั และควบคุมการไหลที่ครอบคลุมก๊ าซแรงดัน
สูงและของไหล เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
(4) บริษัทฯ มีรายได้ และสถานะทางการเงินที่แข่ งแกร่ งขึน้
ภายหลั ง จากการเข้ าท ารายการแล้ ว บริ ษั ท ฯ จะจั ด ท างบการเงิ น รวม (Consolidated Financial
Statement) ซึ่งจะต้ องรวมผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสัญ ญาการโอนกิจการทัง้ หมด
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บริ ษัทฯ จะรับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของ T ซึง่ มีผลทาให้ T เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4
ของปี 2560 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ หากพิ จารณาผลประกอบการประจางวดปี 2559 ของ T นัน้ T มี รายได้ จาการขายและให้ บริ การ
จานวน 254.83 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 25.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 10.13 อีกทัง้ ยังมี
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 0.66 เท่า
7. ประโยชน์ ท่ผี ้ ูถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นประมาณร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
และหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ การ
พิจารณาจ่ายเงิน ปั นผลจะขึ ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
แผนการลงทุน การจ่าย ชาระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้ อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริ ษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทัง้
ข้ อจากัดทางกฎหมาย ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
7.2. ผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสทิ ธิ์รับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่มตัง้ แต่ งวด
ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิ์ รับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน เริ่ มตังแต่
้ เมื่อผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่ม ทุน
ได้ รับการจด ทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว
7.3. อื่น ๆ
- ไม่มี 8. รายละเอี ย ดอื่ น ใดที่ จ าเป็ นส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจในการอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
=
=

=

ราคาเสนอก่อนเสนอขาย − ราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
3.02 − 3.08
3.02

-ร้ อยละ 1.66
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การคานวณราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =






(จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว × ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย )+(จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ×ราคาเสนอขาย)
(จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว+จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน )

จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาเสนอขาย

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

600,000,000
76,700,000
3.02
3.50

หุ้น
หุ้น
บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น

(600,000,000 หุ้น × 3.02 )+(76,700,000 หุ้น ×3.50)
(600,000,000 หุ้น + 76,700,000 หุ้น)

= 3.07 บาทต่อหุ้น
การที่บริ ษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding นัน้ จะไม่ส่งผลให้ เกิดการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลจากัดในครัง้ นี ้ เป็ นราคาเสนอขายที่สงู กว่าราคา
ตลาดร้ อยละ 15.89
8.2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

=
=

จานวนหุ้นเพิ่มทุน
จานวนหุ้นชาระแล้ ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุน

76,700,000 หุ้น
(600,000,000 หุ้น

+

76,700,000 หุ้น )

-ร้ อยละ 11.33

8.3. การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earing per Share Dilution)
=

กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย − กาไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย
กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

=

0.1882 − 0.1661
0.1882

=

-ร้ อยละ11.33
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การคานวณกาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังการเสนอขาย
อ้ างอิงกาไรสุทธิจากการดาเนินการ 4 ไตรมาสย้ อนหลังคือ ไตรมาส 2 ปี 2559 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2560
เป็ นจานวนเท่ากับ 74,387,000บาท
ก่ อนการเสนอขาย
กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง (บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

600,000,000
0.1240

หลังการเสนอขาย
74,387,000
676,700,000
0.1099

8.4. ความคุ้มค่าที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเปรี ยบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
อ้ างอิงข้ อมูลจากประมาณการทางการเงินของทังบริ
้ ษัทฯ และ T ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในปี 2561 โดยเสมือนว่า
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทางบการเงินรวมผลการดาเนินงานของ T ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป แสดงให้ ว่า
ถ้ าบริ ษัทฯ ได้ รวมผลกาไรสุทธิของ T ในปี 2561 ตามประมาณการจะทาให้ บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิในงบ
การเงินรวมเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 28 ซึง่ สูงกว่าการลดลงของกาไรต่อหุ้น ที่คานวณได้ จากข้ อ 3.3
กลุ่ม SR ก่ อน
งบรวมกลุ่ม SR
T
เพิ่มขึน้ /ลดลง
รวม T
หลังรวม T
กาไรสุทธิ (บาท)
100,000,000 28,000,0000
128,000,000 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28
EPS (บาทต่อหุ้น)
0.1478
0.32
0.1892 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28
หมายเหตุ: 1) จานวนหุ้นที่ใช้ ในการคานวน EPS จานวน 676,700,000 หุ้น เป็ นจานวน Fully-Dilute
2) ข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นการประมาณการจากฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ในการนาเสนอให้ แก่กรรมการพิจารณาการ
เข้ าทารายการ ทัง้ นี ้ยังไม่รวมรายการที่อาจจะเกิดขึ ้นตามมาตรฐานบัญ ชี เช่น ค่าความนิยม หรื อสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนประเภทอื่น เป็ นต้ น
3) ทัง้ นี ต้ ัว เลขก าไรของบริ ษั ทฯ และ T อ้ า งอิงจากประมาณที่ จัด ทาโดยฝ่ ายจัด การ โดยปี 2559 บริ ษั ทฯ และ T
มีกาไรสุทธิ 101.81ล้ านบาท และ 25.81 ล้ านบาท ตามลาดับ

9.

คารับรองของคณะกรรมการ
ในกรณี ที่ ก รรมการของบริ ษั ท ฯ ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และระมั ด ระวัง รั ก ษา
ผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่าวก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริ ษัทฯ ไม่
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการเรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งแล้ ว ผู้ถือหุ้น

หน้ าที่ 9 จาก 10

F 53-4

เอกสารแนบ 5

นั น้ ๆ สามารถฟ้ อ งเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายจากกรรมการคนดัง กล่ า วแทนบริ ษั ท ฯ ได้ ต ามมาตรา 85 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั้ น
เหตุให้ กรรมการต้ องรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้
สามารถเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการดังกล่าวได้ แต่หาก
บริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิ์
ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม)
10.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
การดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2560
2. วันกาหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ์ เข้ าร่ วมประชุมวิส ามัญ ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2560 (Record Date)
3. วัน รวบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560
5. จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

วัน / เดือน / ปี
9 ส.ค. 60
25 ส.ค. 60
28 ส.ค. 60

3 ต.ค. 60
ภายใน 17 ต.ค. 60

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

จึงขอเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ

หน้ าที่ 10 จาก 10

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญ ประจาปี ภ ายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันที่
สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นจานวน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมี ห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดจะเข้
้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ อง
ที่จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติ หรื อเพื่ อพิ จารณา แล้ ว แต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม
(3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ให้ นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

หน้ าที่ 1 จาก 3

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ (1) เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท

(ค)

การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(จ)

การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(ฉ)

การเลิกบริ ษัท

(ช)

การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

หน้ าที่ 2 จาก 3

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ข้ อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

(2)

พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน

(3)

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล

(4)

พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ

(5)

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6)

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7)

กิจการอื่นๆ

หน้ าที่ 3 จาก 3

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7

คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
การลงทะเบียน
บริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 11.30 น. ของวันอังคารที่
3 ตุลาคม 2560 ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 12
การมอบฉันทะ
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กบั บุคคลอื่นเข้ าประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ได้ กาหนดไว้ ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ ตาม สิ่งที่
ส่ งมาด้ วย 11 นอกจากนี ้ ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถดาวน์ โ หลดหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ ทั ง้ 3 แบบได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
http://www.siamrajplc.com/ โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลกั ษณะดังนี ้
 แบบ ก. แบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือ หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังคั
้ สโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นทัว่ ไป ให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริ ษัท
แนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังคั
้ สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้
เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 10 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทขอ
แนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10
ถนนรถรางสายเก่า ตาบลสาโรง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์ โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ
5400 และเพื่ อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมื อโปรดส่งเอกสารให้ บริ ษัท ภายในวันที่ 3
หน้ าที่ 1 จาก 4
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ตุลาคม 2560 ภายในเวลา 11.00 น. กรณีผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติที่แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือโปรดส่งเอกสารให้ บริ ษัท ภายในวันที่ 27 กันยายน
2560
5. กรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถูกต้ องและชัดเจน และให้ ผ้ ูมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือ ชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ ในส่วนของเอกสารที่
ต้ องนามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ ะลงทะเบียนสาหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้ แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และ
ติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3) บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
ให้ แสดง

1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
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2) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสาเนาถู กต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทา
การแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้ แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉัน ทะและผู้รับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และผู้รับมอบฉันทะซึง่ ได้ ลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3) บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
4) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทา
การแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้ แต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้ แสดงเอกสารดังนี ้
3.1

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจกระทา
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้ วนแล้ ว
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องซึ่ง
รับรองไว้ ไม่เกิน 6 เดือนโดยผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดง
ให้ เห็นว่าผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอานาจ
กระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
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4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.2

3.3

เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
1)

หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน

2)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
ซึ่งรับรองไว้ ไม่เกิน 6 เดือน และมี ข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
อานาจมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น

3)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบคุ คล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ผูถ้ ือหุน้ บมจ. สยามราช

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

มาด้วยตนเอง
โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
(เริ่ ม 11.30 น.)

บริ ษทั ลงทะเบียนการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยระบบBarcode

ตรวจเอกสารผูร้ ับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนผูร้ ับมอบฉันทะ
(เริ่ ม 11.30 น.)
แสดงบัตรประจาตัวพร้อมแบบฟอร์ ม
การลงทะเบียน

แสดงหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวผูม้ อบและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแบบฟอร์ มการลงทะเบียน

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
(เวลา 13.30 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลาดับ

กรณี ที่มีผตู ้ อ้ งการคัดค้านหรื องดออกเสี ยงใน
วาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สาหรับผูค้ ดั ค้านหรื องดออกเสี ยง)

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูค้ ดั ค้าน
หรื องดออกเสี ยง และสรุ ปผลลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุ ปผลคะแนนต่อที่ประชุม

บริ ษทั จัดให้มี Inspector ซึ่ งเป็ นที่ปรึ ก ษา
ทางกฏหมายภายนอกเพื่ อ ท าหน้าที่ ดูแ ล
และตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการ
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม ฯ
เป็ นไปตามกฎหมายและตามข้อ บัง คับ
บริ ษทั

กรุ ณาส่ งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั เมื่อเสร็ จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9

แบบฟอร์ มลงทะเบียนของ บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
Registration Form of Siamraj Public Company Limited

เป็ นแบบฟอร์ มที่ ศูนย์ รับฝากจัดพิมพ์ ด้วยระบบอัตโนมัติ
เพื่อความสะดวกในกานาลงทะเบียน บริษัทฯ ได้ แยกออกจากหนังสือเชิญประชุม
ผู้เข้ าประชุมโปรดนาเอกสารฉบับนี ้ พร้ อมบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ ของผู้เข้ าประชุม ( หรื อหนังสือเดินทางสาหรั บ
ชาวต่ างชาติ ) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม*

* Please present this document together with Thai national ID card , government identification card,
driving license ( or passport for foreigner) to register to the meeting.*

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10

รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ
ที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชื่อ
ตาแหน่ ง

อายุ
ที่อยู่
ส่ วนได้ เสียในวาระการ
ประชุม

: นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
: 60 ปี
: 287/94 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุน
ศรี เขตบางกอกน้ อย กทม.
: ไม่มีส่วนได้ เสียในทุกวาระ

ชื่อ

: นายพงษ์ นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

ตาแหน่ ง

: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
: 58 ปี

อายุ
ที่อยู่

ส่ วนได้ เสียในวาระการ
ประชุม

: 38/10 ซ.งามวงศ์วาน 47 แยก 24 (ชิน
เขต 2/22) แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่
กทม.
: ไม่มีส่วนได้ เสียในทุกวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 11
Enclosure 11

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at
วันที่

Date
(1)

ข้ าพเจ้ า

I/We
ถนน

สัญชาติ

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Kwaeng

อาเภอ/เขต

residing/located at no.
Amphur/Khet

จังหวัด

พ.ศ.

Month

อยู่เลขที่

nationality

ตาบล/แขวง

Road

เดือน

Year
Soi

ซอย

Province

Postal Code
(2)

follows
votes

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นสามัญ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

preference share

(3)

เสียง ดังนี ้

Holding the total number of

shares and have the rights to vote equal to

votes as

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลื อกข้อ 1. กรุ ณาท าเครื่ อ งหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark  at  1. and give the
details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ

Name

อายุ

age

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Province
หรื อ/Or
ชื่อ

Name

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code
อายุ

age

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

ถนน

Road

ปี อยู่บ้านเลขที่

ปี อยู่บ้านเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons
กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณ าทาเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark  at  2. and choose
the Independent Director.

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint the Independent Director of the Company
 นายพงษ์ นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล Mr. Pongnimit Dusitnitsakul
 นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ Mr. Roj Burusratanabhand

(รายละเอี ย ดประวั ติ ก รรมการอิ ส ระปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ วย 9 ของหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม วิ ส ามั ญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 2/2560) (Details of the Independent Director of the Company are specified in

Enclosure 9 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.
2/2560)

1

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the
meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ
ห้ องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2560
on October 3, 2017 at 1.30 p.m. at Room Srinakarin 2, Dusit Princess Srinakarin Hotel, located at Srinakarin Road, Nongbon
Sub-district, Pravet District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนั งสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2

สิ่งที่ส่งมำด้ วย 11
Enclosure 11

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at
วันที่

Date
(1)

ข้ าพเจ้ า

I/We
ถนน

สัญชาติ

รหัสไปรษณีย์

อาเภอ/เขต

Tambol/Kwaeng

residing/located at no.

จังหวัด

Amphur/Khet

พ.ศ.

Month

อยู่เลขที่

nationality

ตาบล/แขวง

Road

เดือน

Year
Soi

ซอย

Province

Postal Code
(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยำมรำช จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น

Holding the total number of
as follows
votes

เสียง ดังนี ้

shares and have the rights to vote equal to

votes

 หุ้นสามัญ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

preference share

(3)

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

shares and have the rights to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ

If you make proxy by choosing
No.1, please mark  at  1. and
give the details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ

Name

อายุ

age

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Province
หรื อ/Or
ชื่อ

Name

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code
อายุ

age

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

ถนน

Road

ปี อยู่บ้านเลขที่

ปี อยู่บ้านเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณ าท าเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark  at  2. and choose
the Independent Director.

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint the Independent Director of the Company
 นายพงษ์ นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล Mr. Pongnimit Dusitnitsakul
 นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ Mr. Roj Burusratanabhand
(รายล ะเอี ย ดกรรม การอิ ส ระปรากฏต าม สิ่ ง ที่ ส่ ง ม าด้ วย 9 ของหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม วิ ส ามั ญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560) (Details of the Independent Director of the Company are specified in

Enclosure 9 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.
2/2560)

1

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 ตุลำคม 2560 เวลำ 13.30 ณ ห้ องศรี
นคริ นทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหำนคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2560 on October 3,
2017 at 1.30 p.m. at Room Srinakarin 2, Dusit Princess Srinakarin Hotel, located at Srinakarin Road, Nongbon Sub-district, Pravet District,
Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วำระที่ 1
Agenda item no. 1

พิจำรณำรั บรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรซือ้ และรั บโอนกิจกำรทัง้ หมดจำกบริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จำกัด โดยวิธีกำรโอนกิจกำรทัง้ หมด รวมถึง
กำรเข้ ำทำสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด สัญญำตกลงกระทำกำร และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำรำยกำรดังกล่ ำว รวม
ตลอดถึง กำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อใช้ ชำระค่ ำซือ้ และรั บโอนกิจกำรให้ แก่ เทคโทรนิ ค โฮลดิง้ ซึ่งเป็ นกำรเข้ ำทำ
รำยกำรได้ มำซึ่งสินทรั พย์ ของบริษัท และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
To consider and approve for the purchase of and the entire business transfer from Techtronic Holding Company Limited
including the entry into the entire business transfer agreement, the undertaking agreement and other relevant transaction
documents covering the issuance of new shares to be a consideration for the purchase of and the entire business transfer
from Techtronic Holding which is an acquisition of assets and connected transaction
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

Agenda item no. 2

วำระที่ 3
Agenda item no. 3

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 38,350,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บำท
เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 338,350,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ ุนละ
0.50 บำท
To consider and approve the increase of the Company registered capital in the amount of THB 38,350,000 from the current
registered capital of THB 300,000,000 to be the new registered capital of THB 338,350,000 by issuing 76,700,000 newly
ordinary shares at the par value of THB 0.50 per share
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วำระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท

To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be
in line with the increase of the Company’s registered capital.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

appropriate.

วำระที่ 5

Agenda item no. 5

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจำรณำอนุมัตกิ ำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่ ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท ให้ แก่ บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement)

To consider and approve the allocation of 76,700,000 newly issued shares at the par value of THB 0.50 per
share to specific persons (Private Placement)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

appropriate.

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วำระที่ 6

Agenda item no. 6
appropriate.

(5)

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)

To consider other matters (if any)

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถูกต้ องแล ะไม่ใช่เป็ น
การลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติใน
เรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้
กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมำยเหตุ/Remarks
1.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot
split his/her votes to different proxies to vote separately.
2.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy
Form B. provided.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยำมรำช จำกัด (มหำชน)
A proxy is granted by a shareholder of Siamraj Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องศรี นครินทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริ น้ เซส ศรี นครินทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2560 on October 3, 2017 at 1.30 p.m. at Room Srinakarin 2, Dusit Princess Srinakarin
Hotel, located at Srinakarin Road, Nongbon Sub-district, Pravet District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วำระที่

เรื่ อง

Agenda item no.

Re:

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วำระที่

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่ อง

Agenda item no.

Re:

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วำระที่

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่ อง

Agenda item no.

Re:

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วำระที่

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่ อง

Agenda item no.

Re:

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 11
Enclosure 11

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ใช้ เฉพาะกรณีท่ผี ้ ูถอื หุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านัน้ )
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

follows
votes

(2)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยูเ่ ลขที่
I/We
nationality
residing/located at no.
Soi
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
Province
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As the custodian of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to

พ.ศ.
Year
ซอย

เสียง ดังนี ้

 หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

votes as

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง่ )
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ

If you make proxy by choosing
No.1, please mark  at  1. and
give the details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรื อ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณ าท าเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark  at  2. and choose
the Independent Director.

2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท คือ
Appoint the Independent Director of the Company
 นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล Mr. Pongnimit Dusitnitsakul
 นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ Mr. Roj Burusratanabhand
(รายละเอี ย ดกรรมการอิ ส ระปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ วย 9 ของหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม วิ ส ามั ญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ค รั ้ ง ที่ 2/2560) (Details of the Independent Director of the Company are
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specified in Enclosure 9 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 2/2560)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the
meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 ณ
ห้ องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2560 on
October 3, 2017 at 1.30 p.m. at Room Srinakarin 2, Dusit Princess Srinakarin Hotel, located at Srinakarin Road, Nongbon Sub-district,
Pravet District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to

เสียง

votes
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
Total voting right
(4)

หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
shares and have the rights to vote equal to
เสียง
Votes

เสียง
votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda item no. 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดจากบริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จากัด โดยวิธีการโอนกิจการทัง้ หมด
รวมถึงการเข้ าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด สัญญาตกลงกระทาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการ
ดังกล่ าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อใช้ ชาระค่ าซือ้ และรั บโอนกิจการให้ แก่ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ซึ่ง
เป็ นการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ของบริ ษัท และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
To consider and approve for the purchase of and the entire business transfer from Techtronic Holding Company
Limited including the entry into the entire business transfer agreement, the undertaking agreement and other
relevant transaction documents covering the issuance of new shares to be a consideration for the purchase of and
the entire business transfer from Techtronic Holding which is an acquisition of assets and connected transaction
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes

Agenda item no. 2
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วาระที่ 3
Agenda item no. 3

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

วาระที่ 5
Agenda item no. 5

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 38,350,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
To consider and approve the increase of the Company registered capital in the amount of THB 38,350,000 from the
current registered capital of THB 300,000,000 to be the new registered capital of THB 338,350,000 by issuing
76,700,000 newly ordinary shares at the par value of THB 0.50 per share
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท
To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in
line with the increase of the Company’s registered capital.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
(Private Placement)
To consider and approve the allocation of 76,700,000 newly issued shares at the par value of THB 0.50 per share to
specific persons (Private Placement)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (if any)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ผ้ ูถื อ หุ้นที่ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ยนเป็ นผู้ล งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น ให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot
split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C.
provided.

4

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Siamraj Public Company Limited
ในการประชุม วิ สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรม ดุสิ ตปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี
นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2560 on October 3, 2017 at 1.30 p.m. at Room Srinakarin 2, Dusit Princess
Srinakarin Hotel, located at Srinakarin Road, Nongbon Sub-district, Pravet District, Bangkok, or such other date, time and place as the
meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes
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 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 12

สถานที่จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560
ของ บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. (ลงทะเบียน 11.30 น.)
ณ ห้ องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปริน้ เซส
เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร

ข้ อแนะนาการเดินทาง
(1) กรณีใช้ ทางด่วน ให้ ลงทางด่วนบางนา – ตราด ชิดซ้ ายเข้ าทางคูข่ นาน ตรงไปผ่านห้ างสรรพสินค้ าเซนทรัล
บางนา ประมาณ 1 กม. ให้ เลี ้ยวซ้ ายเข้ าถนนศรี นคริ นทร์ ม่งุ หน้ าตรงไป กลับรถที่แยกศรี นชุ โรงแรมจะอยู่
ด้ านซ้ ายมือก่อนถึงห้ างสรรพสินค้ าซีคอนสแควร์
(2) กรณี ใช้ เส้ นทางถนนสุ ขุ ม วิ ท ขาออก เมื่ อ ถึ ง สี่ แ ยกบางนา ชิ ด ซ้ ายเข้ าทางคู่ ข นาน ตรงไปผ่ า น
ห้ างสรรพสินค้ า เซนทรัลบางนา ประมาณ 1 กม. ให้ เลี ้ยวซ้ ายเข้ าถนนศรี นคริ นทร์ ม่งุ หน้ าตรงไป กลับ
รถที่แยกศรีนชุ โรงแรม จะอยู่ด้านซ้ ายมือก่อนถึงห้ างสรรพสินค้ าซีคอนสแควร์
(3) กรณีเดินทางมาจากถนนพระราม 9 ขาออก เมื่อถึงจุดตัดของถนนพระรามเก้ าตัดถนนศรี นคริ นทร์ ให้ วน
ซ้ ายมุง่ หน้ าไปยังถนนศรีนครินทร์ ขบั รถตรงไปโรงแรมอยู่ด้านซ้ ายมือก่อนถึงห้ างสรรพสินค้ าซีคอนสแควร์
(4) กรณีเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะประจาทาง ให้ โดยสารรถเมล์ประจาทางสาย 145 และ 207

