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งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่
หน่วยงานก ากับดแูลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของช าร่วยในการประชุมวิสามัญ    
ผู้ถือหุ้น อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ยงัคงจัดอาหารว่างไว้รับรองส าหรับผู้ถือหุ้นหรือ     

ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 
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วนัที่ 12 กนัยายน 2560  

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาด้วย  

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

2. สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) ใน

การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั ตามบญัชี 1 และบญัชี 2 

3. รายงานความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (จดัพิมพ์แยกเป็นรูปเลม่) 

4. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

5. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560  

9. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชมุผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สยามราช จากดั (มหาชน) (จดัพิมพ์โดย TSD และโปรด

น ามาในวนัประชมุ) 

10. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

11. แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
12. แผนที่จดัการประชมุ 

 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 
ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปริน้เซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 
เมษายน 2560 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ซึ่งประชมุเม่ือวันที่ 
26 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุรับรองรายการประชมุดงักลา่ว  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน  

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการซือ้และรับโอนกิจการทั ้งหมดจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ 
จ ากัด โดยวิธีการโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทัง้หมด 
สัญญาตกลงกระท าการ และเอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว 
รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ช าระค่าซือ้และรับโอนกิจการ
ให้แก่เทคโทรนิค โฮลดิง้ ซึ่งเป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้
น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัท เทค
โทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั (“เทคโทรนิค โฮลดิง้ หรือ ผู้โอน”) โดยผู้ โอนประกอบกิจการหลกัเป็น
บริษัทที่ถือหุ้ นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งถือหุ้ นอยู่ในบริษัท เทคโทรนิค จ ากัด 
(“เทคโทรนิค”) จ านวน 59,998 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จดทะเบียนและ
ช าระแล้วทัง้หมดของ เทคโทรนิค  

เพราะฉะนัน้ ภายหลงัจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้ โอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว เทคโทร
นิค จะกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมศักยภายในการประกอบธุรกิจ
ให้กับกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน เน่ืองจาก เทคโทรนิค 
ประกอบกิจการจดัจ าหน่ายและติดตัง้อปุกรณ์เก่ียวกบัเคร่ืองวดั รวมถึงระบบควบคมุและวดั
อตัราการไหลของของไหลในระบบท่อและเป็นตัวแทนจดัจ าหน่าย และให้บริการเก่ียวกับ
อปุกรณ์ควบคมุและวดัอตัราการไหลของของไหลในระบบทอ่ 

บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทัง้หมดจาก เทคโทรนิค 
โฮลดิง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทัง้หมด รวมถึง หุ้ นสามัญ
จ านวน 59,998 หุ้ น (มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท) ในเทคโทรนิค โดยวิธีการโอนกิจการ
ทัง้หมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer) โดยบริษัทฯ จะแบ่งช าระค่าตอบแทนการโอน
กิจการเป็น 2 สว่น มีมลูคา่ทัง้สิน้ 313,450,000 บาท มีรายละเอียด ดงันี ้

(ก)  เงินสดจ านวน 45,000,000 บาท ให้กบั เทคโทรนิค โฮลดิง้ และ 

(ข) สว่นที่เหลืออีกจ านวน 268,450,000 บาท บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 
76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
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ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ 
ได้แก่ นายตอ่โชค เล้าลือชยั และนายชชัวาล เจตจ านงกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
3.50 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในวาระท่ี 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5) 

อย่างไรก็ตาม รายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดนัน้ อยู่ภายใต้เง่ือนไขบังคับก่อน 
(Condition Precedent) ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุัติการซือ้และรับโอนกิจการจาก เทคโทรนิค 
โฮลดิง้ รวมทัง้อนุมัติเร่ืองต่างๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกับการโอนกิจการ
ทัง้หมด ในวนัที่ 3 ตลุาคม 2560 

(2) คณุต่อโชค เล้าลือชยั และคณุชชัวาล เจตจ านงกิจ ลงนามในสญัญาตกลงกระท า
การกับบริษัทฯ เก่ียวกับระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) โดยได้ลงนามในวันที่ 
10 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 

(3) ณ วันโอนกิจการทัง้หมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ เกิดขึน้หรือถูกท าให้
เกิดขึน้หรือมีเหตอุนัควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยัส าคญัต่อ เทคโทรนิค หรือขดัขวางการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาโอนกิจการทัง้หมด โดยก าหนดการและการช าระราคาโอนกิจการทัง้หมด
เป็นวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่คูส่ญัญาตกลงร่วมกนั  

(4) ไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการ
ประกาศใช้ และจะมีผลภายหลงัจากวันโอนกิจการ ซึ่งห้ามมิให้มีการโอนกิจการ
ทัง้หมด  

(5) ไม่มีการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีใดๆ ไม่ว่า เทคโทรนิค โฮลดิง้ หรือ เทคโทรนิค จะ
เป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบรูณ์ของการโอนกิจการทัง้หมด
ตามสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย หรือการ
ด าเนินการโดยบคุคลใดๆ เพ่ือโต้แย้งการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอน
กิจการทัง้หมด  

(6) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ 
มีมติอนมุัติในเร่ืองการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าท าสญัญา
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โอนกิจการ และด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้การโอนกิจการทัง้หมดเสร็จสิน้สมบรูณ์ เป็น
วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่คูส่ญัญาตกลงร่วมกนั 

(7) เทคโทรนิค โฮลดิง้ ด าเนินการให้คณะกรรมการของ เทคโทรนิค มีมติเรียกประชมุผู้
ถือหุ้ นของเทคโทรนิค ในวันโอนกิจการ เพ่ือพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลง
กรรมการและอ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจของ เทคโทรนิค ตามที่ได้รับการเสนอช่ือ
จากบริษัท เป็นวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่คูส่ญัญาตกลงร่วมกนั 

(8) เทคโทรนิค โฮลดิง้ ด าเนินการให้ เทคโทรนิค ขอความยินยอมจากผู้ ให้สินเช่ือใน
การโอนหุ้น เทคโทรนิค ให้แก่บริษัทฯ และยกเว้นมิให้เหตดุงักลา่วเป็นการปฏิบตัิผิด
สญัญาที่ เทคโทรนิค มีกับผู้ ให้สินเช่ือ และส่งส าเนาเอกสารหลกัฐานการให้ความ
ยินยอมของธนาคารให้แก่บริษัทฯ เพ่ือตรวจสอบ ก่อนวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

อนึ่ง การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้ โดยวิธีการโอนกิจการทัง้หมด 
มีข้อพิจารณา ดงันี ้ 

(1) การเข้าท าธุรกรรมซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดมีลักษณะเป็นการซือ้และรับโอน
กิจการของบ ริษั ท เอกชนมาเป็ นของบ ริษั ท  ตามมาตรา 107(2)(ข ) แห่ ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) นัน้ บริษัท
มหาชนดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(2) การเข้าท าธุรกรรมซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเม่ือพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วย
วิธีการค านวณขนาดรายการ ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงิน
ของบริษัทงวดหกเดือน สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทสอบทานแล้วนัน้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ประเภทที่ 
1 โดยมีมลูคา่เท่ากบัร้อยละ 63.09 (มลูค่าเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แตต่ ่ากว่า
ร้อยละ 100) ซึ่งค านวณด้วยวิธีเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (รวมรายการที่
เกิดขึน้ 6 เดือนก่อนหน้า ค านวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 
36.65) ซึง่บริษัทฯ จะต้องด าเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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 จดัท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย 

(3) การเข้าท าธุรกรรมซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดและการออกและเสนอขายหุ้ น
สามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ เทค
โทรนิค โฮลดิง้ เพ่ือช าระเป็นค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าว 
เป็นการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
เน่ืองจากนายต่อโชค เล้าลือชัย กรรมการและผู้ ถือหุ้ นปัจจุบันของ เทคโทรนิค  
โฮลดิง้ นัน้ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอและแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริหาร  (ซึ่ง
เทียบเท่าผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อนัเน่ืองมาจากการ
รับโอนกิจการทัง้หมดของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ซึ่งรายการท่ีเก่ียวโยงกันมีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึ่งบริษัทฯ จะต้อง
ด าเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือให้ความเห็นในการเข้าท า
รายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกัน  

 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย 

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา
ทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เพ่ือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และให้ความเห็นเก่ียวกับรายการการ
ได้มาจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ในการนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
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กรรมการบริหาร เป็นผู้ พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวเน่ืองกับการรับโอนกิจการดังกล่าว ตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่
เก่ียวข้อง  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการ
ทัง้หมดจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั โดยวิธีการโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงการเข้าท า
สญัญาโอนกิจการทัง้หมด สญัญาตกลงกระท าการ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท า
รายการดงักล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือใช้ช าระค่าซือ้และรับโอน
กิจการให้แก่ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ซึ่งเป็นการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัท และ
รายการที่เก่ียวโยงกนั และพิจารณาอนมุตัิให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจ
ตา่งๆ ตามรายละเอียดท่ีระบขุ้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
การเข้าท ารายการดงักล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นและอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ที่สมเหตสุมผล  

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการเข้าท ารายการใน
ครัง้นีเ้พ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ตาม
บญัชี 1 และบญัชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ มี
สว่นได้เสีย (หากมี) 

ทัง้นีจ้ากรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ซึ่งบริษัทฯ รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 28 สิงหาคม 2560 นัน้ มีผู้ ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสียที่ ไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี  ้คือ นายต่อโชค เล้าลือชัย  และ 
นายชชัวาล เจตจ านงกิจ รวมถงึบคุคลที่เก่ียวข้องกบับคุคลทัง้สองด้วย  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 38,350,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 338,350,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2560 ซึ่งประชมุเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้
น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
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38,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ส าหรับเป็นค่าตอบแทน
การโอนกิจการทัง้หมดจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้ มีรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 2  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบใุนวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ 
จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 
9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 338,350,000  บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 676,700,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ด
แสนหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น :   

 หุ้นสามญั : 676,700,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ด
แสนหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ  : -ไม่มี- - 



 

หน้าที่ 8 จาก 11 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
เพ่ิมทุนจ านวน 76,700,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ โดยมีราคาเสนอขาย 3.50 บาท
ต่อหุ้น เพ่ือช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมด ซึง่เป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจาก
ราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

(ราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่ท าการซือ้ขายอยูใ่นตลาด
หลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ืออนุมัติการเ พ่ิมทุนและ
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
เทา่กบั 3.02 บาทตอ่หุ้น (ข้อมลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)) 

ในการนี ้การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุจ านวน 76,700,000 หุ้น จะเป็นไปตามสดัสว่นดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ถอืหุ้นของ 
เทคโทรนิค โฮลดิง้ 

จ านวนหุ้นที่ถอื
ในเทคโทรนิค  
โฮลดิง้ (หุ้น) 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้น

ทัง้หมดของเทค
โทรนิค  
โฮลดิง้ 

จ านวนหุ้นเพิ่ม
ทุนที่ได้รับจาก
การจัดสรร 

(หุ้น) 

นายตอ่โชค เล้าลือชยั 36,000 60 46,020,000 
นายชชัวาล เจตจ านงกิจ 23,999 40 30,680,000  
นางวรรณี เจตจ านงกิจ 1 - - 

รวม 60,000 100 76,700,000 

กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึน้อยู่กับความ
สมบรูณ์ของเง่ือนไขบงัคบัก่อน) ภายหลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุัติการซือ้และรับโอน
กิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้ รวมทัง้อนมุตัิเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอน
กิจการทัง้หมด เทคโทรนิค โฮลดิง้ จะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ และจดทะเบียนเลิก
บริษัทภายในปี 2560 โดยท่ีภายใต้การช าระบญัชีของเทคโทรนิค โฮลดิง้ ทรัพย์สินทัง้หมดที่มี
อยู่  ณ  เวลาดังกล่าวของเทคโทรนิค โฮลดิ ง้ จะถูกโอนคืนให้กับผู้ ถือหุ้ น ซึ่งในกรณี นี ้

http://www.setsmart.com)/
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ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จะถกูโอนให้กบัผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ 
ดังนัน้ เพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนดังกล่าว เทคโทรนิค โฮลดิง้ จึงก าหนดในสัญญาโอนกิจการ
ทัง้หมดเก่ียวกับวิธีการช าระค่าตอบแทน โดยก าหนดให้บริษัทฯ ช าระค่าตอบแทนส่วนที่เป็น
เงินสดให้แก่ เทคโทรนิค โฮลดิง้ และค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นหุ้นเพ่ิมทนุจ านวน 76,700,000 
หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ โดยตรง 

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จะต้อง
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ เก่ียวกบัระยะเวลาการห้าม
ขาย (Lock-up) เป็นเวลาทัง้หมด 5 ปี นับจากวนัที่หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ถกูจดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นดังกล่าว โดยตกลงว่า จะไม่จ าหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ก่อภาระ
ผกูพนัหรือกระท าการประการอื่นใด อนัมีผลท าให้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ตกไปอยู่กบับคุคล
อื่น ตามสดัสว่นที่ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

ระยะเวลา  สัดส่วนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่
ห้ามขาย 

วนัแรกที่ได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ จนถงึวนั
ครบรอบปีที่ 2 

ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของ
บริษัทฯ 

ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 2 จนถงึวนัครบรอบปีที่ 3 ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของ
บริษัทฯ 

ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 3 จนถงึวนัครบรอบปีที่ 4 ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของ
บริษัทฯ 

ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 4 จนถงึวนัครบรอบปีที่ 5 ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของ
บริษัทฯ 

ทัง้นี ้หาก ณ วันที่ผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ได้รับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นราคาที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้น
สามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (ราคาตลาด 
หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อย
กว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้น)  
บริษัทฯ จะห้ามผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ไม่ให้น าหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดงักล่าวออก
ขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ โดย
หากครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ สามารถทยอยขายหุ้น
ที่ถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย 

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ
จ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ผู้ ถือหุ้นของ เทค
โทรนิค โฮลดิง้ โดยมีราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น เพ่ือเป็นการช าระค่าตอบแทนการโอน
กิจการทัง้หมดซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุในวาระ 2 ข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียด
ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่ออกใหม่ ใน
สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ที่ www.siamrajplc.com ด้วยแล้วตัง้แต่วันที่ 18 กนัยายน 2560 จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ
วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  2/2560 ในวันอังคารที่  3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. (เร่ิมลงทะเบียน 11.30 น.)  ณ ห้อง 
ศรีนครินทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริน้เซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
แผนที่สถานที่จดัประชมุ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12   

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ
และออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วน
ผู้ ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 11 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยใช้หนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 11 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 7 มายงับริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบล
ส าโรง อ าเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ 10130 เบอร์โทรศพัท์ 02-7435010 ต่อ 5400 และเพ่ือความสะดวกใน
การตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวนัที่ 3 ตลุาคม 2560 ภายในเวลา 11.00 น. 
กรณีผู้ ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร  จงึขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้บริษัท ภายในวนัที่ 27 กนัยายน 2560 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้อง
น ามาแสดงในวนัประชมุ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รวมทัง้ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมี
รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  

เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 2/2560 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 11.30 น. ของวนัประชมุ ณ ห้องศรี
นครินทร์ โรงแรม ดสุิตปริน้เซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 และ
เน่ืองจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้ดงันัน้ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 2/2560 
(Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และก าหนดวันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้น ใน
วนัที่ 28 สิงหาคม 2560 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

_______________________________ 

นายโรจน์ บรุุษรัตนพนัธุ์ 

รองประธานกรรมการบริษัท 
 



สิ่งที่สง่มาด้วย 1 

 

หน้าที่ 1 จาก 11 

  บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

วัน เวลาและสถานที่ 

  ประชุมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง MR 211 – 212 ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชมุ ไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

  นาย โรจ น์  บุ รุษ รัต นพั น ธุ์  ท าห น้ า ท่ี เป็ น ป ระ ธาน ใน ท่ี ป ระชุม ส ามัญ ผู้ ถื อหุ้ น ป ระจ า ปี  2560 
(“ประธานฯ ”) และนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการประชุมในการประชุมครัง้นี ้(“ผู้ด าเนินการประชุม”) 
ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ท่ีเข้าร่วม
ประชมุในวนันี ้ดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายโรจน์ บรุุษรัตนพนัธุ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายบญุประสิทธ์ิ ตัง้ชยัสขุ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

3. นายพงษ์นิมติ ดสุิตนิตย์สกลุ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

4. นายเกียรต ิวิมลเฉลา 
 
5.  นางอดุมพร จิระนภากลุวฒัน์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

6.  นางวชัราภรณ์ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

7.  นางวชัรี อตัถากร ผู้จดัการทัว่ไป กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานกุาร
บริษัท 

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 -ไมมี่- 

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน  

คณะผู้บริหาร 3 กลุ่มธุรกิจ    

1. นายนพฤทธ์ิ ภมูติระกลู  ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสกลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

2. นายโกศล สมบตัศิริิ ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาตสิ าหรับยานยนต์ 

3. นายวราวฒุิ ไวสาลี  ผู้จดัการฝ่ายกลุ่มธุรกิจป๊ัมอตุสาหกรรม 

 

  



สิ่งที่สง่มาด้วย 1 

 

หน้าที่ 2 จาก 11 

ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชมุ 

ผู้สอบบญัชี    

นายสง่า  โชคนิตสิวสัดิ ์  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบญุ  บริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 
นางสาวณหทยั เกียรตวิิญญ ู  บริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบริษัท ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 กล่าวคือ บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000  
หุ้น โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วจ านวน 600,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท  

 ในท่ีประชุมวนันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 52 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 457,865,310 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.31 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็น
องค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดให้ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 

  ก่อนเข้าสู่วาระการประชมุ ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 นี ้บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงหลกัเกณฑ์ในการออก
เสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ ตลอดจนกรณีท่ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย นอกจากนี ้ก่อนลงมตใินแตล่ะวาระ จะ
เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีการให้ช่ือและนามกุล
ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะก่อนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นทกุครัง้ 
  หลงัจากนัน้ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้ผู้ด าเนินการประชมุด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ
ตามท่ีได้ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายโรจน์ บรุุษรัตนพนัธุ์ เป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น ท่ีให้การสนบัสนนุ  
และให้ก าลงัใจบริษัทมาโดยตลอด  

ผู้ด าเนินการประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้อย่างไรก็ดี
ในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม  

 หมายเหต ุวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งต่อท่ีประชมุว่า บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่จดั
ประชมุเม่ือวนั 11 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังที ่1/2560) ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยคณะกรรมการ
เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 



สิ่งที่สง่มาด้วย 1 

 

หน้าที่ 3 จาก 11 

จากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดีในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ
ในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตรัิบรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่จดัประชมุเม่ือวนัท่ี 11 
มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     457,885,310 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (53 ราย) 457,885,310 - 

หมายเหตุ 1.  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 20,000 หุ้ น คิดเป็น 
20,000 เสียง รวมมีจ านวนเสียงในวาระนีท้ัง้สิน้ 457,885,310 เสียง 

วาระที่ 3  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้น าเสนอผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ประจ าปี 2559 โดยนายเกียรต ิวิมลเฉลา ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญักบับริษัท ซึง่เกิดขึน้ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดย
มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 (รำยงำนประจ ำปี 2559 ของบริษัท) ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว                        

นอกจากนี ้ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชัน่นัน้ บริษัทได้ให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดมา ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทยงัไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต แต่บริษัทได้จดัท าระบบควบคมุ
ภายในเพ่ือต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ พร้อมกับชีแ้จง และจดัอบรมให้พนกังานของบริษัททราบถึงนโยบาย
การตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

จากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดีในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม 

 หมายเหต ุวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
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ผู้ด าเนินการประชมุได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้น าเสนองบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดย 
นายเกียรติ วิมลเฉลา ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 
ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี 
เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของทกุปี จงึเห็นควรเสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้
ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

จากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดีในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ
ในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     457,915,314 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (55 ราย) 457,915,314 - 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 30,004 หุ้ น คิดเป็น 
30,004 เสียง รวมมีจ านวนเสียงในวาระนีท้ัง้สิน้ 457,915,314 เสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจทัง้สิน้ 84,961,470.81 บาท หรือคิดเป็น
อตัราก าไร 0.14 บาทตอ่หุ้น ซึง่จะได้จดัสรรดงัตอ่ไปนี ้

มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัออก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี  ้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด



สิ่งที่สง่มาด้วย 1 

 

หน้าที่ 5 จาก 11 

ทะเบียน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิให้จดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิ น้ 
4,248,074.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
โดยภายหลงัจากการจดัสรรเงินก าไรจ านวนดงักล่าว เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 16,866,697.08 บาท ซึง่คดิเป็นอตัราร้อยละ 5.62 ของทนุจดทะเบียน  

พร้อมกันนีจ้ึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล รวมเป็นเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 
72,000,000 บาท หรือคดิเป็นอตัราเงินปันผลทัง้สิน้ 0.12  บาท (12 สตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นอตัราร้อยละ 84.74 
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท ท่ีระบวุ่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลงัจากหกัภาษีและ
ทนุส ารองตามกฎหมายแล้ว  

ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท( 6 สตางค์) รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 36,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 
10 พฤศจิกายน 2559 ดังนัน้  บริษัทจะคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย อีกเป็นจ านวนไม่เกิน 
36,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท (6 สตางค์) ต่อหุ้น โดยบริษัทจะจ่ายเงิน
ปันผลงวดสดุท้ายส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนัท่ี 
25 พฤษภาคม 2560 โดยก าหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) และ
วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ผู้ด าเนินการประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้อย่างไรก็ดี
ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     457,915,314 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (55 ราย) 457,915,314 - 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเตมิ 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่ งใน
สามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการใหมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ราย ดงันี ้

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ 
ในปี 2559 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

ชุดย่อย 
ในปี 2559 

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ

บริษัท 

1. นางวชัรี อตัถากร กรรมการ 5/5 18/19 2 

2. นายโรจน์ บรุุษรัตนพนัธุ์ กรรมการ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน 

4/5 4/5 2 

3. นายบญุประสิทธ์ิ ตัง้ชยัสขุ กรรมการ/ กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน 

4/5 4/5 2 

โดยในวาระนีผู้้ด าเนินการประชุมได้เชิญนายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นประธานในท่ีประชุมแทน นายโรจน์ บุรุษ
รัตนพนัธุ์ เน่ืองจาก นายโรจน์ บรุุษรัตนพนัธุ์เป็นกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ) ได้
พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ ท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง และส าหรับผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระก็เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัคิวามเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึง่มีรายละเอียดเท่ากบั
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงมีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
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หน้าที่ 7 จาก 11 

ก ากับหลักท รัพ ย์และตลาดหลัก ท รัพ ย์  และตลาดหลักท รัพ ย์ฯ  โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 (ค ำนิยำมของกรรมกำรอิสระ) ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการผู้ ท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 
ท่านให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
(รำยนำมและประวติัของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรอีกวำระหน่ึง) ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้ในระหว่างวนัท่ี 1 ถึง 15 กมุภาพนัธ์ 2560 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลอ่ืนใด
เข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครัง้นี ้

นอกจากนี ้บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทัง้หมด 8 คน อย่างไรก็ตาม คณุกนกศกัดิ ์ป่ินแสง 
(ประธานกรรมการ) ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนครบก าหนดวาระ โดยมีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ใน
ระหว่างการคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งดงักล่าว ทัง้นี ้เม่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนสามารถสรรหาบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการแทนคณุกนกศกัดิ ์ป่ินแสง ได้แล้ว บริษัทจะเสนอ
ช่ือบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการบริษัท
แทนต าแหน่งของคณุกนกศกัดิ์ ป่ินแสงต่อไป และภายหลงัจากการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัทจะมีจ านวน
ทัง้หมด 8 คน 

ผู้ด าเนินการประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้อย่างไรก็ดี
ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระนีด้งันี ้

มติที่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัเิลือกตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

1. นางวชัรี อตัถากร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     457,915,314 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (55 ราย) 457,915,314 - 

2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์  เป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     457,915,314 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (55 ราย) 457,915,314 - 

3. นายบุญประสิทธ์ิ ตัง้ชัยสุข เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     457,915,314 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (55 ราย) 457,915,314 - 

หมายเหต ุ 1. มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเตมิ 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 
2560 

ในวาระนีผู้้ด าเนินการประชุมได้เชิญนายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธุ์ เข้ามาท าหน้าท่ีเป็นประธานฯ ต่อไป เน่ืองจาก
ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกหนึ่งวาระ และชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตั ิ
ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท 

โดยในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียด
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ถึงความเหมาะสมประการตา่ง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2560 
ตามรายละเอียดดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(1) กรรมการบริษัท 7,500 บาท/คน/ครัง้ 

(2) กรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/คน/ครัง้ 

(3) กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 7,500 บาท/คน/ครัง้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(1) ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน 

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/เดือน 

(3) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/เดือน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารประจ าปี 2560 ในจ านวนรวมร้อยละ 0.80 ของก าไรขาดทนุสทุธิ ปี 2559 ซึ่งไม่รวม
รายการท่ีไมไ่ด้เกิดจากการด าเนินงานตามปกตขิองธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น โดยให้กรรมการ
ท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารดงักล่าว ได้รับคา่ตอบแทนพิเศษดงักล่าวหารเฉลี่ยในจ านวนเท่ากนัทกุคน 

 จากนัน้ผู้ ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดีในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ
ในวาระนี ้ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
ประจ าปี 2560 ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     457,915,314 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (55 ราย) 457,915,314 - 
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หมายเหต ุ 1. มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุ 

2. ในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเตมิ 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ผู้ด าเนินการประชมุ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนฯ ท่ี
ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททุกปีนัน้ 
ดงันัน้ จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดย
ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีท่ีมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เข้าท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 

1.  นางสาวอมรรัตน์   เพ่ิมพนูวฒันาสขุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ 

2.  นายประสิทธ์ิ   เย่ืองศรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4171 และ/หรือ 

3.  นายสง่า   โชคนิตสิวสัดิ ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 11251  

ทัง้นี ้การพิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชี ประจ าปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง
คณุสมบตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแต่ละราย ซึ่งภายหลงัจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความเช่ียวชาญ
ในการสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย
ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว รวมทัง้ค่า
สอบบญัชีท่ีเสนอก็มีความสมเหตสุมผลกบัภาระงานของผู้สอบบญัชี 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกิจการร่วมค้าสยาม
ราชธานี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี ้ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและของกิจการร่วมค้าสยามราชธานีดงันี ้

กจิการ จ านวนเงนิ 
บริษัท 1,750,000 บาท 
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี 250,000 บาท 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอ่ืนๆ (Non-Audit Services) 



สิ่งที่สง่มาด้วย 1 

 

หน้าที่ 11 จาก 11 

จากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดีในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม จงึขอให้ท่ีประชมุลงมตใินวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 
ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     457,915,314 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (55 ราย) 457,915,314 - 

หมายเหต ุ 1.  มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเตมิ 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ผู้ด าเนินการประชมุ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า วาระการประชมุท่ีเสนอพิจารณาตามท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระนี ้แต่อย่างไรก็ดีในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถาม
ค าถาม ประธานในท่ีประชมุจงึได้กล่าวปิดการประชมุ ณ เวลา 13.50 น. 

 

                       ____________________________ 

(นายโรจน์ บรุุษรัตนพนัธุ์) 

ประธานในท่ีประชมุ  
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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 
ในการซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากัด  

 ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”  หรือ “SR”) ครัง้ที่ 8/2560 ประชมุ
เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนมุัติการซือ้และรับโอนกิจการจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั (“T-Holding”) ด้วย
กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เก่ียวข้องกับการท า
รายการดงักลา่ว มีมลูคา่ตอบแทนที่ตกลงในสญัญาโอนกิจการจ านวน 313,450,000 บาท โดยบริษัทฯ จะช าระเป็นเงินสด
จ านวน 45,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจ านวน 268,450,000 บาทนัน้ บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทนุเสนอขายต่อ
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นจ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การออกหุ้นสามัญ
เพ่ิมทนุเพ่ือเป็นคา่ตอบแทนการโอนกิจการของ T-Holding คิดเป็นสดัสว่นเท่ากบัร้อยละ 12.78  ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ (ค านวณมาจากจ านวนหุ้ นที่ออกใหม่จ านวน 76,700,000 หุ้น หารด้วย จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ ก่อนการเข้าท ารายการจ านวน 600,000,000 หุ้น) โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ทัง้ทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทัง้หมดจาก T-Holding 
ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด รวมไปถงึหุ้นสามญัของบริษัท เทคโทรนิค จ ากดั (“T”) ซึง่
เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย T-Holding จ านวน 59,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนและช าระ
แล้วของเทคโทรนิค (รวมเรียกว่า “กจิการทัง้หมดของ T-Holding”)  

ทัง้นี ้การได้มาซึง่กิจการทัง้หมดของ T-Holding ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งกิจการทัง้หมดของบริษัทเอกชนเป็นของ
บริษัท ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข) และเป็นการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.  2547 
(“ประกาศการเปิดเผยข้อมูลการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการมลูค่าสงูสดุร้อยละ 63.09 
ซึง่ค านวณด้วยวิธีเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึน้ 6 เดือนก่อนหน้า ค านวณด้วยเกณฑ์มลูค่าสิ่ง
ตอบแทน เทา่กบั ร้อยละ 36.65)  จงึเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการเปิดเผยข้อมลูการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท า
รายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการ 

นอกจากนี ้รายการได้มาซึง่กิจการทัง้หมดของ T-Holding และการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทนุเพ่ือเป็นค่าตอบแทน
การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding ยังเข้าข่ายเป็นการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ
บริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของ
มลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 

บริษัทฯ จงึขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการดงักลา่วข้างต้น ดงันี ้

  

mailto:info@siamrajplc.com
http://www.siamrajplc.com/
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1. วัน / เดือน / ปีที่ท ารายการ 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2560 เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ซือ้และรับโอน
กิจการทัง้หมดจาก T-Holding รวมถึงการเข้าท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด สญัญาตกลงกระท าการ และเอกสารอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับการท ารายการ อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการที่เก่ียวข้องดังกล่าว จะเกิดขึน้ได้โดยเง่ือนไข (Condition 
Precedent) ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุัติการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้อนมุัติเร่ือง
ตา่งๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมด ในวนัที ่3 ตุลาคม 2560 

(ข) คุณต่อโชค เล้าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจ านงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระท าการกับบริษัทฯ 
เก่ียวกบัระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) โดยไดล้งนามในวนัที ่10 สงิหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว   

(ค) ณ วันโอนกิจการทัง้หมด ไม่มีเหตกุารณ์หรือการกระท าใดๆ เกิดขึน้หรือถกูท าให้เกิดขึน้หรือมีเหตอุนั
ควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ T หรือขัดขวาง
การท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนกิจการทัง้หมด โดยก าหนดการและการช าระราคาโอน
กจิการทัง้หมดเป็นวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 หรอืวนัอื่นใดทีคู่ส่ญัญาตกลงรว่มกนั 

(ง) ไม่มีกฎหมายที่ใช้บงัคบัของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลงัจากวนัโอนกิจการ ซึง่ห้ามมิให้มีการโอนกิจการทัง้หมด   

(จ) ไม่มีการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรือ T จะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผล
ตอ่ความสมบรูณ์ของการโอนกิจการทัง้หมดตามสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีการด าเนินการ
ทางกฎหมาย หรือการด าเนินการโดยบคุคลใดๆ เพ่ือโต้แย้งการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
โอนกิจการทัง้หมด 

(ฉ) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ T-Holding มีมติอนมุตัิในเร่ืองการโอน
กิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าท าสัญญาโอนกิจการ และด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้การโอน
กิจการทัง้หมดเสร็จสิน้สมบรูณ์ เป็นวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 หรอืวนัอื่นใดทีคู่ส่ญัญาตกลงรว่มกนั 

(ช) T-Holding ด าเนินการให้คณะกรรมการของ T มีมติเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นของ T ในวันโอนกิจการ เพ่ือ
พิจารณาและอนมุตัิเปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจของ T ตามที่ได้รับการเสนอ
ช่ือจากบริษัทฯ เป็นวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 หรอืวนัอื่นใดทีคู่ส่ญัญาตกลงรว่มกนั 

(ซ) เทคโทรนิค โฮลดิ ง้ ด าเนินการให้ เทคโทรนิค ขอความยินยอมจากผู้ ให้สินเช่ือในการโอนหุ้ น  
เทคโทรนิค ให้แก่บริษัทฯ และยกเว้นมิให้เหตดุงักลา่วเป็นการปฏิบตัิผิดสญัญาที่ เทคโทรนิค มีกบัผู้ ให้
สินเช่ือ และส่งส าเนาเอกสารหลกัฐานการให้ความยินยอมของธนาคารให้แก่บริษัทฯ เพ่ือตรวจสอบ
ก่อนวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 
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2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ รับโอน (ผู้ ซือ้)   :   บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ โอน (ผู้ขาย)     :   บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั 

3. รายช่ือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์ 

ผู้ถอืหุ้น T-Holding ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

T-Holding 

การด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวน
หุ้น  

ร้อยละ
ของ

จ านวนหุ้น  
1 นายตอ่โชค เล้าลือชยั  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร 

(เทียบเท่าผู้ บริหาร) ภายหลังการ
โอนกิจการทัง้หมด 

 ถือหุ้นใน SR จ านวน 497,600 หุ้น 

 กรรมการ 36,000 60.00 

2 นางสาวนารีรัตน์  จิตแสนสวย  ถือหุ้นใน SR จ านวน 180,000 หุ้น     
3 นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ  ถือหุ้นใน SR จ านวน 89,000 หุ้น  กรรมการ 23,999 39.998 
4 นางวรรณี    เจตจ านงกิจ  - 1 00.002 
 รวม   60,000 100.00 

หมายเหต:ุ 1) ข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 
2) นายตอ่โชค เล้าลือชยัและนางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวยเป็นคูส่มรสกนั 
3) นายชชัวาล เจตจ านง และนางวรรณี เจตจ านงกิจ เป็นคูส่มรสกนั 

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ 

4.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding โดยมลูค่าของกิจการทัง้หมดของ T-Holding  
จะเท่ากับ 313,450,000 บาท ทัง้นี ้เป็นไปตามความตกลงและความประสงค์ของคู่สัญญา บริษัทฯ จะแบ่ง
ช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการให้แก่ T-Holding ดงันี ้

(1) เงินสดจ านวน 45,000,000 บาท  หลังจากที่หักจานวนหนีส้ินที่ผู้ รับโอนได้รับโอนมาจากผู้
โอนออกแล้ว 

(2) บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดเป็นจ านวน 268,450,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวน  76,700,000 หุ้น (เจด็สิบหกล้านเจด็แสนหุ้น)) มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private 
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Placement) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding1 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึง่ราคาเสนอ
ขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

(3) ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการท ารายการดงักล่าวบริษัทฯ จะรับโอนกิจการ
ทัง้หมดของ T-Holding ซึง่คือหุ้นสามญัของ T จ านวน 59,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 
ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ T  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 T ประกอบไปด้วย สินทรัพย์และสว่นของหนีส้ิน ดงันี ้

ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 60 
(โดยฝ่ายจดัการ) 

งบการเงินของ T  
(ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 101.55 
หนีส้ินรวม 53.94 

หมายเหต:ุ 1) T-Holding ไมไ่ด้มีการจดัท างบการเงินรวมท่ีสะท้อนผลประกอบการจาก T  ผลประกอบการและสถานะ
ทางการเงินของ T-Holding คือเงินลงทุนในกิจการ T ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท่ี T-Holding ถือหุ้ นร้อยละ 
99.99 

2) งบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เป็นเพียงงบการเงินท่ีจดัทาโดยฝ่ายจดัการของ T 
ซึง่ยงัไมไ่ด้ผ่านการสอบทานและ/หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ T  

ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าท ารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน T 
ร้อยละ 99.99 โดยการรับโอนหุ้นของ T มายงับริษัทฯ การรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding จะในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สญัญาตกลงร่วมกัน ซึง่จะขึน้อยู่กับความสมบรูณ์ของเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Condition Precedent)  
หลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้เข้าท ารายการ โดยสามารถสรุปเป็นขัน้ตอนได้ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 T-Holding จะโอนกิจการทัง้หมด ซึง่รวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทัง้หมด
จาก T-Holding ที่ มีอยู่ ณ วันโอนกิจการทัง้หมด ของ T-Holding ซึ่งคือหุ้ นสามัญทัง้หมดของ T 
จ านวน 59,998 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ  

ขัน้ตอนที่ 2 บริษัทฯ จะช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการให้แก่ T-Holding จ านวน 313,450,000 บาท เป็นดงันี ้

                                                           
1 กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วนั (ขึน้อยู่กับความ

สมบรูณ์ของเง่ือนไขบงัคบัก่อน) ซึ่งภายหลงัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้
อนมุตัเิร่ืองตา่งๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมด T-Holding จะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ และจด
ทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2560 โดยท่ีภายใต้การช าระบญัชีของ T-Holding ทรัพย์สินทัง้หมดท่ีมีอยู่ ณ เวลาดงักล่าวของ T-
Holding จะถกูโอนคืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ซึง่ในกรณีนี ้คา่ตอบแทนส่วนท่ีเป็นหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะถกูโอนให้กบัผู้ ถือหุ้นของ T-
Holding ดังนัน้ เพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนดังกล่าว T-Holding จึงก าหนดในสัญญาโอนกิจการทัง้หมดเก่ียวกับวิธีการช าระ
คา่ตอบแทน โดยก าหนดให้บริษัทฯ ช าระค่าตอบแทนส่วนท่ีเป็นเงินสดให้แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนท่ีเป็นหุ้นเพ่ิม
ทนุจ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง 
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(1) เงินสดจ านวน 45,000,000 บาทให้แก่ T-Holding  หลงัจากที่หักจานวนหนีส้ินที่ผู้ รับโอนได้รับโอน
มาจากผู้ โอนออกแล้ว 

(2) สว่นค่าตอบแทนการโอนกิจการที่เหลือจ านวน 268,450,000บาทนัน้ บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อ
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 
บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จะเกิดภายหลงัจากที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นมีมติอนมุัติการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้อนมุตัิเร่ืองต่างๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ 
เก่ียวข้องกับการโอนกิจการทัง้หมด T-Holding และจะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่คู่สญัญาตกลงร่วมกนั (ขึน้อยู่กับความสมบรูณ์ของเง่ือนไขบงัคบั
ก่อน)  และจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้การช าระบัญชีของ T-Holding 
ทรัพย์สินทัง้หมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ T-Holding จะถูกโอนคืนให้กับผู้ ถือหุ้น ซึ่งในกรณีนี ้
ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จะถูกโอนให้กับผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ดังนัน้ เพ่ือ
เป็นการลดขัน้ตอนดงักล่าว T-Holding จงึก าหนดในสญัญาโอนกิจการทัง้หมดเก่ียวกบัวิธีการช าระ
ค่าตอบแทน โดยก าหนดให้บริษัทฯ ช าระค่าตอบแทนส่วนที่เป็นเงินสดให้แก่ T-Holding และ
คา่ตอบแทนในสว่นที่เป็นหุ้นเพ่ิมทนุจ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง 

ขัน้ตอนที่ 3 เม่ือการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดระหว่าง บริษัทฯ กบั T-Holding เรียบร้อยแล้ว ผู้ โอนจะด าเนินการ
ต่างๆ รวมถึงจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ิมต้นการช าระบญัชีและด าเนินการ
แจกจ่ายสินทรัพย์คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ T-Holding ตามสดัส่วน รวมถึงเงินสดที่ T-Holding ได้รับ
ช าระเป็นคา่ตอบแทนส าหรับการโอนกิจการด้วย  ทัง้นี ้เงินจ านวนดงักลา่วที่จะแจกจ่ายคืนผู้ ถือหุ้นเดิม
ของ T-Holding จะเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย และเป็นจ านวนที่หลงัจากหกั
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือจ านวนเงินอื่นใดที่เก่ียวกบัหรือเกิดขึน้จากการเลิกบริษัท และด าเนินการ
ช าระบญัชี เรียบร้อยแล้ว 

ตารางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ SR ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ T-Holding  

ผู้ถือหุ้น T-Holding 
จ านวนหุ้น  

T-Holding (หุ้น) 
ร้อยละจ านวนหุ้น 
ของ T-Holding 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
SR ที่ได้รับจดัสรร (หุ้น) 

1. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั 36,000 60.00  46,020,000  
2. นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ 23,999 40.00  30,680,000  
3. นางวรรณี    เจตจ านงกิจ 1 00.00 - 

 รวม 60,000 100.00   76,700,000 
หมายเหต:ุ นางวรรณี  เจตจ านงกิจ เป็นคูส่มรสของนายชชัวาล เจตจ านงกิจ 

 

โครงสร้างกลุ่มธุรกจิก่อนเข้าท ารายการ 
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โครงสร้างกลุ่มธุรกจิหลังเข้าท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รอ้ยละ 11.45 

รอ้ยละ 88.67 
ผูถ้อืหุน้ T-Holding 

 

นายชชัวาล   

เจตจ านงกิจ 

รอ้ยละ 0.01 รอ้ยละ 0.11 

บจก.เทคโทรนิค โฮลดิง้ 

ผูถ้อืหุน้ T-Holding 

รอ้ยละ 6.90 รอ้ยละ 4.55 

กิจการร่วมค้า 
สยามราชธานี 

บจก.เอสอาร์  
เพาเวอร์ โฮลดิง้ 

รอ้ยละ 90 

ผูถ้อืหุน้เดมิ SR 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 

บจก.เทคโทรนิค โฮลดิง้ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ SR 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 90 

กิจการร่วมค้า 
สยามราชธานี 

บจก.ทีเคเอส 
เวนเชอร์ 

 

บจก.เอสอาร์  
เพาเวอร์ โฮลดิง้ 

ด าเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการและแจกจ่ายสินทรัพย์คืน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ตามสดัส่วน 

บจก.เอสอาร์  
คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้ 

บจก.ทีเคเอส 
เวนเชอร์ 

บจก.เอสอาร์  
คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้ 

 

รอ้ยละ100 

รอ้ยละ 80 

รอ้ยละ100 

รอ้ยละ 80 

รอ้ยละ 100 

รอ้ยละ 100 

นายตอ่โชค เล้าลือชยั  
และคูส่มรส 

นายชชัวาล   

เจตจ านงกิจ 

นายตอ่โชค เล้าลือชยั  
และคูส่มรส 
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สรุปรายช่ือผู้ถอืหุ้นก่อนและหลังการรับโอนกจิการ 

อ้างองิรายช่ือผู้ถอืหุ้น ณ วันที่  28 สงิหาคม  2560 

  
ก่อนการเข้าท ารายการ หุ้นจัดสรร หลังการเข้าท ารายการ 

 
รายช่ือผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. ครอบครัววมิลเฉลา 366,000,000 61.00 
  

366,000,000 54.09 

 
1.1.นาย เกียรติ  วิมลเฉลา 212,100,000 35.35 

  
212,100,000 31.34 

 
1.2 นาย กฤติน  วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 

  
51,300,000 7.58 

 
1.3 น.ส. กฤตินา  วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 

  
51,300,000 7.58 

 
1.4 นาง วชัราภรณ์  วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 

  
51,300,000 7.58 

2. ครอบครัวณีศะนันท์ 57,704,900 9.62 
  

57,704,900 8.53 

 
2.1 นาย จารุพจน์  ณีศะนนัท์ 28,800,000 4.80 

  
28,800,000 4.26 

 
2.2 น.ส. นคนนัทน์  ณีศะนนัท์ 26,007,000 4.33 

  
26,007,000 3.84 

 
2.3 นาง อรุัชชา  ณีศะนนัท์ 2,897,900 0.48 

  
2,897,900 0.43 

3. นาย วิพงษ์  รัตนศิริวิไล 15,600,000 2.60 
  

15,600,000 2.31 
4. ครอบครัวมกรานนท์ 14,049,000 2.34 

  
14,049,000 2.08 

 
4.1 นาง พูลสขุ  มกรานนท์ 8,414,000 1.40 

  
8,414,000 1.24 

 

4.2 นาย ธนชิต  มกรานนท์ 
4.3 นาย ภากร  มกรานนท์ 

5,485,000 
150,000 

0.91 
0.03 

  

5,485,000 
150,000 

0.81 
0.02 

5. ครอบครัวตังคะประเสริฐ 8,532,000 1.42 
  

8,532,000 1.26 

 
5.1 นาย สรุพล  ตงัคะประเสริฐ 7,932,000 1.32 

  
7,932,000 1.17 

 
5.2 น.ส. ศิริรัตน์ ตงัคะประเสริฐ 600,000 0.10 

  
600,000 0.09 

6. นาย ชาติชาย  พคุยาภรณ์ 7,200,000 1.20 
  

7,200,000 1.06 
7. นาง อไุรพร  เฉลิมทรัพยากร 5,900,000 0.98 

  
5,900,000 0.87 

8. นาย สิริพงษ์  คณาคปุต์ 4,628,900 0.77 
  

4,628,900 0.68 
9. นาย พรสิน  ไกรศกัดาวฒัน์ 4,266,300 0.71 

  
4,266,300 0.63 

10. น.ส. วรางคณา  เตไชยา 4,215,000 0.70   4,215,000 0.62 
 รวมกลุ่มผู้ถอืหุ้น 10 ล าดับแรก 488,096,100 81.35   488,096,100 72.13 

 
กลุ่มผู้ถอืหุ้น T-Holding      766,600       0.12        76,700,000  100.00      77,466,600 11.45 

 
นาย ต่อโชค  เลา้ลือชยั    497,600     0.08   46,020,000  60.00      46,517,600  6.87 

 น.ส. นารีรัตน์  จิตแสนสวย 180,000 0.03 - - 180,000 0.03 

 
นาย ชชัวาล  เจตจ านงกิจ 89,000       0.01       30,680,000   40.00      30,769,000  4.55 

 
ผู้ ถือหุ้นอื่น 111,137,300     18.52  

  
111,137,300 16.42 

 
รวมทัง้หมด 600,000,000    100.00        76,700,000  100.00    676,700,000  100.00 
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4.2. การค านวณขนาดของรายการ 

4.2.1. รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

 การรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตาม
ประกาศการเปิดเผยข้อมลูการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์โดยมีมลูค่าเทา่กบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แตต่ ่า
กว่าร้อยละ 100 ซึ่งเม่ือค านวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดโดยใช้มลูค่าสูงสุดที่ค านวณได้จากหลกัเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิน้สดุวันที่ 30 มิถนุายน 2560 พบว่ามีขนาดรายการสงูสดุ
เท่ากบัร้อยละ 63.09 จากการค านวณด้วยเกณฑ์สิ่งตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึน้ 6 เดือนก่อนหน้า ค านวณ
ด้วยเกณฑ์สิ่งตอบแทน เท่ากับ ร้อยละ 36.65) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศการท า
รายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการ การค านวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึง่สินทรัพย์ มีรายละเอียด 
ดงันี ้

เกณฑ์รายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ 

การค านวณ 
ขนาดรายการ

ครัง้นี ้

รายการที่
ได้มา 6 เดือน
ย้อนหลัง 

รวมขนาด
รายการ 

1) มูลค่าสินทรัพย์ 
ที่มีตัวตนสุทธิ 

(𝑁𝑇𝐴 ของเงินลงทนุใน 𝑇 − 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 

𝑥 สดัส่วนท่ีได้มาหรือจ าหน่ายไป)

𝑁𝑇𝐴 ของบริษัทฯ
 

 

4.73 4.06 8.79 

2) ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

 
(ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทนุใน 𝑇 − 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 

𝑥 สดัส่วนท่ีซือ้หรือขาย)

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทฯ
 

 

34.70 0.00 34.70 

3) มูลค่ารวมของส่ิง
ตอบแทน 

 

มลูค่ารายการท่ีจ่ายหรือได้รับ
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

 

 

26.44 36.65 63.09 

4) มูลค่าหุ้นที่บริษัท
จดทะเบยีนออก
เพื่อช าระค่า
สินทรัพย์ 

 

จ านวนหุ้นท่ีบริษัทออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัท
 

 

12.78 0.00 12.78 

หมายเหตุ การค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 6 เดือนย้อนหลัง ด้วยเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน 

 รายละเอยีด 
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

1. สิทธิการเช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 29.38 
2. จ่ายเงินลงทนุในบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิง้ จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 0.56 
3. จ่ายเงินลงทนุในบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้ จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 6.11 
4. จ่ายเงินลงทนุในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากดัในสดัสว่นร้อยละ 80 0.60 
 รวมรายการได้มาย้อนหลัง 6 เดือน 36.65 
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4.2.2. รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

รายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding และการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือช าระเป็น
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดเข้าข่ายเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศ
รายการที่เก่ียวโยงกัน เน่ืองจากนายต่อโชค เล้าลือชัย กรรมการและผู้ ถือหุ้นปัจจุบัน ของ T-Holding นัน้เป็น
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท (เทียบเท่ากับผู้บริหารของบริษัทฯ) อนัเน่ืองมาจาก
การรับโอนกิจการทัง้หมด  โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของ NTA ของบริษัทฯ วันที่ 30 มิถนุายน 
2560 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าท า
รายการที่เก่ียวโยงกันจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียและจดัท ารายงานการ
เปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว ทัง้นี ้ในการขออนมุัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าวจากผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็เก่ียวกบัการท ารายการดงักลา่วด้วย 

NTA ของบริษัทฯ และ T ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ปรากฏดังนี ้

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60  
 

งบการเงนิของบริษทัฯ 
(ล้านบาท) 

(สอบทานแล้ว) 

งบการเงนิของ T 
(ล้านบาท) 

(โดยฝ่ายจัดการ) 
สินทรัพย์รวม 1,185.43 101.59 
หกั : สินทรัพย์ที่ไม่มีตวัตน (1.02) - 
หกั : สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (42.86) - 
หกั : หนีส้ินรวม (290.86) (51.49) 
หกั : สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (4.10) - 
สนิทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 846.59 50.10 
หมายเหต:ุ 1) T-Holding ไมไ่ด้มีการจดัท างบการเงินรวมที่สะท้อนผลประกอบการจาก T  

2) ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ T-Holding คือเงินลงทนุในกิจการ T ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท่ี T-Holding ถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 

5.  รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่จะได้มา 

ภายหลงัจากเง่ือนไขในการเข้าท ารายการที่เก่ียวข้องกับการซือ้และรับโอนกิจการ รวมถึงที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ มีมติอนุมัติการท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ได้แก่ ทรัพย์สิน 
หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทัง้หมดจาก T-Holding ที่มีอยู่ ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด และหมายรวมถึงหุ้นสามัญ
จ านวน 59,998 หุ้นของ T (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของ T) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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5.1. รายละเอียดของ T  

5.1.1. ข้อมูลการประกอบธุรกจิ 

วันจดทะเบยีนจัดตัง้บริษทั 29 กรกฎาคม 2547 
ประเภทธุรกจิ 1) ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวัดอัตราการไหลของ

ของไหลในระบบทอ่   
2) ตวัแทนจดัจ าหน่าย และให้บริการ เก่ียวกับอปุกรณ์ ควบคุม

และวดัอตัราการไหลของของไหลในระบบทอ่   
ที่ตัง้ส านักงาน เลขที่  14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
ทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว 6,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบยีนและช าระแล้ว 60,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ตอ่หุ้น 

 

5.1.2. คณะกรรมการ T มีดังนี ้

รายช่ือกรรมการ T ต าแหน่ง 
1. นายชชัวาล   เจตจ านงกิจ กรรมการ 

2. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม: กรรมการคนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

5.1.3. ผู้ถอืหุ้น T ตามบญัชีรายช่ือผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ปรากฏดังนี ้

รายช่ือผู้ถอืหุ้น T จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั 59,998 100.00 
2. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั 1 0.00 
3. นายชชัวาล เจตจ านงกิจ 1 0.00 

รวมจ านวนหุ้น 60,000 100.00 

5.1.4. ข้อมูลสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ T 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 
(โดยฝ่ายจัดการ) ปี 2557 

ตรวจสอบ 
ปี 2558 

ตรวจสอบ 
ปี 2559 

ตรวจสอบ 
สนิทรัพย์     

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 12.19 14.88 15.86 17.78 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 35.11 22.33 46.62 34.41 
  สินค้าคงเหลือ 2.14 3.57 3.43 2.83 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 49.78 50.49 87.25 73.73 

  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 15.40 15.33 18.24 16.80 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 
(โดยฝ่ายจัดการ) ปี 2557 

ตรวจสอบ 
ปี 2558 

ตรวจสอบ 
ปี 2559 

ตรวจสอบ 
 รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 27.98 23.59 29.29 27.82 

    รวมสนิทรัพย์ 77.75 74.08 116.54 101.55 
หนีส้นิ     

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนือ้ื่น 29.54 40.29 46.81 24.26 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 35.19 46.98 66.47 45.69 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 24.93 12.86 10.02 8.25 

    รวมหนีส้นิ 60.12 59.84 76.49 53.94 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

  ทนุที่ออกและช าระแล้ว 6.00 6.00 6.00 6.00 
  ก าไรสะสม 11.63 8.24 34.05 41.61 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 17.63 14.24 40.05 50.06 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 77.75 74.08 116.54 101.55 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือน  
สิน้สุด 30 ม.ิย. 60 
(โดยฝ่ายจัดการ) 

ปี 2557 
ตรวจสอบ 

ปี 2558 
ตรวจสอบ 

ปี 2559 
ตรวจสอบ 

  รายได้จากการขายและบริการ 133.09 199.57 254.83 82.15 
  ต้นทนุขายและบริการ 107.64 150.30 188.40 55.15 
  ก าไรขัน้ต้น 25.45 49.27 66.43 27.00 
  รายได้อื่น 1.63 1.03 4.80 0.46 
  คา่ใช้จา่ยในการขายและ บริการ 23.21 38.87 37.51 17.18 
  ต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 1.50 4.86 7.90 2.72 
  ก าไรส าหรับงวด 2.37 6.57 25.81 7.56 

5.2. รายละเอียดของกลุ่มบริษัท SR หลังจากการรับโอนกิจการทัง้หมด และ T กลายเป็นบริษัท
ย่อยของ SR 

ภายหลงัการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding แล้ว บริษัทฯ ยงัคงประกอบธุรกิจเดิม คือ 
เป็นผู้ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ และระบบป๊ัมอตุสาหกรรม โดยที่ T 
จะกลายเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และด าเนินธรุกิจออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของ
ของไหลในระบบท่อ  ทัง้นี ้การบริหารงานใน T บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้บริหารชดุเดิมให้ด าเนินธุรกิจต่อไป และจะ
เป็นผู้ สนับสนุนธุรกิจในด้านต่างๆ ให้แก่ T อาทิ ด้านการเงิน ด้านบุคคลากร หรือด้านอื่นๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท พร้อมกันนีห้ลงัจากที่ซือ้และรับโอนกิจการแล้ว บริษัทฯ จะ
แต่งตัง้นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารใน T มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารใน SR  
เพ่ิมเติม 1 ต าแหน่ง (ซึ่งเทียบเท่าผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนีมี้มติแต่งตัง้ กรรมการ
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ผู้แทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการของ T เพ่ิมเติม 3 ต าแหน่ง โดยการบริหารของ T ยงัคงเป็นการบริหารงาน
โดยนายตอ่โชค เล้าลือชยั และ นายชชัวาล เจตจ านงกิจ ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหาร SR   

ดงันัน้ หลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะมีกรรมการบริหารและ T จะมีกรรมการบริษัทชดุใหม่ ดงันี ้

 กรรมการบริหารชดุใหม่ของบริษัทฯ 

ช่ือ- สกุล ต าแหน่ง 
1. นายเกียรติ  วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางวชัราภรณ์  วิมลเฉลา กรรมการบริหาร 

3. นางวชัรี  อตัถากร กรรมการบริหาร 

4. นางอดุมพร  จิระนภากลุวฒัน์ กรรมการบริหาร 

5. นายนพฤทธ์ิ  ภมิูตระกลู กรรมการบริหาร 

6. นายโกศล  สมบตัิศิริ กรรมการบริหาร 

7. นายวราวฒุิ  ไวสาล ี กรรมการบริหาร 

8. นายตอ่โชค เล้าลือชยั กรรมการบริหาร (เพ่ิมเติม) 

 กรรมการบริษัทชดุใหม่ของ T 

ช่ือ- สกุล ต าแหน่ง 
1. นายตอ่โชค เล้าลือชยั ประธานกรรมการ 

2. นายชชัวาล เจตจ านงกิจ กรรมการ 

3. นางวชัรี  อตัถากร กรรมการ (เพ่ิมเติม) 

4. นางอดุมพร  จิระนภากลุวฒัน์ กรรมการ (เพ่ิมเติม) 

5. นายนพฤทธ์ิ  ภมิูตระกลู กรรมการ (เพ่ิมเติม) 

ทั ง้ นี  ้เทค โท รนิ ค  จะด า เนิ นการแ ก้ ไขจ าน วน  และ ช่ือกรรมการผู้ มี อ าน าจลงลาย มื อ ช่ื อผูกพั น  
เทคโทรนิค เป็นดงัตอ่ไปนี ้ 

“นางวชัรี อตัถากร หรือนางอดุมพร จิระนภากลุวฒัน์ หรือนายนพฤทธ์ิ ภูมิตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกบั นายต่อ
โชค เลา้ลือชยั หรือนายชชัวาล เจตจ านงกิจ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัท”  

ทัง้นี ้ข้อความ (wordings) เก่ียวกับกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพัน เทคโทรนิค ข้างต้นอาจมีการแก้ไข
ตามที่นายทะเบียนกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เหน็สมควร 

หมายเหต ุให้การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพ่ิมเติมนี ้มีผล
ตอ่เม่ือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้ รวมทัง้อนมุตัิ
เร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว 
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6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

6.1. บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding เป็นมูลค่า 313,450,000 บาท และจะช าระ
ค่าตอบแทนการโอนกิจการ ด้วยเงินสดจ านวน 45,000,000 บาท และส่วนที่ เหลือจ านวน 
268,450,000 บาท นัน้ บริษัทฯ จะช าระด้วยการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 76,700,000 หุ้ น  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึง่จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุที่ออกเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการนัน้ 
คิดเป็นร้อยละ 12.78 ของหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยการก าหนดราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ที่ 3.50 บาทต่อหุ้นนัน้  ซึง่เป็นการเสนอขายที่ไม่มีสว่นลดจากราคาตลาด ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดัเพ่ือเป็นคา่ตอบแทนการโอนกิจการดงักลา่ว เป็นกรณี
ที่มีราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุไว้อย่างชดัเจน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามัญครัง้ที่ 
2/2560 ซึง่จะประชมุในวนัที่ 3 ตลุาคม 2560 และจะต้องได้รับการอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อน
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการจาก T-Holding อีกด้วย 

6.2. การก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวน 76 ,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเทา่กบั 3.50 บาทตอ่หุ้น บริษัทฯ ได้ใช้หลกัเกณฑ์การก าหนด
ราคาของบริษัทฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้างอิงการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่ส าคญัได้แก่ ผลการด าเนินงานในอดีต และศกัยภาพ
การเติบโตของรายได้และก าไรในอนาคต เป็นต้น ซึ่งได้จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  ในการ
ปรับปรุงข้อมลูธรุกิจทัง้ของบริษัทฯ และ T  ให้สะท้อนถงึการด าเนินงานในอนาคต 

 นอกจากนี ้เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการก าหนดราคาหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ที่จะออกให้กับ  
T-Holding นัน้ พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉลี่ยในชว่ง 15 วนัท าการติดตอ่กนั
ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เพ่ือขออนมุัติให้
บริษัทฯ จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ คือระหว่างวนัที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากบั 3.02 
บาทตอ่หุ้น (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
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7. มูลค่าของสนิทรัพย์ที่ได้มา 

บ ริษั ทฯ  ได้ รับ โอนสิ นท รัพ ย์  (ซึ่ ง รวมถึ งหุ้ นสามัญ ของ T) และห นี ส้ิ น้ ทั ง้หมดของ T-Holding  ณ  
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  มีรายละเอียด ดงันี ้

ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 บาท 

เงินสด 10,000 

หุ้นสามญัของ T จ านวน 60,000 หุ้น 6,000,000 

เงินกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวข้อง 61,650 

 

8. แหล่งที่มาของเงนิทุนและวธีิการช าระสิ่งตอบแทน 

1) เงินสด 45,000,000 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในกิจการและ/หรือเงินที่ได้รับจากการระดมทนุ IPO  

2) การออกหุ้นเพ่ิมทนุใหม่จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 
3.50 บาทจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ตามสดัสว่นการถือหุ้นใน T-Holding  

9. ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

9.1. กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในการท ารายการ  

ไม่มีกรรมการที่มีสว่นได้เสียในการท ารายการ 

9.2. ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

รายช่ือ 
การด ารงต าแหน่ง
ใน T-Holding 

การด ารงต าแหน่ง 
ใน T 

จ านวนหุ้นของ SR 
ก่อนการเข้าท า
รายการ (หุ้น) 

1.นายตอ่โชค เล้าลือชยั 
 
   น .ส . นา รี รัต น์   จิตแสนสวย 
   (คูส่มรสนายตอ่โชค) 

 กรรมการ  กรรมการ 

 กรรมการผู้จดัการ 
 

497,600 
 

180,000 

2. นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ  กรรมการ  กรรมการ 

 ผู้จดัการทัว่ไป 

89,000 

 รวม   766,600 

ทัง้นี ้ภายหลงัการท ารายการนายต่อโชค เล้าลือชยั เป็นบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท 
ซึง่เป็นต าแหน่งที่เทียบเทา่กบัผู้บริหารของบริษัทฯ 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กับบริษัทฯ 

ภายหลงัการเข้าท ารายการ  T  จะกลายเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท SR (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 
99.99) โดยบริษัทฯ คาดว่าบริษัทย่อยจะเพ่ิมศกัยภายในการประกอบธุรกิจให้กบักลุ่มบริษัท SR และก่อให้เกิดการสร้าง
เสริมประโยชน์ร่วมกนั (Synergy) โดยสรุป ได้ดงันี ้

10.1. ช่วยเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึน้ (Competitive 
Advantage) ให้แก่ทัง้สองบริษัท 

1) ขยายสายงานการให้บริการ และการขายผลิตภณัฑ์ (Product and Service Line Extension) ให้แก่
กลุ่มบริษัท ในกลุ่มธรุกิจการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบป๊ัมอตุสาหกรรม 

เน่ืองจาก T เป็นบริษัทที่มีความช านาญการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัรา
การไหลของของไหลในระบบท่อ เช่น น า้มันเชือ้เพลิง ปิโตรเคมี น า้มันดิบ LPG เป็นต้น และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการวดัอตัราการไหล และควบคมุให้แก่แบรนด์ชัน้น าระดบัโลก
และเป็นที่นิยมใช้ในอตุสาหกรรม มีกลุ่มลกูค้าส าคญัโดยเฉพาะในกลุม่ธรุกิจพลงังานเชือ้เพลิง โรงกลัน่
น า้มัน โรงไฟฟ้า รวมไปถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจังหวัดระยอง และ 
กรุงเทพมหานคร โดย T มีบคุคลากรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด าเนินงานมากกว่า 20 ปี นบัได้ว่า
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านระบบควบคมุและวัดอตัราการไหลของ
ของไหล (Flow Specialist) ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลกูค้าให้เป็นผู้ออกแบบระบบควบคมุและวดั
อัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ อาทิกลุ่ม ปตท. กลุ่มไทยออยล์ กลุ่มบางจาก กลุ่มเอสซีจี  
เป็นต้น 

ดงันัน้ ภายหลงัการซือ้และรับโอน T มาเป็นบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทจะสง่เสริมให้บริษัทฯ มี
ผลิตภณัฑ์และการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ในการเป็นผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและ
วดัอตัราการไหลของก๊าซแรงดนัสงูและของเหลว รวมทัง้เป็นผู้จดัจ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ืองด้วย เดิม
บริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญในธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดระบบท่อส่งก๊าซแรงดนัสงูและอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ือง 
รวมไปถงึระบบป๊ัมอตุสาหกรรม   

2) การใหบ้ริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความไดเ้ปรียบและความสามารถในการแข่งขนัใน
อตุสาหกรรม และท าใหส้ามารถรับงานโครงการทีมี่ขนาดใหญ่ข้ึนและครบวงจรมากย่ิงข้ึน 

หลังจากการเข้าท ารายการแล้ว T จะกลายเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท SR ซึ่ง T จะได้รับ
ประโยชน์จากการมีบริษัทฯ เป็นผู้ สนับสนุนทางด้านการเงิน บุคคลากร เป็นต้น T สามารถรับงาน
โครงการที่มีขนาดใหญ่ขึน้และครบวงจรมากยิ่งขึน้ ที่ผ่านมา T จะมีความช านาญทางด้านสถานีวัด
และการควบคมุของไหล แต่จะไม่ได้รับงานป๊ัมหรืองานท่อ จงึต้องเจรจากบัเจ้าของโครงการเพ่ือขอรับ
งานสถานีวดัและการควบคมุของไหลเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากปัจจยัทางด้านการเงิน และบคุคลากร 
หลังจากการท ารายการแล้วท าให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวัดและการควบคุมของได้อย่าง
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รวดเร็วและรับรู้รายได้ที่เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากจะได้รับการสนบัสนนุจากบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ เองยงั
สามารถขายผลิตภณัฑ์ในโครงการใหญ่ๆ ได้เพ่ิมขึน้อีกด้วย 

3) บริษัทฯ สามารถเพ่ิมโอกาสในการเปิดรับโครงการที่มีขนาดเล็กส าหรับธุรกิจการสร้างสถานีวดัก๊าซ 
(Gas Metering)  

เน่ืองจากปกติแล้ว บริษัทฯ รับงานโครงการสร้างสถานีวดัก๊าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ขึน้ไป ซึ่งไม่ได้รับงานโครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่คุ้มค่ากับการลงทนุโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน
บคุคลากร และค่าใช้จา่ยในการบริหาร แต่หลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะวางกลยทุธ์ให้ T 
เข้าไปรับงานโครงการขนาดเล็กได้ เน่ืองจากมีค่าใช้จา่ยในการบริหารน้อยกว่าบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
เป็นผู้สนบัสนนุงานทางด้านเทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้แก่บคุคลากรของ T  

10.2. การบรูณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ   

เน่ืองจากบริษัทฯ และ T มีความรู้และความช านาญ (know-how) เก่ียวกบัการติดตัง้สถานีวดัและวาง
ระบบในด้านที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทัง้นีค้วามช านาญด้านการออกแบบ
สถานีวดัของ T ท าให้ T สามารถคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยงัไม่มีผู้ ใดน าเสนอในตลาดมา
ก่อน และ T ยงัสามารถ ปรับปรุงผลิตภณัฑ์โดยการปรับเปลี่ยนดดัแปลง ซึง่สามารถตอบสนองกบัความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึน้กว่าเดิม ตัวอย่างเช่น การติดตัง้สถานีวัดของไหลโดยไม่กระทบต่อ
กระบวนการผลิต การน าเคร่ืองวดัอตัราการไหลของก๊าซมาประยกุต์ใช้ในการควบคมุเคร่ืองป๊ัมผลเพ่ือควบคุม
การใช้ก าลงัไฟฟ้า (Energy Saving and Air Loss Protection ในโรงงานอตุสาหกรรม (Utilities Management) 

10.3. เพิ่ มศักยภาพในการเป็นผู้น าด้านการออกแบบ และติดตัง้สถานีวัดในพืน้ที่  เขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC) 

จากการที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการลงทนุในพืน้ที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก
หรืออีสเทิร์นซีบอร์ดถือเป็นพืน้ที่ยทุธศาสตร์การลงทนุและเป็นฐานการผลิต อตุสาหกรรมชัน้น าของประเทศ อาทิ 
ปิโตรเคมี อตุสาหกรรมยานยนต์ และพลงังาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท และ T  มีฐานลกูค้าอยู่ในเขต
พืน้ที่พิเศษดังกล่าวจ านวนหนึ่งโดยเฉพาะ T ซึ่งมีส านักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดระยอง เพ่ือรองรับลูกค้าในเขต
ดังกล่าวโดยเฉพาะ ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้วจะท าให้กลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าในเขตพืน้ที่ภาค
ตะวนัออกมากยิ่งขึน้ และเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการเป็นผู้น าการออกแบบ และติดตัง้งานสถานีวดัและควบคมุ
การไหลที่ครอบคลมุก๊าซแรงดนัสงูและของไหล เพ่ือรองรับการลงทนุที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

10.4. บริษัทฯ มีรายได้และสถานะทางการเงนิที่แข่งแกร่งขึน้ 

ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะจัดท างบการเงินรวม (Consolidated Financial 
Statement) ซึง่จะต้องรวมผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสญัญาการโอนกิจการ บริษัทฯ จะ
รับโอน T  มาเป็นบริษัทยอ่ยในชว่งไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 เป็นต้นไป  
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ทัง้นีผ้ลประกอบการประจ างวดปี 2559 ของ T มีรายได้รวมจ านวน 259.62 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 
25.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 10.13 อีกทัง้ยงัมีอตัราหนีส้ินตอ่สว่นของทนุ 0.66 เทา่ 

 
11. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

รายการรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding จัดเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเป็นรายการเก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน 
บริษัทฯ จงึมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิ
การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย และจดัท ารายงานการเปิดเผย
สารสนเทศของรายการ ทัง้นี ้ในการขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จะต้องแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) ให้
ความเหน็เก่ียวกบัการท ารายการดงักลา่วด้วย 

อนึ่ง ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียง ประกอบด้วย นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งถือหุ้ นของบริษัทจ านวน 
497,600 หุ้น คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 0.08 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยา
ของนายต่อโชค เล้าลือชยั ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 180,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 0.03 และนายชชัวาล เจตจ านง
กิจ ปัจจบุนัถือหุ้นของบริษัทจ านวน 89,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทก่อนการท า
รายการ รวมจ านวนหุ้ นทัง้สิน้ 766,600 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13 (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 
สิงหาคม 2560) ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทก่อนการทารายการ 

นอกจากนี ้การรับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding ยงัต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่สาคญัของสัญญาโอนกิจการ
ทัง้หมด ระหว่างบริษัท และ T-Holding (“สญัญาโอนกิจการทัง้หมด”) และสญัญาตกลงกระท าการระหว่างบริษัท นายต่อ
โชค เล้าลือชยั และนายชชัวาล เจตจานงกิจ (“สญัญาตกลงกระทาการ”)) 
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สรุปสาระส าคญัของสญัญาโอนกิจการทัง้หมดระหว่างบริษัทฯ (“ผู้รับโอน”) และ T-Holding (“ผู้โอน”) มีดงันี ้

(1) สรุปสัญญาโอนกจิการทัง้หมด 
ผู้ โอน บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั (T-Holding) 
ผู้ รับโอน บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) 
วนัท่ีของสญัญา 10 สิงหาคม 2560 
วนัโอนกิจการ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือ วนัอ่ืนใดท่ีคูส่ญัญาตกลงร่วมกนั 

สินทรัพย์ท่ีจะโอน ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดของผู้ โอน ณ เวลา 23.59 น. ของวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ซึง่รวมถึงหุ้นสามญัของบริษัท 
เทคโทรนิค จ ากดั จ านวน 59,998 หุ้น เลขหมายของหุ้น เลขท่ี 1-59,998 

ราคารับโอน และ
การช าระ
คา่ตอบแทน 

มลูคา่ 313.45 ล้านบาท จะแบ่งการช าระออกเป็น  
1) ช าระเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท  หลงัจากท่ีหกัจ านวนหนีส้ินท่ีผู้ รับโอนได้รับโอนมาจากผู้ โอนออกแล้ว 
2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท 

คดิเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 286.45 ล้านบาท 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนตกลงให้ ผู้ รับโอนจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวนดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นของผู้ โอนโดยตรง และโดยให้ถือ
ว่า การจดัสรรหุ้นดงักล่าวเป็นการช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการในส่วนหุ้นเพิ่มทนุทัง้หมดให้แก่ผู้ โอนแล้ว 

ระยะเวลาในการ
ช าระคา่ตอบแทน 

ณ วนัโอนกิจการ หรือภายใน 30 วนัหลงัจากวนัโอนกิจการ   
 

เง่ือนไขบังคบัก่อน
ทัว่ไป 
 

1) ณ วนัโอนกิจการ ไมมี่เหตกุารณ์หรือการกระท าใดๆ เกิดขึน้หรือถกูท าให้เกิดขึน้หรือมีเหตอุนัควรจะคาดได้ว่าจะ
เกิดขึน้ ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ T หรือขดัขวางการท าธุรกรรมตามท่ีก าหนดไว้
ในสญัญานี ้

2) ไม่มีกฎหมายท่ีใช้บงัคบัของหน่วยงานราชการท่ีประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลงั
จากวนัโอนกิจการ ซึง่ห้ามมใิห้มีการโอนกิจการทัง้หมด 

3) ไม่มีการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรือ T จะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความ
สมบูรณ์ของการโอนกิจการทัง้หมดตามสญัญานี ้รวมทัง้ไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย หรือการด าเนินการ
โดยบคุคลใดๆ เพ่ือโต้แย้งการท าธุรกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้

4) ผู้ รับโอน นายต่อโชค เล้าลือชยั และนายชชัวาล เจตจ านงกิจ ลงนามในสญัญาตกลงกระท าการ ฉบบัลงวนัท่ี 
10 สิงหาคม 2560 

เง่ือนไขข้อบงัคบั
ก่อน (Condition  
Precedent) ของ
ผู้ รับโอน 

1) ค ารับรองและค ารับประกนัของผู้ รับโอนถกูต้องแท้จริงทกุประการ 
2) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของผู้ รับโอน มีมตอินมุตัใินเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

ก) การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจากผู้ โอน – รายการได้มาซึง่ทรัพย์สินและการท ารายการระหว่างกนั 

ข) การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) 
จ านวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้ 0.50 บาท 

ค) การเข้าท าสญัญาฉบบันีก้บัผู้ โอน และ 
ง) การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติตามหน้าท่ีของผู้ รับโอนตามสัญญาฉบับนีแ้ละเพ่ือให้การโอนกิจการ

ทัง้หมดเสร็จสิน้สมบรูณ์ 
 

เง่ือนไขข้อบงัคบั
ก่อน (Condition  

1) ค ารับรองและรับประกนัของผู้ โอนถกูต้องแท้จริงทกุประการ 
2) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของผู้ โอนมีมตอินมุตัใินเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

mailto:info@siamrajplc.com
http://www.siamrajplc.com/


เอกสารแนบ 2 

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 

หน้า 19 จาก 23 

Precedent) ของผู้
โอน 

ก) การโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ผู้ รับโอนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้

ข) การเข้าท าสญัญาฉบบันีก้บัผู้ รับโอน และ  
ค) การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือปฏิบตัติามหน้าท่ีของผู้ โอนตามสญัญาฉบบันีแ้ละเพ่ือให้การโอนกิจการทัง้หมดเสร็จ
สิน้สมบรูณ์ 

ง) การเลิกบริษัท 

จ) การแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 

ฉ) การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

3) ผู้ โอนด าเนินการให้คณะกรรมการของ T  มีมติเรียกประผู้ ถือหุ้ นของ T  ในวนัโอนกิจการ เพ่ือพิจารณาและ
อนมุตัเิปล่ียนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจของ T ตามท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ รับโอน 

4) ผู้ โอนด าเนินการให้ T ขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 3 ในการโอนหุ้น T ให้กับผู้ รับโอน และยกเว้นมิให้เหตุ
ดงักล่าวเป็นการปฏิบตัผิิดสญัญาท่ี T มีกบั ธนาคารท่ี 3 และส่งส าเนาเอกสารหลกัฐานการให้ความยินยอมของ
ธนาคารให้แก่ผู้ รับโอนตรวจสอบ 

5) ผู้ โอนด าเนินการให้ T ได้มาซึ่งใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคารหรือเคล่ือนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) 
ของการก่อสร้างอาคารหลงัท่ีใช้เป็นคลังสินค้าและส านักงาน ณ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 92335 ตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร (แบบ อ.
1) เลขท่ี ค. 038/2559 ออกให้ ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 และส่งส าเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง
อาคารหรือเคล่ือนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) ดงักล่าวให้แก่ผู้ รับโอนตรวจสอบ 

6) ผู้ โอน และ T ต้องด าเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 3 ในการ (1) ยกเลิกสญัญาค า้ประกนัของผู้ โอน
ทัง้หมด หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญาค า้ประกันของ ผู้ โอนให้กับบุคคลอ่ืน และส่งส าเนาหนงัสือ
ยกเลิกสญัญาค า้ประกนั หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดงักล่าวให้แก่ผู้ รับโอนตรวจสอบ 

7) ผู้ โอน และ T  ต้องด าเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 1 ในการ (1) ยกเลิกสญัญาค า้ประกนัของผู้ โอน 
หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญาค า้ประกันของ ผู้ โอนให้กับบุคคลอ่ืน และส่งส าเนาหนงัสือยกเลิ ก
สญัญาค า้ประกนั หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดงักล่าวให้แก่ผู้ รับโอนตรวจสอบ 

การด าเนินการโอน
กิจการทัง้หมด 

1) วนัโอนกิจการ 
เว้นแต่จะก าหนดเป็นประการอ่ืนเป็นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี ้ในวันโอนกิจการ ผู้ โอนจะด าเนินการโอน
กิจการทัง้หมดให้แก่ผู้ รับโอน โดยการ  
(ก) ส่งมอบตราสารการโอนหุ้นของ T ให้แก่ผู้ รับโอน ท่ีลงลายมือช่ือของผู้ โอนพร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 

และพยาน โดยระบช่ืุอผู้ รับโอน เป็นผู้ รับโอนหุ้นของ T 

(ข) ส่งมอบส าเนาสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ T ท่ีมีการบนัทึกการโอนหุ้นของ T พร้อมทัง้รับรองความถูกต้อง
โดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของ T 

(ค) ส่งมอบใบหุ้นใหมข่อง T โดยระบช่ืุอผู้ รับโอน เป็นผู้ ถือหุ้น T แทนใบหุ้นเดิม และส่งมอบใบหุ้นดงักล่าวให้
ผู้ รับโอน 

(ง) ด าเนินการให้ T ย่ืนบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือแสดงว่า
ผู้ รับโอนเป็นผู้ ถือหุ้นของ T ในส่วนของหุ้นท่ีได้รับมาจากการโอนกิจการทัง้หมด 

(จ) ส่งมอบส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ  T ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจ
ของ T โดยมีมตอินมุตัเิร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(กก) การแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ละแก้ไขอ านาจกรรมการ ตามท่ีผู้ รับโอนเสนอ 

(ขข) เปล่ียนแปลงผู้ มีอ านาจในการสัง่จ่ายเงินในบญัชีของ T ตามท่ีผู้ รับโอนเสนอ 
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(ฉ) ด าเนินการให้ T ย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการและแก้ไขอ านาจกรรมการต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในสญัญา 

(ช) ด าเนินการให้ T ขอเปล่ียนแปลงผู้ มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินในบญัชีของ T ต่อธนาคารท่ีเก่ียวข้อง ตาม
รายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในสญัญา 

(ซ) ส่งมอบส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของผู้ โอน ซึ่งมี
มติอนมุตัิการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ผู้ รับโอนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้รวมถึง
มติอนมุตักิารเลิกบริษัทของผู้ โอน การแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชี การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ด้วย 

เว้นแต่จะก าหนดเป็นประการอ่ืนเป็นการเฉพาะในสญัญาฉบบันี ้ในวนัโอนกิจการ ผู้ รับโอนจะด าเนินการรับโอน
กิจการทัง้หมดจากผู้ โอน โดยการ 

(ก) ช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ผู้ โอน ตามเง่ือนไขในการช าระค่าตอบแทนการรับโอน
กิจการทัง้หมดจากผู้ โอนและระยะเวลาการช าระคา่ตอบแทนของสญัญานี ้และส่งมอบหลกัฐานการช าระ
คา่ตอบแทนดงักล่าว 

(ข) ส่งมอบส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของผู้ รับโอน ซึ่งมีมติ
อนมุตักิารรับโอนกิจการทัง้หมดจากผู้ โอนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้

2) คา่ใช้จ่ายในการโอนกิจการ 
ผู้ โอนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมด
ภายใต้สญัญานีต้ามท่ีกฎหมายก าหนด (หากมี) 
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(2) สรุปสัญญาตกลงกระท าการ 
คูส่ญัญา 1. บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) “บริษัท” 

2. ผู้ ถือหุ้นใหมข่องบริษัท  “ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท” ได้แก่ 

 นายตอ่โชค เล้าลือชยั 

 นายชชัวาล เจตจ านงกิจ 
วนัท่ีของสญัญา 10 สิงหาคม 2560 
วัน ท่ีสัญญามีผล
บั ง คั บ ใ ช้ แ ล ะ
เง่ือนไขท่ีส าคญั 

 ให้สญัญานีมี้ผลใช้บงัคบันบัแตว่นัท่ีหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ถกูจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท เพ่ือเป็น
คา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมด ตามสญัญาโอนกิจการทัง้หมด 

 ในกรณีท่ี T-Holding ไมส่ามารถโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัท ตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาโอนกิจการทัง้หมด
ได้ ให้ถือว่า สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อ
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้สญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้การท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้ผลผูกพนัด้วยเหตดุงักล่าว ไม่ถือว่า
เป็นการผิดสญัญาฉบบันีแ้ตอ่ย่างใด 

ข้อตกลงท่ีส าคญั ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบั ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท ตกลงท่ีจะปฏิบตัติามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขการห้ามขาย (Lock-up) หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้ 
ก) ข้อก าหนดและเง่ือนไขการห้ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาทัง้หมด 5 (ห้า) ปี นบัจากวนัท่ีหุ้นเพ่ิมทนุของ

บริษัท ถกูจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหม ่(“ระยะเวลาการห้ามขาย”) 
ข) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท ตกลงว่า จะไมจ่ าหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้นเพ่ิมทนุ

ของบริษัท ก่อภาระผกูพนัหรือกระท าการประการอ่ืนใด อนัมีผลท าให้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท ตกไปอยู่กับ
บคุคลอ่ืน ตามสดัส่วนท่ีก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระยะเวลา  สัดส่วนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ที่ห้ามขาย 
วนัแรกท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ จนถึงปีท่ี 2 ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นเพิม่ทนุของบริษัท 

ตัง้แตปี่ท่ี 2 จนถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 

ตัง้แตปี่ท่ี 3 จนถึงปีท่ี 4 ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 

ตัง้แตปี่ท่ี 4 จนถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 

ค) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตกลงจะด าเนินการให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์
ของบริษัท ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท และส่งมอบใบหุ้นดงักล่าวทัง้หมด ให้แก่บริษัท โดย
บริษัท ตกลงท่ีจะคืนใบหุ้นดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท ตามสดัส่วนท่ีไมถ่กูจ ากดัการห้ามขาย
ท่ีก าหนดในข้อ (ข) ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
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(3) สรุปสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาตกลงกระท าการ ฉบบัที่ 1 
คูส่ญัญา 1. บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

2. ผู้ ถือหุ้นใหมข่องบริษัท  (“ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท”) ได้แก่ 

 นายตอ่โชค เล้าลือชยั 

 นายชชัวาล เจตจ านงกิจ 
วนัท่ีของสญัญา 22 สิงหาคม 2560 
ข้อตกลงท่ีส าคญั หาก ณ วนัท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็น

ราคาท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญั หรือหุ้นบริุมสิทธิในส่วนเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 
วนัท าการตดิตอ่กนั แต่ไมเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุ้น) บริษัท จะห้ามผู้ ถือหุ้นราย
ใหมข่องบริษัท ไมใ่ห้น าหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ดงักล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแตว่นัท่ีหุ้นเร่ิมท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ โดยหากครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท สามารถ
ทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถกูสัง่ห้ามขาย (“การห้ามขายตาม
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์”) 

 

(4) สรุปสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาตกลงกระท าการ ฉบบัที่ 2 
คูส่ญัญา 1. บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

2. ผู้ ถือหุ้นใหมข่องบริษัท (“ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท”) ได้แก่ 

 นายตอ่โชค เล้าลือชยั 

 นายชชัวาล เจตจ านงกิจ 

วนัท่ีของสญัญา 7 กนัยายน 2560 
ข้อตกลงท่ีส าคญั ข้อห้ามประกอบธุรกจิแข่งขัน 

1 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นรายใหม่ออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ บริหาร ของ T และ/หรือ บริษัท 
(แล้วแต่กรณี) ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ตกลงกบับริษัท ว่าในช่วงระยะเวลา 2 (สอง) ปี นบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหม่ออก
จากการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเอง หรือร่วมกบัผู้ อ่ืน หรือ
ในฐานะตวัการ ตวัแทน ผู้ ถือหุ้น กรรมการ ท่ีปรึกษา ผู้ รับจ้าง หรือโดยประการอ่ืน และไม่ว่าเพ่ือผลประโยชน์
ตนเอง หรือของผู้ อ่ืน ตกลงท่ีจะไมก่ระท าการตอ่ไปนี ้
(ก) ประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึ เหมือนกนั หรือแข่งขนักบัธุรกิจประเภทเดียวกบัของ T และ/หรือ 

บริษัท ในประเทศไทย 
(ข) ชกัชวนลูกค้าหรือผู้ จดัจ าหน่ายของ T และ/หรือ บริษัท เพ่ือไม่ให้บุคคลดงักล่าวด าเนินธุรกิจกับ T 

และ/หรือ บริษัท 
2 คู่สญัญาตกลงกันว่า ภาระหน้าท่ีท่ีระบุในข้อ 1 เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล หากข้อความในข้อ 1 นีถื้อว่า

เกินก าหนดเวลา ข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ภายใต้กฎหมายท่ีบังคบัใช้ จะไม่ถือว่า
ข้อความส่วนดงักล่าวเป็นโมฆะ แต่จะถือว่าข้อความส่วนดงักล่าวจะถกูแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย
ท่ีบงัคบัใช้”  
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12. ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท ารายการ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเข้า
ร่วมประชมุ มีมติอนมุตัิการท ารายการนี ้เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การซือ้และรับโอนสินทรัพย์ทัง้หมดของ T-Holding 
ซึ่งรวมถึงหุ้ นของ T เป็นจ านวนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมด จะท าให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน 
(Synergy) เน่ืองจาก T เป็นผู้ด าเนินธรุกิจด้านการออกแบบและติดตัง้สถานีวดัของไหล  

การท ารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding และ T มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตามที่กล่าวโดยละเอียดในข้อ 10) นอกจากนี ้การก าหนดราคาการรับโอนกิจการมลูค่า 313,450,000 บาท นัน้ เหมาะสม
และสมเหตสุมผลเน่ืองจากในการก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนดงักล่าวมีหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมิน
มลูค่ายตุิธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมตุิฐานที่ส าคญั ได้แก่ ผลการด าเนินงานใน
อดีต และศกัยภาพการเติบโตของรายได้และก าไรในอนาคต เป็นต้น  

นอกจากนี ้การช าระค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนส่วนหนึ่งด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ยงัเป็นการช่วย
รักษาสภาพคล่องของกิจการให้มีกระแสเงินสดไปใช้ในการขยายธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในอนาคต 
และการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เพ่ือตอบแทนการรับโอนยงัเป็นการสร้างแรงจงูใจให้แก่ผู้บริหารของ T  ในการ
สร้างผลประโยชน์ร่วมกนักบักลุม่บริษัทอีกทางด้วย 

คณะกรรมการจงึมีความเห็นให้สมควรให้ผู้ ถือหุ้นลงมติเห็นด้วยในวาระที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ ในการ
ประชมุถือหุ้นวิสามญัครัง้ที่ 2/2560 

 
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

จงึขอเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นางวชัร ีอตัถากร) 
ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 
ในการซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากัด  

ส่วนที่ 1:สารสนเทศตามบญัชี (1)   

สารสนเทศที่เปิดเผยตามบญัชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือได้มาซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) 
ปรากฎในเอกสารแนบ 2  

 
ส่วนที่ :สารสนเทศตามบญัชี (2)   

14. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มมีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนีแ้ล้วด้วย
ความระมดัระวงัและขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีมี้ความถกูต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผ็อื่นส าคญั
ผิด และไม่ขาดข้อมลูที่ควรแจ้งในสาระส าคญั 
 

15. รายละเอียดมูลหนี ้

15.1. ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้วยงัมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมิตอนมุตัิและมอบ
อ านาจไว้ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ พิจารณาออกจ าหน่ายตามที่เหน็สมควร 
-ไม่มี- 
 

15.2. ยอดรวมของเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา 
ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน  และ

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน จ านวน 12.35 ล้านบาท 
 

15.3. ยอดรวมของมลูคา่หนีส้ินประเภทอื่น รวมทัง้เงินเบิกเกินบญัชี 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 26.90 

ล้านบาท 
 

15.4. หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ภายหน้า 
พิจารณาข้อ 18 คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคญัที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 
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16. ข้อมูลของบริษัทและการด าเนินธุรกจิโดยสรุป 

16.1. ประวตัิความเป็นมา 
บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชนั จ ากดั และ บริษัทเอ็นจิ

เนียร่ิง โปรดกัส์ จ ากดั) จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2527 ในนาม บริษัท เอ็นจิเนียร่ิง โปรดกัส์ 
จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 1,000,000 บาทมีวตัถปุระสงค์เร่ิมแรกเพ่ือออกแบบและจ าหน่ายระบบป๊ัม
อุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการด้านวิศวกรรมเก่ียวกับระบบป๊ัมอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and 
Systems) แก่โรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไป 

ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯได้ขยายธุรกิจเพ่ิมอีก 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission Business Unit) และ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles Business Unit) 

เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทเอ็นจิเนียร่ิง โปรดักส์ จ ากัด ได้เปลี่ยนช่ือบริษัทใหม่เป็น บริษัท 
สยามราช คอร์ปอเรชนั จ ากดั และเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมเปลี่ยน
ช่ือบริษัทเป็น “บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน)” มีทนุจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท 
 ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2560 เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั (“เทค
โทรนิค โฮลดิง้ หรือ T-Holding”) รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทัง้หมด สัญญาตกลงกระท าการ และ
เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการดงักลา่ว รวมตลอดถงึ การออกหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เพ่ือใช้ช าระค่า
ซือ้และรับโอนกิจการให้แก่เทคโทรนิค โฮลดิง้ ซึง่เป็นการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัท มีมลูค่ารวม
ทัง้สิน้ 313,450,000 บาท   
 

16.2. ลกัษณะการประกอบธกุกิจ 
ปัจจบุนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธรุกิจ ได้แก่ 1. กลุม่ธรุกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบทอ่ส่ง

ก๊าซธรรมชาติ 2. กลุม่ธรุกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ และ 3. กลุม่ธรุกิจระบบป๊ัมอตุสาหกรรม 
 

16.3. คณะกรรมการบริษัท ณ  วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 
 

  
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายเกียรติ วิมลเฉลา กรรมการ  
2. นางอดุมพร จิระนภากลุวฒัน์ กรรมการ  
3. นางวชัราภรณ์ วิมลเฉลา กรรมการ  
4. นางวชัรี อตัถากร กรรมการ  
5. นายโรจน์ บรุุษรัตนพนัธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายบญุประสิทธ์ิ ตัง้ชยัสขุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
7. นายพงษ์นิมิต ดสุิตนิตย์สกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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16.4. รายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 28 สิงหาคม 2560 

ล าดับ รายช่ือผู้ถอืหุ้น 
การถอื SR 

 จ านวนหุ้น  ร้อยละ 
1. ครอบครัววมิลเฉลา 366,000,000 61.00 

 
1.1.นาย เกียรติ  วิมลเฉลา 212,100,000 35.35 

 
1.2 นาย กฤติน  วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 

 
1.3 น.ส. กฤตินา  วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 

 
1.4 นาง วชัราภรณ์  วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 

2. ครอบครัวณีศะนันท์ 54,807,000 9.13 

 
2.1 นาย จารุพจน์  ณีศะนนัท์ 28,800,000 4.80 

 
2.2 น.ส. นคนนัทน์  ณีศะนนัท์ 26,007,000 4.33 

 
2.3 นาง อรุัชชา  ณีศะนนัท์ 2,897,900 0.48 

3. นาย วิพงษ์  รัตนศิริวิไล 15,600,000 2.60 
4. ครอบครัวมกรานนท์ 14,049,000 2.34 

 
4.1 นาง พูลสขุ  มกรานนท์ 8,414,000 1.40 

 
4.2 นาย ธนชิต  มกรานนท์ 5,485,000 0.91 

 
4.3 นาย ภากร  มกรานนท์ 150,000 0.03 

5. ครอบครัวตังคะประเสริฐ 8,532,000 1.42 

 
5.1 นาย สรุพล  ตงัคะประเสริฐ 7,932,000 1.32 

 5.2 น.ส. ศิริรัตน์ ตงัคะประเสริฐ 600,000 0.10 
6. นาย ชาติชาย  พคุยาภรณ์ 7,200,000 1.20 
7. นาง อไุรพร  เฉลิมทรัพยากร 5,900,000 0.98 
8. นาย สิริพงษ์  คณาคปุต์ 4628900 0.77 
9. นาย พรสิน  ไกรศกัดาวฒัน์ 4,266,300 0.71 

10. น.ส. วรางคณา  เตไชยา 4,215,000 0.70 

 
รวมกลุ่มผู้ถอืหุ้น 10 ล าดับแรก 485,198,200 80.87 

 
กลุ่มผู้ถอืหุ้น T-Holding        766,600 0.13 

 
นาย ต่อโชค  เลา้ลือชยั    497,600  0.08 

 น.ส. นารีรัตน์  จิตแสนสวย 180,000 0.03 

 
นาย ชชัวาล  เจตจ านงกิจ 89,000  0.01 

ผู้ถอืหุ้นอ่ืน 114,035,200 19.00 
รวมทัง้หมด 600,000,000 100.00 
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16.5. สรุปงบการเงินของบริษัท 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ไตรมาสที่ 2        
ปี 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 39.44 3.49% 483.58 34.98% 90.91 6.59% 150.18 12.67% 

เงินลงทนุระยะสัน้ - 0.00% 150.02 10.85% 501.50 36.37% 289.06 24.38% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 475.60 42.05% 282.31 20.42% 234.86 17.03% 271.54 22.91% 

ลกูหนีค้า่ก่อสร้างตามสญัญาที่ยงัไมไ่ด้
เรียกเก็บ 

40.39 3.57% 177.62 12.85% 159.52 11.57% 109.65 9.25% 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกนั 

126.27 11.16% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 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% 

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 12.83 1.13% 12.83 0.93% 13.50 0.98% - 0.00% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 10.47 0.93% 15.01 1.09% 4.00 0.29% 12.18 1.03% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 950.77 84.05% 1,232.08 89.13% 1,132.54 82.14% 957.96 80.81% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็น
หลกัประกนั 

34.99 3.09% 23.29 1.68% 120.27 8.72% 110.80 9.35% 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - สทุธิ 25.53 2.26% 19.80 1.43% 16.50 1.20% 12.30 1.04% 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ - 0.00% - 0.00% 8.34 0.61% 8.20 0.69% 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 70.34 6.22% 50.62 3.66% 42.74 3.10% 35.80 3.02% 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 2.39 0.21% 1.53 0.11% 1.32 0.10% 1.02 0.09% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 46.12 4.08% 51.35 3.71% 40.55 2.94% 42.86 3.62% 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ายรอรับคืน 1.01 0.09% 3.72 0.27% 16.49 1.20% 16.49 1.39% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 180.39 15.95% 150.31 10.87% 246.21 17.86% 227.47 19.19% 

รวมสินทรัพย์ 1,131.17 100.00% 1,382.38 100.00% 1,378.75 100.00% 1,185.43 100.00% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 117.65 10.40% 137.46 9.94% 13.89 1.01% 26.91 2.27% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 426.59 37.71% 185.98 13.45% 311.65 22.60% 156.12 13.17% 
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สินทรัพย์ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ไตรมาสที่ 2        
ปี 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้คา่ก่อสร้างตามสญัญารับ
ลว่งหน้า 

72.75 6.43% 13.90 1.01% 0.86 0.06% 4.32 0.36% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

1.82 0.16% - - - - - - 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - สทุธิ 

10.77 0.95% 8.50 0.61% 6.66 0.48% 5.01 0.42% 

ประมาณการหนีส้ินส าหรับต้นทนุการ
ก่อสร้างและบริการ 

6.27 0.55% 18.86 1.36% 2.37 0.17% 8.94 0.75% 

ประมาณการหนีส้ินส าหรับอากรน าเข้า
และภาษีมลูคา่เพ่ิม 

2.10 0.19% 65.89 4.77% 65.89 4.78% 65.89 5.56% 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 9.56 0.85% 12.80 0.93% 5.09 0.37% 3.11 0.26% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 647.51 57.24% 443.39 32.07% 406.41 29.48% 270.30 22.80% 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 19.98 1.77% 9.82 0.71% 8.01 0.58% 7.33 0.62% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18.84 1.67% 16.09 1.16% 12.30 0.89% 13.23 1.12% 

ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 72.50 6.41% - - - - - - 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 111.32 9.84% 25.91 1.87% 20.31 1.47% 20.56 1.73% 

รวมหนีส้ิน 758.83 67.08% 469.30 33.95% 426.72 30.95% 290.86 24.54% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 225.00 19.89% 300.00 21.70% 300.00 21.76% 300.00 25.31% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น - - 433.73 31.38% 433.73 31.46% 433.73 36.59% 

สว่นเกินทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ 

78.56 6.95% 78.56 5.68% 78.56 5.70% 78.56 6.63% 

ก าไรสะสม 

จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 9.06 0.80% 12.62 0.91% 16.87 1.22% 16.87 1.42% 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร  49.73 4.40% 83.62 6.05% 125.00 9.07% 71.90 6.07% 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 0.00 0.00% (4.59) (0.33%) (7.23) (0.52%) (10.59) (0.89%) 

รวมสว่นของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 362.36 32.03% 903.94 65.39% 946.93 68.68% 890.47 75.12% 

สว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 9.99 0.88% 9.14 0.66% 5.10 0.37% 4.10  0.35% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 372.34 32.92% 913.08 66.05% 952.03 69.05% 894.58 75.46% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,131.17 100.00% 1,382.38 100.00% 1,378.75 100.00% 1,185.43 100.00% 
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งบก าไรขาดทุน 

รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งวด 6  
เดือนแรกปี 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการ 931.91  42.13% 894.49  55.33% 791.43  59.67% 317.07  80.72% 

รายได้จากการก่อสร้าง 1,280.02  57.87% 722.15  44.67% 534.94  40.33% 75.75  19.28% 

รวมรายได้ 2,211.93  100.00% 1,616.64  100.00% 1,326.37  100.00% 392.82  100.00% 

ค่าใช้จ่าย 
ต้นทนุจากการขายและบริการ (856.54) (38.72%) (814.59) (50.39%) (646.63) (48.75%) (264.56) (67.35%) 

ต้นทนุจากการก่อสร้าง (1,061.52) (47.99%) (641.63) (39.69%) (469.16) (35.37%) (76.68) (19.52%) 

รวมต้นทุน (1,918.06) (86.71%) (1,456.22) (90.08%) (1,115.79) (84.12%) (341.24) (86.87%) 

ก าไรขัน้ต้น 293.87  13.29% 160.41  9.92% 210.58  15.88% 51.58  13.13% 

รายได้อื่น 29.20  1.32% 81.35  5.03% 61.46  4.63% 11.32  2.88% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ (116.40) (5.26%) (147.25) (9.11%) (144.90) (10.92%) (80.68) (20.54%) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (32.53) (1.47%) -  - - - - - 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร (29.31) (1.33%) - - - - - - 

ขาดทุนจากการด้อยค่า อาคารและ
อปุกรณ์ 

(78.66) (3.56%) - - - - - - 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้ น
เป็นเกณฑ์  

(78.56) (3.55%) - - - - - - 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการ
เงนิและภาษีเงนิได้ 

(12.39) (0.56%) 94.51  5.85% 127.14  9.59% (17.78) (4.53%) 

ต้นทนุทางการเงิน (11.78) (0.53%) (4.63) (0.29%) (2.83) (0.21%) (1.78) (0.45%) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (24.17) (1.09%) 89.88  5.56% 124.31  9.37% (19.57) (4.98%) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (9.66) (0.04%) (19.27) (1.19%) (20.05) (1.51%) 1.47  0.37% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด (33.83) (1.53%) 70.61  4.37% 104.26  7.86% (18.10) (4.61%) 

 
งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ปี 2558 

(ล้านบาท) 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

งวด 6  
เดือนแรกปี 2560 

(ล้านบาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนหกัภาษีเงินได้ส าหรับงวด  (48.52)  89.88   124.31  (19.57)  

รายการปรับปรุงก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

คา่เสื่อมราคา  46.24   20.42   17.93   8.99  

คา่ตดัจ าหนา่ย  1.32   1.22   1.28   0.44  

ขาดทนุจากการด้อยคา่อาคารและอปุกรณ์ (กลบัรายการ)  78.66  - -  -    
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รายการ 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ปี 2558 

(ล้านบาท) 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

งวด 6  
เดือนแรกปี 2560 

(ล้านบาท) 

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยทรัพย์สิน  (8.93)  (4.46)  (2.04)  (0.78) 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ)  0.48   2.70   (4.12)  (0.67) 

คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ (กลบัรายการ)  16.79   36.56   (6.43)  (1.01) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่อาคารและอปุกรณ์ (กลบัรายการ) - -  (8.50)  -    

(ก าไร)จากการจ าหนา่ยเงินลงทนุระยะสัน้ - -  (2.72)  (4.59) 

(ก าไร)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่เงินลงทนุระยะสัน้  -  (0.02)  (3.77)  0.24  

(ก าไร)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ  (1.31)  (0.61)  0.70   0.19  

คา่ใช้จ่ายประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ (กลบัรายการ)  (0.18) - -  -    

รายได้เงินปันผล -  (0.71)  (0.20)  -    

ประมาณการหนีส้ินส าหรับต้นทนุการก่อสร้างและบริการ -  16.76   (16.04)  6.58  

คา่ใช้จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  2.64   2.63   2.32   0.94  

คา่ใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  78.56  - -  -    

รายได้ดอกเบีย้รับ  (1.11)  (2.25)  (1.33)  (0.64) 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้  11.79   11.17   4.44   1.78  

กระแสเงนิสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน  176.43   173.29   105.83   (8.09) 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  (141.76)  191.07   51.03  (37.50)  

ลกูหนีค้า่ก่อสร้างตามสญัญาที่ยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ  94.33   (137.23)  18.11   49.86  

สินค้าคงเหลือ  89.43   81.23   (11.11)  3.91  

งานระหว่างก่อสร้าง  (16.88)  17.28  -  -    

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน  (6.08) -  (0.68)  13.50  

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  0.00   (4.54)  11.01   (1.97) 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  1.23   0.96   0.05   -    

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  77.45   (249.57)  124.86   (155.03) 

รายได้คา่ก่อสร้างตามสญัญารับลว่งหน้า  54.61   (58.85)  (13.04)  3.46  

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  (1.24)  3.24   (7.71)  (1.99) 

จ่ายชดเชยพนกังาน  (0.92)  (5.38)  (1.35)  -    

เงนิสดได้มา(ใช้ไป)จากการด าเนินงาน  326.60   11.50   277.00   (133.85) 

รับดอกเบีย้  1.24   2.41   1.33   0.64  

จ่ายดอกเบีย้  (16.70)  (11.23)  (4.44)  (1.78) 

รับ(จ่าย)ภาษีเงินได้  (39.82)  (33.30)  (21.83)  (4.72) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  271.32   (30.62)  252.06   (139.70) 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุเผ่ือขาย  (25.53) - - - 
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รายการ 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ปี 2558 

(ล้านบาท) 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

งวด 6  
เดือนแรกปี 2560 

(ล้านบาท) 

การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั  (10.09)  11.70   (96.98) 9.47 

เงินปันผลรับ -  0.71   0.20  - 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุระยะสัน้ - -  735.54  740.70 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะสัน้ -  (150.00)  (1,080.52) (523.91) 

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  28.00   305.00  - - 

เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  (126.28)  (178.72) - - 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยทรัพย์สิน  148.36  -    - - 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ -  11.50   5.05  1.31 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  (21.53)  (3.68)  (5.52)  (0.21) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน  (1.64)  (0.36)  (1.07)  (0.14) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (8.71)  (3.85)  (443.30)  227.21  

กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิทุน 

เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  70.86   19.81   (123.57) 13.02 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  601.93  - - - 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  (799.99) - - - 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (126.67)  (1.82) - - 

เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน  (12.32)  (16.10)  (11.47) (4.87) 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุของบริษัทจากผู้ ถือหุ้น  175.00   525.00  - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือด าเนินการเสนอขายหุ้น -  (16.28) - - 

เงินปันผลจ่าย  (181.25)  (30.00)  (60.00) (36.00) 

เงินปันผลจ่ายให้สว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ -  (2.00)  (6.49) - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ  (272.44)  478.61   (201.53) (27.86) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด(ลดลง) สุทธิ  (9.83)  444.14   (392.78) 59.65 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทา่ - -  0.11   (0.38) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด  49.27   39.44   483.58   90.91  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด  39.44   483.58   90.91   150.18  
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
งวด 6  

เดือนแรกปี 2560 
(ล้านบาท) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO) 
    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.47  2.78  2.79  3.54  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.80  2.07  2.04  2.63  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.26  0.32  0.25  (0.02) 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 6.36  4.96  6.49  3.98  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 57  73  55  90*  

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.39  6.62  6.33  4.04  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 56  54  57  89*  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า) 7.31  6.73  6.44  4.51  

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 49  54  56  80*  

Cash Cycle (วนั) 64  73  56  100  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (PROFITABILITY RATIO) 

อตัราก าไรขัน้ต้น 13.29% 9.92% 15.88% 13.13% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (1.88%) 0.81% 4.95% (7.41%) 

อตัราก าไรอ่ืน 1.30% 4.79% 4.43% 2.80%* 

อตัราก าไรสทุธิ (1.51%) 4.16% 7.51% (4.48%)* 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (9.31%) 10.99% 11.18% (3.92%)* 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (2.85%) 5.62% 7.55% (2.82%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 6.70% 150.51% 261.76% (46.35%) 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.88 1.31 1.02 0.35 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)  2.04   0.51   0.45   0.33  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 19.47  0.81  62.09  N/A 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (เท่า) N/A 42.49% 57.55% N/A 
หมายเหตุ : รายการดงักล่าวเป็นการปรับปรุงเต็มปี (Annualized) เพ่ือใช้ประกอบการค านวณเปรียบเทียบ 
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ภาพรวมฐานะทางการเงนิของบริษัท 
ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
รายได้ 
 รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 2,211.93 ล้านบาท 1,616.64 ล้านบาท และ 
1,326.37 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนลดลงร้อยละ 26.91 ในปี 2558 และ ร้อยละ 17.95 ในปี 2559 โดยรายได้
หลักรวมของบริษัทฯ มาจากธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจ
พลงังานทางเลือก และกลุม่ธรุกิจระบบป๊ัมอตุสาหกรรม  และรายได้รวมงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 เทา่กบั 215.42 ล้าน
บาท 

1) รายได้จากกลุม่ธรุกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ (MPT)  
บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2557 - 2559 จ านวน 
1,325.12 ล้านบาท 749.95 ล้านบาท และ 495.30 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 
43.40 ในปี 2558 และ ร้อยละ 33.96 ในปี 2559 เน่ืองจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจกลุ่มนีม้าจากงาน
โครงการเป็นหลัก โดยโครงการส าคัญของบริษัทฯ ได้สิน้สุดการรับรู้รายได้เรียบร้อยแล้วเช่น โครงการ 
Zawtika มูลค่าโครงการ 1,073.48 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในปี 2557 โครงการโรงไฟฟ้าพีพีทีซี 
โครงการโรงไฟฟ้าขนอม และ โครงการโรงไฟฟ้าท๊อป มูลค่าโครงการ 227.00 ล้านบาท 312.54 ล้านบาท 
264.95 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่รับรู้รายได้ในปี 2558  
ทัง้นี ้ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ จ านวน 47.20 ล้านบาท 

2) รายได้จากกลุม่ธรุกิจพลงังานทางเลือก (ENG)  
บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก ในปี  2557 – 2559 จ านวน 665.34 ล้านบาท 688.43 
ล้านบาท และ 473.66 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราสว่นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.47 ในปี 2558 และลดลงร้อย
ละ 31.20 ในปี 2559 โดยธุรกิจในกลุ่มนีส้ามารถแบ่งออกเป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ  มี
รายได้ 198.33 ล้านบาท 259.66 ล้านบาท และ 223.66 ล้านบาท ในปี  2557 – 2559 ตามล าดับ การ
ปรับตัวเพ่ิมขึน้ในปี 2558 สืบเน่ืองจาก ในปี 2557 มีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติได้ก าหนดระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน (Curfew) ท าให้ปริมาณรถยนต์ที่เข้ามา
ใช้บริการในสถานีบริการลดลง ทัง้นี ้ในปี 2558 สถานการณ์ทางการเมืองเข้าสูส่ภาวะปกติ อยา่งไรก็ตามใน
ปี 2559 รายได้ในกลุ่มนีป้รับตวัลดลงสืบเน่ืองจากราคาน า้มันดิบโลกยงัอยู่ในช่วงขาลง จึงส่งผลต่อความ
ต้องการใช้พลงังานทดแทนของผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มลดลง ส าหรับงานโครงการของบริษัทฯ  มีรายได้จาก
การออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ในปี 2557 - 2559 จ านวน 57.07 ล้าน
บาท 102.48 ล้านบาท และ 61.21 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งรายได้ที่เพ่ิมขึน้ในปี 2558 มาจากโครงการ
ส าคัญจาก ปตท. โดยมีมูลค่าโครงการ 97.49 ล้านบาท และรับรู้รายได้ในปี 2558 ทัง้จ านวน ในปี 2559 
รายได้ลดลงสืบเน่ืองจากราคาน า้มนัดิบโลกยงัอยูใ่นชว่งขาลง จงึสง่ผลต่อความต้องการใช้พลงังานทดแทน
ของผู้บริโภค ส่งผลให้ งานโครงการที่เก่ียวข้องกับพลงังานทดแทนต้องชะลอโครงการออกไป ส าหรับงาน
บ ารุงรักษาสถานีบริษัทฯ มีรายได้จากการ บริหารจดัการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ในปี 
2557 - 2559 จ านวน 339.26 ล้านบาท 326.29 ล้านบาท และ 188.79 ล้านบาท ตามล าดบั การลดลงของ
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รายได้ที่ส าคญัในปี 2559 เน่ืองจากงานบริการบ ารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. มีอายสุญัญา 2 ปี โดยจะ
สิน้สุดสัญญาการให้บริการในเดือน ธันวาคม  2558 และจะเปิดประมูลใหม่ บริษัทฯ  ได้ชนะการประมูล
สญัญาที่มีอายสุญัญา 2 ปี (2558 – 2560) และมีมลูค่า 240.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัสญัญาก่อนที่มี
มลูค่า 480.00 ล้านบาท จึงส่งผลให้รายได้ในปี 2559 ที่รับรู้ในระหว่างปีลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ ทัง้นี ้
ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับรถยนต์จ านวน 
204.37 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ เกิดจากธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ  และธุรกิจงาน
บริการบ ารุงรักษาสถานีบริการ 

3) รายได้จากกลุม่ธรุกิจระบบป๊ัมอตุสาหกรรม (EPS) 
บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอตุสาหกรรม ในปี 2557 - 2559 จ านวน 221.47 ล้านบาท 178.25 
ล้านบาท และ 357.41 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนลดลงร้อยละ 19.52 ในปี 2558 และ เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 100.51 ในปี 2559 เน่ืองจากในปี 2558 การผลิตและการส่งออกชะลอตวัในหลายอตุสาหกรรม อนั
เป็นผลจากความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ยงัชะลอตวั จงึส่งผลให้รายได้ลดลง ในปี  2559 การฟืน้ตวัของ
เศรษฐกิจส่งผลให้ยอดขายป๊ัมอตุสาหกรรมของบริษัทฯ ปรับเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ในงวด 6 เดือน
แรกของ ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุม่ธรุกิจระบบป๊ัมอตุสาหกรรมจ านวน 141.25 ล้านบาท  

4) รายได้อื่น  
บริษัทฯ มีรายได้อื่นมาจาก ดอกเบีย้รับ รายได้จากการบริการบริหารจัดการ รายได้ค่าเช่าจดุพักรถ ก าไร
จากการขายสินทรัพย์ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ก าไรจากจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะสัน้ เป็น
ต้น บริษัทฯ  มีรายได้อื่นในปี 2557 - 2559 จ านวน 29.20 ล้านบาท 81.35 ล้านบาท และ 61.46 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 178.60 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 24.45 ในปี 2559 รายได้
อื่นที่เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจากบริษัทฯ รับรู้รายได้จากสญัญาคา่นายหน้าจาก Siemens โดย ได้รับ
ค่านายหน้าจากการเป็นผู้ จัดหาลูกค้าและประสานงานในการจ าหน่ายอุปกรณ์ Gas Turbine ส าหรับ
โรงไฟฟ้า ทัง้นี ้ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน 11.32 ล้านบาท 
 

ต้นทุน 
 ในปี  2557 ปี  2558 และปี  2559 บริษัทฯ มี ต้นทุน เท่ากับ 1,918.06 ล้านบาท 1,456.22 ล้านบาท และ 
1,115.79 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนลดลงร้อยละ 24.08  ในปี 2558 และ ร้อยละ 23.38 ในปี 2559 และคิด
เป็นอตัราส่วนร้อยละ 86.71 ของรายได้รวม ในปี 2557 ร้อยละ 90.08 ของรายได้รวม ในปี 2558ของรายได้รวม และร้อย
ละ 84.12 ในปี 2559 ของรายได้รวม โดยต้นทนุของบริษัทฯ มาจากธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจพลงังานทางเลือกและกลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอตุสาหกรรม และส าหรับต้นทนุของงวด 6 
เดือนแรก ของปี 2560 เทา่กบั 181.00 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 84.02 ของรายได้รวม 

1) ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ต้นทุน
วตัถดุิบ ต้นทนุว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ  มีต้นทนุจากกลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2557 - 2559 จ านวน 1,121.70 ล้านบาท 687.86 
ล้านบาท และ 466.80 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนลดลงร้อยละ 38.68 ในปี 2558 และลดลง
ร้อยละ 32.14 ในปี 2559 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 84.65  ร้อยละ 91.72 และร้อยละ 94.25 ของ
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รายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2557 - 2559 เน่ืองจากการ
เพ่ิมขึน้ของต้นทนุเป็นไปตามรายได้ที่เพ่ิมขึน้จากการรับรู้รายได้ของโครงการ ทัง้นี ้ในงวด 6 เดือนแรก ของ
ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทนุจากกลุม่ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติจ านวน 62.85 ล้าน
บาท และคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 133.16 ของรายได้จากกลุ่มธรุกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบทอ่สง่ก๊าซ
ธรรมชาต ิ

2) ต้นทนุจากกลุม่ธรุกิจพลงังานทางเลือก (ENG)  แบง่ออกเป็น ต้นทนุของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับ
ยานยนต์ ต้นทนุจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ และ ต้นทนุของ
การให้บริการบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ โดยต้นทุนของสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ประกอบด้วย ต้นทนุสินค้าและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเป็นหลัก บริษัทฯ  มี
ต้นทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ในปี 2557 - 2559 จ านวน 170.21 ล้านบาท 
210.18 ล้านบาท และ 184.70 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.48ในปี 2558 และลดลงร้อย
ละ 12.12 ในปี 2559 และคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 85.82 ร้อยละ 80.94 และร้อยละ 82.58 ของรายได้
จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ในปี 2557 – 2559 ซึง่ต้นทนุส่วนใหญ่เป็นต้นทนุการซือ้
ก๊าซ NGV มาเพ่ือจ าหน่ายในสถานีบริการ ส าหรับต้นทนุจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ต้นทุนว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ  มีต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ NGV ในปี 2557 - 2559 
จ านวน 57.03 ล้านบาท 113.63 ล้านบาท และ 50.53 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนเพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 99.25 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 55.53 ในปี 2559 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.93 ร้อยละ 
110.88 และร้อยละ 82.55 ของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ  ส าหรับต้นทุนของการ
ให้บริการบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ประกอบด้วย ต้นทนุสินค้าและวัตถดุิบ 
ต้นทนุว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน เป็นต้น บริษัทฯ  มีต้นทนุบริการบ ารุงรักษาสถานี
บริการก๊าซ NGV ในปี 2557 - 2559 จ านวน 365.39 ล้านบาท 327.63 ล้านบาท และ 157.86 ล้านบาท 
ตามล าดับ คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 10.33 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 51.82 และคิดเป็น
อตัราส่วนร้อยละ 107.70 ร้อยละ 100.41 และร้อยละ 83.62 ในปี 2559 ของรายได้จากบริการบ ารุงรักษา
สถานีบริการก๊าซ NGV ในปี 2557 - 2559 ทัง้นี ้ในงวด 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทนุจากกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานทางเลือก จ านวน 176.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 86.31 ของรายได้จากกลุ่ม
ธรุกิจพลงังานทางเลือก  

3) ต้นทนุจากกลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอตุสาหกรรมมาจากต้นทนุการซือ้สินค้ามาเพ่ือจ าหน่ายเป็นหลกับริษัทฯ มี
ต้นทนุจากกลุ่มระบบป๊ัมอตุสาหกรรมในปี 2557 - 2559 จ านวน 145.30 ล้านบาท 116.92 ล้านบาท และ 
255.90 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราสว่นลดลงร้อยละ 19.53 ในปี 2558 และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 118.87 
ในปี 2559 และคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 65.60 ร้อยละ 65.59 และร้อยละ 71.60 ของรายได้จากกลุม่ธรุกิจ
ระบบป๊ัมอตุสาหกรรม เน่ืองจากต้นทนุขายที่ผนัแปรตามรายได้ในแต่ละปี ทัง้นี ้ในงวด 6 เดือนแรก ของปี 
2560 บริษัทฯ มีต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอุตสาหกรรมจ านวน 101.99 ล้านบาท และคิดเป็น
อตัราสว่นร้อยละ 72.20 ของรายได้จากกลุม่ธรุกิจระบบป๊ัมอตุสาหกรรม 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 178.24 ล้านบาท 147.25 ล้าน

บาท และ 144.89 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 17.39 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 1.60 ในปี 
2559 และคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 8.06 ร้อยละ 9.11 และร้อยละ 10.92 ของรายได้รวมในปี 2557 – 2559 โดยค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารประกอบด้วย คา่เสริมการขาย ค่าใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน คา่ใช้จา่ยในการเดินทางและยานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น สาเหตหุลกัของการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเกิด
การค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานในปี 2558 และการกลบัรายการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่เคยบนัทึกไว้ในปี 2559 ทัง้นี ้ใน
งวด 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารจ านวน 80.68 ล้านบาท และคิดเป็นอตัราสว่นร้อย
ละ 19.97 ของรายได้รวม 
 
ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น จ านวน 293.87 ล้านบาท 160.41 ล้านบาท และ 210.58 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนก าไรขัน้ต้นเท่ากับ ร้อยละ 13.29 ร้อยละ 9.92 และร้อยละ 15.88 ตามล าดบั คิด
เป็นอตัราส่วนลดลงร้อยละ 45.41 ในปี 2558 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 31.28 ในปี 2559 เน่ืองจากการรับรู้รายได้ของงานโครงการ
และมลูค่างานต่อสญัญาที่ไม่คงที่ซึง่เป็นรายได้หลกัของทางบริษัทฯ  ทัง้นี ้งวด 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ต้นจ านวน 51.58 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นก าไรขัน้ต้นเทา่กบั ร้อยละ 13.13 

ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษัทฯ มีก าไร(ขาดทุน)สุทธิ จ านวน (53.31) ล้านบาท 70.61 ล้านบาท และ 
104.26 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนก าไร (ขาดทนุ) สทุธิเท่ากบั ร้อยละ (1.51) ร้อยละ 4.16 และร้อยละ 7.51 
ตามล าดบั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 140.55 และ ร้อยละ 47.66 ตามล าดบั เน่ืองจากในปี 2557 ได้บนัทึกค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการ
พิเศษที่ส าคัญและผลขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน เช่น การตัง้ส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ และ 
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้ นเป็นเกณฑ์ โดย หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้ นเป็นเกณฑ์  
บริษัทฯ  จะมีก าไรสทุธิจ านวน 25.26 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 1.13 ทัง้นีไ้ตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริษัทฯ มี
ขาดทนุสทุธิ จ านวน 18.10 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนขาดทนุสทุธิเท่ากับ ร้อยละ 4.48 จากมลูค่างานต่อสัญญาของ
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ลดลง และบนัทึกประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงาน
ลา่ช้าจ านวน 7.15 ล้านบาท 

 
สนิทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 
1,131.17 ล้านบาท 1,382.38 ล้านบาท และ 1,378.75 ล้านบาท ตามล าดบั แบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 950.78 ล้าน
บาท 1,232.07 ล้านบาท และ 1,132.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.05 ร้อยละ 89.13 และร้อยละ 82.14 ของสินทรัพย์
รวมและสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 180.39 ล้านบาท 150.31 ล้านบาท และ 246.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.95 ร้อยละ 
10.87 และร้อยละ 17.86 ของสินทรัพย์รวม 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่เป็นสาระส าคญั ดงันี ้
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1) ในปี 2558 และปี 2559 เงินลงทนุระยะสัน้ เทา่กบั 150.02 ล้านบาท และ 501.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
10.85 และ ร้อยละ 36.37 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั โดยเงินลงทนุระยะสัน้ส่วนใหญ่ จะเป็นการลงทนุ
ในกองทนุที่ลงทนุในตราสารหนี ้

2) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นสุทธิ เท่ากับ 475.60 ล้านบาท 282.31 ล้าน
บาท และ 234.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.05 ร้อยละ 20.42 และ ร้อยละ 17.03 ของสินทรัพย์รวม
ตามล าดบั เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นสทุธิส่วนใหญ่เกิดจากลกูหนีต้ามโครงการ ซึง่แปรผนัตาม
มลูคา่โครงการที่ได้รับของทางบริษัทฯ  

3) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ลกูหนีค้่าก่อสร้างตามสญัญาที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บ เท่ากบั 40.39 ล้านบาท 
177.62 ล้านบาท และ 159.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 ร้อยละ 12.85 และร้อยละ 11.57 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล าดับ เน่ืองจากบริษัทฯ  รับรู้รายได้ทางบัญชีจากงานโครงการที่แล้วเสร็จตามขัน้
ความส าเร็จของงานโครงการนัน้ๆ แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัไม่ได้ส่งใบแจ้งเก็บค่าบริการ เน่ืองจาก
งานโครงการอยูร่ะหว่างการตรวจรับงานจากเจ้าของโครงการและผู้ที่เก่ียวข้อง 

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 ตามล าดบั เน่ืองจากในปี 
2558 การลดลงของสินค้าส าเร็จรูปซึง่บริษัทฯ ได้น าอปุกรณ์ต่างๆไปใช้ประโยชน์ในโครงการของกลุ่มธรุกิจ
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ในส่วนที่เป็นงานบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 
และการตัง้ค่าเผ่ือลดมูลค่าสินค้า ในปี 2559 การเพ่ิมขึน้ของสินค้าส าเร็จรูปของกลุ่มธุรกิจระบบป๊ัม
อตุสาหกรรมซึง่สอดคล้องกบัยอดรายได้ที่เพ่ิมขึน้ในปี 2559  

5) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินลงทุนเผ่ือขาย เท่ากับ 25.53 ล้านบาท 19.80 ล้านบาท และ 16.50 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 ร้อยละ 1.43 และร้อยละ 1.20 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั เน่ืองจากการ
ปรับมลูคา่เงินลงทนุดงักลา่วให้เป็นไปตามราคาตลาด ณ สิน้ปี ของการลงทนุในหุ้นสามญัของ Petroleum 
Trading Lao Public Company (PTL) ซึง่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลาว ประเทศลาว 

6) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน เท่ากับ  34.99 ล้านบาท 
23.29 ล้านบาท และ 120.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.09 ร้อยละ 1.68 และร้อยละ 8.72 ของสินทรัพย์
รวม ตามล าดับ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ถอนหลักประกันในส่วนที่เป็นของกรรมการบริษัท และน าเงินฝาก
ประจ าของบริษัทฯ  ไปใช้เป็นหลกัประกนัแทน 

7) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุธิ เท่ากับ 70.35 ล้านบาท 50.62 ล้านบาท 
และ 42.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.22 ร้อยละ 3.66 และร้อยละ 3.10 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ 
เน่ืองจากการตดัค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่คืออาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและ
ยานพาหนะ 
ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,185.43 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 
957.96 ล้านบาท และคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 80.81 ของสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 227.47 
ล้านบาทและคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 19.19 ของสินทรัพย์รวม 
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หนีส้นิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 758.83 

ล้านบาท 469.30 ล้านบาท และ 426.72 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 67.71 ร้อยละ 51.40 และร้อยละ 
44.82 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมในปี 2557 – 2559 ตามล าดบั แบง่เป็นหนีส้ินหมนุเวียน 647.51 ล้านบาท 
443.39 ล้านบาท และ 406.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.33 ร้อยละ 94.48 และร้อยละ 95.24 ของหนีส้ินรวมและมี
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 111.32 ล้านบาท 25.91 ล้านบาท และ 20.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.67 ร้อยละ 5.22 และร้อย
ละ 4.76 ของหนีส้ินรวม ตามล าดบั  
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินที่เป็นสาระส าคญัดงันี ้

1) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เท่ากับ 117.65 ล้านบาท 137.46 ล้าน
บาทและ 13.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.50 ร้อยละ 29.29 และร้อยละ 3.26 ของหนีส้ินรวม ตามล าดับ 
เน่ืองจากยอดที่ลดลงสอดคล้องกบัจ านวนงานโครงการในมือที่ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

2) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เท่ากบั 426.59 ล้านบาท 185.98 ล้านบาท และ 
311.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.22 ร้อยละ 39.63 และร้อยละ 73.03 ของหนีส้ินรวม ตามล าดบั เน่ืองจาก
เจ้าหนีท้ี่คงค้างสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีจ้ากการซือ้สินค้าของกลุม่ธรุกิจระบบป๊ัมอตุสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกบัยอด
รายได้ที่เพ่ิมขึน้และลดลงส าหรับปีจากกลุม่ธรุกิจนี ้

3) ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีสุทธิ 
เทา่กบั 10.77 ล้านบาท 8.50 ล้านบาท และ 6.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ร้อยละ 1.81 ร้อยละ 1.56 ของ
หนีส้ินรวมตามล าดบั และมีหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่า  1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เท่ากับ 19.98 ล้านบาท 9.82 ล้านบาท และ 8.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.63 ร้อยละ 2.09 ร้อยละ 1.88 
ตามล าดบั โดย บริษัทฯ ได้จดัท าสญัญาเช่าการเงินกบับริษัทฯ ลีสซ่ิง เพ่ือเช่ายานพาหนะและอปุกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  มีก าหนดช าระเป็นรายเดือน อายสุญัญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 5 
ปี ทัง้นี ้ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 290.86 ล้านบาท แบ่งเป็นหนีส้ินหมุนเวียน 270.30 
ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 20.56 ล้านบาท 

 
สภาพคล่อง 
 ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เทา่กบั 39.44 ล้านบาท 
483.58 ล้านบาท และ 90.91 ล้านบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึน้สทุธิ 444.14 ล้านบาท ในปี 2558 และลดลงสทุธิ 392.67 ล้าน
บาท ในปี 2559 โดยแยกเป็นรายละเอียดตามกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรมดงันี ้

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด าเนินงาน เท่ากับ 271.32 ล้านบาท (30.62) ล้านบาท และ 252.06 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจาก ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ลกูหนีค้่าก่อสร้างที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บ เจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่น และรายได้คา่ก่อสร้างตามสญัญารับลว่งหน้า เป็นหลกั 

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั 8.70 
ล้านบาท 3.85 ล้านบาทและ 443.30 ล้านบาท ตามล าดบั เน่ืองจากบริษัทฯ น าเงินไปซือ้เงินลงทนุระยะสัน้  
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3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มี เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากับ (272.44) ล้านบาท 478.61 ล้านบาท (201.53) ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งการใช้ไปใน
กิจกรรมจดัหาเงินเกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลและ
กิจการที่เก่ียวข้องกัน และจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกจ าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
525.00 ล้านบาท จงึท าให้บริษัทฯ ได้เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินคอ่ยข้างมาก 

4) ด้านอตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทฯ เทา่กบั 1.47 เทา่ 2.78 เทา่ และ 2.79 เทา่ในปี 2557 – 2559 ตามล าดบั 
ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 150.18 ล้านบาท 
และอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 3.54 เทา่ 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม 372.33 ล้านบาท 913.08 ล้านบาท และ 952.03 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 32.92 ร้อยละ 
66.05 และร้อยละ 69.05 ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั เน่ืองจากมาจากผลการด าเนินงาน
และก าไรสทุธิของบริษัทฯ  ในปี 2558 และปี 2559 และ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกจ าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ
จ านวน 525.00 ล้านบาท ทัง้นี ้ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างปีจ านวน 30 ล้านบาท 
และ 60.00 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 894.58 ล้าน
บาท 
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16.6. รายการระหว่างกนั 
 ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกนักบับคุคล/ นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 2560 ซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธ์ได้ ดงันี ้
บุคคล / นิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. นายเกียรติ วิมลเฉลา  (“นายเกียรติ”) -   เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสดัส่วนการถือหุ้นทางตรงหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้อยละ 35.35 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
-   เป็นผู้ ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเฉลามีสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วหลงัเสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน 

-   เป็นสามีของนางวชัราภรณ์ 
-   ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

2. นางวชัราภรณ์ วิมลเฉลา  (“นางวชัราภรณ์”) -   เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสดัส่วนการถือหุ้นทางตรงหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้อยละ 8.55 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
-   เป็นผู้ ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเฉลามีสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วหลงัเสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน 

-   ด ารงต าแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีจดัซือ้ 
3. นายไกร วิมลเฉลา  (“นายไกร”) -   เป็นพ่ีชายของนายเกียรติ 

4. กิจการร่วมค้าสยามราชธานี (“JVSR”) -   บริษัทฯ มีสดัส่วนร่วมค้าร้อยละ 90.00 ในส่วนแบง่ของก าไรหรือขาดทนุ 
-   บริษัท สยามราชธานี จ ากดั ซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสดัส่วนการร่วมค้าร้อยละ 10.00 ในส่วนแบง่ของก าไรหรือขาดทนุ 

5. กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอน็จิเนียร่ิงโปรดกัส์ (“JVEPC”) -   บริษัทฯ มีสดัส่วนร่วมค้าร้อยละ 25.00 ในส่วนแบง่ของก าไรหรือขาดทนุ 
-   บริษัท สยามราชธานี จ ากดั ซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสดัส่วนการร่วมค้าร้อยละ 75.00 ในส่วนแบง่ของก าไรหรือขาดทนุ 
-   แจ้งเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

6. บริษทั วิมลเฉลา จ ากดั (“VMC”) 
ธุรกิจ : ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-   ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบับริษัทฯ โดย 
-  นายเกียรติ ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 
-  นางวชัราภรณ์ ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 

-   กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ 
-   เป็นบริษัทท่ีนายไกรและนางสาวอรสา เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

-  นายไกร ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 
-  นางสาวอรสา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 30.00 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 
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บุคคล / นิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 

7. บริษัท สยามราชธานี จ ากดั (“SRTN”) 
ธุรกิจ : รับจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Service) ได้แก่ บริการรถเช่า บริการ
พนักงานขับรถ บริการฝึกอบรมขับรถฟอร์คลิฟท์ บริการพนักงานส านักงาน 
บริการบนัทกึข้อมลู และบริการดแูลสวนหย่อม 

-   เป็นบริษัทท่ีนายไกรเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
 
 
 

8. บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน่ จ ากดั  (“SRA”) 
ธุรกิจ : เป็นตวัแทนจ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทอปุกรณ์ควบคุมอตัโนมตัิย่ีห้อ 
Siemens 

-   ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบับริษัทฯ โดย 
-   นายเกียรติ ถือหุ้น SRA ร้อยละ 64.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว และมีบุคคลท่ีไม่ได้มีความเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ถือหุ้น SRA ในสดัส่วนท่ีเหลือเท่ากบั 

35.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
-   กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ 

9. บริษัท เค เวนเชอร์ จ ากดั  (“K Venture”) 
ธุรกิจ : ประกอบกิจการให้เช่าพืน้ท่ี และจดุพกัรถ (Rest Area) 

-   เป็นบริษัทท่ีบริษัท เมเวธเธอร์ จ ากดั ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยบริษัท เมเวธเธอร์ จ ากัด มีนางสาวพลอย ป่ินแสง (บุตร
ของนายกนกศกัดิ์ ป่ินแสงซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ) เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ ปี 2560 นายกนกศกัดิ์ ป่ินแสงได้ออกจากต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ แล้ว 

-   ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ โดย 
-  นายเกียรติ ถือหุ้น K Venture ร้อยละ 33.33 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 

-   กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ 

10. บริษัท กฤตน์ เวนทรู่า จ ากดั (“Krit Ventura”) 
ธุรกิจ : ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

-   ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ โดย 
-  นายเกียรติ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 
-  นางวชัราภรณ์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 
-  นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา ซึง่เป็นบตุรของนายเกียรติและนางวชัราภรณ์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 
-  นายกฤติน วิมลเฉลา ซึง่เป็นบตุรของนายเกียรติและนางวชัราภรณ์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 

-   กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติและนางวชัราภรณ์ 

11. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“SRPH”) 
ธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

-   บริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว และมีบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ถือหุ้น SRPH ในสดัส่วนท่ีเหลือเท่ากบั 0.01 ได้แก่ 
นายเกียรติ, นางวชัรี อตัถากร (กรรมการบริษัทฯ), นางอดุมพร จิระนภากุลวฒัน์ (กรรมการบริษัทฯ) 

-  กรรมการร่วมกนักนักบับริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ, นางวชัรี อตัถากร, นางอดุมพร จิระนภากลุวฒัน์ และนายพงษ์นิมิต ดสุิตนิตย์สกลุ 
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 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งส าหรับงวดสิน้สุดวันที่ 30 มถิุนายน 2560 และส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ช่ือบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ  

ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

ความจ าเป็นของรายการ สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 
1. กิจการร่วมค้าสยามราชธานี 
(“JVSR”) 
ท ารายการกบับริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1    รายได้จากการขาย 
 
1.2    ลกูหนีก้ารค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3    รายได้อ่ืน 
(ให้บริการบริหารส านกังาน) 
 
1.4    ลกูหนีอ่ื้น 
 
 
1.5   รายได้ค่าบ ริการงาน
ด้านวิศวกรรม 
 
1.6  ค่ า บ ริ ก า ร ง า น ด้ า น
วิศวกรรมค้างรับ 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.90 ล้านบาท 
 
 

0.21 ล้านบาท 
 
 

2.61 ล้านบาท 
 
 

- 
 
 
 

2.16 ล้านบาท 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.00 ล้านบาท 
 
 

0.54 ล้านบาท 
 
 

11.99 ล้านบาท 
 
 

2.30 ล้านบาท 
 
 
 

-   เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของย่ีห้อ 
Emerson ซึ่งเป็นสินค้าท่ี JVSR ต้องการน ามาใช้ในงาน
โค ร ง ก า ร  ไ ด้ แ ก่  เค ร่ื อ ง  Flow Computer แ ล ะ  Gas 
Chromatograph บริษัทฯ จึงด าเนินการซือ้สินค้าดังกล่าว
และขายให้ JVSR ในราคาต้นทนุบวกก าไร 

 
 
 
 
 
 
 
-   บริษัทฯ ด าเนินการบริหารส านักงานให้แก่ JVSR เช่น การ
บริหารงานในส่วนการเงินและบญัชี ทรัพยากรบุคคล เป็น
ต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นรายเดือนตาม
อตัราท่ีระบตุามสญัญาจ้างบริหารส านกังาน 

 
 
-   บริษัทฯ ได้ส่งวิศวกรไปปฏิบติังานในโครงการของ JVSR จึง
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นรายเดือน อ้างอิงตามอตัรา
เงินเดือนวิศวกรในแผนก MPT/Project and Construction 
ของบริษัทฯ ท่ีเกิดขึน้จริงบวกก าไรส่วนเพ่ิมตามแนวทางท่ี
บริษัทฯ พิจารณาเข้าท ารายการกบับคุคลภายนอก 

 

-   เป็นรายการตามปกติ 
-   เป็นราคาตามต้นทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิมท่ีต ่ากว่าอัตราก าไรส่วนเพ่ิมท่ี
คิดจากลูกค้ารายอ่ืน เน่ืองจากเป็น
การจ าหน่ ายสินค้าไม่ ได้ รวมค่ า
ติดตัง้และบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และมีเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างจากลกูค้า
รายอ่ืน จึงมีความสมเหตุสมผล และ
ไม่ได้ท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ 

 
-   การท ารายการดังกล่าวมีการคิด
ค่าบริการตามท่ีระบุไว้ในสัญญาท่ี
ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิง
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณ
งานและจ านวนคนท่ีให้บริการ 

 
-   การท ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตสุมผล โดยมีการคิดค่าบริการ
ตามเงินเดือนวิศวกรท่ีเกิดขึน้จริง 
อ้างอิงจ านวนวิศวกรท่ีบริษัทฯ ส่งไป
ปฏิบติังาน และประมาณชัว่โมงการ
ท างานของบุคคลดงักล่าวบวกก าไร
ส่วน เพ่ิมตามแนวทางท่ีบ ริษั ทฯ 
พิจารณาเข้าท ารายการกับบุคล
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ภายนอก 

 
ช่ือบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ  
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 
ความจ าเป็นของรายการ สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 

 1.7   เงินให้กู้ ยืม 
 
 
 
 
1.8   รายได้ดอกเบีย้รับ 
 
1.9  ดอกเบีย้ค้างรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดต้นปี                   50.70   ล้าน
บาท 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี       15.00  ล้าน
บาท 
ลดลงระหวา่งปี        (59.70) ล้าน
บาท 
ยอดปลายปี                  6.00  ล้าน
บาท 

 
0.80 ล้านบาท 

 
0.17 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยอดต้นปี                   47.00   ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี     118.70  ล้านบาท 
ลดลงระหวา่งปี      (115.00) ล้านบาท 
ยอดปลายปี                50.70  ล้านบาท 

 
3.00 ล้านบาท 

 
0.46 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-   ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้จ านวน 
118.70 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
และได้รับคืนบางส่วนจ านวน 115.00 ล้านบาท คงเหลือเงิน
ให้กู้ ยืมจ านวน 50.70 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างงวดหก
เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ให้เงินกู้ ยืม
เพ่ิมเติมอีก 15.00 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และใช้ในงานโครงการ ทัง้นี ้ในระหว่างงวดบริษัทฯ ได้รับ
ช าระเงินกู้ ยืมบางส่วนจ านวน 59.70 ล้านบาท  

-   เดือนมีนาคม 2558 และเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ 
ได้ป รับอัตราดอกเบี ย้ เป็น MLR - 1% และ MLR + 1% 
ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ต้นทุนเฉล่ียท่ีบริษัทฯ 
ได้รับจากธนาคาร ทัง้นี ้เงินให้กู้ ยืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพย์
ค า้ประกนัและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 
 
 
 
 

-   การท ารายการดังกล่าวเป็นการให้
ความช่ วย เห ลือทางการเงินแก่
กิจการร่วมค้าซึง่บริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้
ร่วมทุน อย่างไรก็ ดี  หากรายการ
ดังกล่าวเกิดขึน้อีกควรเป็นไปตาม
มาตรการและขัน้ตอนการอนมุติัการ
ท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบีย้
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 
ดงันี ้
1)  บริษัทในเครือกู้ ยืมเงินจากบริษัท
ฯ ในอัตราดอกเบีย้ MLR - 1% และ 
MLR +1% ตามล าดบั 
2)  บริษัทฯ กู้ ยืมเงินจากบริษัทใน
เครือในอัตราดอกเบีย้ MLR - 3% 
และ MLR - 1% ตามล าดบั 
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ช่ือบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ  
ความจ าเป็นของรายการ สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 

2. กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและ
เอน็จิเนียร่ิงโปรดกัส์ (“JVEPC”) 
ท ารายการกบับริษัทย่อย 
แ จ้ ง เลิ ก กิ จ ก า ร เมื่ อ วั น ที่  30 
ธนัวาคม 2559 

2.1    รายได้อ่ืน 
(ให้บริการบริหารส านกังาน) 
 
2.2    ลกูหนีอ่ื้น 
 
 
2.3    เงินปันผลรับ 
 
2.4   ส่วนแบ่งก าไรจากการ
เลิกกิจการ 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

0.06 ล้านบาท 
 
 

- 
 
 

2.00 ล้านบาท 
 

0.16 ล้านบาท 

-   บริษัทฯ ด าเนินการบริหารส านักงานให้แก่ JVEPC เช่น การ
บริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอตัราท่ี
ระบตุามสญัญาจ้างบริหารส านกังาน 

 
 
-   ในเดือนพฤศจิกายนปี 2559 JVEPC ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล
จากกิจการร่วมค้าฯ เป็นจ านวนเงิน 8 ล้านบาท โดยแบ่งให้ผู้ ร่วม
ลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนโดยจ่ายให้บริษัทฯ 2 ล้านบาท และ
จ่ายให้ SRTN จ านวน 6 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมปี 2559 
JVEPC ได้แบ่งส่วนแบ่งก าไรจากการเลิกกิจการ เป็นจ านวนเงิน 
0.66 ล้านบาท โดยแบ่งให้ผู้ ร่วมลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนโดย
จ่ายให้บริษัทฯ 0.16 ล้านบาท และจ่ายให้ SRTN จ านวน 0.49 
ล้านบาท ทั ง้นี  ้JVEPC ได้แจ้งเลิก กิจการแล้วเม่ือวัน ท่ี  30 
ธนัวาคม 2559 

-   การท ารายการดังกล่าวมีการคิด
ค่าบริการตามท่ีระบุไว้ในสัญญาท่ี
ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิง
ป ระม าณ ก ารค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต าม
ป ริม าณ งานและจ าน วนคน ท่ี
ให้บริการ 

 
-   การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้ ร่วมลงทุน มี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการร่วมค้า 
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ช่ือบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ  
ความจ าเป็นของรายการ สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 

 2.5    เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
 
 
 
 
2.6    ดอกเบีย้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดต้นปี                   6.16    ล้าน
บาท 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี          -      ล้านบาท 
ลดลงระหวา่งปี         (6.16)  ล้าน
บาท 
ยอดปลายปี                     -     ล้าน
บาท 

 
0.12 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมทัง้จ านวน
แล้ว 

-   เดิม JVEPC มีการคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี ต่อมา
ในเดือนมีนาคม 2558 JVEPC ได้ปรับอตัราดอกเบีย้เป็น MLR - 
3% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ท่ีต ่ากว่าอัตราดอกเบีย้ต้นทุนเฉล่ียท่ี
บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร ทัง้นี ้เงินกู้ ยืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพย์
ค า้ประกนัและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 
 
 
 
 

-   การท ารายการดังกล่าวเกิดขึน้เพ่ือ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยเสริม
สภาพคล่ องใน กิจการ ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ นอกจากนี ้อตัราดอกเบีย้ท่ี
บริษัทฯ ได้ รับเป็นอัตราท่ีต ่ากว่า
อตัราดอกเบีย้ต้นทุนเฉล่ียท่ีบริษัทฯ 
ได้รับจากธนาคาร จึงเห็นวา่มีความ
สม เหตุ ส ม ผลแล ะ เป็ น ไป เพ่ื อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ได้ปรับอัตราดอกเบีย้ตัง้แต่วนัท่ี 1 
มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดงันี ้
1)  บ ริษั ท ใน เค รือกู้ ยืม เงินจาก
บริษัทฯ ในอัตราดอกเบีย้ MLR - 
1%  
2)  บริษัทฯ กู้ ยืมเงินจากบริษัทใน
เครือในอตัราดอกเบีย้ MLR - 3%  
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ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ  
ความจ าเป็นของรายการ สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 

3. บ ริ ษั ท  วิ ม ล เฉ ล า  จ า กั ด 
(“VMC”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1   ค่าเช่าพืน้ท่ี  
(ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่) 
 
 
 
3.2   ค่าเช่าพืน้ท่ี 
(เพ่ือเก็บสินค้าภายในอาคาร) 
 
 
 
3.3   ค่าเช่าพืน้ท่ี 
(เพ่ื อ เก็ บ สิ น ค้ าภ ายนอก
อาคาร) 
 
3.4   ค่าเช่าพืน้ท่ีค้างจ่าย 

3.42 ล้านบาท 
 
 
 
 

0.40 ล้านบาท 
 
 
 
 

0.11 ล้านบาท 
 
 
 

1.36 ล้านบาท 

6.84 ล้านบาท 
 
 
 
 

0.81 ล้านบาท 
 
 
 
 

0.22 ล้านบาท 
 
 
 

1.37 ล้านบาท 

-   บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีพร้อมบริการต่างๆ จาก VMC เพ่ือใช้เป็นสถาน
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สญัญาเช่า
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในอตัราค่าเช่าและบริการรวม 300 
บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกบัอตัราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง
อยู่ท่ีประมาณ 250 - 350 บาทต่อตารางเมตร 

-   บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ี จาก VMC เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีเก็บสินค้า โดยมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่าสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 100 บาทต่อตารางเมตร 
เทียบเคียงกบัอตัราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ท่ีประมาณ 85 - 
130 บาทต่อตารางเมตร 

-   บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ี จาก VMC เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีเก็บสินค้า โดยมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่าสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 35 บาทต่อตารางเมตร 
เทียบเคียงกบัอตัราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ท่ีประมาณ 32 - 
37.50 บาทต่อตารางเมตร 

-   การเช่ า พื ้น ท่ี ส าห รับ เป็ น ท่ี ตั ้ง
ส านักงานและเก็บสินค้าดังกล่าว 
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของ
บริษัทฯ มีอตัราค่าเช่าสมเหตุสมผล
และมีเง่ือนไขค่าเช่าโดยทั่วไป จึง
ถือได้ว่าการเข้าท ารายการดงักล่าว
มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
แนวทางการด าเนินธุรกิจโดยปกติ 
เส มื อนกับ การท ารายการกับ
บคุคลภายนอก 
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ช่ือบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ  
ความจ าเป็นของรายการ สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 

4. บ ริษัท  สยามราชธานี  ออโต
เมชัน่ จ ากดั (“SRA”) 
 

4.1    ซือ้สินค้าและบริการ 
 
4.2    เจ้าหนีก้ารค้า 
 
 
 
 

0.11 ล้านบาท 
 

0.03 ล้านบาท 
 

0.23 ล้านบาท 
 

0.02 ล้านบาท 
 

-   เน่ืองจาก SRA เป็นตวัแทนจ าหน่ายอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าประเภท
อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติของย่ีห้อ Siemens ท่ีใช้คู่กับสินค้าท่ี
บ ริษั ท ฯ  เป็ นตั วแทนจ าหน่ าย ให้ แก่  Siemens คื อ  เค ร่ือง 
Compressor ทั ง้ นี  ้บ ริษั ท ฯ  จ า เป็ น ต้ องซื อ้ สิ น ค้ าดั งกล่ าว 
เน่ืองจากไม่สามารถน าสินค้ารุ่นอ่ืนมาทดแทนได้ ดังนัน้ บริษัทฯ
จึงซือ้สินค้าดังกล่าวจาก SRA เพ่ือจ าหน่ายต่อให้กับลูกค้า และ
เพ่ือติดตัง้ในงานโครงการของบริษัทฯ ในราคาตลาดและมีเง่ือนไข
ทางการค้าทัว่ไป 

-   การท ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนว
ทางการด าเนินธุรกิจโดยปกติใน
ราคาตลาดและมี เง่ือน ไขทาง
การค้าทั่ วไป  เสมือนกับการท า
รายการกบับคุคลภายนอก 
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ช่ือบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ  
ความจ าเป็นของรายการ สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 

5. บริษัท เค เวนเชอร์ จ ากดั 
(“K Venture”) 
 

5.1  รายได้อ่ืน 
( บ ริ ษั ท ฯ  ส า ร อ ง จ่ า ย
ค่ าธรรม เนียมในการออก
หนงัสือค า้ประกนั) 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  ค่าเช่า 
 
5.3  ค่าเช่าค้างจ่าย 
 
 

0.01 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.04 ล้านบาท 
 

0.01 ล้านบาท 
 
 

 

0.06 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.07 ล้านบาท 
 

0.01 ล้านบาท 
 
 

 

-   เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ท าสญัญาจัดตัง้จุดพักรถโดยสารและสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์กบับขส. ในเขตพืน้ท่ีจ าหวดั
ก าแพงเพชรและพิษณุโลก และได้วางหลักประกันสัญญาเต็ม
จ านวน ต่อมาบริษัทฯ ได้โอนสิทธิการจัดตัง้จุดพักรถให้แก่ K 
Venture ด้วยเหตุนี ้บริษัทฯ และ K Venture จึงแบ่งหลักประกัน
ส าหรับการค า้ประกันตามสัญญาจัดตัง้จุดพักรถ ฉะนัน้  K 
Venture จึงต้องรับผิดชอบในการช าระค่าธรรมเนียมการออก
หนงัสือค า้ประกนัธนาคาร ตามสดัส่วนมลูค่าทรัพย์สินของกิจการ
จัดตัง้จุดพักรถ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตาม
สดัส่วนเป็นจ านวนเท่ากบั 61,250 บาท  

 
-   เน่ืองจากนายเกียรติได้จ าหน่ายท่ีดินท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นท่ีตัง้สถานี
บริการ NGV ให้แก่ K Venture ทัง้หมดในเดือนธันวาคม 2557 
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงด าเนินการท าสัญญาเช่าท่ีดินกับ K Venture 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

-   บริษัทฯ ท าสัญญาเช่าท่ีดินซึ่งตัง้อยู่โฉนดเลขท่ี 6242 (ตาม
รายละเอียดสญัญาท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ หวัข้อ 5.7 ข้อ 
1) ในอตัราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอตัราท่ีต ่ากว่า
ราคาประเมินจากผู้ ประเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในรายช่ือของ
ส านกังานก.ล.ต. ซึง่เท่ากบั 8,000 บาทต่อเดือน 

-   บริษัทฯ ท าสญัญาเช่าท่ีดินซึง่ตัง้อยู่โฉนดเลขท่ี 124347 (ตาม
รายละเอียดสญัญาท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ หวัข้อ 5.7 ข้อ 
1) ในอตัราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอตัราท่ีต ่ากว่า
ราคาประเมินจากผู้ ประเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในรายช่ือของ
ส านกังานก.ล.ต. ซึง่เท่ากบั 14,083 บาทตอ่เดือน 

-   การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการ
ท่ีท่ีเกิดจากการโอนสิทธิธุรกิจจุด
พักรถโดยสารให้แก่  K Venture 
โดยบริษัทฯ ได้เรียกค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือค า้ประกนัธนาคาร
ตามสัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์ของ
กิจการจัดตัง้จุดพักรถโดยสารจาก 
K Venture ซึ่งมีความสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง
และเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง
เก่ียวกับความรับผิดชอบภายใต้
การโอนสิทธิการจัดตัง้จุดพักรถ
โดยสาร 

 
-   การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
โดยมีอัตราค่าเช่าท่ี ดินท่ีต ่ ากว่า
ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระท่ี
อยู่ในรายช่ือของส านักงานก.ล.ต. 
และมีเง่ือนไขการเช่าโดยทัว่ไป จึงมี
ความสมเหตุสมผลเป็นไปเพ่ื อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ จึงถือได้ว่า
การท ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม 
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ช่ือบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ  
ความจ าเป็นของรายการ สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 

6. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิง้ 
จ ากดั 
(“SRPH”) 
 

6.1  เงินลงทนุในหุ้นสามญั 
 

7.50 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-   เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องการเพ่ิมความคล่องตัวในการขยายการ
ลงทุนไปยังธุรกิจกลุ่มพลังงาน โดยจะเร่ิมจากการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเพ่ือขยายธุรกิจ
ไปสู่ธุรกิจด้านพลงังานอ่ืนในอนาคต  

 

-   การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการ
ท่ีเพ่ิมความคล่องตัวในการลงทุน
และการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ
ด้านพลังงาน โดยจะเร่ิมจากการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิต ย์  และ เพ่ื อ
รองรับการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจ
ด้านพลงังานอ่ืนในอนาคต จึงถือได้
ว่าการท ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม  
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 สรุปภาระค า้ประกันหนีส้ินของบริษัทฯ และกจิการร่วมค้าโดยบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2560 มีดังนี ้
 

 
ผู้ค า้ประกัน 

 
ผู้ได้รับวงเงนิกู้ 

 
รายละเอียดวงเงนิสินเช่ือ 

 
รายละเอียดสินทรัพย์ค า้ประกัน 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ 
และความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 : วงเงนิกู้ยืม 493.00 ล้านบาท 
บริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ  เงินเบิกเกินบญัชี 
 หนงัสือค า้ประกนั 
 เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ เลตเตอร์

ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท 
 หนงัสือค า้ประกนัเพ่ือออกสินค้า 
 ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
 สญัญาปริวรรตเงินตรา 

 จ าน าสิทธิในเงินฝากประจ า กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ เป็นการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินท่ีให้การสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือเพ่ือ
ใช้ในการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ทัง้นี ้
การค า้ประกนัดงักล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค า้ประกนัและจ านอง
แต่อย่างใดและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขการขอรับการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้
ในการด าเนินธุรกิจ 
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ผู้ค า้ประกัน 

 
ผู้ได้รับวงเงนิกู้ 

 
รายละเอียดวงเงนิสินเช่ือ 

 
รายละเอียดสินทรัพย์ค า้ประกัน 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ 
และความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 : วงเงนิกู้ยืม 432.98 ล้านบาท 
บริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เงินเบิกเกินบญัชี 
 หนงัสือค า้ประกนั 
 เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท 
 หนงัสือค า้ประกนั ส าหรับโครงการวางท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติและอปุกรณ์ควบคมุโรงไฟฟ้านวนคร 
 ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
 สญัญาปริวรรตเงินตรา 

 

 จ าน าสิทธิในเงินฝากประจ า กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 

เป็นการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินท่ีให้การสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือเพ่ือ
ใช้ในการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ทัง้นี ้
การค า้ประกนัดงักล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค า้ประกนัและจ าน า
แต่อย่างใดและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขการขอรับการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้
ในการด าเนินธุรกิจ 
 
 

บริษัทฯ/ 
และ 
SRTN 
 
 
 
 
 
 
 
 

JVSR  โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ 
บริษัท ราชบรีุเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
- ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
- หนงัสือค า้ประกนั 
- เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ 
บริษัท พีพีทีซี จ ากดั 
- ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
- หนงัสือค า้ประกนั 
- เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท 

 บริษัทฯ และ SRTN ค า้ประกนั 
 มอบอ านาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 
 
 
 
 
 บริษัทฯ และ SRTN ค า้ประกนั 
 มอบอ านาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 
 
 
 
 
 

เป็นการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินท่ีให้การสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือเพ่ือ
ใช้ในการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ทัง้นี ้
การค า้ประกนัดงักล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค า้ประกนัแต่อย่างใด 
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เน่ืองจากมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ 
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ผู้ค า้ประกัน 

 
ผู้ได้รับวงเงนิกู้ 

 
รายละเอียดวงเงนิสินเช่ือ 

 
รายละเอียดสินทรัพย์ค า้ประกัน 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ 
และความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ
โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยท่ี 4 
- ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
- หนงัสือค า้ประกนั 
- เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ
โรงไฟฟ้าภายในโรงกลั่นน า้มันบริษัท ไทยออยล์ 
จ ากดั (มหาชน) 
- ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
- หนงัสือค า้ประกนั 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ
โรงไฟฟ้าคลองหลวง ปทมุธานี 
- ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
- หนงัสือค า้ประกนั 
- เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท 
- สญัญาปริวรรตเงินตรา 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้าง
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ
โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ราชบรีุ 
- ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
- หนงัสือค า้ประกนั 
- เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท 
สญัญาปริวรรตเงินตรา 

 บริษัทฯ และ SRTN ค า้ประกนั 
 มอบอ านาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 

 
 
 
 
 บริษัทฯ และ SRTN ค า้ประกนั 
 มอบอ านาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 

 
 
 
 
 บริษัทฯ และ SRTN ค า้ประกนั 
 มอบอ านาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 

 
 
 
 
 
 บริษัทฯ และ SRTN ค า้ประกนั 
มอบอ านาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 
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ผู้ค า้ประกัน 

 
ผู้ได้รับวงเงนิกู้ 

 
รายละเอียดวงเงนิสินเช่ือ 

 
รายละเอียดสินทรัพย์ค า้ประกัน 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ 
และความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3 : วงเงนิกู้ยืม 352.00 ล้านบาท 
บริษัทฯ 
 
 
 

บริษัทฯ  เงินเบิกเกินบญัชี 
 ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
 สญัญาปริวรรตเงินตรา 
 วงเงินฟรีทการ์ด 
 เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท และ/หรือ สินเช่ือ

เพื่อการช าระค่าสินค้า และ /หรือ เลตเตอร์ออฟ
เครดิตภายในประเทศ 

 หนังสือค า้ประกัน ส าหรับซือ้-ขายก๊าซ NGV จาก 
ปตท. 

 หนังสือค า้ประกัน  เพื่อค า้ประกันซองสัญญาต่อ
หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

 จ าน าสิทธิในเงินฝากประจ า กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ  เป็นการค า้ประกันวงเงินสินเช่ือกับเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินที่ให้การสนับสนนุวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้
ในการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ทัง้นีก้ารค า้
ประกนัดงักลา่วไมมี่การคิดคา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใด 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค า้ประกัน จ านอง และ
จ าน าแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากมีความ
จ าเป็นที่จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนนุวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงินเพ่ือ
ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ/และSRTN 
 
 
 

JVSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนงัสือค า้ประกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ และ SRTN ค า้ประกนั 
 
 
 
 

 
 
 

เป็นการค า้ประกันวงเงินสินเช่ือกับเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินที่ให้การสนับสนนุวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้
ในการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ทัง้นีก้ารค า้
ประกนัดงักลา่วไมมี่การคิดคา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใด 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค า้ประกัน จ านอง และ
จ าน าแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากมีความ
จ าเป็นที่จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนนุวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงินเพ่ือ
ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
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16.7. ประมาณการทางการเงิน 
-ไม่มี- 

16.8. ข้อมลูอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
 -ไม่มี- 

 
17. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 

คณะกรรมการมีคงามเหน็ว่าในการท าธรุกรรมครัง้นีบ้ริษัทฯ มีเงินสดเพียงพอในการด าเนินการเน่ืองจาก เงินสด 
45,000,000 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในกิจการและ/หรือเงินที่ได้รับจากการระดมทนุ IPO และสว่นที่เหลือช าระ
โดยการการออกหุ้นเพ่ิมทนุใหม่จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 
บาทจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ตามสดัสว่นการถือหุ้นใน T-Holding  

 
18. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดียังไม่สิน้สุด และอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
จ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 อยู่ 1 กรณี ซึง่ข้อพิพาทดงักล่าวเกิดขึน้ในปี 
2555 สามารถสรุปได้ดงันี ้

บริษัทฯ ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากรเรียกเก็บเงินค่าอากรขาเข้าจากการน าเข้าอปุกรณ์ติดตัง้ระบบก๊าซใน
รถยนต์ (Conversion Kits) จ านวน 42 แบบจากกรมศลุกากร แจ้งให้บริษัทฯ ช าระค่าอากรที่ขาด ภาษีมลูค่าเพ่ิมที่
ขาด ปรับหนึ่งเท่าของภาษีมลูค่าเพ่ิมที่ขาด อากรเพ่ิมตามระยะเวลา ภาษีมลูค่าเพ่ิมตามระยะเวลาและค่าใช้จา่ยอื่น 
รวมเป็นจ านวนเงิน 65.89 ล้านบาท ซึ่งกรณีดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ 
ส่วนอุทธรณ์พิกัดศุลกากร กรมศุลกากร โดยยังมิได้เป็นคดีความทางศาลแต่อย่างใด ยังไม่มีค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ 

 
19. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทางตรงและ

ทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

โปรดดรูายละเอียดในรายการระหว่างกนั  

20. สรุปสัญญาสาระของสัญญาที่ส าคัญๆ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา 

โปรดพิจารณาเพ่ิมเติมในแบบ 56-1 เพ่ิมเติม ทัง้นี ้ในวนัที่ 1 มกราคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560 และบริษัทฯ  
ได้มีการท าสญัญาร่วมทนุเพ่ือด าเนินธรุกิจบริหารจดัการอาคารจอดรถของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (ซึง่ได้เปิดเผยใน
ระบบของตลาดหลกัทรัพย์) และสญัญารับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั พิจารณาเพ่ิมเติม
สารสนเทศที่เปิดเผยตามบญัชี 1 

  

mailto:info@siamrajplc.com
http://www.siamrajplc.com/


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

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 

หน้า 32 จาก 32 
 

21. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้เลิกออกเสียงลงคะแนนได้ และช่ือกรรมการตรวจสอบของบริษัทอย่าง
น้อย 1 ท่าน ที่เป็นรับมอบฉันทะ 

โปรดดรูายละเอียดในเอกสารแนบ 10 

22. ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท ารายการ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเข้า

ร่วมประชุม มีมติอนุมัติการท ารายการนี ้เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การซือ้และรับโอนสินทรัพย์ทัง้หมดของ T-
Holding ซึ่งรวมถึงหุ้นของ T เป็นจ านวนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด จะท าให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์
ร่วมกนั (Synergy) เน่ืองจาก T เป็นผู้ด าเนินธรุกิจด้านการออกแบบและติดตัง้สถานีวดัของไหล  

การท ารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding และ T มีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ฯ ตามที่กล่าวโดยละเอียดในข้อ 10) นอกจากนี ้การก าหนดราคาการรับโอนกิจการมูลค่า 313,450,000 บาท นัน้ 
เหมาะสมและสมเหตุสมผลเน่ืองจากในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนดงักล่าวมีหลักเกณฑ์การก าหนดราคาโดย
อ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมุติฐานที่ส าคัญ 
ได้แก่ ผลการด าเนินงานในอดีต และศกัยภาพการเติบโตของรายได้และก าไรในอนาคต เป็นต้น  

นอกจากนี ้การช าระค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนส่วนหนึ่งด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ยงัเป็นการช่วย
รักษาสภาพคล่องของกิจการให้มีกระแสเงินสดไปใช้ในการขยายธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ใน
อนาคต และการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เพ่ือตอบแทนการรับโอนยงัเป็นการสร้างแรงจงูใจให้แก่ผู้บริหาร
ของ T  ในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกนักบักลุม่บริษัทอีกทางด้วย 

 
23. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

จงึขอเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางวชัรี อตัถากร) 
ผู้ มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
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จัดท าโดย 
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ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ได้ใหค้ านิยามศัพท์ให้มคีวามหมายตามที่ระบุส าหรับใชใ้นเอกสารฉบับนี้  ดังนี้ 
ค าย่อ ชื่อเต็ม 
บริษัท หรือ SR บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 
SCN บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
SRICHA บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
SRCH บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จ ากัด 
SRPH บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิง้ จ ากดั 
MLR อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณชิย์เรียกเก็บจากลูกคา้ราใหญ่ชั้นดี 
TKS บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากัด 
T-Holding บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด 
T บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด 
TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ส านักงาน ก.ล.ต. ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ทจ.20/2551 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน

การท ารายการท่ีมีนัยส าคัญที่เข่าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน 

ทจ.21/2551 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีเกีย่วโยงกัน 

กจ. 17/2551 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 
17/2551 เรื่องเรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย ์

การห้ามขายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการพิจารณาค่าขอให้รบัหุ้นสามัญหรือหุ้นบรุิมสิทธิในส่วนเพิ่ม
ทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท ์จ ากัด (APM) 
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ที่ APM 113 / 2560 
วันท่ี 28 สิงหาคม 2560 

เรื่อง  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สยามราช 
จ ากัด (มหาชน) 

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 
 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SR”) ครั้งที่ 8/2560  ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการจาก บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด (“T-Holding”) ด้วย
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญารับโอนกิจการ สัญญาตกลง
กระท าการ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการ ซึ่งมีมูลค่าที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท โดย
บริษัท จะช าระเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ านวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ตาม
อัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อช าระการรับโอนกิจการของ T-Holding เท่ากับ ร้อยละ 12.78 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท โดยก าหนดราคา หุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ   ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้น กรรมการ  และผู้บริหารของ  T-Holding และ บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด (“T”) อันเป็นบริษัทย่อย ของ T-Holding ซึ่งถือ
หุ้น T จ านวน 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 และกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทภายหลังการท ารายการ 

ภายหลังการท ารายการดังกล่าว  ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพิ่มขึ้น 38.35 ล้านบาท จากเดิม 
300.00 ล้านบาท เป็น 338.35 ล้านบาท  ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: 
PP)  จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น T-Holding  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท  
เป็นการจัดสรรให้นายต่อโชค เล้าลือชัย  จ านวน 46,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.80 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ภายหลังการท ารายการและจัดสรรให้แก่นายชัชวาล เจตจ านงกิจ  จ านวน 30,680,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.53 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการท ารายการ  หลังจากนั้น T-Holding  จะด าเนินการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในปี 2560 และเริ่มกระบวนการช าระบัญชี  ท าให้ T มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99  โดยบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นกรรมการใน T เพิ่มเติม 3 ต าแหน่ง 
ในส่วนกรรมการของ   T ยังคงมีนายต่อโชค เล้าลือชัยและนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ร่วมเป็นกรรมการ  เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่
บุคคลทั้งสองถืออยู่ก่อนจ านวน 497,600 หุ้นและ 89,000 หุ้น จะท าให้บุคคลทั้งสองมีหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังการท า
รายการเป็น 46,517,600 และ 30,769,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.87 และ 4.55 ตามล าดับ ภายหลังการโอนกิจการ
ทั้งหมดแล้ว 

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งกิจการท้ังหมดของ T-Holding ถือว่าเป็นการได้มาซึง่กิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเปน็
ของบริษัท ตามมาตรา 107 แห่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) และเป็นการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.20/2551 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“เกณฑ์ได้มาหรือจ าหน่าย
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ไป”) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 21-01  ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
โดยการท ารายการดังกล่าวมีขนาดรายการได้มาสูงสุดค านวณด้วยเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 34.70  
ทั้งนี้เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า 6 เดือน เท่ากับร้อยละ 36.65 ตามวิธีค านวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวม
ของส่ิงตอบแทน  ท าให้บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 63.09 ด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึง
เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปโดยมีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 
50 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัท ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าท ารายการด้วย
คะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
ลงคะแนน  โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

นอกจากนี้ ภายหลังการท ารายการได้มาซึง่ทรัพย์สินด้วยการซือ้และรับโอนกิจการท้ังหมด จาก T-Holding  บริษัทจะ
แต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัย เป็นกรรมการบริหาร (มีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร) และ กรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท  
ส่งผลให้รายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั พ.ศ.
2546 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ( “NTA”) ของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมี
มูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20.00 ล้านบาท และสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท   
ซึ่งท าให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 
2546   ซึ่งก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของบริษัท  และขออนุมัติการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี)  ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นับรวมส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ประกอบด้วย นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจ านวน 497,600 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.08 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท  นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยาของนายต่อโชค เล้า
ลือชัย ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 180,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ปัจจุบันถือหุ้นของ
บริษัทจ านวน 89,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทก่อนการท ารายการ  รวมจ านวนหุ้น
ทั้งส้ิน 766,600 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13  (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560) ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทก่อนการท ารายการ   

จากเหตุข้างต้นบริษัทจึงได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “APM”) 
ให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท  ในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้   เพื่อประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวนัท่ี 3 ตุลาคม 
2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250  ซึ่งในการจัดท าความเห็นฉบับนี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความเป็นอิสระและกระท าการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม 
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การท ารายการในคร้ังนี้ มีข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการ ข้อดีและข้อด้อยของการไม่ท ารายการ ข้อดีและ
ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลภายนอก และ
ความเสี่ยง โดยสรุปดังต่อไปนี้  

ข้อดีของการท ารายการและข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 
1) เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) กับกลุ่มธุรกิจต่างๆของบริษัท 
2) บริษัทมีรายได้และก าไรเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ผลการด าเนินงานของ T ภายหลังการท ารายการ 
3) บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซธรรมชาติ 
4) บริษัทสามารถเพิ่มหน่วยธุรกิจท่ีมีความพร้อมได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ 
5) เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการ 
6) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
7) บริษัทสามารถลดคู่แข่งในอนาคต 
ข้อด้อยของการท ารายการ และข้อดีของการไม่ท ารายการ 
1) เกิดผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) และส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution Effect) 
ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
1) ได้ผู้บริหารของ T ร่วมบริหารในบริษัทใหญ่และกลุ่มบริษัท 
2) เป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารของ T เพื่อให้ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว 
ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและข้อดีของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
1) ไม่มี 
ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
1) ไม่ได้ผู้บริหารของ T มาร่วมบริหารในบริษัทและกลุ่มบริษัท 
ความเสี่ยงของการท ารายการและไม่ท ารายการ 

ความเสี่ยงของการท ารายการ ความเสี่ยงของการไม่ท ารายการ 
1) ผลก าไรของ T ไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ 
2) ความเสี่ยงในการลาออกของผู้บริหารหลักของ T  
3) ความเสี่ยงท่ี T จะถูกยกเลิกวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน

การเงิน 

1) บริษัทมีความเสี่ยงในการขยายธุรกิจไปยังตลาดมาตรวัด
ของเหลวและท่ออุตสาหกรรมด้วยตนเอง 

2) ความเสี่ยงท่ี T จะกลายเป็นคู่แข่งของบริษัทในอนาคต 

 
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าท ารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการค านวณหามูลค่าราคาที่เหมาะสมในการท ารายการมีความเห็นว่า วิธีที่
เหมาะสมที่สุด คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)  ซึ่งเป็นวิธีที่ค านวณมูลค่า
ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นการประเมินมูลค่าในการท ารายการโดยอ้างอิงการจัดท าประมาณการทางการเงินของบริษัท  
และการค านวณอัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสม   ซึ่งได้สะท้อนเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ซึ่งให้ราคา
อยู่ในช่วง 261.60 – 342.32 ล้านบาท  ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่าราคาในการท ารายการเท่ากับ 51.85 ล้านบาทและ สูงกว่าราคาใน
การท ารายการ 28.87 ล้านบาท หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 16.54 และ สูงกว่าในอัตราร้อยละ 9.21 ของราคาในการท า
รายการ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาในการเข้าท ารายการ ที่ราคา 313.45 
ล้านบาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
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สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญของบริษัท (SR) เพื่อใช้
ช าระเป็นค่าตอบแทนในการท ารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SR มีความเห็นว่า วิธีที่
เหมาะสมส าหรับรายการนี้ คือ วิธีราคาตลาด (Market Price Approach) ซึ่งเป็นวิธีอ้างอิงข้อมูลราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสะท้อนถึงมูลค่าหุ้นของบริษัทตามปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัท สภาวะการซื้อขายโดยรวมหรือสภาพเศรษฐกิจแล้วนั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่เหมาะสมจากการค านวณด้วยวิธีดังกล่าว อยู่
ระหว่าง 2.88 – 3.36 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าราคาในการท ารายการที่ 3.50 บาท เท่ากับ 0.14 – 0.62 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่า
ในอัตราร้อยละ 4.00 – 17.71 ของราคาในการท ารายการ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) ในราคา 3.50 บาทต่อหุ้น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช าระ
ค่าตอบแทนในการท ารายการในคร้ังนี้  เป็นราคาที่เหมาะสม 
 

ในการท ารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ T-Holding ในครั้งนี้   เป็นผลให้บริษัทได้รับมาซึ่งสินทรัพย์ หน้ีสิน
และสิทธิท้ังหมดใน T-Holding ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญ คือ หุ้นสามัญของ T จ านวน 59,998 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนช าระแล้วของ T   ซึ่งการท ารายการในครั้งนี้มีเงื่อนไขที่ส าคัญ ดังนี้ 

- ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด  ซึ่งก าหนดให้  T-Holding ต้องด าเนินการได้รับค ายินยอม
จากสถาบันการเงินท่ีสนับสนุนทางการเงิน  ท่ีก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อจ ากัดการโอนหุ้นของ T และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การไถ่ถอนการค้ าประกันของผู้โอนและไถ่ถอนบุคคลค้ าประกันเดิม  อันเป็นผลให้  T ซึ่งเป็นกิจการที่ทางบริษัทจะ
ได้รับโอนมาซึ่งสิทธิและหน้าที่   หากสถาบันการเงินให้การยินยอมแล้ว  ก็ไม่มีเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขตามสัญญา
กู้ยืมเงิน  

- ภายใต้ข้อก าหนดวิธีการช าระค่าตอบแทนตามสัญญาโอนกิจการท้ังหมด  ซึ่งก าหนดวิธีการช าระมูลค่าตอบแทนรวม 
313.45 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็น 1) เงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท หลังจากท่ีหักจ านวนหน้ีสินท่ีผู้รับโอนได้รับโอนมาจาก
ผู้โอนออกแล้ว และ 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) จ านวน 76,700,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท    ส าหรับในส่วนของการช าระเงินสดดังกล่าวได้มีก าหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติม  ว่า T-Holding จะได้รับโอนตามจ านวนหลังจากที่หักหนี้สินของ T-Holding ออกแล้ว  เนื่องจากในการท า
รายการในครั้งนี้  บริษัทจะได้รับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และสิทธิต่างๆ ของ  T-Holding  ซึ่งการช าระเงินสด
ภายหลังหักหนี้สินดังกล่าว จึงท าให้บริษัทไม่มีภาระที่จะต้องจัดเตรียมเงินสดเพื่อช าระหนี้สินจากการรับโอนกิจการ
เพิ่มขึ้นจากจ านวนท่ีกล่าว  นอกเหนือจากนี้ภายใต้เงื่อนไขการช าระค่าตอบแทนดังกล่าว  ในการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) ซึ่งก าหนดราคาที่ 3.50 บาทต่อหุ้น  ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของ
หุ้นของบริษัทที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันท าการติดต่อกันก่อนท่ีคณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เขา้ท า
รายการในครั้งนี้ ที่ 3.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด    

- ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งก าหนดให้ ผู้โอนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการโอนกิจการท้ังหมด  ท าให้บริษัทไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่
กล่าว 
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- ภายใต้เงื่อนไขการห้ามขาย (Lock-up) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ในสัญญาตกลงกระท าการ  ซึ่งก าหนดระยะเวลาการ
ห้ามขายและจ าหน่าย จ่าย โอนและก่อภาระผูกพัน เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะเวลา  สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ท่ีห้ามขาย 
วันแรกท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงปีท่ี 2 ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

ตั้งแต่ปีท่ี 2 จนถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 
ตั้งแต่ปีท่ี 3 จนถึงปีท่ี 4 ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 
ตั้งแต่ปีท่ี 4 จนถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

 
ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะท าให้กรรมการและผู้บริหารใน T มีความมุ่งมั่นในการบริหาร T ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ภายหลังการท ารายการตลอดระยะเวลา 5 ปี 

- หาก ณ วันท่ีผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่
ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (ราคา
ตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัท จะห้ามผู้ถือหุ้นรายใหม่ของ
บริษัท ไม่ให้น าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีหุ้นเริ่มท าการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท สามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูก
ส่ังห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกส่ังห้ามขาย (“การห้ามขายตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์”) 

- ภายใต้เงื่อนไขข้อห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน  ที่ระบุในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาตกลงกระท าการฉบับที่ 2 
(รายละเอียดตาม 1.5.3) ซึ่งห้ามมิให้นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ เมื่อออกจากการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ T และ/หรือ ของบริษัท ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึง เหมือนกัน 
หรือ แข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวของ T และ/หรือ บริษัท  ภายในประเทศไทย รวมถึงห้ามชักชวนลูกค้าหรือผู้จัด
จ าหน่ายของ T และ/หรือ บริษัท  เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวด าเนินธุรกิจกับ T และ/หรือ บริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี  นับ
แต่วันท่ีออกจากต าแหน่งดังกล่าว 

- ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติไม่อนุมัติรับโอน
กิจการทั้งหมดก็ให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวส้ินสุดลง และผู้โอนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ ายใด ๆ จาก
บริษัทได้ 

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งอนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้  ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง
นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน T-Holding กรรมการ และ ผู้บริหารใน T  ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทภายหลังการท ารายการ  หากผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เข้าท ารายการ  ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการท ารายการในครั้งนี้   ในการแต่งตั้งผู้บริหารของ  T เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท  ท าให้นายต่อโชค เล้าลือชัย สามารถรับทราบนโยบายการบริหารงานของกลุ่มบริษัทได้โดยตรงจาก
คณะกรรมการของบริษัท  และร่วมก าหนดทิศทางและนโยบายการประกอบธุรกิจของ T กับคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท  
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จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขในการท ารายการในคร้ังนี้
เหมาะสม 

 
 

บทสรุปความเหน็ที่ปรึกษาการเงินอิสระ 
จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวต้น  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า  การซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท 

เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด (“T-Holding”) ด้วยกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลง
นามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว  ซึ่งการรับโอนกิจการท้ังหมดของ T-Holding ดังกล่าว  ส่งผลให้บริษัทได้รับ
โอนมาซึ่งสินทรัพย์ หน้ีสิน และสิทธิท้ังส้ิน   ซึ่งมีสินทรัพย์ที่ส าคัญ คือ หุ้นสามัญ 59,998 หุ้นของบริษัท เทคโทรนิค จ ากัด (“T”) 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ T  ในการท ารายการครั้งนี้มีมูลค่าตอบแทนที่ตกลงใน
สัญญาโอนกิจการจ านวน 313.45 ล้านบาท โดยบริษัทจะช าระเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ านวน 
268.45 ล้านบาท  บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) จ านวน 
76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น  โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือ
ชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการของ T-Holding และเป็นกรรมการและผู้บริหารใน T  โดยภายหลัง
การท ารายการบริษัทจะแต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัยเป็นกรรมการบริหาร ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารและกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัท ส าหรับ T ก็ยังด าเนินกิจการต่อไปโดยมีนายต่อโชค เล้าลือชัยและนายชัชวาล เจตจ านงกิจเป็นกรรมการ
และยังมีกรรมการอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการอีก 3 ท่าน เพื่อก ากับดูแลการบริหารกิจการของ T  ทั้งนี้ใน
การท ารายการดังกล่าวเป็นการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากผู้บริหารของบริษัท (ภายหลังท ารายการ)  ซึ่งจะเข้าข่ายเป็น
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

ในการเข้าท ารายการดังกล่าว  จะท าให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้ในทันที  โดยเฉพาะธุรกิจ
มาตรวัดอัตราการไหลของไหลและก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม   ซึ่งมีฐานกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท  และเป็นงาน
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงบริษัทสามารถได้รับประสบการณ์ ความรู้สามารถ (Know-how) ของผู้บริหารหลักของ T ซึ่งมีมานานกว่า 20 
ปีเข้ามาร่วมบริหารงาน รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัท อาทิ กลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถรับรู้
ผลการด าเนินงานของ T เข้ามาในงบการเงินของบริษัทได้ทันทีภายหลังการโอนกิจการ  
 

ในการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ T-Holding ตามข้อตกลงได้ก าหนดมูลค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ 
จาก T-Holding ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) มูลค่า 313.45 ล้านบาท ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นมูลค่าที่เหมาะสมส าหรับการรับโอนกิจการของ  T-Holding โดยประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดอยู่ระหว่าง 261.60 – 342.32 ล้านบาท  ซึ่งราคาในการท ารายการอยู่ระหว่างมูลค่าเหมาะสม  โดยมูลค่า
เหมาะสมต่ ากว่า 51.85 ล้านบาท และสูงกว่า 28.87 ล้านบาท หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 16.54 และสูงกว่าร้อยละ 9.21 ของราคาใน
การท ารายการ  ส าหรับการช าระมูลค่าส่ิงตอบแทนที่เป็นหุ้นสามัญของบริษัท  ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากัด (PP) จ านวน 76,700,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขาย 3.50 บาทน้ัน  แม้ว่าจะท าให้เกิดผลกระทบต่อการลดลงของ
สิทธิในการออกเสียง (Control Dilution Effect) และส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution Effect) ในสัดส่วนร้อยละ 11.33 ก็ตาม 
แต่ราคาในการเสนอขายหุ้น PP ของบริษัทดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินได้จากวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด 
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(Market Price Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่เลือกใช้ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 
2560  อันเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเข้าท ารายการ  ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าตลาดที่แท้จริงของบริษัท
ระหว่าง 7 วันท าการ ถึง 360 วันท าการ  จึงเห็นว่าการก าหนดราคาหุ้นของบริษัทที่เหมาะสมส าหรับการออกเสนอขายจากการ
ประเมินด้วยวิธีนี้ จะได้ราคาระหว่าง 2.88 – 3.36 บาทต่อหุ้น  ซึ่งต่ ากว่าราคาที่ก าหนดส าหรับเสนอขายที่ 3.50 บาทต่อหุ้น
ระหว่าง 0.14 – 0.62 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนต่ ากว่าร้อยละ 4.00 – ร้อยละ 17.71 ของราคาเสนอขาย   ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของราคาและความเหมาะสมของเงื่อนไขของการท ารายการ  รวมถึงข้อดี 
ข้อด้อยระหว่างการท ารายการกับการไม่ท ารายการแล้ว  จึงเห็นว่าการเข้าท ารายการจะท าให้บริษัทได้รับประโยชน์มากกว่า  
ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า  ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการดังกล่าว 

 
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเห็นอย่างเป็น

อิสระด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารที่ได้รับ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารของบริษัท  ตามที่กล่าวข้างต้น มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
เป็นจริงในสถานการณ์และข้อมูลที่รับรู้ได้ในปัจจุบันเท่านั้น ดังนั้น หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญ และ/หรือข้อมูลไม่เป็นจริง  อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ โดยที่ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีภาระผูกพัน 

 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระและเอกสารอืน่ ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการท ารายการในครั้งนี้   ก่อนการตัดสนิใจว่า จะพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ให้บริษัทเข้าท ารายการ
ดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจ และการตดัสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
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1.1 วัตถุประสงค์และที่มาของรายการ 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SR”) ครั้งที่ 8/2560  ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการจาก บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด (“T-Holding”) ด้วย
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญารับโอนกิจการ สัญญาตกลง
กระท าการ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการ ซึ่งมีมูลค่าที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท โดย
บริษัท จะช าระเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ านวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ตาม
อัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อช าระการรับโอนกิจการของ T-Holding เท่ากับ ร้อยละ 12.78 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท โดยก าหนดราคา หุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ   ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้น กรรมการ  และผู้บริหารของ  T-Holding และ บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด (“T”) อันเป็นบริษัทย่อย ของ T-Holding ซึ่งถือ
หุ้น T จ านวน 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 และกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทภายหลังการท ารายการ 

ภายหลังการท ารายการดังกล่าว  ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพิ่มขึ้น 38.35 ล้านบาท จากเดิม 
300.00 ล้านบาท เป็น 338.35 ล้านบาท  ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: 
PP)  จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น T-Holding  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท  
เป็นการจัดสรรให้นายต่อโชค เล้าลือชัย  จ านวน 46,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.80 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ภายหลังการท ารายการและจัดสรรให้แก่นายชัชวาล เจตจ านงกิจ  จ านวน 30,680,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.53 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการท ารายการ  หลังจากนั้น T-Holding  ด าเนินการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในปี 2560 และเริ่มกระบวนการช าระบัญชี  ท าให ้T มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99  โดยบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นกรรมการใน T เพิ่มเติม 3 ต าแหน่ง ในส่วน
ของกรรมการของ   T ยังคงมีนายต่อโชค เล้าลือชัยและนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ร่วมเป็นกรรมการ  เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่
บุคคลทั้งสองถืออยู่ก่อนจ านวน 497,600 หุ้นและ 89,000 หุ้น จะท าให้บุคคลทั้งสองมีหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังการท า
รายการเป็น 46,517,600 หุ้น และ 30,769,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.87 และ 4.55 ตามล าดับ ภายหลังการโอน
กิจการท้ังหมดแล้ว 

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งกิจการท้ังหมดของ T-Holding ถือว่าเป็นการได้มาซึง่กิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเปน็
ของบริษัทตามมาตรา 107 แห่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) และเป็นการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.20/2551 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“เกณฑ์ได้มาหรือจ าหน่าย
ไป”) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 21-01  ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
โดยการท ารายการดังกล่าวมีขนาดรายการได้มาสูงสุดค านวณด้วยเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 34.70  
ทั้งนี้เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า 6 เดือน เท่ากับร้อยละ 36.65 ตามวิธีค านวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวม

ส่วนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึง่สินทรัพย์จากบคุคลที่เกี่ยวโยงกนั 
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ของสิ่งตอบแทน  ท าให้บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 63.09 ด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  จึง
เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปโดยมีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 
50 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัท ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าท ารายการด้วย
คะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
ลงคะแนน  โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

นอกจากนี้ ภายหลังการท ารายการได้มาซึง่ทรัพย์สินด้วยการซือ้และรับโอนกิจการท้ังหมด จาก T-Holding  บริษัทจะ
แต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัย เป็นกรรมการบริหาร (มีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร) และ กรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท  
ส่งผลให้รายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั พ.ศ.
2546 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ( “NTA”) ของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมี
มูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20.00 ล้านบาท และสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท   
ซึ่งท าให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 
2546   ซึ่งก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของบริษัท  และขออนุมัติการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี)  ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นับรวมส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ประกอบด้วย นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจ านวน 497,600 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.08 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท  นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยาของนายต่อโชค เล้า
ลือชัย ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 180,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ปัจจุบันถือหุ้นของ
บริษัทจ านวน 89,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทก่อนการท ารายการ  รวมจ านวนหุ้น
ทั้งส้ิน 766,600 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13  (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560) ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทก่อนการท ารายการ   

จากเหตุข้างต้นบริษัทจึงได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “APM”) 
ให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท  ในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้   เพื่อประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวนัท่ี 3 ตุลาคม 
2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250  ซึ่งในการจัดท าความเห็นฉบับนี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความเป็นอิสระและกระท าการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม    ทั้งนี้ในการท า
รายการในครั้งนี้ ประกอบด้วยเอกสารและข้อมูลท่ีส าคัญ ดังนี้ 

• งบการเงิน ของ T-Holding ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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• งบการเงินของ T ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงานก.ล.ต.”) คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PWC) 

• งบการเงินงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีจัดท าโดยฝ่ายจัดการของ T 

• รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย ของ T-Holding และ T จากที่ปรึกษากฎหมาย 

• รายงานการประเมินทรัพย์สินที่ส าคัญของ T จากผู้ประเมินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

• รายงานการประเมินทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท จากผู้ประเมินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก.ล.ต. 

• สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทในการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด
ของ T-Holding 

• แบบรายงานการเพิ่มทุน 

• สัญญารับโอนกิจการระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น T-Holding 

• สัญญาตกลงกระท าการระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น T-Holding / สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระท าการ ฉบับที่ 
1 และ 2 
 

1.2 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการของ T-

Holding ด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ท ารายการดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการท้ังหมดจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) 
ดังต่อไปนี้ส าเร็จครบถ้วนก่อนหรือภายในวันโอนกิจการ (เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันตามข้อ 5.2 ของสัญญาโอน
กิจการทั้งหมด) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 3 ของสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัท 
(“ผู้รับโอน”) และ T-Holding (“ผู้โอน”) ดังนี้   

1) เงื่อนไขบังคับก่อนท่ัวไป 
1.1) ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า

จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ T หรือขัดขวางการท าธุรกรรมตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญานี้ 

1.2) ไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลัง
จากวันโอนกิจการ ซึ่งห้ามมิให้มีการโอนกิจการท้ังหมด 

1.3) ไม่มีการฟ้องร้องหรือด าเนินคดใีดๆ ไม่ว่า T-Holding หรือ T จะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความ
สมบูรณ์ของการโอนกิจการท้ังหมดตามสัญญานี้ รวมทั้งไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย หรือการด าเนินการ
โดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้แย้งการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ 

1.4) ผู้รับโอน นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระท าการ ฉบับลงวันที่ 
10 สิงหาคม 2560 

2) เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเป็นความรับผิดชอบของผู้โอน 
2.1) ค ารับรองและรับประกันของผู้โอนถูกต้องแท้จริงทุกประการ 
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2.2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอนมีมติอนุมัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
ก) การโอนกิจการท้ังหมดให้แก่ผู้รับโอนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญานี ้
ข) การเข้าท าสัญญาฉบับน้ีกับผู้รับโอน และ  
ค) การด าเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้โอนตามสัญญาฉบับนี้และเพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมด

เสร็จสิ้นสมบูรณ ์
ง) การเลิกบริษัท 
จ) การแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
ฉ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

2.3) ผู้โอนด าเนินการให้คณะกรรมการของ T  มีมติเรียกประผู้ถือหุ้นของ T  ในวันโอนกิจการ เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติเปล่ียนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ T ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้รับโอน 

2.4) ผู้โอนด าเนินการให้ T ขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 3 ในการโอนหุ้น T ให้กับผู้รับโอน และยกเว้นมิให้เหตุ
ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาที่ T มีกับ ธนาคารที่ 3 และส่งส าเนาเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอม
ของธนาคารให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ 

2.5) ผู้โอนด าเนินการให้ T ได้มาซึ่งใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคล่ือนย้ายอาคาร (แบบ อ. 
6) ของการก่อสร้างอาคารหลังที่ใช้เป็นคลังสินค้าและส านักงาน ณ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ในโฉนดที่ดินเลขที่ 92335 ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ 
อ.1) เลขที่ ค. 038/2559 ออกให้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 และส่งส า เนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) ดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ 

2.6) ผู้โอน และ T ต้องด าเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 3 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค้ าประกันของผู้โอน
ทั้งหมด หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาค้ าประกันของ ผู้โอนให้กับบุคคลอื่น และส่งส าเนาหนังสือ
ยกเลิกสัญญาค้ าประกัน หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ 

2.7) ผู้โอน และ T  ต้องด าเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 1 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค้ าประกันของผู้โอน 
หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาค้ าประกันของ ผู้โอนให้กับบุคคลอื่น และส่งส าเนาหนังสือยกเลิก
สัญญาค้ าประกัน หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ 

3) เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเป็นความรับผิดชอบของผู้รับโอน 
3.1) ค ารับรองและค ารับประกันของผู้รับโอนถูกต้องแท้จริงทุกประการ 
3.2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 

ก) การซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดจากผู้โอน – รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและการท ารายการระหว่างกัน 
ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) 

จ านวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท 
ค) การเข้าท าสัญญาฉบับน้ีกับผู้โอน และ 
ง) การด าเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้รับโอนตามสัญญาฉบับน้ีและเพื่อให้การโอนกิจการท้ังหมด

เสร็จสิ้นสมบูรณ ์
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1.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 
1.3.1 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับโอน (ผู้ซื้อ) : บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน)  
ผู้โอน (ผู้ขาย)   : บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด 

1.3.2 ความสัมพันธ์ 
รายละเอียดความสัมพันธ์  สรุปได้ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น T-Holding1 ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท 
T-Holding 

ต าแหน่ง จ านวน
หุ้น 

สัดส่วน 

1 นายต่อโชค เล้าลือชัย - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร 
(เทียบเท่าผู้บริหาร) และกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง  ภายหลังการโอนกิจการ
ท้ังหมด 

- ถือหุ้นในบริษัท จ านวน 497,600 หุ้น1 

- กรรมการ 36,000 60.00% 

2 นายชัชวาล  เจตจ านงกิจ2 - ถือหุ้นในบริษัท จ านวน 89,000 หุ้น1 - กรรมการ 23,999 39.99% 

3 นางวรรณี    เจตจ านงกิจ2 - - 1 0.01% 

4 นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย3 - ถือหุ้นในบริษัท จ านวน 180,000 หุ้น - - - 
รวม   60,000 100.00% 

หมายเหตุ: 1ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามการปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2560 
  2นายชัชวาล เจตจ านงกิจและนางวรรณี เจตจ านงกิจเป็นคู่สมรสกัน 
  3นายต่อโชค เล้าลือชัยและนางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวยเป็นคู่สมรสกัน 
 

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น T-Holding แต่ละท่าน มิได้เป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทเกินกว่าร้อย
ละ 10.00 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษทั ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของ นายต่อโชค เล้าลือชัย นายชัชวาล เจตจ านง
กิจ และนางวรรณี เจตจ านงกิจ จึงไม่ท าให้การเข้าซื้อกิจการเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง   

อย่างไรก็ตาม การที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  ซึ่งมีมติอนุมัติให้เข้า
ท ารายการในครั้งนี้   รวมถึงยังได้แต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของ  T-Holding และ T เข้าเป็น
กรรมการบริหาร (มีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท  ซึ่งจะมีผลภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทอนุมัติให้เข้าท ารายการในครั้งนี้  ส่งผลให้การท ารายการในครั้งนี้ เป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง  ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546  

 
1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทเข้าซื้อและรับโอนกิจการของ บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด (“T-Holding”)โดยกระบวนการโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT)  ด้วยมูลค่า 313.45 ล้านบาท  โดยให้บริษัทช าระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อและรับ
โอนกิจการท้ังหมด จาก T-Holding ดังนี ้
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1) เงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท  หลังจากที่หักจ านวนหน้ีสินท่ีผู้รับโอนได้รับโอนมาจากผู้โอนออกแล้ว 
2) บริษัทจะช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นจ านวน 268.45 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

จ านวน  76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่ง
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการท ารายการดังกล่าว และลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการท า
รายการ บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ซึ่งมีสินทรัพย์ที่ส าคัญคือหุ้นสามัญของ T จ านวน 59,998 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ T  

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 T ประกอบไปด้วย สินทรัพย์และหนี้สิน ดังนี ้
รายการ งบการเงินของ T ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 60  

(ล้านบาท)*** 
สินทรัพย์รวม* 101.55** 

หน้ีสินรวม* 53.94 
หมายเหตุ: *T-Holding ไม่ได้มีการจัดท างบการเงินรวมที่สะท้อนผลประกอบการจาก T  
 **ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ  T-Holding คือเงินลงทุนในกิจการ T ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ที่ T-Holding ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
***งบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเพียงงบการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายจัดการของ 
T ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการสอบทานและ/หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ T  ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยให้ทราบข้อมูลเท่านั้น  ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่ได้มีหน้าที่ สอบทานและ/
หรือตรวจสอบ  ความถูกต้องของงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไป 

 

กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึ้นภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมติให้ท า
รายการ  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับ
ก่อน (Condition Precedent) ที่ระบุในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งในเงื่อนไขข้อบังคับก่อน
ข้อหน่ึงก าหนดไว้ว่าจะต้องให้  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding รวมทั้งอนุมัติเรื่อง
ต่างๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการท้ังหมด T-Holding จะโอนกิจการท้ังหมดให้แก่บริษัท และจดทะเบียนเลิก
บริษัทภายในปี 2560  

โดยที่ภายใต้การช าระบัญชีของ T-Holding ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ T-Holding จะถูกโอนคืน
ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่บุคลในวงจ ากัด (Private Placement: 
PP) ให้กับผู้ถือหุ้นของ T-Holding ดังนั้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนดังกล่าว T-Holding จึงก าหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการท้ังหมด
ที่คู่สัญญาได้ท ากันเกี่ยวกับวิธีการช าระค่าตอบแทน โดยก าหนดให้บริษัท ช าระค่าตอบแทนส่วนท่ีเป็นเงินสดให้แก่ T-Holding 
และค่าตอบแทนในส่วนท่ีเป็นหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง  ซึ่งภายหลังการเขา้ท า
รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding แล้ว บริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้น T ในร้อยละ 99.99  โดยการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ T-Holding ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 T-Holding จะโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก 
T-Holding ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการท้ังหมด ของ T-Holding ซึ่งคือหุ้นสามัญทั้งหมดของ T จ านวน 59,998 
หุ้น ให้แก่บริษัท  

ขั้นตอนที่ 2 บริษัท จะช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการให้แก่ T-Holding จ านวน 313.45 ล้านบาท เป็นดังนี้ 
(1) เงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาทให้แก่ T-Holding โดยผู้รับโอนจะช าระให้แก่ผู้โอนตามจ านวนหลังจาก

ที่หักจ านวนหน้ีสินท่ีผู้รับโอนได้รับโอนมาจากผู้โอนดังกล่าวออกแล้ว 
(2) ส่วนค่าตอบแทนการโอนกิจการที่เหลือจ านวน 268.45 ล้านบาทนั้น บริษัท จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement: PP) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท 
ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของ ส านักงาน 
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ กระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึ้นภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมติให้ท ารายการ รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ T-
Holding ทั้งหมด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน (ขึ้นอยู่กับความ
สมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน)  T-Holding จะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท และจดทะเบียนเลิก
บริษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้การช าระบัญชีของ T-Holding ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลา
ดังกล่าวของ T-Holding จะถูกโอนคืนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นหุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัท จะถูกโอนให้กับผู้ถือหุ้นของ T-Holding ดังนั้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนดังกล่าว T-Holding 
จึงก าหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการช าระค่าตอบแทน โดยก าหนดให้บริษัท ช าระ
ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นเงินสดให้แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 
76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดระหว่าง บริษัท กับ T-Holding เรียบร้อยแล้ว ผู้โอนจะด าเนินการตา่งๆ 
รวมถึงจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มต้นการช าระบัญชีและด าเนินการแจกจ่าย
สินทรัพย์คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ T-Holding ตามสัดส่วน รวมถึงเงินสดที่ T-Holding ได้รับช าระเป็น
ค่าตอบแทนส าหรับการโอนกิจการด้วย  
ทั้งนี้ เงินจ านวนดังกล่าวที่จะจ่ายคืนผู้ถือหุ้นเดิมของ T-Holding จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นแต่ละราย และเป็นจ านวนที่หลังจากหักค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือจ านวนเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือ
เกิดขึ้นจากการเลิกบริษัท และด าเนินการช าระบัญชี เรียบร้อยแล้ว 
 

ตารางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding  
ผู้ถือหุ้น T-Holding จ านวนหุ้น

ใน T-
Holding 

สัดส่วนหุ้น
ของ T-
Holding 

จ านวนหุ้นสามัญของ
บริษัทท่ีได้รับการจัดสรร 

1. นายต่อโชค  เล้าลือชัย 36,000 60.00%  46,020,000  

2. นายชัชวาล  เจตจ านงกิจ 23,999 40.00%  30,680,000  
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ผู้ถือหุ้น T-Holding จ านวนหุ้น
ใน T-

Holding 

สัดส่วนหุ้น
ของ T-
Holding 

จ านวนหุ้นสามัญของ
บริษัทท่ีได้รับการจัดสรร 

3. นางวรรณี    เจตจ านงกิจ 1 00.00% - 
รวม 60,000 100.00%  76,700,000 

หมายเหตุ: นายชัชวาล เจตจ านงกิจและนางวรรณี  เจตจ านงกิจ เป็นคู่สมรสกัน 
 
สรุปรายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการรับโอนกิจการ 
อ้างองิรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 

ล าดับท่ี รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าท ารายการ หุ้นจัดสรร หลังการเข้าท ารายการ 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครัววิมลเฉลา 366,000,000 61.00 
  

366,000,000 54.09 
  1.1 นาย เกียรติ วิมลเฉลา 212,100,000 35.35 

  
212,100,000 31.34 

  1.2 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 
  

51,300,000 7.58 
  1.3 นาย กฤติน วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 

  
51,300,000 7.58 

  1.4 น.ส.กฤตินา วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 
  

51,300,000 7.58 
2 ครอบครัวณีศะนันท์ 57,704,900 9.62 

  
57,704,900 8.53 

  2.1 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์ 28,800,000 4.80 
  

28,800,000 4.26 
  2.2 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์ 26,007,000 4.33 

  
26,007,000 3.84 

  2.3 นาง อุรัชชา ณีศะนันท์ 2,897,900 0.48 
  

2,897,900 0.43 
3 ครอบครัวมกรานนท์ 14,049,000 2.34 

  
14,049,000 2.08 

  3.1 นาง พูลสุข มกรานนท ์ 8,414,000 1.40 
  

8,414,000 1.24 
  3.2 นาย ธนชิต มกรานนท์ 5,485,000 0.91 

  
5,485,000 0.81 

  3.3 นาย ภากร มกรานนท์ 150,000 0.03 
  

150,000 0.02 
4 นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล 15,600,000 2.60 

  
15,600,000 2.31 

5 นาย สุรพล ตังคะประเสริฐ 7,932,000 1.32 
  

7,932,000 1.17 
6 นาย ชาติชาย พุคยาภรณ ์ 7,200,000 1.20 

  
7,200,000 1.06 

7 นาย อุไรพร เฉลิมทรัพยากร 5,900,000 0.98 
  

5,900,000 0.87 
8 นาย สิริพงษ์ คณาคปุต ์ 4,628,900 0.77 

  
4,628,900 0.68 

9 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน ์ 4,266,300 0.71 
  

4,266,300 0.63 
10 น.ส. วรางคณา เตไชยา 4,215,000 0.70 

  
4,215,000 0.62 

  รวมกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 ล าดับแรก 487,496,100 81.25 
  

487,496,100 72.04 
  กลุ่มผู้ถือหุ้น T-Holding 766,600 0.13 76,700,000 100.00 77,466,600 11.45 
  นาย ต่อโชค เล้าลือชัย 497,600 0.08 46,020,000 60.00 46,517,600 6.87 
  นาย ชัชวาล เจตจ านงกิจ 89,000 0.02 30,680,000 40.00 30,769,000 4.55 
  นาง นารีรัตน์ จิตแสนสวย* 180,000 0.03 

  
180,000 0.03 

  ผู้ถือหุ้นอื่น 111,737,300 18.62 
  

111,737,300 16.51 
  รวม 600,000,000 100.00 76,700,000 100.00 676,700,000 100.00 

หมายเหตุ : * นายต่อโชค เล้าลือชัยและนางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวยเป็นคู่สมรสกัน 
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1.5 เงื่อนไขสาระส าคัญของการเข้าซื้อกิจการ 
รายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding จัดเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มา

หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์จากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน  บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ และ บริษัทจะต้องขอ
อนุมัติการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี)  ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน   โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
จัดท ารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการ ทั้งนี้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการดังกล่าวด้วย 

อนึ่ง ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ประกอบด้วย นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจ านวน 497,600 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.08 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท  นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยาของนายต่อโชค 
เล้าลือชัย ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 180,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ปัจจุบันถือหุ้นของ
บริษัทจ านวน 89,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทก่อนการท ารายการ  รวมจ านวนหุ้น
ทั้งส้ิน 766,600 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13  (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560) ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทก่อนการท ารายการ   

นอกจากนี้ การรับโอนกิจการท้ังหมดจาก T-Holding ยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญาโอนกิจการท้ังหมด 
ระหว่างบริษัท และ T-Holding (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) และสัญญาตกลงกระท าการระหว่างบริษัท นายต่อโชค เล้าลือ
ชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ (“สัญญาตกลงกระท าการ”) 

 
1.5.1 สรุปสัญญาโอนกิจการทั้งหมด 

ผู้โอน บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด (T-Holding) 

ผู้รับโอน บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) 
วันท่ีของสัญญา 10 สิงหาคม 2560 
วันโอนกิจการ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือ วันอื่นใดท่ีคู่สัญญาตกลงร่วมกัน 

สินทรัพย์ท่ีจะโอน ทรัพย์สินและหน้ีสินท้ังหมดของผู้โอน ณ เวลา 23.59 น. ของวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ
บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด จ านวน 59,998 หุ้น เลขหมายของหุ้น เลขท่ี 1-59,998 

ราคารับโอน และ
การช าระ
ค่าตอบแทน 

มลูค่า 313.45 ล้านบาท จะแบ่งการช าระออกเป็น  
1) ช าระเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท  หลังจากท่ีหักจ านวนหน้ีสินท่ีผู้รับโอนได้รับโอนมาจากผู้โอนออก

แล้ว 
2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 

บาท คิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 286.45 ล้านบาท 

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงให้ ผู้รับโอนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้โอนโดยตรง และโดย
ให้ถือว่า การจัดสรรหุ้นดังกล่าวเป็นการช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการในส่วนหุ้นเพิ่มทุนท้ังหมดให้แก่ผู้โอน
แล้ว 

ระยะเวลาในการ
ช าระค่าตอบแทน 

ณ วันโอนกิจการ หรือภายใน 30 วันหลังจากวันโอนกิจการ   
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เงื่อนไขบังคับก่อน
ท่ัวไป 
 

1) ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้
ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ T หรือขัดขวางการท าธุรกรรมตามท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญาน้ี 

2) ไม่มีกฎหมายท่ีใช้บังคับของหน่วยงานราชการท่ีประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึ่งห้ามมิให้มีการโอนกิจการท้ังหมด 

3) ไม่มีการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรือ T จะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อ
ความสมบูรณ์ของการโอนกิจการท้ังหมดตามสัญญาน้ี รวมท้ังไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย หรือการ
ด าเนินการโดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้แย้งการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาน้ี 

4) ผู้รับโอน นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระท าการ ฉบับลง
วันท่ี 10 สิงหาคม 2560 

เงื่อนไขข้อบังคับ
ก่อน (Condition  
Precedent) ของ
ผู้รับโอน 

1) ค ารับรองและค ารับประกันของผู้รับโอนถูกต้องแท้จริงทุกประการ 
2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปน้ี 

ก) การซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดจากผู้โอน – รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและการท ารายการระหว่างกัน 

ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: 
PP) จ านวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาท 

ค) การเข้าท าสัญญาฉบับน้ีกับผู้โอน และ 
ง) การด าเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าท่ีของผู้รับโอนตามสัญญาฉบับน้ีและเพื่อให้การโอนกิจการ

ท้ังหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

เงื่อนไขข้อบังคับ
ก่อน (Condition  
Precedent) ของผู้
โอน 

1) ค ารับรองและรับประกันของผู้โอนถูกต้องแท้จริงทุกประการ 
2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอนมีมติอนุมัติในเรื่อง ดังต่อไปน้ี 

ก) การโอนกิจการท้ังหมดให้แก่ผู้รับโอนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาน้ี 

ข) การเข้าท าสัญญาฉบับน้ีกับผู้รับโอน และ  
ค) การด าเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าท่ีของผู้โอนตามสัญญาฉบับน้ีและเพื่อให้การโอนกิจการท้ังหมด
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

ง) การเลิกบริษัท 

จ) การแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

ฉ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

3) ผู้โอนด าเนินการให้คณะกรรมการของ T  มีมติเรียกประผู้ถือหุ้นของ T  ในวันโอนกิจการ เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ T ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้รับโอน 

4) ผู้โอนด าเนินการให้ T ขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 3 ในการโอนหุ้น T ให้กับผู้รับโอน และยกเว้นมิให้เหตุ
ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาท่ี T มีกับ ธนาคารท่ี 3 และส่งส าเนาเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอม
ของธนาคารให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ 

5) ผู้โอนด าเนินการให้ T ได้มาซึ่งใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 
6) ของการก่อสร้างอาคารหลังท่ีใช้เป็นคลังสินค้าและส านักงาน ณ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 92335 ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคาร (แบบ อ.1) เลขท่ี ค. 038/2559 ออกให้ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2559 และส่งส าเนาใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) ดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ 
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6) ผู้โอน และ T ต้องด าเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 3 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค้ าประกันของผู้
โอนท้ังหมด หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาค้ าประกันของ ผู้โอนให้กับบุคคลอื่น และส่งส าเนา
หนังสือยกเลิกสัญญาค้ าประกัน หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน
ตรวจสอบ 

7) ผู้โอน และ T  ต้องด าเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 1 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค้ าประกันของผู้
โอน หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาค้ าประกันของ ผู้โอนให้กับบุคคลอื่น และส่งส าเนาหนังสือ
ยกเลิกสัญญาค้ าประกัน หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนตรวจสอบ 

การด าเนินการโอน
กิจการท้ังหมด 

1) วันโอนกิจการ 
เว้นแต่จะก าหนดเป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะในสัญญาฉบับน้ี ในวันโอนกิจการ ผู้โอนจะด าเนินการโอน
กิจการท้ังหมดให้แก่ผู้รับโอน โดยการ  
(ก) ส่งมอบตราสารการโอนหุ้นของ T ให้แก่ผู้รับโอน ท่ีลงลายมือชื่อของผู้โอนพร้อมประทับตราส าคัญ (ถ้า

มี) และพยาน โดยระบุชื่อผู้รับโอน เป็นผู้รับโอนหุ้นของ T 

(ข) ส่งมอบส าเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ  T ท่ีมีการบันทึกการโอนหุ้นของ T พร้อมท้ังรับรองความ
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ T 

(ค) ส่งมอบใบหุ้นใหม่ของ T โดยระบุชื่อผู้รับโอน เป็นผู้ถือหุ้น T แทนใบหุ้นเดิม และส่งมอบใบหุ้นดังกล่าว
ให้ผู้รับโอน 

(ง) ด าเนินการให้ T ยื่นบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงว่า
ผู้รับโอนเป็นผู้ถือหุ้นของ T ในส่วนของหุ้นท่ีได้รับมาจากการโอนกิจการท้ังหมด 

(จ) ส่งมอบส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ  T ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อ านาจของ T โดยมีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปน้ี 

(กก) การแต่งตั้งกรรมการใหม่และแก้ไขอ านาจกรรมการ ตามที่ผู้รับโอนเสนอ 

(ขข) เปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของ T ตามที่ผู้รับโอนเสนอ 

(ฉ) ด าเนินการให้ T ยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขอ านาจกรรมการต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในสัญญา 

(ช) ด าเนินการให้ T ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของ T ต่อธนาคารท่ีเกี่ยวข้อง ตาม
รายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในสัญญา 

(ซ) ส่งมอบส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอน ซึ่ง
มีมติอนุมัติการโอนกิจการท้ังหมดให้แก่ผู้รับโอนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาน้ี 
รวมถึงมติอนุมัติการเลิกบริษัทของผู้โอน การแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนด้วย 

เว้นแต่จะก าหนดเป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะในสัญญาฉบับน้ี ในวันโอนกิจการ ผู้รับโอนจะด าเนินการรับโอน
กิจการท้ังหมดจากผู้โอน โดยการ 

(ก) ช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการท้ังหมดให้แก่ผู้โอน ตามเงื่อนไขในการช าระค่าตอบแทนการรับโอน
กิจการท้ังหมดจากผู้โอนและระยะเวลาการช าระค่าตอบแทนของสัญญาน้ี และส่งมอบหลักฐานการ
ช าระค่าตอบแทนดังกล่าว 

(ข) ส่งมอบส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน ซึ่งมี
มติอนุมัติการรับโอนกิจการท้ังหมดจากผู้โอนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาน้ี 
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2) ค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ 
ผู้โอนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการโอนกิจการท้ังหมด
ภายใต้สัญญาน้ีตามที่กฎหมายก าหนด (หากมี) 

 
1.5.2 สรุปสัญญาตกลงกระท าการ 

คู่สัญญา 1. บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” 
2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท  “ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท” ได้แก่ 
- นายต่อโชค เล้าลือชัย 

- นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 
วันท่ีของสัญญา 10 สิงหาคม 2560 
วัน ท่ีสัญญามีผล
บั ง คั บ ใ ช้ แ ล ะ
เงื่อนไขที่ส าคัญ 

- ให้สัญญาน้ีมีผลใช้บังคับนับแต่วันท่ีหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนการโอนกิจการท้ังหมด ตามสัญญาโอนกิจการท้ังหมด 

- ในกรณีท่ี T-Holding ไม่สามารถโอนกิจการท้ังหมดให้แก่บริษัท ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการท้ังหมด
ได้ ให้ถือว่า สัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง โดยคู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงภายใต้สัญญาฉบับน้ี ท้ังน้ี การท่ีสัญญาฉบับน้ีสิ้นผลผูกพันด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ถือว่า
เป็นการผิดสัญญาฉบับน้ีแต่อย่างใด 

ข้อตกลงที่ส าคัญ ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาฉบับน้ี มีผลใช้บังคับ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขการห้ามขาย (Lock-up) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้  
ก) ข้อก าหนดและเงื่อนไขการห้ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาท้ังหมด 5 (ห้า) ปี นับจากวันท่ีหุ้นเพิ่มทุนของ

บริษัท ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ (“ระยะเวลาการห้ามขาย”) 
ข) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตกลงว่า จะไม่จ าหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้นเพิ่มทุน

ของบริษัท ก่อภาระผูกพันหรือกระท าการประการอื่นใด อันมีผลท าให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตกไปอยู่กับ
บุคคลอื่น ตามสัดส่วนท่ีก าหนด ดังต่อไปน้ี  

ระยะเวลา  สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที่ห้ามขาย 
วันแรกท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงปีท่ี 2 ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

ตั้งแต่ปีท่ี 2 จนถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

ตั้งแต่ปีท่ี 3 จนถึงปีท่ี 4 ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

ตั้งแต่ปีท่ี 4 จนถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

ค) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตกลงจะด าเนินการให้นายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัท ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวท้ังหมด ให้แก่บริษัท โดย
บริษัท ตกลงท่ีจะคืนใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตามสัดส่วนท่ีไม่ถูกจ ากัดการห้ามขาย
ท่ีก าหนดในข้อ (ข) ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
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1.5.3 สรุปสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระท าการ ฉบับที่ 1 
คู่สัญญา 1. บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท  (“ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท”) ได้แก่ 
- นายต่อโชค เล้าลือชัย 

- นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 
วันท่ีของสัญญา 22 สิงหาคม 2560 
ข้อตกลงที่ส าคัญ หาก ณ วันท่ีผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็น

ราคาท่ีต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 
วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกท่ีมีการเสนอขายหุ้น) บริษัท จะห้ามผู้ถือหุ้นราย
ใหม่ของบริษัท ไม่ให้น าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีหุ้นเริ่มท า
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท สามารถ
ทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย (“การห้ามขายตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) 

 
1.5.4 สรุปสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระท าการ ฉบับที่ 2 

คู่สัญญา 1. บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท (“ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท”) ได้แก่ 
- นายต่อโชค เล้าลือชัย 

- นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 

วันท่ีของสัญญา 7 กันยายน 2560 
ข้อตกลงที่ส าคัญ ข้อห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน 

1 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายใหม่ออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของ T และ/หรือ บริษัท 
(แล้วแต่กรณี) ผู้ถือหุ้นรายใหม่ตกลงกับบริษัท ว่าในช่วงระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันท่ีผู้ถือหุ้นรายใหม่ออก
จากการด ารงต าแหน่งดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเอง หรือร่วมกับผู้อื่น หรือ
ในฐานะตัวการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ท่ีปรึกษา ผู้รับจ้าง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์
ตนเอง หรือของผู้อื่น ตกลงท่ีจะไม่กระท าการต่อไปน้ี 
(ก) ประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง เหมือนกัน หรือแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกับของ T และ/หรือ 

บริษัท ในประเทศไทย 
(ข) ชักชวนลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายของ T และ/หรือ บริษัท เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวด าเนินธุรกิจกับ T 

และ/หรือ บริษัท 
2 คู่สัญญาตกลงกันว่า ภาระหน้าท่ีท่ีระบุในข้อ 1 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล หากข้อความในข้อ 1 น้ีถือว่าเกิน

ก าหนดเวลา ข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ หรือข้อก าหนดอื่นๆ ภายใต้กฎหมายท่ีบังคับใช้ จะไม่ถือว่าข้อความ
ส่วนดังกล่าวเป็นโมฆะ แต่จะถือว่าข้อความส่วนดังกล่าวจะถูกแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีบังคับ
ใช”้  
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บริษัท จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding โดยมีมูลค่าของกิจการทั้งหมดของ T-Holding  จะเท่ากับ 313.45 
ล้านบาท บริษัท แบ่งช าระเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ T-Holding ดังนี ้
- บริษัท จะช าระค่าโอนกิจการเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท หลังจากท่ีหักจ านวนหน้ีสินท่ีผู้รับโอนได้รับโอนมาจากผู้โอน

ออกแล้ว ให้แก่ T-Holding ณ วันโอนกิจการท้ังหมด 
- บริษัท ช าระค่าโอนกิจการจ านวน 268.45 ล้านบาท  ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อช าระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding โดยก าหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 3.50 
บาทต่อหุ้น  

 
แผนภาพแสดงกระบวนการด าเนินการภายหลังอนุมัติการท ารายการ 

  

9 ส.ค. 60 3 ต.ค. 60 1 พ.ย. 60 

ลงนามในสัญญา
โอนกิจการและ
สัญญากระท าการ 

10 ส.ค. 60 

SR EGM 2/2560 

มีอนุมัติให้ซื้อและรับ
โอนกิจการ และอนุมัติ

มติท่ีเกี่ยวข้อง โอนกิจการ 

T-Holding ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน 
(Condition Precedent) 

คณะกรรมการ
บริษัทมีมติเสนอต่อ

ท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาการซื้อ
และรับโอนกิจการ 

และมีมติท่ี
เกี่ยวข้อง 

ช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการภายใน 30 วัน 
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โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท T (ก่อนการท ารายการ) 

 
หมายเหตุ: 1นายต่อโชค เล้าลือชัยเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันแทน T และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใน T ถือหุ้นใน 

T-Holding จ านวน 36,000 หุ้น 
2การถือหุ้นของนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ประกอบด้วย  
1) นายชัชวาล เจตจ านงกิจ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันแทน T และด ารงต าแหน่งเป็นผู้จัดการทัว่ไปใน T ถือหุ้น
ใน T-Holding จ านวน 23,999 หุ้น 
2) นางวรรณี เจตจ านงกิจ มีความสัมพันธ์เป็นภรรยาของนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ถือหุ้นใน T-Holding จ านวน 1 หุ้น 

 

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท (ก่อนการท ารายการ) 

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

40.00% 

99.99% 

 60.00% 

บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 6.00 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ลงทนุโดยลงทุนในธุรกิจจ าหน่ายและติดต้ัง อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือวัด 

 

บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 6.00 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ออกแบบทางวิศวกรรม ติดต้ัง และจัดจ าหน่ายระบบเครื่องมือวัดและควบคุมอัตราการไหลในระบบท่อ 

นายชัชวาล เจตจ านงกิจ2 นายต่อโชค เล้าลือชัย1 

100.00% 

80.00% 

99.99% 99.99% 

บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 300.00 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ประกอบธรุกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก และ 3. กลุ่มธุรกิจระบบปัม๊อุตสาหกรรม 

ผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน* 

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากัด 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 10.00 ล้านบาท 
ลักษณะธรุกิจ: ออกแบบ ก่อสร้าง บริหาร
อาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และ

บริการด้านอื่นๆ 

บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้ 
จ ากัด 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 20.50 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ถือหุ้นในบริษัทอื่น 

บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ ากดั 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 7.50 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: เพื่อรองรับการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  และการ
ประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลงังานอื่นๆ  

90.00% 

กิจการร่วมค้าสยามราชธานี 

ลักษณะธรุกิจ: ประมูลงานก่อสร้างสถานี
วัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  รวมถงึ
การจ าหน่ายอุปกรณใ์นการสรา้งสถานีวัด

และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
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โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท (หลังการท ารายการ) 

 
หมายเหตุ: * ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 และข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของ T-Holding และ T ณ วันที่ 28 

เมษายน 2560 
 **ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการท ารายการ T-Holding เลิกบริษัทตามที่กฎหมายก าหนดและเริ่มด าเนินการช าระบญัชีภายหลังวันโอน

กิจการแต่ไม่ช้ากว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ T-Holding ก่อนการท ารายการ 

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1 นายต่อโชค เล้าลือชัย 36,000 60.00% 

2 นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 23,999 39.99% 
3 นางวรรณี  เจตจ านงกิจ 1 0.01%  

รวม 600,000 100.00% 

 
ทั้งนี้ภายหลังการท ารายการ T- Holding จะด าเนินการปิดกจิการและช าระบัญชีภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

99.99% 

80.00% 

11.33% 88.67%* 

99.99% 90.00% 

บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 338.35 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ประกอบธรุกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก และ 3. กลุ่มธุรกิจระบบปัม๊อุตสาหกรรม 

บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 6.00 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ออกแบบทางวิศวกรรม 

ติดต้ัง และจัดจ าหน่ายระบบเครื่องมือวัด

และควบคุมอัตราการไหลในระบบท่อ 

กิจการร่วมค้าสยาม
ราชธานี 

ลักษณะธรุกิจ: ประมูลงาน
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  รวมถึง
การจ าหน่ายอุปกรณใ์นการ
สร้างสถานีวัดและระบบท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติ 

ผู้ถือหุ้นใหม่จาก T-Holding** ผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน* 

บริษัท เอสอาร์ 
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 

7.50 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: เพื่อรองรับ

การลงทุนในโครงการ

ไฟฟ้าจากพลังงาน

99.99% 

บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์
เชียล โฮลดิ้ง จ ากัด 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 

20.50 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ถือหุ้นใน

บริษัทอื่น 

พลังงานแสงอาทิตย์  และการ

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากัด 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 10.00 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ออกแบบ ก่อสร้าง บริหาร

อาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และ

บริการด้านอื่นๆ 
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คณะกรรมการบริหารของบริษัท (Executive Committee)  
รายชื่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

ก่อน การท ารายการ 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

ภายหลัง การท ารายการ 
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา 1. นายเกียรติ วิมลเฉลา 
2. นางวัชราภรณ์  วิมลเฉลา 2. นางวัชราภรณ์  วิมลเฉลา 
3. นางวัชรี อัตถากร 3. นางวัชรี อัตถากร 
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ 4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ 
5. นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล 5. นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล 

6. นายโกศล สมบัติศิริ 6. นายโกศล สมบัติศิริ 
7. นายวราวุฒิ ไวสาลี 7. นายวราวุฒิ ไวสาลี 

 8. นายต่อโชค เล้าลือชัย* 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk Management Committee)  
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทก่อน การท ารายการ 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทภายหลัง การท ารายการ 

1. นายเกียรติ วิมลเฉลา 1. นายเกียรติ วิมลเฉลา 
2. นางวัชราภรณ์  วิมลเฉลา 2. นางวัชราภรณ์  วิมลเฉลา 
3. นางวัชรี อัตถากร 3. นางวัชรี อัตถากร 
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ 4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ 

5. นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล 5. นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล 
6. นายโกศล สมบัติศิริ 6. นายโกศล สมบัติศิริ 
7. นายวราวุฒิ ไวสาลี 7. นายวราวุฒิ ไวสาลี 

 8. นายต่อโชค เล้าลือชัย* 
ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท 
หมายเหตุ: *ผู้ถือหุ้นจาก T-Holding 

 

ก่อนการท ารายการ T-Holding ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 2 ท่าน กรรมการที่มีอ านาจผูกพันบริษัทได้คือ 
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทของ T-Holding ก่อนและภายหลัง
การท ารายการ มีรายชื่อดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ T-Holding 
ก่อน การท ารายการ* 

รายชื่อคณะกรรมการ T-Holding 
ภายหลัง การท ารายการ* 

1. นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 
จะด าเนินการแจ้งจดเลิก T-Holding 

2. นายต่อโชค เล้าลือชัย 
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1.6 สรุปข้อมูลบริษัท T-Holding และ T 
1.6.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัท เทคโทรนคิ โฮลดิ้ง จ ากัด (“T-Holding”) 

ชื่อกิจการ : บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด (“T-Holding”) 
วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง : 3 พฤษภาคม 2559 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ลงทุนโดยลงทุนในธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือวัด 
ทุนจดทะเบียน  : T-Holding มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากับ 6.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจ านวน 60,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
 

ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ T-Holding 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบดุล 2559 สัดส่วน 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.01 0.17% 

รวมทรัพย์สินหมุนเวียน 0.01 0.17% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น* 6.00 99.83% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6.00 99.83% 
รวมสินทรัพย์ 6.01 100.00% 
หน้ีสินและส่วนผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน 
เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกัน** 

0.06 1.03% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 0.06 1.03% 
รวมหนี้สิน 0.06 1.03% 
ส่วนผู้ถือหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น 

  

ทุนจดทะเบียน 
  

หุ้นสามัญจ านวน 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท 

6.00 99.83% 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม  (0.05) (0.86%) 
รวมส่วนผู้ถือหุ้น 5.95 98.97% 
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 6.01 100.00% 

หมายเหตุ: *เน่ืองจาก T-Holding มีสถานะเป็นบริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งไม่ได้มีหน้าท่ีในการจัดท างบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (PAE) ดังน้ัน T-Holding จึงไม่ได้จัดท างบการเงิน
รวม ซึ่งสะท้อนผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

 ** เงินกู้ยืมจาก T จ านวน 0.06 ล้านบาท มีก าหนดช าระเมื่อทวงถาม ไม่มีการจ่ายดอกเบีย้ 
และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
งบก าไรขาดทุน 2559 
รายได้จากการขายและให้บริการ* - 

รวมรายได ้ - 
ต้นทุนขายและบริการ - 
ก าไรขั้นต้น 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.05 
รวมค่าใช้จ่าย 0.05 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 

(0.05) 

ต้นทุนทางการเงิน - 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (0.05) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (0.05) 
หมายเหตุ: *เนื่องจาก T-Holding มีสถานะเป็นบริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดท างบการเงิน ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (PAE) ดังนั้น 
T-Holding จึงไม่ได้จัดท างบการเงินรวม ซ่ึงสะท้อนผลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อย 

   **เนื่องจาก T-Holding ประกอบกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (T) จึงไม่มีรายได้
เชิงพาณิชย์ในงวดปีดังกล่าว  ยกเว้นเงินปันผลรับจากบรษิัทย่อย (ถ้ามี) 

 

1.6.2 ข้อมูลทั่วไป บริษทั เทคโทรนคิ จ ากดั (“T”) 
ชื่อกิจการ : บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด (“T”) 
วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง : 29 กรกฎาคม 2547 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบทางวิศวกรรม ติดตั้ง และจัดหาระบบเครื่องมือวัดและควบคุมอัตราการไหลในระบบ

ท่อ 
ทุนจดทะเบียน  : T มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากับ 6.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

จ านวน 60,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ T 
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ T ก่อนการท ารายการ 

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1 บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด 59,998 100.00% 
2 นายต่อโชค เล้าลือชัย 1 0.00% 

3 นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 1 0.00% 
 รวม 60,000 100.00% 
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รายชื่อผู้ถือหุ้นของ T ภายหลังการท ารายการ 

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1 บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 59,998 99.99% 
2 บุคคลที่บริษัทมอบหมาย* 2 0.01%  

รวม 60,000 100.00% 

*หมายเหตุ ก่อนการท ารายการ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ จะโอนหุ้นให้บุคคลที่บริษัทก าหนด 

 
โครงสร้างองคก์รและคณะกรรมการบริษัทของ T 

โครงสร้างองค์กรของ T 

 
หมายเหตุ: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 T มีจ านวนผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้น 33 คน 

  

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 
นายต่อโชค เล้าลือชัย 

ผู้จัดการท่ัวไป 
นายชัชวาล  เจตจ านงกิจ 

 

ฝ่ายขาย 
นายนพดล  พูลโสภา 

 

ฝ่ายงานโครงการ 
นายชรัช อยูเ่ต็ม 

ฝ่ายธุรการ การเงิน และบญัช ี
นางศศิธร หลิมสกุล 

แผนกการเงิน แผนกบัญช ี แผนกธุรการ 
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คณะกรรมการบริษัทของ T 

T มีกรรมการ จ านวน 2 ท่าน กรรมการที่มีอ านาจผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
ส าคัญของบริษัท ภายหลังการท ารายการจะแต่งตั้ง กรรมการผู้แทนของบริษัท เข้าเป็นกรรมการของ T เพิ่ม 3 ต าแหน่ง และจะ
เปล่ียนแปลงอ านาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทโดยให้กรรมการตัวแทนจากบริษัท ได้แก่ นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล หรือ นาง
อุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ หรือ นางวัชรี อัตถากร ลงลายมือชื่อร่วมกับนายต่อโชค เล้าลือชัย หรือ นายชัชวาล เจตจ านงกิจ รวม
เป็นสองคน และประทับตราส าคัญของบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทของ T ก่อนและหลังการเข้าซื้อกิจการมีรายชื่อดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ T 
ก่อน การท ารายการ* 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ T
ภายหลัง การท ารายการ* 

1. นายต่อโชค เล้าลือชัย 1. นายต่อโชค เล้าลือชัย 
2. นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 2. นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 

 3. นางวัชรี อัตถากร* 
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์* 
5. นายนพฤทธิ ภูมิตระกูล* 

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท 
หมายเหตุ: *เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนจากบริษัท 

 

ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ T 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 2557 สัดส่วน 2558 สัดส่วน 25591 สัดส่วน 
ไตรมาส

ที่
2/25602 

สัดส่วน 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 

12.19 15.68% 14.88 20.09% 15.86 13.61% 17.78 17.51% 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นๆ
สุทธิ 

35.11 45.16% 22.33 30.14% 46.62 40.00% 34.40 33.87% 

ลูกหน้ีค่าก่อสร้างตาม
สัญญา ท่ียังไม่ได้เรียกเก็บ 

- 0.00% - 0.00% 16.26 13.95% 14.80 14.57% 

เงินให้ยืมแก่บุคคลและ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

- 0.00% 2.58 3.48% 1.41 1.21% - 0.00% 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 2.14 2.75% 3.57 4.82% 3.43 2.94% 2.83 2.79% 
งานระหว่างก่อสร้าง - 0.00% 6.69 9.03% 2.13 1.83% 2.36 2.32% 

เงินประกันงาน 0.01 0.01% 0.29 0.39% 0.98 0.84% 0.98 0.97% 
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รายการ 2557 สัดส่วน 2558 สัดส่วน 25591 สัดส่วน 
ไตรมาส

ที่
2/25602 

สัดส่วน 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.32 0.41% 0.15 0.20% 0.56 0.48% 0.58 0.57% 
รวมทรัพย์สินหมุนเวียน 49.77 64.01% 50.49 68.16% 87.25 74.87% 73.73 72.60% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใช้
เป็นหลักประกัน 

7.12 9.16% 7.18 9.69% 10.95 9.40% 10.96 10.79% 

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

4.09 5.26% 0.00 0.00% - 0.00% 0.05 0.05% 

เงินลงทุนในบริษัทท่ี
เกี่ยวข้องกัน 

1.00 1.29% 1.00 1.35% - 0.00% - 0.00% 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-
สุทธิ 

15.40 19.81% 15.33 20.69% 18.24 15.65% 16.81 16.55% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.37 0.48% 0.08 0.11% 0.10 0.09% - 0.00% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27.98 35.99% 23.59 31.84% 29.29 25.13% 27.82 27.40% 
รวมสินทรัพย์ 77.75 100.00% 74.08 100.00% 116.54 100.00% 101.55 100.00% 
หน้ีสินและส่วนผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน 
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบัน
ทางการเงิน 

- 0.00% - 0.00% 9.88 8.48% 5.63 5.54% 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 29.54 37.99% 40.29 54.39% 46.80 40.16% 24.26 23.89% 

รายได้ค่าก่อสร้างตาม
สัญญารับล่วงหน้า 

- 0.00% - 0.00% 3.83 3.29% 10.49 10.33% 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันทางการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

0.72 0.93% 2.34 3.16% 1.65 1.42% 1.65 1.62% 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี-
สุทธิ 

0.85 1.09% 1.48 2.00% 1.94 1.66% 1.93 1.90% 

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 3.77 4.85% 2.66 3.59% - 0.00% - 0.00% 
ค่าใช้จ่ายและภาษีค้างจ่าย - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 0.31 0.40% 0.01 0.01% 2.09 1.79% 1.21 1.19% 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - 0.00% 0.21 0.28% 0.28 0.24% 0.52 0.51% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 35.19 45.26% 46.99 63.43% 66.47 57.04% 45.69 44.99% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั 11.90 15.31% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
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รายการ 2557 สัดส่วน 2558 สัดส่วน 25591 สัดส่วน 
ไตรมาส

ที่
2/25602 

สัดส่วน 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 1.00 1.29% 2.89 3.90% 1.24 1.06% 0.42 0.41% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน-สุทธิ 

7.58 9.75% 8.02 10.83% 6.93 5.95% 5.98 5.89% 

ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน 

4.45 5.72% 1.95 2.63% 1.85 1.59% 1.85 1.82% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 24.93 32.06% 12.86 17.36% 10.02 8.60% 8.25 8.12% 

รวมหนี้สิน 60.12 77.32% 59.84 80.78% 76.49 65.63% 53.94 53.12% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น                 

ทุนจดทะเบียน                 
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท 

6.00 7.72% 6.00 8.10% 6.00 5.15% 6.00 5.91% 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม  
        

จัดสรรแล้วส ารองตาม
กฏหมาย 

0.00 0.00% 0.67 0.90% 0.67 0.57% 0.67 0.66% 

ยังไม่จัดสรร 11.63 14.96% 7.57 10.22% 33.38 28.64% 40.94 40.32% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17.63 22.68% 14.24 19.22% 40.05 34.37% 47.61 46.88% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้น 

77.75 100.00% 74.08 100.00% 116.54 100.00% 101.55 100.00% 

หมายเหตุ: 1 งบการเงินฉบับตรวจสอบของ T ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PWC)  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. 

 2 งบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเพียงงบการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายจัดการของ T ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการสอบ
ทานและ/หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ T  ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยให้ทราบข้อมูลเท่านั้น  ซ่ึงที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ไม่ได้มีหน้าที่ สอบทานและ/หรือตรวจสอบ  ความถูกต้องของงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นการทั่วไป 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

  2557 สัดส่วน 2558 สัดส่วน 25591 สัดส่วน 
6 เดือน 
ของ  

ปี 25602 

สัดส่วน 

งบก าไรขาดทุน 

รายได้จากการขาย บริการ
และก่อสร้าง 

133.09 98.79% 199.57 99.49% 254.82 98.15% 82.15 99.44% 

รายได้อื่น 1.63 1.21% 1.03 0.51% 4.80 1.85% 0.46 0.56% 

รวมรายได้ 134.72 100.00% 200.60 100.00% 259.62 100.00% 82.61 100.00% 

ต้นทุนขาย บริการ และ
ก่อสร้าง 

107.64 79.90% 150.31 74.93% 188.40 72.57% 55.15 66.76% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5.64 4.19% 10.46 5.21% 13.69 5.27% 6.52 7.89% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 17.57 13.04% 28.41 14.16% 23.83 9.18% 10.66 12.90% 

รวมค่าใช้จ่าย 130.85 97.13% 189.18 94.31% 225.92 87.02% 72.33 87.56% 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 

3.87 2.87% 11.42 5.69% 33.70 12.98% 10.28 12.44% 

ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ย
จ่าย 

0.36 0.27% 2.21 1.10% 1.69 0.65% 0.83 1.00% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ 

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% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 2.37 1.76% 6.56 3.27% 25.81 9.94% 7.56 9.15% 

หมายเหตุ: 1 งบการเงินฉบับตรวจสอบของ T ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PWC)  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. 

 2 งบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเพียงงบการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายจัดการของ T ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการสอบ
ทานและ/หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ T  ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยให้ทราบข้อมูลเท่านั้น  ซ่ึงที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ไม่ได้มีหน้าที่ สอบทานและ/หรือตรวจสอบ  ความถูกต้องของงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นการทั่วไป 

 

สรุปรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ T-Holding และ T 
ผู้จัดท า บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด (“ท่ีปรึกษากฎหมาย”) 
วันท่ีของรายงาน 9 สิงหาคม 2560 
เอกสารทะเบียนและหุ้นของบริษัท T-Holding 

ไม่พบประเด็นหรือข้อพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนและหุ้นของ T-Holding ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อรายการอย่างมีนัยส าคัญ 
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T 
หุ้นของ T ไม่มีภาระผูกพันแต่อย่างใด และไม่พบประเด็นหรือข้อพิจารณาเกี่ยวกับเอกสาร
ทะเบียนและหุ้นของ T-Holding ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการท ารายการอย่างมีนัยส าคัญ 

สัญญาท่ีเป็นสาระส าคัญ T-Holding 
ท่ีปรึกษากฎหมายตรวจสอบเอกสาร และจากการยืนยันกับ T-Holding และพบว่า T-Holding 
ไม่ได้เข้าท าสัญญาใดๆ 

T 
ส าหรับค ารับรองของ  T ในสัญญา  Levelstate Distributor Agreement น้ัน  ผู้ โอนต้อง
ด าเนินการให้ T แจ้ง Levelstate Systems Limited (“Levelstate”) เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือ
หุ้นของ T อันเน่ืองมาจากการโอนกิจการท้ังหมด และด าเนินการให้ T  น าส่งหนังสือตอบรับ
จาก Levelstate ว่ารับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ T ดังกล่าวให้บริษัทตรวจสอบ ก่อน
ด าเนินการโอนกิจการในส่วนของการโอนหุ้นของ T เสร็จสมบูรณ์ 

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ T-Holding 
ท่ีปรึกษากฎหมายพบว่า T-Holding ไม่ได้ประกอบกิจการอื่นใดนอกเหนือจากการถือหุ้นใน T 
ดังนั้น กรณีจึงไม่มีเอกสารการอนุญาต/ใบอนุญาตท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบธุรกิจ 
T 
ท่ีปรึกษากฎหมายไม่พบประเด็นหรือข้อพิจารณาอื่นใดเกี่ยวกับเอกสารการอนุญาต หรือ
ใบอนุญาตท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบธุรกิจของ T ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการท า
รายการ 

สัญญาทางการเงิน T-Holding และ T 
1) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น ท่ี T ต้องปฏิบัติตามภายใต้สัญญาสินเชื่อ  
2) ภาระผูกพันตามสัญญาค้ าประกันของ T-Holding 

การจัดการและพนักงาน T-Holding และ T 
ท่ีปรึกษากฎหมายไม่พบประเด็นหรือข้อพิจารณาอื่นใดเกี่ยวกับการจัดการและพนักงานของ  
T-Holding และ T ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการท ารายการอย่างมีนัยส าคัญ 

คดีความ T-Holding และ T 
จากการตรวจสอบข้อมูลคดีท่ีทาง T-Holding และ T อาจเป็นคู่ความหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ศาลแพ่งและศาลอาญา ดังนี้  ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  ศาลอาญากรุงเทพใต้  
ศาลแพ่งธนบุรี  ศาลอาญาธนบุรี  ศาลภาษีอากรกลาง ศาลล้มละลายกลาง  ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลแรงงานกลาง กรมบังคับคดี  ศาลจังหวัดระยอง 
ส านักงานไม่พบคดีความท่ี T-Holding และ T  ถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งและคดีอาญา
อันมีสาระส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการท ารายการของของผู้รับโอนอย่างมี
นัยส าคัญ 
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1.7 ประเภทและขนาดรายการ 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 มีมติอนุมัติซื้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding ด้วยกระบวนการ

โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว   มี
มูลค่าที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการจ านวน 313.45 ล้านบาท โดยบริษัท จะช าระเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท และส่วนท่ี
เหลือจ านวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น 
จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP)  ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ 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. บริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) และเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยการท ารายการดังกล่าวมีขนาดรายการได้มาสูงสุดค านวณด้วยเกณฑ์
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 37.40  อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า 6 เดือน 
เท่ากับร้อยละ 36.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  ท าให้บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 63.09 ด้วย
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภท1 ตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปโดย
มีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท า
รายการของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
2/2560 เพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าท ารายการ 

  นอกจากนี้การท ารายการเป็นการท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง  เนื่องจากภายหลังการท ารายการ บริษัทจะแต่งตั้ง
นายต่อโชค เล้าลือชัยเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร  เป็นเหตุให้การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจึง
เข้าข่ายเป็นการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อย
ละ 37.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) บริษัท 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

หน่วย: ล้านบาท 

งบการเงินของ T 
ส าหรับปี สิ้นสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม 25591 

(ตรวจสอบ) 

งบการเงินรวมของบริษัท  
สิ้นสุด  

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
(สอบทาน)2 

สินทรัพย์รวม 116.54 1,185.43 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 43.88 
หน้ีสินรวม 76.49 290.86 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 4.11 
ก าไรสุทธ ิ 25.81 74.393 

สินทรัพย์สุทธิ (“NTA”) 4 40.50 846.59 

ทุนจดทะเบียน 6.00 300.00 
มูลค่าในการท ารายการ 313.45 

 หมายเหตุ: 1ค านวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินฉบบัตรวจสอบของ T ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PWC) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จาก ส านักงาน ก.ล.ต. 
2ค านวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ที่สอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
3ก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสก่อนหน้าของบริษัท  
4สินทรัพย์สุทธิ (NTA) ค านวณจาก สินทรัพย์รวม –สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย 

 

1.7.1 ขนาดรายการของการซื้อหุน้สามัญของ T ตามประกาศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 
การซื้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) 

รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการ มีมูลค่าการเข้าซื้อกิจการเท่ากับ 313.45 ล้านบาท นับว่าเป็นการ
ได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไข) และเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547  จากการค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดรายการได้มาสูงสุดค านวณ
ด้วยเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 34.70  ทั้งนี้เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า 6 เดือน 
เท่ากับร้อยละ 36.65 ตามวิธีค านวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ด้วยวิธี
เดียวกันซึ่งเท่ากับร้อยละ 26.44   ท าให้บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 63.09 ด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน 
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ขนาดรายการของการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
เกณฑ์รายการ
ได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ 

รายละเอียด 
การค านวณ1 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ขนาด
รายการ
ได้มาใน
คร้ังน้ี 

รายการท่ี
ได้มา 6 
เดือน

ก่อนหน้า 

รวม
ขนาด
รายการ 

1. เกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย ์

สัดส่วนการเขา้ถือหุ้น x NTA2 ของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 

NTA ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน  
100.00% x 40.05 

846.59 
4.73%. 4.06% 8.79% 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ
จากการ
ด าเนินงาน 

สัดส่วนการเขา้ถือหุ้น x ก าไรสุทธิ ของบรษิัทท่ีท ารายการ3 x 100 

ก าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบยีน 

100.00%x 25.81 x 100 
74.39 

34.70% 0.00% 34.70% 

3. เกณฑ์มูลค่า
รวมของสิ่งตอบ
แทน 

มูลค่าหุ้นและเงินสด4 x 100 
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

313.45 x 100 
1,185.43 

26.44 36.65% 63.09% 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้น
ทุนท่ีบริษัทจด
ทะเบียนออก
เพื่อช าระค่า
สินทรัพย ์

จ านวนหุ้นท่ีบริษัทจดทะเบียนออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์4 x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

76.70 ล้านหุ้น x100 

600 ล้านหุ้น 
12.78% 0.00% 12.78% 

หมายเหตุ:  1ค านวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ที่สอบทานแล้ว งวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 2สินทรัพย์สุทธิ (NTA) ค านวณจาก สินทรัพย์รวม –สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
 3งบการเงินฉบับตรวจสอบของ T ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PWC)  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. 

 4ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
และการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการ มีมูลค่าที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการจ านวน 313.45 ล้านบาท โดยบริษัท 
จะช าระเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ านวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ จ านวน 
76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือช าระการรับโอนกิจการของ T-Holding 

 
นอกจากนี้บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 6 เดือนย้อนหลังรวม 4 รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติให้จัดตั้งบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ 
โฮลดิ้ง จ ากัด (“SRPH”) ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  และการประกอบ
กิจการในด้านพลังงานอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3 ,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  และมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 7.50 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น จ านวน 2 ,999,997 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ SRPH  ซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการตามวิธีมูลค่ารวมของส่ิงตอบ
แทน อ้างอิงงบการเงินของบริษัท งวด 3 เดือน ส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ ร้อยละ 0.56 
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งดังกล่าว  ได้มีมติให้จัดตั้งบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จ ากดั 
(“SRCH”) ด าเนินกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 82.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
8,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 20.50 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น
จ านวน 8,199,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการตามวิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
อ้างอิงงบการเงินของบริษัท งวด 3 เดือน ส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560  เท่ากับ ร้อยละ 6.11 
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• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติให้ SRCH จัดตั้งและลงทุนในบริษัท ทีเคเอส เวอนเชอร์ จ ากัด 
(“TKS”) ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และงานบริการ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
เท่ากับ 10.00 ล้าน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  โดย SRCH ถือ
หุ้นจ านวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00  หรือคิดเป็นเงินลุงทุนเท่ากับ 8.00 ล้านบาท ซึ่งเมื่อค านวณ
ขนาดรายการตามวิธีมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน อ้างอิงงบการเงินของบริษัท งวด 3 เดือน ส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
2560  เท่ากับ ร้อยละ 0.60 

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ TKS ลงนาม
ในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่ีมีมูลค่าการก่อสร้างเท่ากับ 350.00 ล้านบาท 
และมูลค่าการเช่าที่ดินดังกล่าวเท่ากับ 44.21 ล้านบาท  รวม 394.21 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการตามวิธี
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน อ้างอิงงบการเงินของบริษัท งวด 3 เดือน ส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560  เท่ากับ ร้อยละ 
29.38 
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าเท่ากับร้อยละ 36.65 ค านวณจากเกณฑ์การได้มาซึ่ง

สินทรัพย์ตามวิธีมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  เมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาของการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T  ด้วย
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT)  ซึ่งเท่ากับร้อยละ 26.44 ด้วยวิธีเดียวกัน  ท าให้รายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 63.09 ของเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์วิธีมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  จึงเข้าข่ายเป็น
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปโดยมีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ ากว่า
ร้อยละ 100 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าท ารายการด้วยคะแนนเสียงไม่
ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน  โดย
ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
1.7.2 ขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

การเข้าท ารายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ 
บจ/ป 22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 เมื่อค านวณ
ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันพบว่ามูลค่าส่ิงตอบแทนเท่ากับ 313.45 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค านวณจากงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้วของบริษัท ณ 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  มีมูลค่าเท่ากับ 846.59 ล้านบาท  ส่งผลให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ  37.03 ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยส่ิงตอบแทนดังกล่าวมีมูลค่าของรายการมากกว่า
หรือเท่ากับ 20.00 ล้านบาท และสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 
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เกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด 
การค านวณ1 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ขนาดรายการ 

1. ราคาตามบัญชี มูลค่าของสิ่งตอบแทน (313.45 ล้านบาท)x100 
NTA2 ของบริษัทจดทะเบียน 

313.45 x100 
846.59 

37.03% 

2. ราคาตลาด มูลค่ารายการตามราคาตลาด x100 
NTA2 ของบริษัทจดทะเบียน 

N/A N/A 

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

 
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์
ออกเสียง ประกอบด้วย นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจ านวน 497,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.08 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท  นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยาของนายต่อโชค เล้าลือชัย ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 
180,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัทจ านวน 89,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทก่อนการท ารายการ  รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 766,600 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.13  (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2560) ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทก่อนการท ารายการ  

 
1.7.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากัด 

1) ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 3.50 บาท  เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนส่วนหน่ึงในการการรับโอนกิจการท้ังหมดของ T-Holding  จะไม่ท าให้ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560เพื่อพิจารณาการท ารายการ คือระหว่างวันท่ี 
18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 3.02 บาท (ที่มา: SETSMART) 

 
 
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

=    
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย -  ราคาหลังเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
  

 

=    
3.02 -  3.07

3.02
  

=  ลดลง (ร้อยละ 1.66) 
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 ราคาตลาดก่อนเสนอขายอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉล่ียน้ าหนักหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ 15 วัน
ท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560เพื่อพิจารณาการท า
รายการ คือระหว่างวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 3.02 บาท (ที่มา: SETSMART) 

การค านวณราคาหลังเสนอขาย 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย=  
(จ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้ว × ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย )+(จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ×ราคาเสอนขาย) 

(จ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้ว+จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุน )
   

 

• จ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้ว   600,000,000 หุ้น  

• จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน             76,700,000 หุ้น 

• ราคาตลาดก่อนเสนอขาย                   3.02     บาทต่อหุ้น 

• ราคาเสนอขาย                3.50 บาทต่อหุ้น 

 ราคาตลาดหลังเสนอขาย   =    
(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 จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 3.50 บาท  เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งในการการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding  จะท าให้ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) โดยภายหลังที่ 
T-Holding โอนกิจการทั้งหมดแก่บริษัทแล้ว  T-Holding จะด าเนินการเลิกกิจการและช าระบัญชีต่อไป  และหุ้นสามัญของ
บริษัทท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง เพื่อเป็นการช าระค่าตอบแทนในการโอนกิจการส่วนหนึ่ง 

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 76,700,000 หุ้น จัดสรรเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 
T-Holding เพื่อเป็นการช าระค่าตอบแทนในการโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding นั้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท มี
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงลดลงเท่ากับร้อยละ 11.33 มีรายละเอียดการค านวณดังนี้ 

• จ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้ว   600,000,000 หุ้น  

• จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน              76,700,000 หุ้น 
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

=    
จ านวนหุ้นเพิ่มทุน

จ านวนหุ้นเพิ่มทุน+จ านวนหุ้นเพิ่มทุน
 

 

=    
76,700,000 หุ้น

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

 
= ลดลงร้อยละ 11.33 
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อย่างไรก็ตาม การลดลงของสิทธิในการออกเสียงตามที่กล่าว  มิได้ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงการบริหาร 
และ/หรือ การด าเนินการธุรกิจของบริษัท  อย่างมีนัยส าคัญ 

 
3) ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution Effect) 
ภายหลังที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทอนุมัติให้ซื้อและจากรับโอนกิจการจาก T-Holding มูลค่า 

313.45 ล้านบาท โดยจะจ่ายเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนหนึ่งแก่บุคลในวงจ ากัด (Private 
Placement: PP) จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท  เพื่อช าระเป็น
ค่าตอบแทนอีกส่วนหน่ึง จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution Effect) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
การค านวณก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังการเสนอขาย 
อ้างอิงก าไรสุทธิจากการด าเนินการ 4 ไตรมาสย้อนหลังคือ ไตรมาส 3 และ 4 ปี 2559 ถึง ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2560 

เท่ากับ 74.39 ล้านบาท  
 

 ก่อนการเสนอขาย หลังการเสนอขาย 
ก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ล้านบาท) 74.39 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 600,000,000  676,700,000  
ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.1240 0.1099 

 

=     
ก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย − ก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย

ก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย
 

 

=     
0.1240-0.1099 

0.1240
 

 
= ลดลงร้อยละ11.33 

 
ภายหลังการอนุมัติให้ท ารายการ บริษัทจะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากในปัจจุบัน 600 ,000,000 หุ้น เป็น 676,700,000 

หุ้น ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP)  จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น  โดยก าหนดราคาในการท ารายการ 3.50 บาทต่อหุ้น  ส่งผลให้ก าไรต่อหุ้นของบริษัทลดลงจาก 0.1240 
บาทต่อหุ้น เป็น 0.1099 บาทต่อหุ้น  หรือลดลงเท่ากับร้อยละ 11.33 
 
1.8 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

1.8.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
T ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบ และรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว 

และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ในกลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มส ารวจปิโตรเลียม กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า และกลุ่ม
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โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงให้บริการซ่อมบ ารุง (Maintenance) ปรับความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ในระบบมาตรวัด 
(Calibrate) และให้บริการตรวจวัดอัตราการไหลของท่อประปา 

ด้วยประสบการณ์ของบุคลากรหลักของ T ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว
และก๊าซ  โดยเฉพาะ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ซึ่งเป็นผู้บริหารหลัก และมีประสบการณ์มากกว่า 20 
ปี จึงนับได้ว่า T เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของไหล (Flow 
Specialist)  รวมถึงระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง จึงท าให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสูง รวมถึงการให้บริการท่ีเป็น 
Solution Package อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่ายเพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) คือ มาตรวัดของปิโตรเลียม และปิโตร
เคมีที่เป็นอุปกรณ์หลักในการวัดปริมาณการซื้อขายของปิโตรเลียม และปิโตรเคมี จาก Brodie Meter Co. LLC. (“Brodie”)  
ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นน าในตลาดมาตรวัดของปิโตรเลียม และปิโตรเคมี  ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความแม่นย า (Accuracy) และ
ความสามารถในการทบทวนซ้ า (Repeatability) สูงเป็นอันดับต้นของอุตสาหกรรมมาตรวัดของของเหลว  โดยผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตดังกล่าวมีค่าความแม่นย า (Accuracy) ถึงร้อยละ +/-0.075  และมีค่าความสามารถในการทบทวนซ้ า (Repeatability) 
ถึงร้อยละ +/-0.01  เทียบกับค่าความแม่นย าขั้นต่ าตามมาตรฐาน American Petroleum Standard (API Standard)  ที่ปรับ
ใช้ในประเทศไทย ซึ่งเท่ากับร้อยละ +/-0.15  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นที่ต้องการและยอมรับของกลุ่มปิโตรเลียม และปิโตรเคมี
อย่างยิ่งในการวัดอัตราการไหลของของไหลประเภทน้ ามันเพื่อการซื้อขาย   นอกจากเป็นผู้จัดจ าหน่ายมาตรวัดของน้ ามัน  T 
ยังท าหน้าที่เป็น Turn Key กล่าวคือ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการครบวงจร  เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ T จัดจ าหน่ายได้อย่างสมบูรณ์และราบรื่น  โดย T มีส่วนร่วมในการส่งวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ
เข้าร่วมติดตั้งมาตรวัดของน้ ามัน  อุปกรณ์การถ่ายน้ ามัน (Loading Arms)  อุปกรณ์ประมวลผลการซื้อขายผ่านระบบท่อ 
(Flow Computer) อุปกรณ์ท าความร้อนผ่านสายไฟชนิดพิเศษในระบบท่อ (Electrical Heat Tracing Cable)  และอุปกรณ์
การควบคุมน้ ามันทางระบบขนส่งทางรถ (Batch Controller) และก่อสร้างระบบมาตรวัดอัตราการไหลของน้ ามัน รวมถึงการ
รับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการการไหลของปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  โดยมีตัวอย่างลูกค้าหลักเช่น บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท ปตท.สผ. จ ากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

 
ลูกค้ากลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
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ระบบสถานีวัด น้ ามัน บรษิัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

ที่มา: ข้อมูลจาก T 
 

 
ระบบสถานีวัด น้ ามันดบิ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  

ที่มา: ข้อมูลจาก T 
 

 
ระบบสถานีวัด Ethylene Gas บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

ที่มา: ข้อมูลจาก T 
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ระบบสถานีวัด น้ ามันดบิ และ ระบบท าความร้อนผ่านสายไฟชนิดพิเศษใน

ระบบท่อ (Electrical Heat Tracing Cable) บริษัท ปตท.สผ. จ ากัด 
(มหาชน) 

ที่มา: ข้อมูลจาก T 
 

 
ระบบสถานีวัด น้ ามันเตา / น้ ามันแก๊สโซลีน 91/95 และ ระบบท าความร้อน
ผ่านสายไฟชนิดพิเศษในระบบท่อ (Electrical Heat Tracing Cable) บริษัท 

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ที่มา: ข้อมูลจาก T 

 
ระบบลดความดันแบบเร่งด่วนในระบบท่อขนส่งน้ ามัน บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ ากัด (มหาชน)  
ที่มา: ข้อมูลจาก T 
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นอกจากนี้ T ยังเป็นผู้จัดจ าหน่ายมาตรวัดการไหลของของเหลวและก๊าซให้กับลูกค้า กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลุ่ม
ลูกค้าหลักเช่นกัน โดย T จัดจ าหน่ายมาตรวดัของไอน้ า อุปกรณ์ลดอุณหภูมิของไอน้ า (Desuperheater System) และอุปกรณ์
ควบคุมแรงดันในท่อไอน้ า (Control Valve) รวมถึงระบบสถานีวัดและควบคุมแรงดัน( Metering and Letdown system)ให้กับ
ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว  ซึ่ง T ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการครบวงจร และรับเหมาติดตั้งระบบ
มาตรวัดอัตราการการไหลและควบคุมแรงดันของไอน้ าให้กับลูกค้ากลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า  มีตัวอย่างลูกค้าของ T เช่น บริษัท ร่วม
ก าลาภ จ ากัด (หรือกลุ่มบริษัทน้ าตาลไทยรุ่งเรือง) บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โรงไฟฟ้าในเครือ โรงกระดาษ ของสยามซีเมนต์
ไทย 

 
ลูกค้ากลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า 
ที่มา: ข้อมูลจาก T 

 

 
ระบบสถานีวัด และควบคุมแรงดัน ของระบบไอน้ า (Metering and 

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

Letdown system) บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (NNEG) 
ที่มา: ข้อมูลจาก T 

 

 
ระบบสถานีวัด และควบคุมแรงดัน ของระบบไอน้ า (Metering and 

Letdown system) โรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่น  
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

ที่มา: ข้อมูลจาก T 

 

 
ระบบสถานีวัด และควบคุมแรงดัน ของระบบไอน้ า (Metering and Letdown 

system)  บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
ที่มา: ข้อมูลจาก T 
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T เป็นผู้จัดจ าหน่ายมาตรวัดท่ออากาศในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ส าหรับระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัด
พลังงาน โดยเฉพาะท่ออากาศในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป (Energy Saving and Utility Management System)  โดยลูกค้าที่
ได้รับการติดตั้งมาตรวัดดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตได้ และค านวณก าลังการผลิตและช่วงเวลาการผลิตได้
อย่างแม่นย า  ท าให้ลูกค้าสามารถบริหารจดัการช่วงเวลาและระยะเวลาการผลิตได้แม่นย า ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนการผลิตได้
ดียิ่งขึ้น ส าหรับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมของ T ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท นิสสัน มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด บริษัท มินีแบไทย จ ากัด และ  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป 

ที่มา: ข้อมูลจาก T 
 

 
ระบบ Utility Management and Energy Saving System 

 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ประวัติความเป็นมาและผลงานส าคัญที่ผ่านมา 
ปี 2547  ก่อตั้งบริษัท เทคโทรนิค จ ากัด 
ปี 2550 เริ่มท างานวัดระบบ ไอน้ า และ งานมาตรวัดของของเหลว (Flow Meter) 
ปี 2553  เริ่มต้นมีการขยายงาน โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว /สถานี

วัดระบบซื้อขาย (Metering Skid) เข้าไปยังอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
ปี 2554  เริ่มขยายฐานลูกค้าสู่งาน ปิโตรเลียม โดยเน้นไปที่ระบบถ่ายน้ ามันทางรถบรรทุก 

(Truck Loading System) และ สถานีวัดระบบซื้อขาย (Metering Skid)  
ปี 2556 ได้งานโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว (Metering Skid) ไปสู่

ตลาดสถานีส ารวจปิโตรเลียม โดยได้งานโครงการติดตั้งระบบ น้ ามันดิบมาที่ฐาน โรง
กลั่นน้ ามัน ขนส่งทางรถไฟท่ี บริษัท ปตท.สผ. จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) 

ปี 2557 ขยายงานรับติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว (Metering Skid) 
น้ ามันดิบมาที่ฐาน โรงกล่ันน้ ามันขนส่งทางรถไฟบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) (PTTGC) 

ปี 2558 ได้รับความไว้วางใจในตลาดอุตสาหกรรมมากขึ้นท าให้ขยายงานไปสู่ด้านตา่งๆ เกี่ยวกบั 
มาตรวัดของของเหลว ไปสู่ทุกอุตสาหกรรมของประเทศไทยและ   T เริ่มท าการขอการ
รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพท่ัวไป ISO9001:2015  

ปี 2559  ได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพทั่วไป ISO9001:2015 และ ส านักงาน
ใหญ่แห่งใหม่ก่อสร้างเสร็จ รวมถึงคลังสินค้า และ ห้องแล็บเพื่อการปรับความเที่ยงตรง
ของมาตรวัดอัตราการไหล (Calibration Lab) เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออกและการขยายธุรกิจ 

ที่มา: ข้อมูลจาก T 
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1.8.2 ผลิตภัณฑท์ี่ T เปน็ผู้จัดจ าหนา่ย (Distributor) 
T ได้รับการรับรองจากผู้จดัหาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผู้จดัจ าหน่ายดังตอ่ไปน้ี 

ตราสินค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า ขอบเขตการเป็นผู้จัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ระยะเวลาการเป็นผู้จัด
จ าหน่าย/ เป็นวันที่เริ่มต้น
เป็นผู้จัดจ าหน่ายตาม

สัญญา 
1. กลุ่มมาตรวัดของของเหลวและก๊าซ (Flow Meter) 
1.1) Brodie Meter Co. LLC “Brodie”1 

ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายมาตรวัด อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหล อุปกรณ์กรองและอุปกรณ์การก าจัดอากาศ และอุปกรณ์เสริมต่างๆในท่อน้ ามัน 

 

 
ตัวอย่างมาตรวัดของ Brodie 

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 บบ  Positive 
Displacement (Positive Displacement Flow Meter) 

2. วาล์วควบคุมแบบลูกสูบ (Piston Control Valves) 
3. อุปกรณ์กรองและอุปกรณ์การก าจัดอากาศ (Strainers/ 

Air Eliminators) 
4. อุปกรณ์เสริมต่างๆ (Accessories) 

- ปิโตรเลียม (Petroleum) 
- ปิโตรเคมี (Petrochemical) 
- ส ารวจปิโตรเลียม

(Petroleum Exploration) 

- ราชอาณาจักรไทย 

- สหพันธรัฐเมียนมาร์  
- ราชอาณาจักรกัมพูชา  
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

10 เม.ย. 60 – 9 เม.ย. 62 

1.2) Euromag International SRI “Euromag” 
ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายมาตรวัดของของเหลวด้วยคลื่น Ultrasonic และคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า 

 
 

 
ตัวอย่างมาตรวัดของ Euromag 

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
คลื่น Ultrasonic  (Ultrasonic Flow Meter) 

2. เ ครื่ อ ง วัดอั ต ราการ ไหลของของ เหลวด้ วยคลื่ น 
แม่เหล็กไฟฟ้า  (Electromagnetic Flow Meter) 

3. อุปกรณ์เสริมต่างๆ (Accessories) 

- ระบบท่อน้ าประปา 
- ระบบท่อน้ าดิบ 

- ระบบท่อ ท่ี เป็นของเหลว
อุณหภูมิไม่เกิน 120 องศา
เซลเซียส 

- ราชอาณาจักรไทย 9 ก.ย. 52 
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ตราสินค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า ขอบเขตการเป็นผู้จัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ระยะเวลาการเป็นผู้จัด
จ าหน่าย/ เป็นวันที่เริ่มต้น
เป็นผู้จัดจ าหน่ายตาม

สัญญา 
1.3) Fox Thermal Instruments, Inc. “Fox” 

ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายมาตรวัดของก๊าซในระบบอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 
ตัวอย่างมาตรวัดของ Fox 

1. มาตรวัดของก๊าซในระบบสาธารณูปโภคและท่ออากาศ
ของโรงงานอุตสาหกรรม 

2. อุปกรณ์เสริมต่างๆ (Accessories) 

- โรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป 
(General Industry) 

- ปิโตรเลียม (Petroleum) 

- เป็นการท่ัวไป 31 มี.ค. 60 

1.4) Vortek Instruments LLC. “Vortek” 

 

 
ตัวอย่างมาตรวัดของ Vortek 

1. มาตรวัดของของไหลในระบบไอน้ า (ของเหลวและก๊าซ 
โดยเฉพาะไอน้ า) 

- โรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป 
(General Industry) 

- ปิโตรเลียม (Petroleum) 

- ราชอาณาจักรไทย 5 ม.ค. 54 

1.5) Brooks Instrument, LLC. “Brooks” 

 

 
ตัวอย่างมาตรวัดของ Brooks 

1. มาตรวัดแบบลูกลอย 

2. มาตรวัดการถ่ายเทความร้อน (Thermal Mass Meter) 
 

- ง า น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
(Research&Development) 

- โรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป 
(General Industry) 

- ราชอาณาจักรไทย 1 ม.ค. 58 
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ตราสินค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า ขอบเขตการเป็นผู้จัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ระยะเวลาการเป็นผู้จัด
จ าหน่าย/ เป็นวันที่เริ่มต้น
เป็นผู้จัดจ าหน่ายตาม

สัญญา 
2. กลุ่มอุปกรณ์เครื่องกลส าหรับการควมคุมควบคุม (Mechanical and Controlling Equipment) 
2.1 Emco Wheaton USA “Emco Wheaton” 

ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์การจ่ายน้ ามันให้รถบรรทุกน้ ามันและเรือน้ ามัน (Loading Arms) 
 
 

 
ตัวอย่างอุปกรณ์การจ่ายน้ ามันให้
รถบรรทุกน้ ามันและเรือน้ ามัน 

(Loading Arms) ของ Emco Wheaton 

1. อุปกรณ์การจ่ายน้ ามันให้รถบรรทุกน้ ามันและเรือน้ ามัน 
(Loading Arms) 

2. อุปกรณ์เสริมต่างๆ (Accessories) 

- ปิโตรเลียม (Petroleum) 
- ส ารวจปิโตรเลียม

(Petroleum Exploration 

- ราชอาณาจักรไทย 1 ธ.ค. 56 

2.2 Mitech Control Valves (Pty) Ltd. “Mitech”2 
 

 
ตัวอย่างอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในท่อไอ

น้ า (Control Valve) ของ Mitech 

1. อุปกรณ์ควบคุมแรงดันในท่อไอน้ า (Control Valve) 
2. อุ ป ก รณ์ ล ด  แ ล ะ  ค วบคุ ม อุณหภู มิ ใ น ท่ อ ไ อ น้ า  

(Desuperheater) 
 

- โรงผลิตไฟฟ้า  
(Power Plant) 
 

- ราชอาณาจักรไทย 10 ก.ย. 58 

2.3 Levelstate Systems Ltd “ Levelstate” 
   
 
ตัวอย่างอุปกรณ์วัดระดับน้ า (Level 
Water Column) ของ Levelstate 

1.อุปกรณ์วัดระดับน้ า (Level Water Column) 
2. อุปกรณ์แสดงระดับน้ า (Level Indicator) 
3. อุปกรณ์ส่งสถานะของระดับน้ า (Level Switch) 

- โรงผลิตไฟฟ้า (Power Plant) 
 

- ราชอาณาจักรไทย 22 ส.ค. 59 – 21 ส.ค. 603 
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ตราสินค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า ขอบเขตการเป็นผู้จัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ระยะเวลาการเป็นผู้จัด
จ าหน่าย/ เป็นวันที่เริ่มต้น
เป็นผู้จัดจ าหน่ายตาม

สัญญา 
3. อุปกรณ์ประมวลผลการซื้อขายผ่านระบบท่อ (Flow Computer) และอุปกรณ์การควบคุมน้ ามันทางระบบท่อ (Batch Controller) 
3.1 Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited “Emerson” 

ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ประมวลผลการซื้อขายผ่านระบบท่อ (Flow Computer) และอุปกรณ์การควบคุมน้ ามันทางระบบท่อ (Batch Controller) 
 
 

 
ตัวอย่างอุปกรณ์การควบคุมน้ ามันทาง
ระบบท่อ (Batch Controller) ของ 

Emerson 

1. อุปกรณ์ประมวลผลการซื้อขายผ่านระบบท่อ (Flow 
Computer)  

2. อุปกรณ์การควบคุม น้ ามั นทางระบบท่อ  (Batch 
Controller) 

- ปิโตรเลียม (Petroleum) 
- ส ารวจปิโตรเลียม

(Petroleum Exploration) 

- ราชอาณาจักร ไทย 
เ ว้ น แ ต่ ก า ร จั ด
จ าหน่ายให้ลูกค้าก๊าซ
ธร รมชาติ ของกลุ่ ม 
บริษัท ปตท.  จ ากัด 
(มหาชน) 

31 มี.ค. 60 

3.2 Kessler-Ellis Products Co., Inc. “KEP” 
ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ตรววจสอบและควบคุมการอัตราการไหลของก๊าซท่อก๊าซอุตสาหกรรมและระบบไอน้ า 

 

 
ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม
การอัตราการไหลของก๊าซท่อก๊าซ
อุตสาหกรรมและระบบไอน้ า 

(Monitoring and Control Meter) 
ของ KEP 

1. อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมการอัตราการไหลของก๊าซ
ท่อก๊าซอุตสาหกรรมและระบบไอน้ า (Monitoring and 
Control Meter) 

- โรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป 
(General Industry) 

- ปิโตรเลียม (Petroleum) 

- ราชอาณาจักรไทย 5 ส.ค. 52 
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ตราสินค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า ขอบเขตการเป็นผู้จัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ระยะเวลาการเป็นผู้จัด
จ าหน่าย/ เป็นวันที่เริ่มต้น
เป็นผู้จัดจ าหน่ายตาม

สัญญา 
4. กลุ่มอุปกรณ์ท าความร้อน (Electrical Heat Tracing) 
4.1 Pentair Thermal Management “Pentair” 

 
 

 
ตัวอย่างอุปกรณ์ท าความร้อนผ่านสายไฟ
ชนิดพิเศษในระบบท่อ (Electrical Heat 

Tracing Cable) ตรา Raychem 

1. ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Raychem เป็นอุปกรณ์ท าความร้อน
ผ่านสายไฟชนิดพิเศษในระบบท่อ (Electrical Heat 
Tracing Cable) 

- ปิโตรเลียม (Petroleum) 
- ส ารวจปิโตรเลียม

(Petroleum Exploration) 
- โรงผลิตไฟฟ้า  
(Power Plant) 

- ราชอาณาจักรไทย 13 มี.ค. 58 

ที่มา: ข้อมูลจาก T 
หมายเหตุ: 1T ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงผู้เดียวของ Brodie ในราชอาณาจักรไทย สหพันธรัฐเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2T ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงผู้เดียวของ MITECH ในราชอาณาจักรไทย 
 3สัญญาการเป็นผู้จัดจ าหน่ายกับ Levelstate จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติ 1 ปี จนกว่าจะถูกยกเลิกจากคู่สัญญา และมีเงื่อนไขที่ระบุว่าตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ T รับรองและตกลงว่า จะแจ้งให้ 

Levelstate ทราบทันทีเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรืออ านาจควบคุมของบริษัท ซึ่ง T ได้ท าการส่งหนังสือแจ้งไปยัง Levelstate ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการอนุมัติการท ารายการแล้ว 
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1.8.3 ผลงานทีส่ าคัญในอดตีของ T (Project References) 
T เป็นผู้จัดจ าหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง และออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรมใน กลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี 

กลุ่มส ารวจปิโตรเลียม กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป  โดยก่อตั้งเมื่อปี 2547  ซึ่งมีผลงานในอดีตที่ส าคัญทั้งในระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ ามัน ปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีต่างๆ (Metering Skid) และระบบมาตรวัด และ แสดงผลของท่อก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรมส าหรับระบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน (Energy Saving and Utility 
Management System) ดังนี ้

ล าดับ
ท่ี 

รายช่ือลูกค้า(End-User) โครงการ ปี มูลค่า
โครงการ 

(ล้านบาท) 
1 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด (PTTUT) ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อไอน้ า (Metering Skid) 2550 19.00 
2 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด (PTTUT) ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อไอน้ า (Metering Skid) 2551 16.24 
3 บริศัท ออโต้อัลลายแอนซ์ จ ากัด (มหาชน) (AAT) ระบบมาตรวัด และ แสดงผล (Energy Saving System) 2551 4.00 
4 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (BCP) และ  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) 
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ ามัน (Metering Skid) 2552 21.18 

5 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (BCP) ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ ามัน (Metering Skid) 2553 9.50 
6 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ ามัน (Metering Skid) 2554 10.90 
7 บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรีน เพาเวอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด ระบบลดแรงดัน และ อุณหภูมิ (Desuperheater System) 2554 16.40 
8  บริษัท ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ จ ากัด ระบบลดแรงดัน และ อุณหภูมิ (Desuperheater System) 2554 12.00 
9 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ ามัน (Truck Loading system) 2556 10.99 
10 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ ามัน (Metering Skid) และ ระบบการถ่ายน้ ามันทาง

ท่อรถบรรทุกน้ ามัน (Truck Loading system) 
2556 22.00 

11 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อสารปิโตรเลียม (Metering Skid) 2557 25.00 
12 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (BCP) ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ ามัน (Metering Skid) 2559 21.90 
13 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อสารปิโตรเลียม (Metering Skid) 2559 10.94 
15 บริษัท เอสเอสยูที จ ากัด (SSUT) ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อไอน้ า(Metering Skid) 2560 10.35 

ที่มา: ข้อมูลจาก T 
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1.8.4 มูลค่างานคงเหลือรอรับรู้รายได้ (Backlog)  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 T มีมูลค่าโครงการคงเหลือ รวมทั้งสิ้นมูลค่า 89.87 ล้านบาท จ านวน 10 โครงการ จากมูลค่างานตามสัญญาทั้งสิ้น 133.56 ล้านบาท  แต่อย่างไรก็ตาม

บางโครงการมีการเลื่อนการส่งมอบพื้นที่ และ/หรือ มีเหตุอันใดที่มิใช่ความรับผิดชอบของ T  เป็นผลให้การส่งมอบโครงการเกิดความล่าช้า จึงท าให้ T ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่สัญญา
ก าหนด ได้รับการยินยอมจากเจ้าของโครงการแล้ว โดยมีรายละเอียดมูลค่างานคงเหลือรอรับรู้รายได้ ดังนี ้ 
สรุปโครงการท่ีคงเหลือ ของ T ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

ล าดับ
ท่ี 

คู่สัญญา โครงการ 
วันท่ีของใบส่ังซื้อ/ 

สัญญา 
วันท่ีคาดว่าจะ

ส่งมอบ 

มูลค่างานตาม
สัญญา 

(ล้านบาท) 

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

1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  โครงการติดตั้งมาตรวัดของ ท่อ LPG 15 ต.ค. 59 – 15 ก.ค. 60 ส่งมอบไปเม่ือ
วันที่ 4 ส.ค. 60 

8.35 0.77 

2 บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) โครงการติดตั้งมาตรวัดของ ท่อ Butane 1 26 ม.ค. 59 – 20 ม.ค. 61 20 ม.ค. 61 
 

4.13 4.13 

3 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  โครงการติดตั้งอุปกรณ์ท าความร้อนผ่านสายไฟ
ชนิดพิเศษในระบบท่อ Crude oil* 

1 ม.ค. 59 - 15 มี.ค. 59 1 ก.ย. 60 11.00 1.61 

4 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  โครงการติดตั้งมาตรวัดของ ท่อ Crude oil** 9 ก.พ. 59 - 17 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 60 18.00 0.58 

5 บริษัท อิตัลไทยวศิวกรรม จ ากัด โครงการติดตั้งมาตรวัดไอน้ า* 13 ต.ค. 58 - 15 มี.ค. 59 30 ก.ย.60 10.35 1.05 
6 บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) ระบบการถ่ายน้ ามันทางท่อรถบรรทุกน้ ามัน  

(Truck Loading system) คลังน้ ามันพิจิตร* 
26 ธ.ค. 59 – 2 พ.ค. 60 20 พ.ย. 60 36.00 36.00 

7 บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) ระบบการถ่ายน้ ามันทางท่อรถบรรทุกน้ ามัน  
(Truck Loading system) คลังน้ ามันล าปาง* 

14 มี.ค. 60 – 19 ก.ย. 60 20 ม.ค. 61 36.00 36.00 

8 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  ระบบการถ่ายน้ ามันทางท่อรถบรรทุกน้ ามัน  
(Truck Loading system) 

8 พ.ค. 60 – 23 ส.ค. 60 ส่งมอบแล้วเม่ือ
วันที่ 17 ส.ค. 60 

3.16 3.16 

9 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อน้ ามัน 
(Metering Skid) 

24 เม.ย. 60 – 8 พ.ย. 60 10 ต.ค. 60 3.20 3.20 
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ล าดับ
ท่ี 

คู่สัญญา โครงการ 
วันท่ีของใบส่ังซื้อ/ 

สัญญา 
วันท่ีคาดว่าจะ

ส่งมอบ 

มูลค่างานตาม
สัญญา 

(ล้านบาท) 

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

10 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด ระบบการถ่ายน้ ามันทางท่อรถบรรทุกน้ ามัน  
(Truck Loading system) 

2 มิ.ย. 60 – 29 พ.ย. 60 21 พ.ย. 60 3.37 3.37 

รวม 133.56 89.87 
ที่มา: ข้อมูลจาก T 
หมายเหตุ: *T ได้รับหนังสืออนุญาตให้ส่งมอบงานเกินกว่าระยะเวลาส่งมอบงานที่ก าหนดโดยไม่คิดค่าปรบัจากเจ้าของโครงการ 
 ** อยู่ระหว่างการรอหนังสืออนุญาตให้ส่งมอบงานเกินกว่าระยะเวลาส่งมอบงานที่ก าหนดโดยไม่คดิค่าปรับจากเจ้าของโครงการ 
  
  
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
                                                       บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้า | 55 
 

1.8.5 คู่แข่ง (Competitors) 
คู่แข่งของ T ในประเทศไทย 
T มีคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน ดังนี้ 
1. บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จ ากัด 
2. บริษัท โพลีเทคโนโลยี จ ากัด  
 

คู่แข่งของผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ T เป็นผู้จัดจ าหน่าย 

ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ของ T คู่แข่งผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ของ T 
Brodie Meter Co. LLC TechnipFMC 

Brooks Instrument, LLC. Krohne 

Kessler-Ellis Products Co., Inc. Contrec 
Pentair Thermal Management   RAYCHEM Thermon 

Fox Thermal Instruments, Inc. Fluid Components International 

Vortek Instruments LLC. Yokogawa 
Emco Wheaton USA OPW Engineered Systems 

Euromag International Srl Endress+Hauser 

Banksia Control Oval 
Maxiflo ABB 

Levelstate Klingage 

MITECH Samson 
ที่มา: ข้อมูลจาก T 

 
1.8.6 รายละเอียดของทรัพย์สนิส าคญั 

นอกจากนี้ T ยังมีสินทรัพย์ที่มีสาระส าคัญ คือ ที่ดิน อาคารส านักงาน และอาคารคลังสินค้า มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
รายละเอียดของทรัพย์สินส านักงานใหญ่ของ T  

ลักษณะของทรัพย์สิน : อาคารคลังสินค้า และส านักงาน สูง 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง 
อาคารส านักงาน สูง 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  

ท่ีตั้งทรัพย์สิน 
: เลขท่ี 5/71 ถนนซากฝรั่ง แยกจากถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า : เพื่อสาธารณะ 
หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่ า
ทรัพย์สิน 

: 1) เพื่อก าหนดมูลค่าตลาด (Market Value) (ท่ีดิน) 
2) เพื่อก าหนดมูลค่าทดแทนคงเหลือสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) (อาคาร) 

วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : 1) วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) 
2) วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) 
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เนื้อที่ดิน : 0-3-0 ไร่ (3 งาน) 
เอกสารสิทธิที่ดิน : โฉนดท่ีดินเลขท่ี 92335 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน : บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด 
ภาระผูกพัน (จ านอง) : ธนาคารท่ี 2 
สิทธิการใช้ทาง (การเข้าถึง) : ทางสาธารณะประโยชน์ 
ผังเมือง : พื้นท่ีสีชมพู (ท่ีดินประเภทชุมชน) 
การเวนคืน : ทรัพย์สินไม่ตั้งอยู่ในแนวเวนคืน (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2560) 
รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง : อาคารจ านวน 2 รายการ  มีพื้นท่ีรวมกัน 414 ตารางเมตร 

และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 
วันท่ีส ารวจ : 9 มิถุนายน 2560 
วันท่ีประเมิน : 14 มิถุนายน 2560 
มูลค่าทรัพย์สิน : 10.02 ล้านบาท 
มูลค่าประกันภัย : 3.89 ล้านบาท 
ผู้จัดท า : บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จ ากัด  
ผู้ตรวจ : นายนที ตั้งติดธรรม 

นางสมศรี เต็มไตรเพท 
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ภาพถ่ายทางอากาศของส านักงานใหญ่ของ T 

 

 
แผนผังส านักงานใหญ่ของ T 
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รายละเอียดสัญญาเชา่ส านักงานสาขาของ T 
ผู้ให้เช่า : ห้างหุ้นส่วนสามัญเฟรชช่ี (นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย*) 
ผู้เช่า : บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด 
ลักษณะของอาคารส านักงาน : อาคารส านักงาน 

ท่ีตั้งอาคารส านักงาน 
: เลข ท่ี  5/146 ถนน เทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  จั งหวัด

กรุงเทพมหานคร 
วันท่ีของสัญญา : 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 (ระยะเวลา 1 ปี) 
ค่าเช่าและค่าบริการ : ค่าเช่าและค่าบริการ รวม 30,000 บาท ต่อเดือน 

หมายเหตุ: *ภรรยาของนายต่อโชค เล้าลือชัย 
 

รายละเอียดของสัญญาและหนังสือรับรองการประกอบธุรกจิที่ส าคัญ 
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติมาตราชัง่ตวงวัด พ.ศ. 2542 
ชื่อของหนังสือรับรอง หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่ง พระราชาบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 

ผู้ให้หนังสือรับรอง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

วันท่ีของหนังสือรับรอง 13 มิถุนายน 2560 – 12 มิถุนายน 2564 
รายละเอียดของหนังสือ
รับรอง 

รับรองให้ T เป็นผู้ประกอบธุรกิจน าเข้า เครื่องวัดทุดชนิด ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรา
ชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542  

 
ชื่อของหนังสือรับรอง หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่ง พระราชาบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
ผู้ให้หนังสือรับรอง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

วันท่ีของหนังสือรับรอง 13 มิถุนายน 2560 – 12 มิถุนายน 2564 
รายละเอียดของหนังสือ
รับรอง 

รับรองให้ T เป็นผู้ประกอบธุรกิจขาย เครื่องวัดทุดชนิด ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่ง
ตวงวัด พ.ศ. 2542  

 
หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 
ชื่อของหนังสือรับรอง หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015  

ผู้ให้หนังสือรับรอง BSI Group  
วันท่ีของหนังสือรับรอง 10 พฤศจิกายน 2559 – 9 พฤศจิกายน 2562 
รายละเอียดของหนังสือ
รับรอง 

รับรองให้ T ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพท่ัวไป ISO 9001:2015 

 
 
 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
                                                       บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้า | 60 
 

สัญญาเงินกู้กับธนาคารท่ี 1 
ผู้ให้กู ้ ธนาคารท่ี 1 
ผู้กู้ บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด  

วันท่ีของสัญญา 14 สิงหาคม 2558 – 13 สิงหาคม 2562 (ระยะเวลา 5 ปี)  
วงเงิน 5.00 ล้านบาท (ยอดหน้ีสินคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 2.07 ล้านบาท) 

อัตราดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม 

ปีท่ี 1-3 อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
ปีท่ี 4 -5 อัตราร้อยละเท่ากับ MLR ต่อปี  (MLR เท่ากับร้อยละ 6.875 ต่อปี ในปัจจุบัน) 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

หลักประกัน/ ผู้ค้ าประกัน - ตกลงให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ าประกันภายในวงเงินตามท่ีผู้ให้กู้
ก าหนด  หากบรรษัทค้ าประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ไม่อนุมัติค้ าประกันหรือลด
วงเงินค้ าประกัน ไม่เป็นไปตามท่ีผู้ให้ก าหนด  ผู้กู้ตกลงให้เป็นสิทธิของผู้ให้กู้ฝ่ายเดี ยวในการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกใช้วงเงินเรียกหลักประกันเพิ่มเติม หรือก าหนดเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม ลด
วงเงินสินเชื่อ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระหน้ีคืนท้ังหมด 

- ตกลงให้ นายต่อโชค เล้าลือชัย และ นายชัชวาล เจตจ านงกิจ ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้ 
หมายเหตุ: รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ T-Holding และ T จากที่ปรึกษากฎหมายระบวุ่า สัญญาเงินกู้ดังกลา่วไม่มีเง่ือนไขการ

ผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการโอนหุ้น 
 

ผู้ให้กู้ ธนาคารท่ี 1 
ผู้กู้ บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด  
วันท่ีของสัญญา 19 กรกฎาคม 2560 – 18 กรกฎาคม 2566 (ระยะเวลา 7 ปี)  

วงเงิน 5.00 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม 

ปีท่ี 1-3 อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ร้อยละ 2.00 ต่อปี 
ปีท่ี 4-5 อัตราร้อยละเท่ากับ MLR ต่อปี (MLR เท่ากับร้อยละ 6.875 ต่อปี ในปัจจุบัน) 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

หลักประกัน/ ผู้ค้ าประกัน - ตกลงให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ าประกันภายในวงเงินตามท่ีผู้ให้กู้
ก าหนด  หากบรรษัทค้ าประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ไม่อนุมัติค้ าประกันหรือลด
วงเงินค้ าประกัน ไม่เป็นไปตามท่ีผู้ให้ก าหนด  ผู้กู้ตกลงให้เป็นสิทธิของผู้ให้กู้ฝ่ายเดียวในการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกใช้วงเงินเรียกหลักประกันเพิ่มเติม หรือก าหนดเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม ลด
วงเงินสินเชื่อ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระหน้ีคืนท้ังหมด 

- ตกลงให้ บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด นายต่อโชค เล้าลือชัย และ นายชัชวาล เจตจ านงกิจ ค้ า
ประกันเต็มวงเงินกู้ 

การผิดสัญญา 1 ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา  และให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
1.1 ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ีไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใด 

1.2 ผู้กู้ผิดนัดช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่ว่างวดใดงวดหน่ึงก็ตาม  หรือเงินจ านวนอื่นใดท่ีต้อง
ช าระตามสัญญาฉบับน้ี หรือตามสัญญา หรือมูลหน้ีอื่นท่ีผู้กู้เป็นหน้ีผู้ให้กู้ 
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1.3 ผู้กู้ให้ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อความหรือเอกสารอันเป็นเท็จ หรือปกปิด ข้อเท็จจริงซึ่งควรจะแจ้ง
ให้ผู้ให้กู้ทราบ 

1.4 ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามโครงการ  หรือเงื่อนไขการขอกู้ยืมเงิน  การขอเบิกเงินกู้  ท่ีได้แจ้งไว้หรือไม่
ปฏิบัติตามโครงการ หรือเงื่อนไขการขอกู้ยืมเงิน และ/หรือการขอเบิกเงินกู้ท่ีผู้ให้กู้ อนุมัติ  
หรือไม่น าเงินกู้ไปใช้ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  ไม่ว่าท้ังหมด หรือแค่บางส่วน หรือเลิก
กิจการตามโครงการขอกู้ยืมเงิน 

1.5 ผู้กู้ผิดนัดช าระหน้ีแก่เจ้าหน้ีรายอื่นๆของผู้กู้ หรือผู้กู้ และ/หรือผู้ค้ าประกันถูกฟ้องร้อง หรือถูก
บังคับคดีตามค าพิพากษาของศาล หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือสิ้นสภาพบุคคล 

2 เมื่อผู้กู้ผิดสัญญาแล้วแม้ข้อใดข้อหน่ึง  หรือมีเหตุตามท่ีกล่าวในสัญญาน้ี ถือว่าผู้กู้ผิดนัดช าระหน้ี
ค้างช าระอยู่ท้ังหมดต่อผู้ให้กู้  ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระหน้ีท่ีค้างช าระอยู่ท้ังหมดตามสัญญา
น้ีไม่ว่าจะเป็นเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนได้
ทันที  โดยผู้กู้ยินยอมสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาท้ังหลาย  ท้ังน้ีไม่ว่าผู้ให้กู้จะได้มีหนังสือบอก
กล่าวเตือนให้ผู้กู้ปฏิบัติตามสัญญาก่อนแล้วหรือไม่  และไม่ว่าผู้กู้จะได้แก้ไขด้วยตนเองให้เหตุ
ดังกล่าวระงับลงหรือไม่ก็ตาม 

3 ถ้าผู้กู้ผิดสัญญา  ผู้กู้ยอมรับผิดค่าชดใช้ค่าเสียหายท้ังสิ้นบรรดาท่ีผู้ให้กู้พึงจะได้รับ  อันเน่ืองจาก
การผิดสัญญาของผู้กู้  รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ด าเนินคดี  ตลอดจนบังคับ
การช าระหน้ีด้วยประการใดๆ จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับช าระหน้ีครบถ้วนจนเต็มจ านวน 

4 ในกรณีท่ีผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา  ผู้กู้จะต้องช าระเงินต้น และดอกเบี้ยท่ีค้างช าระทั้งหมดตลอดจนหน้ี
อื่นใดท่ีเกิดขึ้นตามสัญญาน้ีรวมท้ังค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในข้อ 3 ให้ผู้ให้กู้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา 

5 ผู้กู้ตกลงว่าการผิดสัญญาหรือถือว่าผิดสัญญาตามสัญญาน้ี  ให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาตามสัญญา
หรือมูลหน้ีอื่นใด  ซึ่งผู้กู้เป็นหน้ีผู้ให้กู้ด้วย  และให้ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระหน้ีค้างช าระอยู่
ตามสัญญา  หรือมูลหน้ีอื่นและยินยอมให้บังคับหลักประกันไม่ว่าจะเป็นจ าน า จ านองในล าดับใด 
หรือจ านองเพิ่มหลักทรัพย์ หรือเพิ่มวงเงินจ านองที่ผู้กู้จัดไว้ให้เป็นประกันแก่ผู้ให้กู้ตามสัญญา  หรือ
มูลหน้ีอื่นน้ันด้วย  โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าหน้ีน้ันจะถึงก าหนดช าระหรือไม่ก็ตามได้ทันทีจนกว่าผู้ให้กู้
จะได้รับช าระหน้ีครบถ้วนทุกจ านวน  โดยผู้กู้ตกลงสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาท้ังปวงท่ีมีอยู่ไม่ว่า
ตามสัญญาเอกสารตั๋วเงิน  หรือเอกสารแห่งสิทธิใดๆ  ซึ่งผู้กู้ได้ให้ไว้เป็นหลักฐานแห่งหน้ีแก่ผู้ให้กู้ 

หมายเหตุ: รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ T-Holding และ T จากที่ปรึกษากฎหมายระบวุ่า หาก T-Holding ยังมีภาระผูกพันตาม
สัญญาค้ าประกันส าหรบัวงเงินนี้ จะส่งผลให้ T-Holding มิได้โอนกิจการทั้งหมดไปยังบริษัท 

 
สัญญาเงินกู้กับธนาคารท่ี 2  
ผู้ให้กู้ ธนาคารท่ี 2 

ผู้กู้ บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด  
วันท่ีของสัญญา 8 ธันวาคม 2559 – 7 ธันวาคม 2569 (ระยะเวลาเบิกใช้ไม่เกิน 10 ปี) 
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วงเงิน วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) 7.00 ล้านบาท  
โดยท าบันทึกข้อตกลงเพิ่มวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ดังกล่าว จาก 4.00 ล้านบาท เป็น 7.00 ล้านบาท 
เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2554 

ดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม 

อัตราดอกเบี้ย MOR + 0.75 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ณ วันท่ีท าสัญญาเท่ากับ ร้อยละ 7.00) 
- ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ (Front-End Fee) ในอัตราร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเชื่อ 

วัตถุประสงค์ มิได้ระบุ 
หลักประกัน/ ผู้ค้ าประกัน หลักประกัน 

- ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 92335 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีหนังสือสัญญาจ านองที่ดิน 
2 ฉบับดังนี ้
1) หนังสือสัญญาจ านองท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันท่ี 25 มกราคม 2554 เป็นจ านวนเงิน 2.88 
ล้านบาท  

2) หนังสือสัญญาจ านองท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันท่ี  8 ธันวาคม 2559  เป็นจ านวนเงิน 4.12 
ล้านบาท 

ผู้ค้ าประกัน 

- นายต่อโชค เล้าลือชัยและนายชัชวาล เจตจ านงกิจ 
- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

หมายเหตุ: รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ T-Holding และ T จากที่ปรึกษากฎหมายระบวุ่า สัญญาเงินกู้ดังกลา่วไม่มีเง่ือนไขการ
ผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการโอนหุ้น 

 

สรุปสัญญากับสถาบันการเงินอืน่ ๆ 
สถาบัน
การเงิน 

ประเภท วันท่ีของ
สัญญา 

ดอกเบีย้/ค่าธรรมเนียม  วงเงิน 
(ล้านบาท) 

หลักประกัน/บุคคลค้ าประกัน 

ธนาคารท่ี 3 หนังสือค้ าประกันการยื่น
ซอง, สัญญา, ผลงาน, รับ
เงินล่วงหน้า และซื้อสินค้า* 

19 ก.ค. 56 - มิได้ระบุ 8.00 - เงินฝากประจ า 2.84 ล้านบาท 

ธนาคารท่ี 3 หนังสือค้ าประกันการยื่น
ซอง, สัญญา, ผลงาน1 

10 พ.ย. 57 
 

- ค่าธรรมเนียมในการ
ยกเลิกวงเงิน ร้อยละ 
3.00 ของวงเงินท่ียกเลกิ 

4.00 - เงินฝากประจ า 1.05 ล้านบาท 

- เงินฝากประจ า 2.00ล้านบาท 

- นายต่อโชค เล้าลือชัย  
- นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 
- นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย2 

- นางวรรณ ีเจตจ านงกิจ3 
ธนาคารท่ี 3 เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/

หรือทรัสต์ชีท (LC/TR)1 

10 พ.ย. 57 - ร้อยละ 1.00 ต่อปี 
- ค่าธรรมเนียมจัดการให้
กู้  (Font-End Fee) ใ น
อัตราร้อยละ 1.00 ของ
วงเงินสินเชื่อ 

- ค่าธรรมเนียมจัดการให้
กู้จ านวน 0.10 ล้านบาท 

18.00 - เงินฝากประจ า 2.00 ล้านบาท 

- เงินฝากประจ า 1.05 ล้านบาท 

- นายต่อโชค เล้าลือชัย  
- นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 
- นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย2 

- นางวรรณี เจตจ านงกิจ3 
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สถาบัน
การเงิน 

ประเภท วันท่ีของ
สัญญา 

ดอกเบีย้/ค่าธรรมเนียม  วงเงิน 
(ล้านบาท) 

หลักประกัน/บุคคลค้ าประกัน 

ธนาคารท่ี 3 สินเชื่อประเภท เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์
ชีท (LC/TR) และวงเงิน 
Forward Contract 1 

31 ส.ค. 59 
และต่ออายุ
ออกไปตามท่ี
ธนาคาร
พิจารณา
เห็นสมควร 

- MOR 

- ค่าธรรมเนียมจัดการให้
กู้ (Front-End Fee) ใน
อัตราร้อยละ 1.00 ของ
วงเงินสินเชื่อ 

- LC/TR 
10.00 

-Forward 
Contract  
1.42 

- นายต่อโชค เล้าลือชัย  
- นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 
- เงินฝากประจ า 2.00 ล้านบาท 
 

ธนาคารท่ี 3 สินเชื่อประเภท เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์
ชีท (LC/TR) 

29 พ.ย. 59 - MOR 

- ค่าธรรมเนียมจัดการให้
กู้ (Font-End Fee) ใน
อัตราร้อยละ 0.00 ของ
วงเงินสินเชื่อ 

- ค่าธรรมเนียมการ
ยกเลิกวงเงิน 
(Cancelation Fee) ใน
อัตราร้อยละ 3.00 ของ
วงเงินท่ียกเลิก 

15.00 - เงินฝากประจ า 3.00 ล้านบาท 

- นายต่อโชค เล้าลือชัย  
- นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 
- T-Holding 

 

ธนาคารท่ี 3 Forward Contract 29 พ.ย. 59 - ดอกเบี้ยตามระเบยีบ
ธนาคาร 

- ค่าธรรมเนียมจัดการให้
กู้ (Front-End Fee) ใน
อัตราร้อยละ 0.00 ของ
วงเงินสินเชื่อ 

- ค่าธรรมเนียมการ
ยกเลิกวงเงิน 
(Cancelation Fee) ใน
อัตราร้อยละ 3.00 ของ
วงเงินท่ียกเลิก 

2.85 - เงินฝากประจ า 3.00 ล้านบาท 

- นายต่อโชค เล้าลือชัย  
- นายชัชวาล เจตจ านงกิจ 
- T-Holding 

 

หมายเหตุ: 1 รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ T-Holding และ T จากที่ปรึกษากฎหมายระบุว่า หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือคณะผู้บริหาร สถาบันการเงินมีสิทธิ์จะถือว่า   T ผิดช าระหนี้ และให้ถือว่าภาระ
หนี้ทั้งหมดของ T ถึงก าหนดช าระทันที และ/หรือให้ธนาคารสามารถยกเลิกวงเงินได้ทันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่ก็ตาม 
2ภรรยาของนายต่อโชค เล้าลือชัย 
3ภรรยาของนายชัชวาล เจตจ านงกิจ 

 

1.9 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
บริษัท จะรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding มูลค่า 313.45 ล้านบาท และช าระค่าตอบแทน ด้วยเงินสดจ านวน 

45.00 ล้านบาท และส่วนท่ีเหลือจ านวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะช าระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 76,700,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ตามอัตราการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อช าระการรับโอนกิจการของ T-Holding เท่ากับ ร้อยละ 
12.78 ของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยการก าหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ 3.50 บาทต่อหุ้น  ซึ่งเป็นการ
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เสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อช าระค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding ดังกล่าว  จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะ (ถ้ามี)  ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ในท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และยังจะต้องได้รับการอนุญาตจากส านักงานส านัก
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558  
ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อช าระค่ารับโอนกิจการจาก T-Holding  

 
1.10 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน 

การก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น บริษัท ใช้หลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่ส าคัญได้แก่  ผลการด าเนินงานในอดีต 
และศักยภาพการเติบโตของรายได้และก าไรในอนาคต เป็นต้น 

นอกจากนี้ เกณฑ์ที่บริษัท ใช้ในการก าหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะออกให้กับ T-Holding นั้น 
พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เฉล่ียในช่วง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรการมีมติให้เสนอ
วาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 18 
กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 3.02 บาท (ที่มา: SETSMART) 
 
1.11 แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท 

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท ในการท ารายการซื้อหุ้นสามัญของ T มีแนวทางดังต่อไปนี้ 
แหล่งที่มาของเงินทุน (ล้านบาท) การใช้ไปของเงินทุน (ล้านบาท) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แกบุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement: PP) 1 

268.45 รับโอนกิจการท้ังหมดของ T- Holding  คือ หุ้น
สามัญทั้งหมดของ T จ านวน 59,998 หุ้น  (คิด
เป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทั้งหมด) 

313.45 

เงินสด2 45.00  
รวม 313.45 รวม 313.45 
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หมายเหตุ: 1ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทครั้งที่ 8/2560 ของ บริษัท ได้มีมติที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
- มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding รวมถึงการเข้าท าสัญญา
โอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระท าการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว 

- มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 38.35 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 300.00 ล้านบาทเป็น 338.35 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจาก เทคโทรนิค โฮลดิ้ง 

- มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement :PP) แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย จ านวน 46,020,000 หุ้น และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ 
จ านวน 60,680,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 76,700,000 หุ้น 

2ตามงบการเงิน งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 150.18 ล้านบาท และ
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 289.06 ล้านบาท 

 

1.12 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 
บริษัท จะได้รับโอนสินทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ T)  และหนี้ส้ินทั้งหมดของ T-Holding  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ งบการเงินของ T-Holding (ล้านบาท) 

เงินสด 0.10 

หุ้นสามัญของ T จ านวน 59,998 หุ้น 6.00 

เงินกู้ยืมจาก T 0.06 

 
1.13 ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการท ารายการ 

ภายหลังการเข้าท ารายการ T จะกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99  ซึ่งคาดว่า  T จะเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) โดยสรุป ได้ดังนี้ 

1.13.1 ช่วยเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้น (Competitive Advantage) 
ให้แก่ทั้งสองบริษัท 

ก) ขยายสายงานการให้บริการ และการขายผลิตภัณฑ์ (Product and Service Line Extension) ให้แก่กลุ่มบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจการสร้างสถานีวัด (Metering) และกลุ่มระบบปั๊มอุตสาหกรรม  (Engineered Pumps And 
Systems หรือ EPS)  

เนื่องจาก T จัดจ าหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง และออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว 
และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรมเช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ปิโตรเคมี  น้ ามันดิบ LPG และปิโตรเคมี เป็นต้น และ มีกลุ่มลูกค้า
ส าคัญโดยเฉพาะในกลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มส ารวจปิโตรเลียม กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไปในเขตจังหวัดระยอง และ กรุงเทพมหานคร โดย T ด าเนินงานมามากกว่า 13 ปี เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหล (Flow Specialist) และมีผลงานที่ผ่านมามากมาย 
รวมถึงมีบุคลากรหลัก ได้แก่ นายต่อโชค เล้าลือชัย และ นายชัชวาล เจตจ านงกิจ ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
นานกว่า 20 ปี  
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ดังนั้น ภายหลังการซื้อและรับโอน T มาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทจะส่งเสริมให้บริษัท มีผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นในการเป็นผู้ออกแบบ และติดตั้ง ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของก๊าซแรงดันสูงและ
ของเหลว รวมทั้งเป็นผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วย เดิมบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดระบบท่อส่ง
ก๊าซแรงดันสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงระบบป๊ัมอุตสาหกรรม   

  
ข) การให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความได้เปรียบและความสามารถในการแข่งขันใน

อุตสาหกรรม และท าให้สามารถรับงานโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ้น 
หลังจากการเข้าท ารายการแล้ว T จะกลายเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซึ่ง T จะได้รับประโยชน์จากการมีบริษัท 

เป็นผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน บุคคลากร เป็นต้น T สามารถรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ที่
ผ่านมา T จะมีความช านาญทางด้านสถานีวัดและการควบคุมของไหล แต่จะไม่ได้รับงานปั๊มหรืองานท่อ จึงต้องเจรจากับ
เจ้าของโครงการเพื่อขอรับงานสถานีวัดและการควบคุมของไหลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปัจจัยทางด้านการเงิน และ
บุคคลากร หลังจากการท ารายการแล้วท าให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวัดและการควบคุมของไหลได้อย่างรวดเร็วและ
รับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท นอกจากนี้ บริษัทเองยังสามารถขายผลิตภัณฑ์ในโครงการ
ใหญ่ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 
ค) บริษัท สามารถเพิ่มโอกาสในการเปิดรับโครงการที่มีขนาดเล็กส าหรับธุรกิจการสร้างสถานีวัดก๊าซ  (Gas 

Metering)  
เนื่องจากปกติแล้ว บริษัท รับงานโครงการสร้างสถานีวัดก๊าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ้นไป ซึ่งไม่ได้รับงาน

โครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านบุคคลากร และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
(Overhead Cost) แต่หลังจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัท จะวางกลยุทธ์ให้ T เข้าไปรับงานโครงการขนาดเล็กได้ เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายในการในการบริหารต่ ากว่าบริษัท  โดยบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนงานทางด้านเทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทาง
ให้แก่บุคคลากรของ T  
 

1.13.2 การบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ   
เนื่องจากบริษัท และ T มีความรู้และความช านาญ (Know-How) เกี่ยวกับการติดตัง้สถานีวดัและวางระบบในดา้นที่

แตกต่างกัน ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้ความช านาญด้านการออกแบบสถานีวัดของ T ท าให้ T 
สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยังไม่มีผู้ใดน าเสนอในตลาดมาก่อน และ T ยังสามารถ ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปล่ียนดัดแปลง ซึ่งสามารถตอบสนองกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึ้น
กว่าเดิม ตัวอย่างเช่น การติดตั้งสถานีวัดของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การน าเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซมา
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องปั๊มผลเพื่อควบคุมการใช้ก าลังไฟฟ้า (Energy Saving and Air Loss Protection ในโรงงาน
อุตสาหกรรม (Utilities Management) 
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1.13.3 เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้น าด้านการออกแบบ และติดตั้งสถานีวัดในพื้นที่ เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor :EEC) 

จากการที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกหรืออีสเทิร์นซี
บอร์ดถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนและเป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชั้นน าของประเทศ อาทิ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรม
ยานยนต์ และพลังงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท และ T  มีฐานลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าวจ านวนหนึ่ง
โดยเฉพาะ T ซึ่งมีส านักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้าในเขตดังกล่าวโดยเฉพาะ ภายหลังจากการเข้าท า
รายการแล้วจะท าให้กลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้น า
การออกแบบ และติดตั้งงานสถานีวัดและควบคุมการไหลที่ครอบคลุมก๊าซแรงดันสูงและของของไหล เพื่อรองรับการลงทุนที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
1.13.4  บริษัท มีรายได้และสถานะทางการเงินที่แข่งแกร่งขึ้น 

ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทสามารถรับรู้ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ที่เกิดขึ้น
นับตั้งแต่ภายหลังการท ารายการภายใต้การจัดท างบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) ในฐานะบริษัทย่อย
ของบริษัท ซึ่งก าหนดตามสัญญาโอนกิจการเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดตาม 1.5.1) 

อนึ่งผลประกอบการประจ าปี 2559 ของ T  มีรายได้รวม  259.62 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 25.81 ล้านบาท  
 

1.14 รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
การท ารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ T-Holding โดยการช าระเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท และส่วนท่ี

เหลือจ านวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) เป็น
จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาทเพื่อช าระเป็นค่าโอนกิจการ
ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22 -
01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546  เนื่องจากภายหลัง
การท ารายการ 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 จึงต้องขออนุมัติการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้อื
หุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้
หรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและจัดท า
รายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ 
(IFA) ให้ความเห็นต่อการท ารายการดังกล่าวด้วย 
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1.15 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วม

ประชุม มีมติอนุมัติการท ารายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การซื้อและรับโอนสินทรัพย์ทั้งหมดของ T-Holding ซึ่ง
รวมถึงหุ้นของ T เป็นจ านวนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด จะท าให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) 
เนื่องจาก T เป็นผู้ด าเนินธุรกิจด้านการออกแบบและติดตั้งสถานีวัดของไหล  

การท ารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding และ T มีประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ตามที่กล่าวโดยละเอียดในข้อ 1.13 นอกจากนี้ การก าหนดราคาการรับโอนกิจการมูลค่า 313.45 ล้านบาทนั้น เหมาะสมและ
สมเหตุสมผลเนื่องจากในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การก าหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่ส าคัญ ได้แก่ ผลการด าเนินงานในอดีต 
และศักยภาพการเติบโตของรายได้และก าไรในอนาคต เป็นต้น  

นอกจากนี้ การช าระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนส่วนหนึ่งด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยังเป็นการช่วยรักษา
สภาพคล่องของกิจการให้มีกระแสเงินสดไปใช้ในการขยายธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต และการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อตอบแทนการรับโอนยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารของ T  ในการสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกันกับกลุ่มบริษัทอีกทางด้วย 

 
1.16 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1.15 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท ข้างต้น 
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2.1 วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการท ารายการ  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เพื่ออนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท 
เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด (“T-Holding”) ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) และการลง
นามในสัญญารับโอนกิจการ สัญญาตกลงกระท าการ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ด้วย T เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบ และรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการ
ไหลของของเหลว และก๊าซ ซึ่งมีสายสัมพันธ์กับลูกค้าในกลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มส ารวจปิโตรเลียม กลุ่มโรงผลิต
ไฟฟ้า และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป มานานกว่า 10 ปี  ซึ่งหากบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการรับโอน
กิจการจาก T  ดังนั้นการท่ี T เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จะท าให้ T สามารถขยายงาน และเพิ่มกลุ่มธุรกิจ  รวมถึงบริษัท
จะสามารถขยายฐานธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Thailand’s Eastern 
Economic Corridor :EEC)  ส่งผลให้บริษัทสร้างผลก าไรได้มากขึ้น   ในการเข้าซื้อกิจการของ T บริษัทคาดว่าจะเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) และประโยชน์อื่นๆ 
โดยสรุป ได้ดังนี ้

1) ช่วยเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้น (Competitive Advantage) ให้แก่กลุ่ม
ธุรกิจของบริษัท  

2) การบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ   
3) บริษัทสามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปยังเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic 

Corridor :EEC) 
4) บริษัทมีรายได้และสถานะทางการเงินท่ีแข่งแกร่งขึ้น 

จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 จึงมีมติอนุมัติให้ท ารายการดังกล่าว ที่มี
มูลค่าที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท โดยบริษัทจะช าระเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท และส่วนที่
เหลือจ านวน 268.45 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP)  
จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการรับโอน
กิจการของ T-Holding  ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ   ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ  และผู้บริหาร
ของ  T-Holding และ บริษัท เทคโทรนิค จ ากัด (“T”) อันเป็นบริษัทย่อย ของ T-Holding 

 
2.2 ข้อดีของการท ารายการและข้อด้อยของไม่ท ารายการ 

2.2.1 ข้อดีของการท ารายการ 
1) เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) กับกลุ่มธุรกิจต่างๆของบริษัท 
เนื่องจากกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ T มีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรือ MPT) และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered 

ส่วนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการท ารายการ 
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Pumps And Systems หรือ EPS)  ดังนั้น การเข้าท ารายการดังกล่าว จะก่อให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) 
กับกลุ่มธุรกิจต่างๆของบริษัท ดังนี้ 

ก) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรือ MPT)  
T ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบ และรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว

และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม  ซึ่งมีความคล้ายคลึงกลุ่มธุรกิจหนึ่งของบริษัทที่อาศัยหลักวิศวกรรมที่ใกล้เคียงกัน  คือ 
กลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรือ MPT) ซึ่งบริษัทมีความ
เชี่ยวชาญในด้านบริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ ติดตั้งมาตรวัดปริมาณ ส่วนประกอบค่าพลังงานของ
ก๊าซธรรมชาติและค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ  เพียงแต่ T มีความเชี่ยวชาญงานวัดอัตราการไหลของของเหลว เช่น น้ ามัน 
และสารปิโตรเลียมต่างๆ ซึ่งมีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยีที่น้อยกว่างานวัดก๊าซของบริษัท  จึงท าให้มูลค่าต่อโครงการ
ของ T เป็นจ านวนไม่มากเมื่อเทียบกับงานสถานีวดัก๊าซที่มคีวามซบัซ้อนทางด้านเทคโนโลยีสูง  โดยกลุ่มลูกค้าของ T นั้น เป็น
ผู้ประกอบการรายเดียวกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเพียงแต่เป็นหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกัน  กล่าวคือลูกค้าของบริษัทเป็นหน่วย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ  ในขณะที่ลูกค้าของ T เป็นหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ ามันและของเหลว อาทิเช่น บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น   นอกจากนี้ บุคลากรหลักของ T มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ในการติดตั้งระบบมาตรวัดท่อก๊าซธรรมชาติ เพียงแต่ติดข้อจ ากัดในด้านเงินทุนหมุนเวียนที่
ไม่เพียงพอ  ท าให้ไม่สามารถรับงานโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดท่อก๊าซทีม่ีมูลค่าโครงการท่ีสูง 

ภายหลังอนุมัติการท ารายการ จะท าให้ T กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ  99.99  ท าให้บริษัท
สามารถเพิ่มจ านวนโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดท่อก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่างานไม่สูง ด้วยการให้บุคลากรของ T  ซึ่งมีต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Overhead Cost) ต่ ากว่าบริษัท  ดังนั้นบริษัทจะสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดก่อสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มขึ้น  

 
ข) กลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอุตสาหกรรม (Engineered Pumps And Systems หรือ EPS)  
กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม  (Engineered Pumps And Systems หรือ EPS) ประกอบธุรกิจออกแบบและ

จ าหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม ระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และเครื่องอัดอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรม  โดยมีผลิตภัณฑ์
ปั๊มอุตสาหกรรมที่ใช้กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เช่น  ปั๊ม Gear ปั๊ม Screw ปั๊ม Diaphragm ปั๊ม Process Metering และ ปั๊ม 
Process Centrifugal เป็นต้น  ในขณะท่ี T มีส านักงานตั้งอยู่ในจงัหวดัระยอง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก 
(Thailand’s Eastern Economic Corridor :EEC) ที่นับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนและเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมชั้น
น าของประเทศ อาทิ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน เป็นต้น  การที่ส านักงานใหญ่ของ T ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว  ท าให้ T มีความได้เปรียบที่จะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ว  จึงท าให้มีลูกค้า
กลุ่ม ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โรงผลิตไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป มาใช้บริการมาก  ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ จะใช้ปั๊ม
อุตสาหกรรม  ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บริษัทรับงานที่มีมาตรวัดของเหลวประกอบ  บริษัทก็จะซื้อ
อุปกรณ์มาตรวัดของเหลวหรือว่าจ้าง T เป็นผู้รับเหมาช่วง  ในขณะที่ T เป็นผู้จัดจ าหน่ายมาตรวัด รับติดตั้ง ออกแบบและ
รับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม  ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี โรงผลิตไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งมีการซื้อขายกับบริษัทอยู่แล้ว 
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ภายหลังอนุมัติการท ารายการจะท าให้ T เป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99   จะก่อให้เกิดการสร้าง
เสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) ได้  โดยบริษัทสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Thailand’s Eastern Economic Corridor :EEC)  ด้วยการใช้ T เป็นช่องทางในการจัดจ าหน่ายปั๊มอุตสาหกรรม  ในกรณีที่
กลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอุตสาหกรรมของบริษัทต้องการรับงานท่ีมีมาตรวัดของของเหลว  บริษัทจะสามารถส่ังซื้ออุปกรณ์ของ T ที่
มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรม และท าให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนโดยรวมได้ดีขึ้น  นอกจากนี้ ในกรณีท่ี T รับงานโครงการที่
ต้องใช้ปั๊มอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายและมีความช านาญ  T สามารถส่ังซื้อปั๊มอุตสาหกรรมจากบริษัทได้  
ซึ่งจะท าให้ T ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท สามารถบริหารต้นทุนโดยรวมได้ดีขึ้น  ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ และผลก าไรที่
ดีขึ้น  

 
2) บริษัทมีรายได้และก าไรเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ผลการด าเนินงานของ T ภายหลังการท ารายการ 
ภายหลังการท ารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ  T-Holding ส่งผลให้บริษัทได้รับมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน 

และสิทธิท้ังหมดใน T-Holding  ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญ คือ หุ้นสามัญของ T จ านวน 59,998 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 99.99  ท า
ให ้T มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ณ วันท่ีได้รับโอนซึ่งกิจการท้ังหมดดังกล่าว  ซึ่งได้ก าหนดวันด าเนินการโอนกิจการใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการด าเนินงานของ  T เข้ามาในงบการเงินของบริษัทได้
ภายหลังการเข้าท ารายการดังกล่าว 

ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 ของ T  มีรายได้รวม 259.62 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 25.81 ล้านบาท  
 
3) บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซธรรมชาติ 
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ท าการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก T-Holding  บริษัทจะสามารถกระจายความเส่ียง

ไปยังธุรกิจที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีผลเท่ากับว่าบริษัทน าธุรกิจที่ T ด าเนินอยู่ มาเป็นที่ธุรกิจบริษัทด าเนินการ คือ ธุรกิจจัด
จ าหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว และก๊าซของระบบท่อ
อุตสาหกรรม    ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline 
Transmission หรือ MPT) ซึ่งพึ่งพิงผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก  และ T เป็นผู้จัดจ าหน่ายมาตรวัดท่ออากาศใน
โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ใช้ระบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน (Energy Saving and Utility Management 
System)   ดังนั้นภายหลังการท ารายการ จะท าให้บริษัทสามารถกระจายความเส่ียงจากการพึ่งพิงราคาก๊าซธรรมชาติที่มี
ความผันผวนตามเหตุผลที่กล่าวข้างต้น  

 
4) เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ   
การที่บริษัท และ T มีความรู้และความช านาญ (Know-How) เกี่ยวกับการติดตั้งสถานีวัดและวางระบบในด้านที่

แตกต่างกัน ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน  ด้วยความช านาญด้านการออกแบบสถานีวัดของ T ท าให้ T 
สามารถพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่  เช่น การติดตั้งสถานีวัดของไหลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การน า
เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องปั๊ม เพื่อการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
(Energy Saving and Utility Management System)  
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5) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 3.50 บาท  เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งในการการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding  จะไม่ท าให้ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาการท ารายการ 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) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลจ ากัดในครั้งนี้ เป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาตลาดร้อย
ละ 15.89  
 

6) บริษัทสามารถเพิ่มหน่วยธุรกิจที่มีความพร้อมได้โดยไม่ต้องเร่ิมต้นก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ 
T ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว 

และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นการให้บริการแบบ Turn Key กล่าวคือ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และให้บริการครบวงจร  เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ T จัดจ าหน่ายได้อย่างสมบูรณ์และราบรื่น  
รวมถึงมีบุคลากรที่มี ความรู้  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  คือนายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล 
เจตจ านงกิจ  นอกจากนี้ T ยังเป็นผู้จัดจ าหน่ายเพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) ในผลิตภัณฑ์มาตรวัดของปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมีจากผู้ผลิต Brodie ซึ่งเป็นผู้น าระดับโลกรวมถึงระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งท าให้ T มีความสามารถในการ
แข่งขันที่สูง รวมถึงสามารถให้บริการเป็น Solution Package  ทั้งในระบบมาตรวัดของของเหลวและก๊าซ (รายละเอียดตาม 
1.8.1 และ1.8.2)  อีกทั้ง T เป็นผู้จัดจ าหน่ายมาตรวัดการไหลของของเหลวและก๊าซให้กับลูกค้า กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กลุ่มลูกค้าหลักเช่นกัน โดย T ยังเป็นผู้จัดจ าหน่ายมาตรวัดของไอน้ า และ อุปกรณ์ลดอุณหภูมิของไอน้ า (Desuperheater 
System) และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในท่อไอน้ า (Control Valve) รวมถึงระบบสถานีวัดและควบคุมแรงดัน (Metering and 
Letdown system)  นอกจากที่กล่าวแล้ว T ยังเป็นผู้จัดจ าหน่ายมาตรวดัท่ออากาศในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ส าหรับระบบ
บริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ (Energy Saving and Utility Management System) โดยเฉพาะท่ออากาศ
ในโรงงานอุตสาหกรรม  ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตได้อย่างแม่นย า ท าให้สามารถบริหารจัดการช่วงเวลาและ
ระยะเวลาการผลิตได้แม่นย า ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนการผลิตได้ 

นอกจากนี้ T เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว ด้วยโครงการในอดีต
ที่ผ่านมา (รายละเอียดตาม 1.8.3)  หากบริษัทต้องการเพิ่มกลุ่มธุรกิจเพื่อขยายไปยังตลาดมาตรวัดของของเหลวเช่นเดียวกบั 
T   บริษัทจะต้องเริ่มต้นตั้งหน่วยธุรกิจ จัดหาผลิตภัณฑ์ และจัดหาบุคลากร  ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกับ T 
คือ ธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรือ MPT)   อีกทั้ง T ยังมีกลุ่ม
ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่จัดจ าหน่ายอุปกรณ์กลุ่มมาตรวัดของของเหลวและก๊าซ (Flow Meter)  อุปกรณ์ประมวลผล
การซื้อขายผ่านระบบท่อ (Flow Computer) อุปกรณ์การควบคุมน้ ามันทางระบบท่อ (Truck Loading System)  และกลุ่ม
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อุปกรณ์ท าความร้อน (Electrical Heat Tracing) หากบริษัทจะท าธุรกิจเช่นเดียวกันกับ T บริษัทจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ 
ความไว้วางใจให้กับลูกค้า และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นท่ียอมรับ  จึงจะสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ 

ดังนั้น ภายหลังการอนุมัติการเข้าท ารายการ T จะกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ซึ่ง T มี
ความพร้อมในด้านการเป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้  รวมถึงมีผลงาน
ที่น่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้า  บริษัทจึงไม่ต้องลงทุนในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ ซึ่งมีความยุ่งยาก ต้องใช้เวลา อีกทั้ง
ยังเป็นการลดความเส่ียงในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 

 
7) บริษัทสามารถลดคู่แข่งในอนาคต 
โดยที่ T ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอาศัยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่ใกล้เคียงกันในการประกอบธุรกิจ 

อีกทั้งยังมีบุคลากรหลัก ได้แก่ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเป็น
ที่รู้จักในวงการธุรกิจผู้จัดจ าหน่ายและให้บริการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับมาตรวัตรของเหลวมานานกว่า 20 ปี  รวมถึงยังมีสาย
สัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท  เพียงแต่เป็นคู่ค้าในหน่วยธุรกิจที่
แตกต่างกัน เช่นกลุ่มบริษัทภายใต้ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น  
และเป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรวัดที่มีชื่อเสียงหลากหลายผลิตภัณฑ์  เพียงแต่ T มีความพร้อมด้านเงินทุนหมุนเวียน
น้อยกว่าบริษัท ท าให้ไม่สามารถรับงานที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ งานสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and 
Pipeline Transmission หรือ MPT) ของบริษัท   หาก T มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการรับงานสร้างสถานีวัดและระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติตามที่กล่าว  อาจจะท าให้ T กลายเป็นคู่แข่งกับบริษัทได้  ดังนั้นการอนุมัติการเข้าท ารายการจะท าให้ความ
กังวลที่ T จะเป็นคู่แข่งหมดไป  
 

2.2.2 ข้อด้อยของการท ารายการ และข้อดีของการไม่ท ารายการ 
1) เกิดผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) และส่วนแบ่งก าไร (Earning 

Dilution Effect) 
ภายหลังที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทอนุมัติให้ซื้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding มูลค่า 

313.45 ล้านบาท โดยจะจ่ายเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคลในวงจ ากัด (Private 
Placement: PP) จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท  ให้แก่กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นของ T-Holding เพื่อเป็นการช าระค่าตอบแทน     ส่งผลให้จ านวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 600,000,000 
หุ้น เป็น 676,700,000 หุ้น  เมื่อค านวณถึงผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ลดลงใน
อัตราส่วน 11.33 (รายละเอียดตาม 1.7.3) ซึ่งจะไม่ส่งผลต่ออ านาจการควบคุมของบริษัท  

ส่วนในด้านผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution Effect) จะลดลงในอัตราร้อยละ 11.33 
(รายละเอียดตาม 1.7.3)  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงการที่บริษัทจะได้รับโอนมาซึ่งกิจการของ T-Holding ส่งผลให้บริษัทได้รับหุ้น
สามัญของ T ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ T  ในการท ารายการในครั้งนี้  เมื่อเทียบกับก าไรของ
บริษัท 4 ไตรมาสก่อนหน้า หาก T ท าก าไรได้ต่ ากว่า 9.51 ล้านบาท  จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning 
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Dilution Effect)  อย่างไรก็ตามจากผลประกอบการของ T ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 มีก าไรท้ังส้ิน 25.81 ล้านบาท 

 
2.3 ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเปรียบเทียบกับการท ารายการกับ

บุคคลภายนอก 
2.3.1 ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

1) ได้ผู้บริหารของ T ร่วมบริหารในบริษัทใหญ่และกลุ่มบริษัท 
ภายหลังการท ารายการ  บริษัทจะเข้าซื้อกิจการของ T-Holding ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งท าให้ T 

กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และจะแต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความ
ช านาญ (Know-How) และเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจผู้จัดจ าหน่ายและให้บริการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับมาตรวัตรของเหลวมา
นานกว่า 20 ปี  รวมถึงยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ซึ่งเป็นระบบในด้านที่แตกต่างกันกับของ
บริษัท  จะช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน  ด้วยความช านาญด้านการออกแบบสถานีวัดของ T ท าให้ T 
สามารถพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่ เช่น การติดตั้งสถานีวัดของไหลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การน า
เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องปั๊ม เพื่อการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
(Energy Saving and Utility Management System)  รวมถึงยังแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร
ของบริษัท   และกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท จะส่งผลให้การบริหารงานระหว่างกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัว  และ T 
สามารถประกอบธุรกิจตามแผนและนโยบายของกลุ่มบริษัทได้ดี  เนื่องจากนายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารของ 
T จะสามารถรับทราบนโยบายการบริหารงานของกลุ่มบริษัทได้โดยตรงจากคณะกรรมการของบริษัท  และสามารถร่วม
ก าหนดทิศทางและนโยบายการประกอบธุรกิจของ T ร่วมกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท ท าให้สามารถขับเคล่ือนกลุ่ม
บริษัทท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2) เป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารของ T เพื่อให้ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว 
ในการท ารายการในครั้งนี้  บริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding ด้วยกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด  ซึ่งมี

มูลค่าที่ตกลงในสัญญารับโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท  โดยบริษัทจะช าระเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท  และส่วน
ที่เหลือจ านวน 268.45 ล้านบาท  บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private Placement) 
จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคา 3.50 บาทต่อหุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ  T-Holding ซึ่งก็
คือ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจนั้น   และภายหลังการท ารายการบริษัทจะแต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือ
ชัย เป็นกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร  ซึ่งการก าหนดการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่ิงตอบแทนในครั้งนี้   จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของ  T-Holding ซึ่งจะ
ยังคงเป็นผู้บริหารของ T ต่อไป  เพื่อบริหารงานใน T เพื่อประโยชน์ของการเติบโตโดยรวมของบริษัท  นอกจากนี้นายต่อโชค 
เล้าลือชัยจะสามารถรับทราบนโยบายการบริหารงานของกลุ่มบริษัทได้โดยตรงจากคณะกรรมการของบริษัท  และสามารถ
ร่วมก าหนดทิศทางและนโยบายการประกอบธุรกิจของ T ร่วมกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท  นายต่อโชค เล้าลือชัยซึ่ง
เป็นผู้ก่อตั้ง T มีความเป็นอิสระในการบริหารงานดังเช่นก่อนการท ารายการ  ท าให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้บริหารของ T ในการ
ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในระยะยาว และจะไม่เกิดปัญหาในการบริหารงานกับกลุ่มบริษัท 
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2.3.2 ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคลล
ภายนอก 

ไม่มี 
 

2.3.3 ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 
1) ไม่ได้ผู้บริหารของ T มาร่วมบริหารในบริษัทและกลุ่มบริษัท 
หากบริษัทเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก  บริษัทจะไม่ได้นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความ

เชี่ยวชาญ และเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจผู้จัดจ าหน่ายและให้บริการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับมาตรวัตรของเหลวมานานกว่า 20 
ปี  รวมถึงยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  เข้ามาเป็นกรรมการบริหารของบริษัท  เพื่อร่วมก าหนด
ทิศทางในการบริหารธุรกิจของบริษัทต่อไป   

 
2.4 ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการและไมท่ ารายการ 

2.4.1 ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
1) ผลก าไรของ T ไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ 
หาก T ไม่สามารถประกอบธุรกิจให้มีผลก าไรเป็นไปตามคาดการณ์ได้ ซึ่งการท ารายการดังกล่าวจะท าให้ T 

กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สัดส่วนร้อยละ 99.99  ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการด าเนินงานของ T เข้ามาในงบ
การเงินของบริษัทได้ด้วยการจัดท างบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement)  

ดังนั้นบริษัทจะมีความเส่ียงในการรับรู้รายได้ของ  T ที่อาจไม่เป็นไปตามประมาณการ ในฐานะบริษัทใหญ่ที่มี
อ านาจควบคุมร้อยละ 99.99  แต่อย่างไรก็ตาม T เป็นบริษัทที่มีจุดแข็งในด้าน การเป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพ
และน่าเชื่อถือ  มีผู้บริหารหลักและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการและรับเหมาติดตั้งวาง
ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของท่อ ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โรงผลิตไฟฟ้าและระบบท่อ
อุตสาหกรรม และยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว   

 
2) ความเสี่ยงในการลาออกของผู้บริหารหลักของ T  
ในการท ารายการ บริษัทได้มีการจัดท าสัญญาตกลงกระท าการ (รายละเอียดตาม 1.5.2) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตาม

กฎหมายหลังจากการโอนกิจการ  มิได้มีการก าหนดเงื่อนไขผูกพันการบริหาร (Management Lock-up) ของกรรมการและ
ผู้บริหารหลัก ของ T ได้แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ จึงมีความเส่ียงที่กรรมการและผู้บริหารหลัก
ดังกล่าว ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของ T และกลุ่มบริษัท ได้อย่างอิสระตามกฎหมาย ซึ่งจะท าให้ T ขาดผู้บริหารหลัก และ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินการของ T   แต่ทั้งนี้ เนื่องจากการท ารายการดังกล่าว ทางผู้บริหารของ T จะได้รับการช าระ
ค่าตอบแทนในการโอนกิจการของ T-Holding ประมาณ 268.45 ล้านบาท  เป็นการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย
แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รวมจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 3.50 บาท  โดยมีเงื่อนไขในการห้ามจ าหน่าย จ่าย หรือ โอนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวเป็นระยะเวลารวม 5 
ปี  โดยสามารถทยอยปลดเงื่อนไขดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ภายหลังปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 (รายละเอียดตาม 1.5.2)  ซึ่งการ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว  จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารหลักของ T อยู่ร่วมบริหารกิจการและเสริมสร้างการด าเนินงาน
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ของ T  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต  เพื่อท่ีจะสามารถได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตของผล
การด าเนินงานของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลและส่วนต่างก าไรของราคาหุ้นของบริษัทต่อไปในอนาคต    

นอกเหนือจากนี้ ในกรณีที่ที่ผู้บริหารของ T ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ใน  T และ/หรือ ใน
บริษัท  จะไม่สามารถประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึง เหมือนกัน หรือ แข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกับ  T และ/หรือ 
บริษัท ภายในประเทศไทย  รวมถึงห้ามชักชวนลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายของ  T และ/หรือ บริษัท  เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าว
ด าเนินธุรกิจกับ T และ/หรือ บริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี  นับแต่วันที่ออกจากต าแหน่งดังกล่าว  ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการ
ป้องกันผู้บริหารของ T ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในระบบมาตรวัด อัตราการไหลของของเหลวและก๊าซ  กลับมาแข่งขันกบั 
T และบริษัท ต่อไปในอนาคต 

 
3) ความเสี่ยงที่ T จะถูกยกเลิกวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 
T มีความเส่ียงที่จะถูกยกเลิกสินเชื่อกับ ธนาคารที่ 3 ประเภทเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) วงเงิน 18.00 ล้านบาท ลง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และสินเชื่อส าหรับหนังสือค้ าประกัน (L/I) วงเงิน 4.00 ล้านบาท ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 
และ สินเชื่อส าหรับหนังสือค้ าประกัน (L/I) วงเงิน 8.00 ล้านบาท ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 (รายละเอียดตาม ข้อ 1.8.6) 
รวมทั้งส้ิน 30.00 ล้านบาท  ตามสัญญาการให้สินเชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ที่มีข้อก าหนดว่า หากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่
เกิดขึ้น  ท าให้ธนาคารเชื่อได้ว่า เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทางที่ไม่เป็นคุณกับการประกอบกิจการ  สินทรัพย์ 
หน้ีสิน หรือสถานะ (ทางการเงินหรืออ่ืนๆ) รวมถึงการเปล่ียนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธนาคารมีสิทธิท่ีจะถือว่าเป็น
กรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดนัดช าระหนี้ และให้ถือว่าภาระหนี้ทั้งหมดของผู้ให้สัญญาถึงก าหนดช าระทันที  และ/หรือให้ธนาคาร
สามารถยกเลิกวงเงินได้ทันที  นอกจากนี้ในสัญญาเงินกู้กับ ธนาคารท่ี 1 จ านวน 5.00 ล้านบาท ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560  
ซึ่ง T-Holding เป็นผู้ค้ าประกัน ท าให้ T-Holding ยังมีภาระผูกพันตามสัญญาค้ าประกันดังกล่าวจะส่งผลให้ T-Holding มิได้
โอนกิจการทั้งหมดไปยังบริษัท และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน  ภาระผูกพัน  
ตามเงื่อนไขบังคับก่อน (รายละเอียดตาม 1.5.1) ได้ระบุให้ T-Holding T ขอความยินยอมจาก สถาบันการเงิน ดังนี้ 

• T-Holding ด าเนินการให้ T ขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 3 ในการโอนหุ้นให้กับบริษัท และยกเว้นมิให้เหตุดังกล่าวเป็น
การปฏิบัติผิดสัญญาที่ T มีกับ ธนาคารท่ี 3 และส่งส าเนาเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวใหแ้ก่
บริษัทตรวจสอบ  

• T-Holding และ T ต้องด าเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 1และ ธนาคารท่ี 3 ในการ ยกเลิกสัญญาค้ าประกันของ
ผู้โอนทั้งหมด หรือ โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาค้ าประกันของ T-Holding ให้กับบุคคลอื่น และส่งส าเนาหนังสือ
ยกเลิกสัญญาค้ าประกัน หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้แก่บริษัทตรวจสอบเสียก่อน 

ทั้งนี้ T-Holding ได้ส่งหนังสือขอความยินยอมในการด าเนินการโอนกิจการทั้งหมดอันอาจมีผลกระทบต่อบันทึก
ข้อตกลงการใช้สินเชื่อแก่ ธนาคารที่1 และธนาคารที่ 3 แล้ว  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากทางสถาบันการเงิน  ซึ่ง
จะต้องได้รับค ายินยอมจากสถาบันการเงนิก่อนการรับโอนกิจการ   ทั้งนี้ ในกรณีท่ีทางสถาบันการเงินไม่ยนิยอม  ทางผู้บริหาร
ของ T มีแนวทางที่จะน าเงินสดที่เป็นสภาพคล่องของ T มาปิดวงเงินดังกล่าว   
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2.4.2 ความเสี่ยงของการไม่ท ารายการ 
1) บริษัทมีความเสี่ยงในการขยายธุรกิจไปยังตลาดมาตรวัดของเหลวและท่ออุตสาหกรรมด้วยตนเอง 
ถ้าบริษัทต้องการขยายธุรกิจไปยังตลาดมาตรวัตรของเหลวและท่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีความใกล้เคียงกับกลุ่มธุรกิจ

สร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรือ MPT) ในด้านหลักวิศวกรรม  
ดังนั้นบริษัทจึงสามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดมาตรวัดของเหลวได้ เอง โดยอาศัยวิศวกรของบริษัท  แต่อย่างไรก็ตามการ
ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบและรับเหมาติดตั้ง ระบบมาตรวัดอัตราการไหลของของเหลว และก๊าซ
ของระบบท่ออุตสาหกรรม นัน้มิได้อาศัยเพียงแต่บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดา้นวิศวกรรม  แต่ต้องอาศัยการเป็นตัวแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ  ผลงานท่ีส าคัญในดีต และกลุ่มลูกค้า  เช่นเดียวกับ T  ดังนั้นหากบริษัทต้องการขยาย
ธุรกิจไปยังตลาดมาตรวัดของเหลว  จะมีความเส่ียงที่จะประกอบธุรกิจไม่ส าเร็จได้ เนื่องจากขาดผลิตภัณฑ์ที่มีความ
น่าเชื่อถือ  ผลงานในอดีต และกลุ่มลูกค้า ตามที่กล่าว 

 
2) ความเสี่ยงที่ T จะกลายเป็นคู่แข่งของบริษัทในอนาคต 
เนื่องจาก T ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายมาตรวัด ติดตั้ง ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหลของ

ของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีความคล้ายคลึงกลุ่มธุรกิจหน่ึงของบริษัทท่ีอาศัยหลักวิศวกรรมที่ใกล้เคียง
กัน  คือ กลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission หรือ MPT) เพียงแต่
ระบบมาตรวัดของเหลวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ T มีความซับซ้อนทางวิศวกรรมและมูลค่าของโครงการน้อยกว่างาน
วิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติและงานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ  ดังนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของบริษัท  
จึงมีส่ิงกีดขวางการแข่งขันของหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก (Barrier to Entry) ในด้านองค์ความรู้ (Technology) และต้นทุนในการ
เริ่มต้น (Start-Up Cost) ซึ่งท าให้บริษัทที่มีองค์ความรู้และเงินทุนไม่เพียงพอเข้ามาแข่งขันได้  ซึ่ง T เป็นบริษัทท่ีมีองค์ความรู้
ในด้านวิศวกรรมที่ใกล้เคียงกับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวของบริษัท  เพียงแต่ T ยังมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอที่จะเข้ามารับงาน
โครงการที่เกี่ยวกับมาตรวัดท่อก๊าซได้  ดังนั้นหากในอนาคต T มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอจนสามารถรับงานโครงการที่
เกี่ยวกับท่อก๊าซธรรมชาติและแข่งขันกับบริษัทได้ 
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3.1 ความสมเหตุสมผลของราคาในการท ารายการ 
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด ( “T-

Holding”)  ด้วยกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer: EBT) ซึ่งเป็นการรับโอนซึ่งสินทรัพย์ หน้ีสิน และ
สิทธิท้ังหมดใน T-Holding โดยมีมูลค่าตกลงในสัญญาโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท  ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของ T-Holding 
ที่บริษัทได้รับ คือ หุ้นสามัญของบริษัท เทคโทรนิค จ ากัด (“T”) จ านวน 59,998 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนช าระแล้วของ T  ส าหรับการช าระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวแบ่งเป็นเงินสด 45.00 ล้านบาท 
และส่วนที่เหลือจ านวน 268.45 ล้านบาท  บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด ( Private 
Placement) จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยก าหนดราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น   ให้แก่
นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ  และผู้บริหารของ  T-Holding และ Tนอกจากนี้
บริษัทจะแต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัย เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร และ กรรมการบริหารความเส่ียง
ของบริษัทภายหลังการท ารายการ 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความสมเหตุสมผลของมูลค่าสินทรัพย์ที่ทาง
บริษัทได้รับจากการรับโอนกิจการท้ังหมดของ T-Holding ซึ่งก็คือ มูลค่าหุ้นสามัญกิจการของ T และสินทรัพย์อื่น เปรียบเทียบ
กับราคาในการเข้าท ารายการตามสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด 313.45 ล้านบาท   โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมหลายวิธี  รวมทั้งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของวิธีประเมินมูลค่า
ยุติธรรมในแต่ละวิธี  เพื่อประกอบการประเมินมูลค่าในการท ารายการตามทฤษฎีทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป 4 วิธี 
ประกอบด้วย 

1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) 
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV) 
3. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนนราคากับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Multiples Approach:  

3.1 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV) 
3.2 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E) 

4. วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 
 

ในการจัดท ารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาที่เข้าท ารายการ
ในครั้งนี้  เนื่องจาก T เป็นบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จึงไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดท างบการเงินรายไตรมาส  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาส าหรับการเข้าท ารายการในครั้งนี้ โดยพิจารณาอ้างอิงจาก
แผนธุรกิจ สมมติฐาน ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ T เป็นส าคัญ   ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าข้อมูลที่ได้รับมีความสมบูรณ์ 
ครบถ้วน และเป็นจริงในสถานการณ์และข้อมูลที่รับรู้ได้ในปัจจุบัน โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระได้พิจารณาใช้วิธีทางการเงินใน
การประเมินมูลค่า ดังนี้ 
  

ส่วนที่ 3 : ความสมเหตุสมผลของราคาและความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ 
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วิธีประเมินมูลค่าใน
การท ารายการ 

วิธี
จัดท า 

ข้อจ ากัดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1. วิธีมูลค่าตามบัญชี  
(Book Value 
Approach) 

✓ เนื่องจาก การประเมินมูลค่าเหมาะสมของกิจการท้ังหมดของ T-Holding ท่ีบริษัทได้รับโอนมา  
ซึ่งสินทรัพย์ท่ีส าคัญ คือ หุ้นสามัญของ T ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 น้ัน  วิธีนี้ไม่ได้ค านึงถึงการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของ T แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและ
ภาพรวมของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับของ T ในอนาคต   รวมถึง T เป็นบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีการจัดท างบการเงินรายไตรมาสฉบับสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการค านวณมูลค่า จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบ
การเงินฉบับตรวจสอบปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  ในการประกอบการพิจารณาเป็น
หลัก   จากข้อจ ากัดและเหตุผลดังกล่าว  จึงท าให้การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีน้ี อาจจะไม่
สะท้อนราคาหุ้นท่ีแท้จริงของกิจการซึ่งมีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต (Going 
Concern) ได้อย่างเหมาะสม 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชี
(Adjusted Book 
Value: ABV) 

✓ เนื่องจาก การประเมินมูลค่าเหมาะสมของกิจการท้ังหมดของ T-Holding ท่ีบริษัทได้รับโอนมา  
ซึ่งสินทรัพย์ท่ีส าคัญ คือ หุ้นสามัญของ T ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 น้ัน  วิธีนี้ไม่ได้ค านึงถึงการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของ T แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและ
ภาพรวมของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับของ T ในอนาคต   รวมถึง T เป็นบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีการจัดท างบการเงินรายไตรมาสฉบับสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการค านวณมูลค่า จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบ
การเงินฉบับตรวจสอบปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  ในการประกอบการพิจารณาเป็น
หลัก   จากข้อจ ากัดและเหตุผลดังกล่าว  จึงท าให้การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีน้ี อาจจะไม่
สะท้อนราคาหุ้นท่ีแท้จริงของกิจการซึ่งมีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต (Going 
Concern) ได้อย่างเหมาะสม 

3.1 วิธีเปรียบเทียบ
อัตราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่า
ทางบัญชี (Price 
to Book Value 
Approach: P/BV) 

✓ เนื่องจาก T เป็นบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีการจัดท างบการเงินราย
ไตรมาสฉบับสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการ
ค านวณมูลค่า จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบการเงินฉบับตรวจสอบปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559  ในการประกอบการพิจารณาเป็นหลัก  และการใช้มูลค่าตามบัญชีของ T ไม่ได้
สะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริงของกิจการ และมูลค่าดังกล่าวไม่ได้สะท้อนความสามารถในการท าก าไร
ในอนาคต 

3.2 วิธีเปรียบเทียบ
อัตราส่วนราคา
ตลาดต่อก าไรสุทธิ 
(Price to Earning 
Approach: P/E) 

✓ เนื่องจาก T เป็นบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีการจัดท างบการเงินราย
ไตรมาสฉบับสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระไม่สามารถค านวณก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดมาประกอบการค านวณได้  
ดังน้ันในการค านวณมูลค่า จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ผลการด าเนินงานจากงบการเงินฉบับ
ตรวจสอบปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  ในการประกอบการพิจารณาเป็นหลัก  
นอกจากน้ีการค านวณด้วยวิธีได้น้ีไม่ได้สะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริงของกิจการ และมูลค่าดังกล่าว
ไม่ได้สะท้อนความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 
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4. วิธีมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสด
สุทธิ(Discounted 
Cash flow 
Approach:  DCF) 

✓ เนื่องจากข้อสมมติฐานต่างๆ อาจมีความไม่แน่นอน  อาทิ ความสามารถในการประมูลโครงการ
และการจัดจ าหน่ายสินค้าส าหรับส่วนของงานกลุ่มลูกค้าปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่ง
อาจส่งผลให้ผลประกอบการในอนาคตของบริษัท อาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ หรือท าให้ข้อ
สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป  แต่ท้ังน้ี เน่ืองจาก T ไม่ได้เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  จึงไม่มีราคาตลาดท่ีท าการซื้อขายด้วยอุปสงค์และอุปทานของนัก
ลงทุน   ท่ีสะท้อนถึงการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน ความสามารถในการท าก าไร ภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม   ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดบางประการ  แต่การประเมินมูลค่าด้วยวิธีน้ี
พิจารณาถึงความสามารถในการท าก าไร และความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต (Going Concern) ของ T แล้ว  ดังนั้นการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสม
ส าหรับการประเมินมูลค่าในการเข้าท ารายการ 

 
ทั้งนี้ ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาอยู่บนพื้นฐานของข้อจ ากัดใน
การเข้าถึงขอ้มูล ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการจัดท าการประเมินมูลค่าในการท ารายการแต่ละวิธี ดังที่แสดงไว้
ในตารางข้างตน้ 
 

การประเมินมูลค่าหุ้นของแต่ละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) 

การประเมินมูลค่าในการท ารายการด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) นี้ เป็นวิธีการประเมิน
มูลค่าทางบัญชี ของสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินของบริษัท ณ ขณะในขณะหนึ่ง โดยน ามูลค่าสินทรัพย์รวมหักด้วยมูลค่า
หนี้สินรวม จะได้มูลค่าส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกิจการที่ค านวณได้จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าตลาดของ
สินทรัพย์ในปัจจุบัน รวมทั้งมิได้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอนาคต และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งจากงบการเงินของบริษัทฉบับตรวจสอบ งวดประจ าปีของ T ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
สามารถค านวณมูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัท ได้ดังนี้ 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว  6.00 ล้านบาท 
ก าไรสะสม  34.05 ล้านบาท 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  40.05 ล้านบาท 

บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ของ T-Holding  0.01 ล้านบาท 

มูลค่าในการท ารายการ 40.06 ล้านบาท 
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การประเมินมูลค่าในการท ารายการด้วยวิธีนี้ จะได้มูลค่าในการท ารายการตามบัญชี เท่ากับ 40.06 
ล้านบาท  ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่าราคาในการเข้าท ารายการที่ 313.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าตกลงตามสัญญาโอน
กิจการ  ก่อนหักหนี้สินของ T-Holding ในวันโอนเท่ากับ 273.39 ล้านบาท หรือ ต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 87.22 ของ
ราคาในการเข้าท ารายการ 

 
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV) 

การประเมินมูลค่าในการท ารายการโดยวิธีนี้ ค านวณโดยใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงิน
รวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มาท าการปรับปรุงรายการต่าง ๆ เพื่อให้สะท้อนฐานะทางการเงินและมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของบริษัท  
การปรับปรุงมูลคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของรายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยพิจารณาจาก 
รายงานประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ 
เอเจนซี่ จ ากัด โดยได้จัดท ารายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ
เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ท าการประเมินราคาสินทรัพย์ของบริษัท จ านวนรายงานประเมิน 1 รายงาน 
ซึ่งท าการประเมินมูลค่าในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือนเดือน (รายละเอียดตาม 1.8.6)  ถึงวันที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจัดท ารายงานฉบับนี้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการประเมินมูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีได้ โดยสามารถสรุปผลการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ได ้ดังนี ้
 
ตารางปรับปรับปรุงมูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์จากรายงานประเมินโดยผู้ประเมินราคาอสิระ 

รายการทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมิน 
(ล้านบาท) 

ส่วน
ปรับปรุง 
เพิ่ม / (ลด) 
(ล้านบาท) 

วิธีประเมินมูลค่า 

สินทรัพย์ต้ังอยู่ที่ส านักงานระยอง จังหวัดระยอง 
ท่ีดิน อาคารคลังสินค้า และส านักงาน 
อาคารส านักงาน และ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ 

6.60 10.02 3.42 วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด
ส าหรับการประเมินมูลค่าท่ีดิน 
และวิธีคิดต้นทุนส าหรับประเมิน
มูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ 

รวม 6.60 10.02 3.42  

 
 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมูลงบการเงินฉบับตรวจสอบของ T  วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีทุนจดทะเบียน

ช าระแล้ว 6.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สามารถสรุปได้ ดังนี ้
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว  6.00 ล้านบาท 

ก าไรสะสม 34.05 ล้านบาท 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - ก่อนปรับปรุง 40.05 ล้านบาท 

ปรับปรุงรายการทางบัญชี   
บวก ส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ  3.42 ล้านบาท 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น – ภายหลังการปรับปรุงรายการทางบัญชี  43.47 ล้านบาท 
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ของ T-Holding  0.01 ล้านบาท 

มูลค่าในการท ารายการ 43.48 ล้านบาท 
 

การประเมินมูลค่าในการท ารายการด้วยวิธีนี้ จะได้มูลค่าในการท ารายการตามบัญชี เท่ากับ 43.48 ล้าน
บาท  ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่าราคาในการเข้าท ารายการที่ 313.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าตกลงตามสัญญาโอนกิจการ  
ก่อนหักหนี้สินของ T-Holding ในวันโอนกิจการ เท่ากับ 269.97 ล้านบาท หรือ ต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 86.13 ของ
ราคาในการเข้าท ารายการ 

 
3)   วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Multiples 

Approach) 
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของตลาด  เป็นวิธีที่น าอัตราส่วนด้านราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันมาอ้างอิงเพื่อสะท้อนราคาตลาดที่นักลงทุนทั่วไปมีต่อบริษัท และ/หรือ ธุรกิจ ในช่วง
เวลานั้น  อัตราส่วนที่จะน ามาเปรียบเทียบ ได้แก่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio) และ 
อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio) 

ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปข้อมูลของบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
ดังนี ้

1. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (sector: ENERG) หรือหมวด
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง (sector: CONS) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร (sector: RESOURC) หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
(sector: PROPCON) ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งสิ้น 93 บริษัท 

2. เป็นบริษัทที่มีข้อมูลตลาด ข้อมูลอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) และอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อก าไรสุทธิ (P/E) ครอบคลุมในช่วงย้อนหลัง 360 วันท าการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปรึกษาทางการเงนิ
อิสระใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้น โดยย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 
เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ท าให้มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ที่
เปรียบเทียบได้ทั้งสิ้น 87 บริษัท 
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3. เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์  ระบบมาตรวัด และ/หรือ ติดตั้ง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แก๊สปิโตรเลียม เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ท า
ให้มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบได้ทั้งสิ้น 5 บริษัท 

ดังนั้น จากหลักเกณฑ์ข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกใช้บริษัทจดทะเบียนท่ีมีเกณฑ์ตามก าหนดจ านวน 
5 บริษัท มาเป็นบริษัทท่ีใช้ในการเปรียบเทียบในการค านวณ ดังต่อไปนี้ 

 

บริษัท หลักทรัพย์ 
กลุ่ม

อุตสาหกรรม/ 
หมวดธุรกิจ 

วันที่เข้าซื้อ
ขายวันแรก 

ลักษณะธุรกิจ 

บริษัท ทีอาร์ซี คอน
สตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

TRC บริการรับเหมา
ก่อสร้าง 
(CONS) 

22 ธ.ค. 2548 TRC ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ 
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงาน
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและ
การลงทุน 

บริษัท สแกน 
อินเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

SCN พลังงานและ
สาธารณูปโภค 
(ENERG) 

23 ก.พ. 2558 SCN ประกอบธุ รกิจพลั งงาน โดยเฉพาะธุ รกิ จ ท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่ง
ก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยาน
ยนต์ ธุรกิจออกแบบ ผลิต รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ก๊าซ NGV ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ธุรกิจ
จ าหน่ายรถยนต์ และธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจการขายก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจการขาย
กระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่น ๆ 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 

TAKUNI ทรัพยากร 
(RESOURC) 

19 ส.ค. 2557 TAKUNI ประกอบธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid 
Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม คือ คือ 
1. ธุรกิจจัดหา/จ าหน่ายแก๊ส LPG บริษัท เป็นผู้ค้าน้ ามัน
เชื้อเพลิงท่ีได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ท าหน้าท่ีจัดหา
และจั ดจ าห น่ายก๊ าซ  LPG ใ ห้แก่ภาคธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรม 2.ธุรกิจขนส่งแก๊ส LPG เป็นผู้ขนส่งแก๊ส
LPG และแอมโมเนีย ท าหน้าท่ีขนส่งก๊าซให้กับบริษัท
และลูกค้า 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการ
ก่อสร้ างแก๊สและน้ ามัน  ในลักษณะ Engineering 
Procurement Construction (EPC)4. ธุรกิจติดตั้งระบบ
แก๊สรถยนต์ เป็นผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
ก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV 
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บริษัท หลักทรัพย์ 
กลุ่ม

อุตสาหกรรม/ 
หมวดธุรกิจ 

วันที่เข้าซื้อ
ขายวันแรก 

ลักษณะธุรกิจ 

ส าหรับยานยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ให้บริการทดสอบและ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมส าหรับระบบงาน
ท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยส าหรับอุตสาหกรรมและสถานี
บริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซส าหรับ
ยานยนต์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 6.  ธุ รกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ขณะน้ีอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจ 

บริษัท สยามราช 
จ ากัด (มหาชน) 

SR ทรัพยากร 
(RESOURC) 

11 พ.ย. 2558 SR ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่ม
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ และ  
3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม 

บริษัท ศรีราชาคอน
สตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

SRICHA บริการรับเหมา
ก่อสร้าง 
(CONS) 

2 ก.ค. 2555 SRICHA  ด าเนินธุรกิจให้บริการงานก่อสร้างงานโลหะ
ให้กับผู้รับเหมาหลักและจากบริษัทเจ้าของโครงการ
โดยตรง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานลูกค้าส่วนใหญ่  
โดยแบ่งงานบริการด้านวิศวกรรมออกเป็น 1) งาน
โครงสร้างเหล็ก โดยเป็นผู้ออกแบบรายละเอียด จัดหา
วัสดุ จัดประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็กรองรับท่อ 
เพื่ อ ใช้ส าหรับ เป็นทาง เดินของ เหลวต่ าง  ๆ  และ 
โครงสร้างเหล็กเพื่อรับรองเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมต่าง 
ๆ  ตามแบบท่ีลูกค้าก าหนด 2) งานประกอบและติดตั้ง
ระบบท่อ ได้แก่ ประกอบติดตั้ง และเชื่อมท่อท่ีใช้ในการ
ล าเลียงของเหลวและก๊าซ เช่น น้ ามัน และสารท าลาย
ต่าง ๆ เป็นต้น  ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหนักต่าง ๆ 
อาทิ เช่น โรงงานปีโครเคมี โรงกลั่นน้ ามัน และโรงผลิต
ไฟฟ้า 3) งานประกอบและติดตั้งถังบรรจุ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ได้แก่ การประกอบและติดตั้งถึงบรรจุของเหลว  
เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งของหนัก ท่ีใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ที่มา: SETSMART 
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3.1 วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV) 
การค านวณมูลค่าในการท ารายการด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value 

Approach: P/BV Ratio) จะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าในการท ารายการโดยการน ามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินฉบับตรวจสอบ งวดประจ าปีของ T ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  คูณกับค่าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) และมาค านวณหามูลค่าที่เข้าท ารายการ โดยใช้มูลค่าทางบัญชีของส่วนผู้ถือหุ้น  ตามที่
ปรากฏในงบการเงินฉบับตรวจสอบของ T ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   ตามตาราง ดังนี้ 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 6.00 ล้านบาท 
ก าไรสะสม 34.05 ล้านบาท 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 40.05 ล้านบาท 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ย้อนหลัง 360 

วัน จากวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนคณะกรรมการจะมีมติอนุมัติเข้าท ารายการดังกล่าว  ทั้งนี้
สามารถค านวณมูลค่ากิจการตามวิธีหาค่าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท  ได้ดังนี้ 

 

ช่วงเวลาที่ใช้ในการค านวณ P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 
ค่าเฉลี่ย มูลค่าหุ้น

กิจการ  
จ านวนวันท า
การย้อนหลัง 

ระยะเวลา TRC SCN TAKUNI SR SRICHA 
(ล้าน
บาท) 

7 วันย้อนหลัง 31 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 2.63 2.34 1.16 1.87 3.50 2.30 92.12 
15 วันย้อนหลัง 18 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 2.63 2.35 1.13 1.91 3.49 2.30 92.12 

30 วันย้อนหลัง 26 มิ.ย. 60 - 8 ส.ค. 60 2.68 2.42 1.12 1.88 3.44 2.31 92.52 
60 วันย้อนหลัง 15 พ.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 2.77 2.60 1.14 1.86 3.30 2.33 93.32 
90 วันย้อนหลัง 27 มี.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 2.81 3.01 1.18 1.90 3.33 2.45 98.12 

120 วันย้อนหลัง 10 ก.พ. 60 - 8 ส.ค. 60 2.87 3.23 1.18 1.92 3.33 2.51 100.53 
180 วันย้อนหลัง 14 พ.ย. 59 - 8 ส.ค. 60 2.92 3.57 1.24 1.97 3.27 2.59 103.73 
270 วันย้อนหลัง 5 ก.ค. 59 - 8 ส.ค. 60 2.91 3.66 1.45 1.88 3.00 2.58 103.33 

360 วันย้อนหลัง 16 ก.พ. 59 - 8 ส.ค. 60 3.08 3.67 2.42 1.93 2.77 2.77 110.94 
ที่มา: SETSMART 
 

จากตารางข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาน ามูลค่ากิจการของ T ที่มีมูลค่าสูงสุดและต่ าสุดมา
ค านวณหามูลค่าที่เหมาะสมในการเข้าท ารายการตามตาราง ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
                                                       บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้า | 86 
 

กรณี 
มูลค่าหุ้น
กิจการ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
จากงบการเงิน T-Holding  

ณ 31 ธ.ค. 2559 
มูลค่าในการท ารายการ 

กรณีมูลค่ากิจการสูงสุด 110.94 0.01 110.95 

กรณีมูลค่ากิจการต่ าสุด 92.12 0.01 92.13 
 

ดังนั้น จากการประเมินมูลค่าในการท ารายการโดยการน ามูลค่าทางบัญชี คูณด้วยค่าเฉลี่ย P/BV Ratio 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจ านวน 5 บริษัท จะได้มูลค่าในการท า
รายการอยู่ระหว่าง 92.13 – 110.95 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่าราคาในการเข้าท ารายการที่ 313.45 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นมูลค่าตกลงตามสัญญาโอนกิจการ  ก่อนหักหนี้สินของ T-Holding ในวันโอนกิจการเท่ากับ 202.50 – 221.33 
ล้านบาท หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 64.60 ถึงร้อยละ 70.61 ของราคาในการเข้าท ารายการ 

 
3.2 วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E) 

การค านวณมูลค่าในการท ารายการด้วย วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to 
Earning Approach : P/E) จะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าในการท ารายการ โดยการน าก าไรสุทธิ (Net Income) ตามที่ปรากฏในงบ
การเงินของฉบับตรวจสอบงวดประจ าปีของ T ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  คูณกับค่าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
ก าไรสุทธิ (P/E Ratio) และมาค านวณหามูลค่าที่เข้าท ารายการ โดยใช้ก าไรสุทธิ ณ ส้ินงวด  ตามที่ปรากฏในงบการเงินฉบับ
ตรวจสอบของ T ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามตาราง ดังนี้ 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ก าไรสุทธิ 25.81 ล้านบาท 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (P/E Ratio) ย้อนหลัง 360 วัน 

จากวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนคณะกรรมการจะมีมติอนุมัติเข้าท ารายการดังกล่าว  ทั้งนี้สามารถ
ค านวณมูลค่ากิจการตามวิธีหาค่าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
ธุรกิจของบริษัท  ได้ดังนี้ 
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ช่วงเวลาที่ใช้ในการค านวณ P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 
ค่าเฉลี่ย มูลค่าหุ้น

กิจการ  
จ านวนวันท า
การย้อนหลัง 

ระยะเวลา TRC SCN TAKUNI SR SRICHA 
(ล้าน
บาท) 

7 วันย้อนหลัง 31 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 36.93 21.84 56.26 20.64 46.31 36.40 939.48 

15 วันย้อนหลัง 18 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 37.58 21.98 55.11 21.12 46.11 36.38 938.97 

30 วันย้อนหลัง 26 มิ.ย. 60 - 8 ส.ค. 60 38.56 22.60 54.27 20.82 45.42 36.33 937.68 

60 วันย้อนหลัง 15 พ.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 39.97 24.31 55.31 20.52 43.96 36.81 950.07 
90 วันย้อนหลัง 27 มี.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 35.65 26.64 57.56 19.85 51.51 38.24 986.97 

120 วันย้อนหลัง 10 ก.พ. 60 - 8 ส.ค. 60 34.06 28.03 55.36 19.79 54.53 38.35 989.81 

180 วันย้อนหลัง 14 พ.ย. 59 - 8 ส.ค. 60 32.79 30.90 51.90 20.73 55.38 38.34 989.56 
270 วันย้อนหลัง 5 ก.ค. 59 - 8 ส.ค. 60 31.12 32.26 45.54 112.93 49.88 54.34 1,402.52 
360 วันย้อนหลัง 16 ก.พ. 59 - 8 ส.ค. 60 30.85 33.62 46.56 92.86 40.92 48.96 1,263.66 

ที่มา: SETSMART 

จากตารางข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาน ามูลค่ากิจการของ T ที่มีมูลค่าสูงสุดและต่ าสุดมา
ค านวณหามูลค่าที่เหมาะสมในการเข้าท ารายการตามตาราง ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

กรณี 
มูลค่าหุ้น
กิจการ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
จากงบการเงิน T-Holding  

ณ 31 ธ.ค. 2559 
มูลค่าในการท ารายการ 

กรณีมูลค่ากิจการสูงสุด 1,402.52 0.01 1,402.53 

กรณีมูลค่ากิจการต่ าสุด 937.68 0.01 937.69 
 
 

ดังนั้น จากการประเมินมูลค่าในการท ารายการโดยการน าก าไรของ T คูณด้วยค่าเฉลี่ย P/E Ratio ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจ านวน 5 บริษัท จะได้มูลค่าในการท า
รายการอยู่ระหว่าง 937.69 – 1,402.53 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาในการเข้าท ารายการที่ 313.45 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นมูลค่าตกลงตามสัญญาโอนกิจการ  ก่อนหักหนี้สินของ T-Holding ในวันโอนกิจการเท่ากับ 624.24 – 
1,089.08 ล้านบาท หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 199.15 ถึงร้อยละ 347.45 ของราคาในการเข้าท ารายการ 
 

4) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 
การประเมินมูลค่าในการท ารายการตามวิธีนี้ เป็นวิธีที่ค านึงถึงผลการด าเนินงานของ T ในอนาคต โดยการ

ค านวณหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม การ
ค านวณหากระแสเงินสดอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินของ T ในระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – 2565) (ปี 2560 จัดท า
ประมาณการเพียง 6 เดือนหลังของปี 2560) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานธุรกิจของ T และด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going 
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Concern Basis) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึ้น และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน  
โดยระยะเวลาภายหลังประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสมมติฐานบนหลักแห่งความระมัดระวัง 
(Conservative Basis) ก าหนดอัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี  ซึ่งการเติบโตจะปรับตัวเข้าสู่ระดับการเติบโตเพิ่มขึ้น
ของเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยาว หลังจากนั้นจึงน ากระแสเงินสดสุทธิส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to 
Equity: FCFE) มาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (Cost of Equity : Ke) ของบริษัทซึ่งเป็น
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าในการเข้าท ารายการในครั้งนี้ และน ามูลค่าหุ้นกิจการของ T มาค านวณหามูลค่าที่เหมาะสมในการ
ท ารายการ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับราคาที่ใช้ในการท ารายการ  

 

ค าอธิบายข้อสมมติฐานทีส่ าคญัที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ 
การประมาณการทางการเงินของ T จัดท าขึ้นเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 -2565 (ปี 2560 จัดท า

ประมาณการเพียง 6 เดือนหลังของปี 2560) โดยอ้างอิงจากงบการเงินประจ าปีของ  T ที่ฉบับตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ระหว่างปี 2558-2559 และงบการเงินท่ีจัดท าโดยฝ่ายจัดการของ T งวด 6 เดือนส้ินสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของ T โดยอ้างอิงข้อมูล แผนธุรกิจ และสมมติฐานท่ีได้รับจาก T อาทิ งบ
การเงิน และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของ
หุ้นกิจการของ T และน าไปค านวณหามูลค่าที่เหมาะสมในการท ารายการน้ัน เป็นไปเพื่อน าไปเปรียบเทียบกับราคาในการเข้า
ท ารายการในครั้งนี้เท่านั้น โดยหากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ T รวมทั้ง
สภาพเศรษฐกิจภายใน T มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากสมมติฐานที่ก าหนด มูลค่าในการท ารายการที่ประเมิน
ได้ตามวิธีนี้ย่อมจะต้องเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยในการจัดท าสมมติฐานประมาณการทางการเงินของกิจการครั้งนี้  ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจะค านึงถึงหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) และจะเน้นเรื่องการคงไว้ตามข้อมูลที่
เกิดขึ้นจริงเป็นส าคัญ 

 

1. ประมาณการรายได้ 
T ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและติดตั้งมาตรวัด และรับเหมา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบมาตรวัด

อัตราการไหลของของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรมในกลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มส ารวจปิโตรเลียม กลุ่ม
โรงผลิตไฟฟ้า และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเป็นหลัก โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้โดยการแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ รายได้จากการขายและบริการ และรายได้จากการก่อสร้าง ดังนี้ 

 

1.1 รายได้จากการขายและบริการ 
รายได้จากการขายและบริการของ T นั้น ประกอบด้วยการจ าหน่ายและติดตั้ง มาตรวัดอัตราการไหลของ

ของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม การให้บริการซ่อมบ ารุง 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
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และบริการเพิ่มขึ้นในอนาคต  ซึ่งมีแผนธุรกิจที่จะขยายกลุ่มลูกค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมทั่วไป  ในส่วนงานของผู้จัด
จ าหน่ายมาตรวัดท่ออากาศในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และระบบบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน  ซึ่งมีจ านวนกลุ่ม
ลูกค้าที่กว้างขวางกว่าในปัจจุบันที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มส ารวจปิโตรเลียม และ กลุ่ม
โรงผลิตไฟฟ้า  ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วบางส่วน (รายละเอียดตาม 1.8.1)  
โดยมีเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.00 ต่อปี และเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตในช่วงระยะ 3 ปีย้อนหลังพบว่ามี
อัตราการเติบโตของรายได้ในส่วนน้ีเฉล่ีย ร้อยละ 11.34 ส าหรับประมาณการรายได้จากการขายและบริการในปีประมาณการ
นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากแผนธุรกิจและสมมติฐานของผู้บริหารของ T แล้ว  จึงก าหนดอัตราการเติบโต
ของรายได้ในอนาคตเท่ากับร้อยละ 10.00 ต่อปี และในครึ่งปีหลังของปี 2560 ซึ่งทาง T ได้รับค าส่ังซื้อที่จะส่งมอบในปี 2560 
แล้วจ านวน 49.26 ล้านบาท  รวมถึงได้ได้รับแจ้งจากผู้บริหารของ  T ว่าในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาค าส่ังซื้อเพิ่มเติมอีก
ประมาณ 30.00 ล้านบาท   นอกจากนี้อาจมีค าส่ังซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปี  ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงได้พิจารณาบนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) ก าหนดการรับรู้เพียง 2 ใน 3 ของค าส่ังซื้อเพิ่มเติมที่อยู่
ระหว่างการเจรจา และไม่นับรวมค าส่ังซือ้ที่อาจจะได้รับในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2560  ดังนั้นจึงประมาณการายได้ครึ่งปีหลัง
ของปี 2560 เท่ากับ 69.25 ล้านบาท 

 

1.2 รายได้จากการก่อสร้าง 
รายได้จากการก่อสร้างคือ รายได้จากการรับเหมา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบมาตรวัดอัตราการไหล

ของของเหลว และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรมใน กลุ่มปิโตรเลียม กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มส ารวจปิโตรเลียม กลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า 
และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างย้อนหลัง 2 ปี ระหว่างปี 2558 – 2559 เท่ากับ 23.86 
ล้านบาท  และ 95.53 ล้านบาท ในขณะที่ 6 เดือนของปี 2560 เท่ากับ 27.16 ล้านบาท  ส าหรับประมาณการรายได้จากการ
ก่อสร้างในปีประมาณการน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้จากการก่อสร้างในครึ่งปีหลังของปี 2560 โดย
อ้างอิงตาม มูลค่างานคงเหลือรอรับรู้รายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน. 2560 ที่จะรับรู้ภายในปี 2560 รวมทั้งส้ิน 10 โครงการ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะส้ัน และมีบางโครงการเป็นคงเหลือรอรับรู้รายได้มาจากปี 2559 โดยมีโครงการที่จะรับรู้เต็ม
จ านวนในปี 2560 ทั้งสิ้น 8 โครงการ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ T ในครึ่งปีหลังของปี 2560 จะมีงานโครงการท่ีคาด
ว่าจะได้รับอีกจ านวน 4 โครงการ มูลค่า 11.79 ล้านบาท  ซึ่งไม่ได้น ารายได้จาก 4 โครงการดังกล่าว เข้ามารวมในประมาณ
การรายได้ในครั้งนี้  ส าหรับสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้ในช่วงระยะเวลาประมาณการ  เนื่องจากรายได้ใน
ส่วนดังกล่าวอาจมีการแปรผันตามงบลงทุนของกลุ่มลูกค้าและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก  ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาสมมติฐานบนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) ก าหนดให้มีอัตราการเติบโตของรายได้ เท่ากับ 
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉล่ียย้อนหลัง 10 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.24 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ   
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2. ประมาณการอัตราก าไรขั้นต้น 
2.1 อัตราก าไรขั้นต้นของรายได้จากการขายและบริการ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาอัตราก าไรขั้นต้นของรายได้จากการขายและบริการย้อนหลัง 2 ปี 
ระหว่างปี 2558 - 2559 ที่อัตรารอ้ยละ 25.65 และ 30.54 ในขณะที่ 6 เดือนของปี 2560 ซึ่งมีแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้น  อัน
เนื่องมากจากการเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ  ซึ่งมีคุณภาพท่ีดีกว่ามาตรฐานก าหนด  ซึ่งมีอัตราก าไร
ขั้นต้นท่ีดีขึ้น  รวมถึงการขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมใหม่ เช่น กลุ่มลูกค้าอตุสาหกรรมทัว่ไป  ส าหรับการประมาณการอัตรา
ก าไรขั้นต้นจากการขายและบริการน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสมมตฐิานบนหลักแห่งความระมัดระวงั 
(Conservative Basis) ก าหนดอตัราก าไรขั้นต้นของรายได้จากการขายและบริการเท่ากับร้อยละ 32.69 โดยอ้างอิงจากอตัรา
ก าไรขั้นต้นที่ปรับเพิ่มขึ้น ตัง้แต่ป ี2558 – 2560 (ม.ค. - มิ.ย.) ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

 
2.2 อัตราก าไรขั้นต้นของรายได้จากการก่อสร้าง  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาอัตราก าไรขั้นต้นของรายได้จากการก่อสร้างย้อนหลัง 2 ปี ระหว่างปี 
2558 - 2559 ท่ีอัตราร้อยละ 17.57 และ 18.61 ในขณะที่ 6 เดือนของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 15.96 ส าหรับการประมาณการ
อัตราก าไรขั้นต้นจากการก่อสร้างนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสมมติฐานบนหลักแห่งความระมัดระวัง 
(Conservative Basis) ก าหนดอัตราก าไรขั้นต้นของรายได้จากการก่อสร้างในครึ่งปีหลังของปี 2560 เท่ากับอัตราก าไรขั้นต้น
ของงบประมาณงานคงเหลือรอรับรู้รายได้ในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 27.68 ซึ่งมาจากโครงการพิเศษที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะส่ง
มอบภายใน 2560 เท่านั้น  ส าหรับช่วงระยะเวลาที่เหลือในประมาณการระหว่างปี 2561 – 2565  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงพิจารณาบนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) ก าหนดสมมติฐานอัตราก าไรขั้นต้นของรายได้จากการ
ก่อสร้างเท่ากับร้อยละ 17.38 โดยอ้างอิงจากอัตราก าไรขั้นต้นของรายได้จากการก่อสร้างเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 – 
2560 (ม.ค. - มิ.ย.) ให้คงที่ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

(ก.ค. - ธ.ค.)      
รายได้จากการขายและบริการ 69.26 177.07 194.78 214.26 235.69 259.26 
อัตราก าไรขั้นต้น - ขายและบริการ 32.69% 32.69% 32.69% 32.69% 32.69% 32.69% 
รายได้จากการก่อสร้าง 73.60 104.03 107.40 110.88 114.47 118.18 
อัตราก าไรขั้นต้น - ก่อสร้าง 27.68% 17.38% 17.38% 17.38% 17.38% 17.38% 
อัตราก าไรขั้นต้น – รวม 30.11% 27.02% 27.25% 27.47% 27.68% 27.89% 
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3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแบ่งโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขายและบริการของ T ออกเป็น 6 ประเภท และ

ก าหนดข้อสมมติฐานส าหรับค่าใช้จ่ายที่ส าคัญแต่ละประเภท ดังนี้. 
3.1 ค่าใช้จา่ยจากการเชา่และเบี้ยประกัน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการคา่ใช้จ่ายจากการเช่า ซึ่งประกอบไปดว้ย คา่เช่าส านกังาน คา่เชา่
ยานพาหนะ คา่เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าเบี้ยประกัน 

3.1.1 ค่าเช่าส านักงาน  
ปัจจุบันส านักงานของ T มีทั้งหมด 2 แห่ง คือ ส านักงานท่ีระยองและส านักงานท่ีกรงุเทพฯ ในส่วนของ
ส านักงานท่ีระยองนั้น ทาง T ได้มีการยา้ยที่ตัง้มาอยู่บนท่ีดินของทาง T ตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ท า
ให้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป ทาง T จะไม่มีค่าใช้จา่ยจากการเช่าส านักงานท่ีระยอง ในส่วนของ
ส านักงานท่ีกรุงเทพฯ T ไดม้ีการเซ็นสัญญาเชา่เป็นรายปี ในอตัราค่าเชา่รวมเดือนละ 30,000 บาท  โดย
ตั้งแตใ่นอดตีจนถงึปัจจุบันยังไมเ่คยมีการปรับขึ้นของค่าเชา่ดังกล่าว  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ T 
พบว่าไม่มีนโยบายการปรับราคาค่าเช่าส านักงานดงักล่าว  แต่ทั้งนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พจิารณา
บนสมมติฐานแห่งความระมดัระวัง (Conservative Basis) ก าหนดสมมติฐานการปรับขึ้นของค่าเชา่
ดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติโดยปรับอัตราคา่เช่าร้อยละ 10.00 ทุก ๆ 3 ปี 

3.1.2 ค่าเช่ายานพาหนะ 
ในปัจจุบัน T มีสัญญาเช่ายานพาหนะจ านวน 1 สัญญา ซึง่จะสิ้นสุดสัญญาในเดือนสิงหาคม ปี 2561 
โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร T ยังไม่มีแผนจะต่อหรือท าสัญญาเช่ายานพาหนะเพิม่ในอนาคต 

3.1.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการคา่เชา่เครื่องเอกสารโดยมีอัตราการเติบโตของค่าใชจ้่ายเท่ากับ
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) เฉล่ีย 10 ปี ย้อนหลัง ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.00  ต่อปี (ที่มา: ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)  ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

3.2 ค่าใช้จา่ยสาธารณูปโภค  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการคา่ใช้จ่ายสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบไปด้วยคา่ไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 

ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีอตัราการเติบโตของคา่ใช้จา่ยเทา่กับอัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) เฉล่ีย 10 ปี ย้อนหลัง ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 2.00  ต่อปี (ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
3.3 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการขาย  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย ซึง่ประกอบไปด้วย ค่าน้ ามัน ค่าใช้จา่ย
ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง คา่โทรศัพท์ เป็นต้น โดยการก าหนดอตัราคา่ใช้จา่ยเกี่ยวกับการขายในอัตราร้อยละ 
4.68 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นอัตราค่าใชจ้่ายเกีย่วกับการขายต่อรายได้รวมเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 (ม.ค. - 
มิ.ย.) โดยจะใช้อตัราดงักลา่วคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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3.4 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับบุคลากร  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส และ

ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ เกี่ยวกับบุคลากร ที่ปรึกษาที่การเงินอิสระได้แบง่พนักงานออกเป็น 3 กลุ่มคือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ พนักงาน
ทั่วไป จากข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร T มีนโยบายปรับเงินเดือนให้กับพนักงานร้อยละ 0 – 5 ต่อปี และที่ผ่านมา 
T มีนโยบายจ่ายเงินโบนัสไม่ต่ ากว่า 1 เดือน แต่ในปี 2560 เนื่องจากในครึ่งปีแรกผลประกอบการของ T ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและพิจารณางดการจา่ยเงินโบนัสในปี 2560 แต่ทัง้นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสมมตฐิานบนหลักแหง่
ความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยก าหนดใหม้ีอัตราการเติบโตของเงินเดือนเทา่กับร้อยละ 5 ต่อปี และมีการจา่ยเงิน
โบนัสต่อปี ๆ ละ 2 เดือน ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในการประมาณการครั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการวา่ T จะมกีาร
ว่าจา้งพนักงานระดับ ผู้จัดการ และพนักงานท่ัวไปเพิ่มขึ้นในปี 2560 จ านวน 1 รายและ 4 รายตามล าดับ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้รับ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ T โดยมีคา่ใช้จา่ยเกี่ยวกับบุคลากรต่อปี ๆ ละ 20.06 – 24.29 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

 
3.5 ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  

ในการประเมินคา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าเส่ือมราคา
ของสินทรัพย์ โดยใชว้ิธเีส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้
ของสินทรัพย์ ยกเว้นท่ีดินซึง่มีอายุการใช้งานไม่จ ากัด โดยก าหนดให้ อาคาร มีอายุการตัดค่าเส่ือมราคาเป็นเวลา 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี และ อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านกังาน 3 และ 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการตัดคา่เส่ือมราคาของบรษิัท 

 
3.6 ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ซึง่ประกอบไปด้วย คา่ธรรมเนียม ค่าใช้จา่ย
เบ็ดเตล็ด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง แบบฟอร์มพนักงาน เป็นต้น โดยมีอตัราการเติบโตของค่าใชจ้่ายเท่ากับ
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) เฉล่ีย 10 ปี ย้อนหลัง ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.00  ต่อปี (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

 
4. ต้นทุนทางการเงิน  

ต้นทุนทางการเงินน้ัน ประกอบด้วย ทางการเงินจากการกู้ยืม และ ต้นทุนทางการเงินจากสัญญาเชา่ซื้อทาง
การเงิน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร T มีแผนท่ีจะคืนเงินกูย้ืมที่คงเหลือ จ านวน 2 ล้านบาทภายในปี 2560 และในปี 2560 ได้มี
การเซ็นสัญญากูย้ืมฉบับใหม่กับธนาคารแห่งที่ 1 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดตาม 1.8.6)เป็นจ านวนเงิน 5 ล้าน
บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยปีท่ี 1-3 เท่ากับร้อยละ 3.00 ต่อปี และ และปีท่ี 4-7 เท่ากับร้อยละ MLR ต่อป ี(โดยปัจจุบันผู้ให้กู้ได้
ประกาศก าหนดอตัราดอกเบีย้ MLR เท่ากับร้อยละ 6.875 ต่อป)ี จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ T มีนโยบายช าระเงินกู้ทัง้ส้ิน
ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ในส่วนของสัญญาเช่าทางการเงนิน้ัน ในปัจจุบัน T มีสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน 8 ฉบับ 
และสัญญาทั้งหมดจะสิ้นสุดภายในปี 2563 ซึ่งทาง T แจง้วา่ T ไม่มีนโยบายท าสัญญาเชา่ทางการเงินเพิม่เตมิอีกในอนาคต  
โดยในระยะเวลาประมาณการ  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาก าหนดสมมติฐานวา่ ทาง T จะไมม่ีการกู้ยืมเพิ่มขึน้  
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เนื่องจาก T จะมุง่เน้นการเติบโตในส่วนของงานขายและบริการเปน็หลัก  ส าหรับในส่วนของงานกอ่สร้าง T จะอาศยัเงินทุน
หมุนเวยีนของกจิการท่ีได้รับจากผลก าไรจากการด าเนินงาน  และวงเงินกูย้ืมหมุนเวียนที่ทาง T มีกบัสถาบันการเงินในปัจจุบัน 

 
5.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการอัตราภาษเีงินได้นิติบคุคลเท่ากับร้อยละ 20.00 ของก าไรสุทธิตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 
 
6. ประมาณการเงินทุนหมุนเวียน 
6.1 ลูกหนี้การคา้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐานลูกหน้ีการคา้ของ T โดยอา้งองิจากข้อมูลในอดีต 
(ปี 2558 - ป ี2559 และงวด 6 เดอืนปี 2560) T มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียระหว่าง 34 – 75 วัน ซึง่ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียที่ 58 วัน ซึง่เป็นระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของชว่งเวลาดงักลา่ว 

 
6.2 เจ้าหน้ีการคา้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐานลูกหน้ีการคา้ของ T โดยอา้งองิจากข้อมูลในอดีต 
(ปี 2558 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560)  T มีระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียระหว่าง 67 - 79 วัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาช าระหนี้เฉล่ียที่ 74 วัน ซึง่เป็นระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ียของชว่งเวลาดังกล่าว 

 
6.3 สินค้าคงเหลือ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐานสินค้าคงเหลือของ T โดยอา้งองิจากข้อมูลใน
อดีต (ปี 2557 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) T มีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียระหว่าง 8 - 15 วัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียที ่10 วัน ซึง่เปน็ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียของชว่งเวลาดังกลา่ว 

 
7. ประมาณการลงทุน 

เนื่องจาก  T เป็นธุรกิจผู้จดัจ าหน่าย (Trading) และบริการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไมใ่ช่ธุรกิจที่พ่ึงพงิการลงทุน
ขนาดใหญ่รวมทัง้ข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประกอบกับ แผนธุรกิจ T ที่ไม่มีนโยบายลงทุนในอนาคต ดงันั้นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลดงักล่าว บนหลักความระมัดระวงั (Conservative Basis) ก าหนดสมมติฐานวา่ไม่
มีการลงทุนตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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ตารางประมาณการผลการด าเนินงานของ T 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2560 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
(ก.ค. – ธ.ค.) 

รายได้จากการขายและบริการ 69.26 124.24 177.07 194.78 214.26 235.69 259.26 

รายได้จากการก่อสร้าง 73.60 100.76 104.03 107.40 110.88 114.47 118.18 

รายได้อื่น ๆ 0.06 0.52 0.35 0.89 0.97 1.07 1.18 
รวมรายได้ 142.91 225.52 281.45 303.06 326.11 351.23 378.61 

ต้นทุนจากรายได้จากการบริการและการขาย 46.62 78.95 119.20 131.12 144.23 158.65 174.52 

ต้นทุนจากรายได้จากการก่อสร้าง 53.23 76.05 85.94 88.73 91.60 94.57 97.63 
รวมต้นทุนจากการขายและบริการและก่อสร้าง 99.85 155.00 205.14 219.84 235.83 253.22 272.15 

ก าไรขั้นต้น 43.07 70.52 76.31 83.22 90.28 98.00 106.46 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 23.06 40.24 40.40 42.31 40.84 42.92 45.38 
ก าไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 20.01 30.28 35.91 40.91 49.44 55.08 61.08 

ต้นทุนทางการเงิน 0.64 1.47 0.71 0.33 0.02 - - 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 19.37 28.82 35.20 40.58 49.41 55.08 61.08 

ภาษีเงินได้ 3.87 5.76 7.04 8.12 9.88 11.02 12.22 
ก าไรสุทธิ 15.49 23.05 28.16 32.46 39.53 44.07 48.87 
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8. ประมาณการมูลค่ากระแสเงินสด 
อัตราส่วนคดิลด 

อัตราส่วนคดิลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะใช้อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (Ke) 
ซึ่งค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมสูีตรการค านวณ ดงันี ้

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(Ke) โดยที่ 

= Rf + β ( Rm - Rf ) 

Risk Free Rate (Rf) = อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยอายุ 30 ปี ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 
3.49 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 (ท่ีมา: ThaiBMA) 

Beta (β) = เป็นค่าเฉลี่ยความแปรปรวน ของหุ้นของบริษัทท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ย้อนหลัง 2 ปี* (รายวัน) โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเฉลี่ย Beta จาก SR  ซึ่งได้ค่า 
Beta เท่ากับ 1.05 (ท่ีมา: efinance) 

Market Return (Rm) = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มท าการวันแรก ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาประมาณ 42 ปี ตั้งแต่
ปี 2518-2560 (ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2560) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.75 ต่อป ี(ท่ีมา: SETSMART) 

ทั้งนี้ เมื่อน าตัวแปรดังกล่าวมาค านวณ จะได้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ของ SR ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
ของ SR คาดหวังและเป็นต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ในการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.26 ต่อปี 

หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของ SR (รายวัน) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึง 8 สิงหาคม 2560 
เนื่องจาก SR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 

 
มูลค่ากระแสเงินสดหลังจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value of Cash Flow) 
ประมาณมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

Terminal Value โดยที่ = ((FCFE6 x (1 + G)) / (Ke – G) 
FCFE6 = มูลค่ากระแสเงินสดสุทธิส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปีท่ี 6 (ปี 2566) 
G = อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปีอย่างต่อเนื่องไปตลอดภายหลังปีประมาณการ 

(Going Concern Basis) ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี  โดยเป็นสมมติฐานของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระที่พิจารณา โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับอัตราการ
เจริญเติบโตในช่วงปีท่ีเกินจากปีประมาณการไปน้ัน ซึ่งจะปรับตัวเข้าสู่ระดับของการเติบโต
ของเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว 

Ke = อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.26 ต่อปี 
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จากข้อมูลและสมมตฐิานดังกลา่วข้างต้น สามารถค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดส าหรับส่วนของผู้
ถือหุ้น และได้มูลค่าในการท ารายการ ดงันี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)  
รายละเอียด ปี 2550  

(ก.ค.-ธ.ค.) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ก าไรสุทธิ 15.49 28.16 32.46 39.53 44.07 48.87 

 + รายการปรับปรุงที่ไม่ใช่เงินสด 2.14 4.21 4.21 0.56 0.35 0.34 
 + รายการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน และให้สินเชื่อ- 

สุทธิ 5.37 (0.09) (0.80) (0.87) (0.95) (1.04) 
 + ลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ (จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์) - - - - - - 
 + รายการกู้เพิ่ม (ช าระคืนเงินกู้ยืม) และการเพิ่มทุนจาก

การท ารายการ-สุทธิ (3.36) (4.93) (5.84) (1.43) - - 
กระแสเงินสดสุทธิส าหรับส่วนผู้ถือหุ้น 19.65 27.35 30.03 37.79 43.46 48.17 
มูลค่ากระเงินสดหลังจากระยะเวลาประมาณการ  - - - - 366.85 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิส าหรับส่วนผู้ถือ
หุ้น 18.64 22.71 21.83 24.04 24.19 202.17 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 313.57      
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17.78      
บวก เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน 10.96      
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิส าหรับส่วน
ของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 342.31      
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  ของ T-Holding ณ 31 ธ.ค. 2559 0.01      
มูลค่าในการท ารายการ 342.32      

 
การประเมินมูลค่าในการท ารายการโดยวิธนีี้ จะได้มูลค่าในการท ารายการเท่ากับ 342.32 ล้านบาท ซึ่งมี

มูลค่าสูงกว่าราคาในการเขา้ท ารายการที่ 313.45 ล้านบาท ซึง่เป็นมูลค่าตกลงตามสัญญาโอนกิจการ  ก่อนหกัหนี้สนิ
ของ T-Holding ในวนัโอนกิจการเท่ากับ 28.87 ล้านบาท หรือ สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 9.21 ของราคาในการเข้าท า
รายการ 
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของสมมตฐิาน (Sensitivity Analysis) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของสมมติฐานในการจัดท า

ประมาณการทางการเงิน  โดยพิจารณาถึงกรณีเลวรา้ยที่อาจเกดิขึ้นได้ (Worst Case Scenario Analysis)  ทั้งนีเ้นื่องจาก
สมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจัดท าประมาณการเกีย่วกับรายไดจ้ากการขายและบริการน้ัน เป็นอัตราการ
เติบโตตามมมุมองของผู้บริหารของ T คือร้อยละ 10.00 ในปีประมาณการ  ซึ่งสูงกวา่อัตราการเตบิโตของเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว  ซึ่งหาก T มีผลประกอบการท่ีไมเ่ป็นไปตามแผนธุรกิจระหวา่งปี 2560 – 2565 จะกระทบต่อผลประกอบการและ
กระแสเงินสดในการด าเนินการ ของ T และส่งผลต่อมูลค่าในการเข้าท ารายการ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึได้พิจารณา
เติบโตในกรณีเลวรา้ยที่อาจเกิดขึน้ได้  โดยก าหนดให้อัตราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายและบริการในแต่ละปีเท่ากับ ร้อย
ละ 3.24 ซึ่งเท่ากับอัตราการเตบิโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) โดยอา้งอิงข้อมูลเฉล่ียย้อนหลัง 10 ป ี
(ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย) โดยก าหนดให้สมมติฐานอื่น ๆ คงเดิม  ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของมูลคา่ในการเขา้ท ารายการ ดังนี ้
 

มูลค่าเหมาะสม  
มูลค่าในการท า

รายการ 
(ล้านบาท) 

เปรียบเทียบกับ
ราคาในการท า

รายการ 

กรณีปกติ 342.32 9.21% 

กรณีรายได้จากการขายและบริการเติบโตตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศ 261.60 (16.54%) 
 

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของสมมติฐานท่ีส าคัญ คือ การปรับอัตราการเติบโตของรายได้
จากการขายและบริการในแต่ละปีเท่ากับ ร้อยละ 3.24 ซึ่งเท่ากับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP 
Growth) โดยอา้งองิข้อมูลเฉล่ียย้อนหลัง 10 ปี (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึ่งส่งผลใหมู้ลคา่ในการเขา้ท ารายการ ลดลง
ต่ าสุด จาก 342.32 ล้านบาทในกรณีปกติ เหลือ 261.60 ล้านบาท 

 
การประเมินมูลค่าในการท ารายการด้วยวธิีมูลค่าปจัจุบันของกระแสเงินสด จะได้มูลค่า เท่ากับ 261.60 – 

342.32 ล้านบาท  มูลค่าอยู่ระหว่างราคาในการเข้าท ารายการที่ 313.45 ล้านบาท ซึ่งเปน็มูลค่าตกลงตามสัญญาโอน
กิจการ  ก่อนหกัหนี้สนิของ T-Holding ในวนัโอนกิจการต่ ากว่าราคาในการท ารายการเท่ากับ 51.85 และ สูงกว่าราคา
ในการท ารายการ 28.87 ล้านบาท หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 16.54 และ สูงกว่าในอัตราร้อยละ 9.21 ของราคาใน
การท ารายการ 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าในการท ารายการ ด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน
ไป ท าให้ได้มูลค่าในการท ารายการ โดยสรุปดังนี ้

 
ตารางสรุปเปรียบเทียบความเหมาะสมของการประเมินมูลคา่ในการท ารายการโดยวธิีต่าง ๆ 

วิธีประเมินมูลค่า 
มูลค่าในการท า

รายการ 
ราคาในการ
ท ารายการ1 

สูงกว่า )ต่ ากว่า (  
มูลค่าในการ 
ท ารายการ  

สูงกว่า )ต่ ากว่า (  
มูลค่าในการ 
ท ารายการ 

 )บาท(  (บาท) )บาท(  (%) 
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี 40.06 313.45 (273.39) (87.22%) 

2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี 43.48 313.45 (269.97) (86.13%) 
3.1) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี 

92.13 - 110.95 313.45 (202.50) - (221.33) (64.60%) - (70.61%) 

3.2) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อก าไรสุทธิ 

937.69 – 1,402.53 313.45 624.24 - 1,089.08 199.15% - 347.45% 

4)  วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดสุทธิ 

261.60 – 342.32 313.45 (51.85) – 28.87 (16.54%) – 9.21% 

ที่มา: การประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 
สรุปวิธีการประเมินมูลค่าในการท ารายการที่เลือกใช้ 

1) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted  Cash Flow Approach : DCF) 
   การประเมินมูลค่าในการท ารายการด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นการประเมินมูลค่าโดยอ้างอิงการจัดท า
ประมาณการทางการเงินของบริษัท และการค านวณอัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสม โดยการจัดท าประมาณการทาง
การเงินจะอ้างอิงสมมติฐานในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งสมมติฐานส่วนใหญ่อ้างอิงข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการในอดีต แผน
ธุรกิจ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ข้อมูลอุตสาหกรรมและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจมีความเปล่ียนแปลงไป
ในอนาคตทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆ  ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานต่างๆ อาจมีความไม่แน่นอน  เนื่องจากผล
การด าเนินงานของ T พึ่งพิงกับการประมูลงานโครงการ และการจัดจ าหน่ายสินค้าส าหรับส่วนงานของกลุ่มลูกค้าปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี เป็นหลัก  ซึ่งอาจมีการแปรผันตามงบลงทุน และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก รวมถึงความสามารถในการชนะประมูล  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคลาดเคล่ือนของประมาณการ  แต่ทั้งนี้ เนื่องจาก  T ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
จึงไม่มีราคาตลาดที่ท าการซื้อขายด้วยอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุน   ที่สะท้อนถึงการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
ความสามารถในการท าก าไร ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม   ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดบางประการ  แต่การประเมินมูลค่าด้วยวิธี
นีพ้ิจารณาถึงความสามารถในการท าก าไร และความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต (Going Concern) 
ของ T แล้ว  ดังนั้นการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าในการเข้าท ารายการ 
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สรุปวิธีการประเมินมูลค่าในการท ารายการ ที่ไม่ได้เลือกใช้ 
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) และวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjust Book Value 

Approach : ABV) 
ในการประเมิณมูลค่าในการท ารายการด้วยวิธมีูลค่าทางบัญช ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใ้ช้รายงานงบ

การเงินฉบับตรวจสอบปี 2559 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในการค านวณ ส่วนวธิีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีจะมีการ
ปรับปรุงรายการต่าง ๆ ทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากในงบการเงินท่ีแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ให้เป็น
มูลค่า ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกดิความถูกต้องของสถานะทางการเงินมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การค านวณโดยสองวิธีนี้ จะ
ไม่ได้ค านึงถึงการด าเนินธุรกจิในอนาคต ความสามารถในการแขง่ขันของ T แนวโน้มของภาวะเศรษฐกจิและภาพรวมของธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับ T ในอนาคต ดังนั้น จึงท าให้การประเมินมูลค่าในการท ารายการดว้ยสองวิธีนี้ อาจจะไม่สะท้อนราคาในการท า
รายการท่ีแท้จริงซึ่งมีการประกอบธุรกิจอยา่งต่อเนื่องในอนาคต (Going Concern) ได้อย่างเหมาะสม 

 
2) วิธีเปรียบเทียบอัตราสว่นราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV) และ 

วิธีเปรียบเทียบอัตราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (Price to Earning Approach : P/E) 
การประเมินมูลค่าในการท ารายการดว้ยสองวิธีนี้ เป็นวิธีที่น าค่าเฉล่ียของอัตราสว่นราคาตลาดต่อก าไร (P/E) 

และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของบริษทัจดทะเบยีนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคยีงกับธุรกิจของบริษัท
จ านวน 5 บริษัท มาคูณกับอัตราส่วนก าไรสุทธิ (Net Income) และมูลค่าตามบัญชีของบริษัท (Book Value) เพื่อให้ได้มูลคา่หุ้น
กิจการของ T และน ามาค านวณหามูลคา่ในการท ารายการ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้อัตราส่วน
ก าไรสุทธ ิ(Net Income) และมูลค่าตามบัญชีของบริษัท (Book Value) ไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จรงิของกจิการ เนื่องจากมูลค่า
ดังกล่าวไม่ได้สะท้อนมูลคา่ของกจิการและความสามารถท าก าไรในอนาคต ดงันั้นอัตราส่วนก าไรสุทธิ (Net Income) และ
มูลค่าตามบัญชีของบริษัท (Book Value) ซึง่เป็นตัวคูณของ คา่เฉล่ียอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธ ิ (P/E) อัตราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ไม่มีความเหมาะสมในการประเมินมูลคา่ในการท ารายการเพื่อให้ได้ราคาในการท ารายการท่ี
แท้จริง 
 
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าท า
รายการ 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการค านวณหามูลค่าราคาที่เหมาะสมในการท ารายการมีความเห็น
ว่า วิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)  ซึ่งเป็นวิธีที่ค านวณ
มูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นการประเมินมูลค่าในการท ารายการโดยอ้างอิงการจัดท าประมาณการทางการเงินของ
บริษัท  และการค านวณอัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสม   ซึ่งได้สะท้อนเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ซึ่งให้
ราคาอยู่ในช่วง 261.60 – 342.32 ล้านบาท  ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่าราคาในการท ารายการเท่ากับ 51.85 ล้านบาทและ สูงกว่าราคา
ในการท ารายการ 28.87 ล้านบาท หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 16.54 และ สูงกว่าในอัตราร้อยละ 9.21 ของราคาในการท า
รายการ  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาในการเข้าท ารายการ ที่ราคา 313.45 
ล้านบาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผล  
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3.2 ความสมเหตุสมผลของราคาหุ้นสามัญของบริษัท (SR) เพื่อใช้ช าระเป็นค่าตอบแทนในการท ารายการ  
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการซือ้และรับโอนกิจการของบริษทั เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด (“T-Holding”)  

ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ซึ่งเป็นการรับโอนซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และสิทธิทั้งหมด
ใน T-Holding โดยมีมูลค่าตกลงในสัญญาโอนกิจการรวม 313.45 ล้านบาท  ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของ  T-Holding ที่บริษัท
ได้รับ คือ หุ้นสามัญของบริษัท เทคโทรนิค จ ากัด (“T”) จ านวน 59,998 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วของ T  ส าหรับการช าระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการท้ังหมดดังกล่าวแบ่งเป็นเงินสด 45.00 ล้านบาท และ
ส่วนที่เหลือจ านวน 268.45 ล้านบาท  บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยก าหนดราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น  ให้แก่นายต่อโชค เล้าลือ
ชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ  และผู้บริหารของ  T-Holding  และ T  นอกจากนี้บริษัทจะแต่งตั้ง
นายต่อโชค เล้าลือชัย เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าผู้บริหาร และ กรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทภายหลัง
การท ารายการ 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาสมเหตุสมผลของราคาในการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ของบริษัท  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช าระค่าตอบแทนในส าหรับการท ารายการ  
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมหลายวิธี  รวมทั้งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อดี
และข้อเสียของวิธีประเมินมูลค่ายุดติธรรมในแต่ละวิธี  เพื่อประกอบการประเมินมูลค่าในการท ารายการตามทฤษฎีทางการเงนิ
ที่เป็นท่ียอมรับทั่วไป 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) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E) 

4) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
5) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 
ในการจัดท ารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาส าหรับการท า

รายการในครั้งนี้ โดยพิจารณาอ้างอิงจากแผนธุรกิจ สมมติฐาน ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท เป็นส าคัญ ภายใต้ข้อ
สมมติฐานว่าข้อมูลและที่ได้รับมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นจริงในสถานการณ์และข้อมูลที่รับรู้ได้ในปัจจุบัน  โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาใช้วิธีทางการเงินในการประเมินมูลค่าดังนี้ 

วิธีประเมินมูลค่าหุ้นของ
บริษัท 

วิธี
จัดท า 

ข้อจ ากัดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1. วิธีมูลค่าตามบัญชี  
(Book Value 
Approach) 

✓ เน่ืองจาก การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยวิธีน้ีจะไม่ได้ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจใน
อนาคต ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและภาพรวม
ของธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติในอนาคต ดังน้ัน จึงท าให้การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
วิธีน้ี อาจจะไม่สะท้อนราคาหุ้นท่ีแท้จริงของกิจการซึ่งมีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเน่ืองใน
อนาคต (Going Concern) ได้อย่างเหมาะสม 
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วิธีประเมินมูลค่าหุ้นของ
บริษัท 

วิธี
จัดท า 

ข้อจ ากัดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตาม
บัญชี  
(Adjusted Book Value: 
ABV) 

✓ เน่ืองจาก การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยวิธีน้ีจะไม่ได้ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจใน
อนาคต ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและภาพรวม
ของธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติในอนาคต ดังน้ัน จึงท าให้การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
วิธีน้ี อาจจะไม่สะท้อนราคาหุ้นท่ีแท้จริงของกิจการซึ่งมีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเน่ืองใน
อนาคต (Going Concern) ได้อย่างเหมาะสม 

3.1 วิธีเปรียบเทียบ
อัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบัญชี  
(Price to Book Value 
Approach: P/BV) 

✓ เน่ืองจาก การใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท (BVPS) ไม่ได้สะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริงของ
กิจการ และมูลค่าดังกล่าวไม่ได้สะท้อนความสามารถท าก าไรในอนาคต  เป็นเพียงการน า
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ณ ขณะใดขณะหน่ึงมาคูณด้วยอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบัญชี (P/BV)  ของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท  

3.2 วิธีเปรียบเทียบ
อัตราส่วนราคาตลาดต่อ
ก าไรสุทธิ 

(Price to Earning 
Approach: P/E) 

✓ เน่ืองจาก การใช้อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ไม่ได้สะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริงของกิจการ 
และมูลค่าดังกล่าวไม่ได้สะท้อนความสามารถท าก าไรในอนาคต  เป็นเพียงการน าก าไรสุทธิ
ต่อหุ้นมาคูณด้วยอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (P/E)  ของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
ใกล้เคียงกับบริษัท 

4. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคา
ตลาด  

(Market Price Approach) 

✓ การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นการอ้างอิงข้อมูลราคาซื้อขายหุ้น
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะสะท้อนถึงมูลค่าหุ้นของบริษัทตามอุป
สงค์และอุปทานในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนไว้แล้ว 
ซึ่งนักลงทุนจะพิจารณาจากข่าวสารและข้อมูลท่ีเปิดเผย การคาดการณ์ผลประกอบการใน
อนาคต ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถด้านการแข่งขัน ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริษัท สภาวะการซื้อขายโดยรวมหรือสภาพเศรษฐกิจแล้ว ดังน้ัน ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทด้วยวิธี
ราคาตลาดมีความเหมาะสม 

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

✓ เนื่องจาก ข้อสมมติฐานต่าง ๆ มีความไม่แน่นอน อาทิ ความสามารถในการรักษาฐานลูกค้า
การขายและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ การประมูลงานโครงการรับเหมาต่าง ๆ และการรักษาฐาน
ลูกค้าของงานบ ารุงรักษาสถานีบริการส าหรับยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผล
ประกอบการในอนาคตของบริษัท อาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ หรือท าให้ข้อสมมติฐานท่ี
ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป 

  
 ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการจัดท าการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์แต่ละวิธีดังที่
แสดงไว้ในตารางข้างต้น 
การประเมินมูลค่าหุ้นของแตล่ะวิธีมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) 
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้ค านวณโดยใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ ขณะใด

ขณะหนึ่ง หารด้วยจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกิจการที่ค านวณได้จากวิธีนี้อาจไม่
สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ในปัจจุบัน รวมทั้งมิได้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอนาคต และ
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมโดยรวม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมูลงบการเงินรวมฉบับสอบทานของ 
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่จัดท าโดยบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 300.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่
จ าหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว  300.00 ล้านบาท 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 433.73 ล้านบาท 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 78.56 ล้านบาท 
ก าไรสะสม 88.89 ล้านบาท 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (10.59) ล้านบาท 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 4.11 ล้านบาท 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  894.70 ล้านบาท 
จ านวนหุ้นสามัญท่ีจ าหน่ายแล้ว  600.00 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 1.49 บาท/หุ้น 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดเพื่อค านวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง

ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งวิธีนี้จะได้มูลค่าหุ้นสามัญของ 
บริษัท เท่ากับ 1.49 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  โดย
เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการรับโอนกิจการในครั้งนี้ที่ก าหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น  ต่ ากว่าเท่ากับ
2.01 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ 57.43 ของราคาในการท ารายการ 

 
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV) 

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้ค านวณโดยใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  ตามงบการเงินรวม ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง มาท าการปรับปรุงรายการต่าง ๆ เพื่อให้สะท้อนฐานะทางการเงินและมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท  
จากนั้นจึงน ามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีปรับปรุงแล้วมาหารด้วยจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 
 

การปรับปรุงมูลคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของรายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยพิจารณาจาก 

รายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ 
คอนซัลแทนท์ จ ากัด โดยได้จัดท ารายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ท าการประเมินราคาสินทรัพย์ของ
บริษัท จ านวนรายงานประเมิน 8 รายงาน ซึ่งท าการประเมินมูลค่าในช่วงวันท่ี 20 - 22 สิงหาคม 2560 มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ถึง
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วันท่ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดท ารายงานฉบับนี้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้
เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินมูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีได้  โดยสามารถสรุปผลการปรับปรุงมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ได้ดังนี ้
 

ตารางปรับปรับปรุงมูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์จากรายงานประเมินโดยผู้ประเมินราคาอสิระ 
รายการทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี 

ณ 30 มิ.ย. 2560 
(บาท) 

ราคา
ประเมิน 
(ล้านบาท) 

ส่วน
ปรับปรุง 
เพิ่ม / (ลด) 
(บาท) 

วิธีประเมินมูลค่า 

สินทรัพย์ต้ังอยู่ที่ส านักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ 
อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะและ
อุปกรณ์ติดตั้งยานพาหนะ 

12.77 21.00 8.23 วิธีต้นทุนทดแทน 

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเดิม สาขาพิษณุโลก 
สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0.00* 11.25 11.25 วิธีคิดจากรายได้ 
เครื่องจักรอุปกรณ ์ 3.74 6.48 2.74 วิธีคิดต้นทุนทดแทน 
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเดิม สาขาก าแพงเพชร 
สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0.00* 11.96 11.96 วิธีคิดจากรายได้ 
เครื่องจักรอุปกรณ ์ 3.91 6.91 3.00 วิธีคิดต้นทุนทดแทน 
สินทรัพย์ต้ังอยู่ที่ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย 2 คูหา 8.20 11.20 3.00 วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด 
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.62 11.29 8.67 วิธีคิดจากรายได้ส าหรับมูลค่า

สิทธิการเช่าท่ีดิน และ วิธีต้นทุน
ทดแทนส าหรับ มูลค่าสิ่งปลูก
สร้าง 

ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 0.00 4.15 4.15 วิธีต้นทุนทดแทน 
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขา วิภาวดี 
สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3.42 3.85 0.43 วิธีคิดจากรายได้ส าหรับมูลค่า

สิทธิการเช่าท่ีดิน และ วิธีต้นทุน
ทดแทนส าหรับ มูลค่าสิ่งปลูก
สร้าง 

ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 0.00 3.67 3.67 วิธีต้นทุนทดแทน 
รวม 34.66 91.76 57.10  

หมายเหตุ : * รายการดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินเต็มมูลค่าแล้วตั้งแต่ปี 2557 จึงท าให้มูลค่าตามบัญชี  ณ 30 
มิถุนายน 2560 มีค่าเท่ากับ 0 
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ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระใชข้้อมูลงบการเงินฉบับสอบทานของบริษทั วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบยีน
ช าระแล้ว 300.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว  300.00 ล้านบาท 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 433.73 ล้านบาท 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 78.56 ล้านบาท 
ก าไรสะสม 88.89 ล้านบาท 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (10.59) ล้านบาท 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 4.11 ล้านบาท 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  - ก่อนปรับปรุง 894.70 ล้านบาท 
ปรับปรุงรายการทางบัญชี   
บวก ส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ  57.10 ล้านบาท 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น – ภายหลังการปรับปรุงรายการทางบัญชี  951.80 ล้านบาท 
จ านวนหุ้นสามัญท่ีจ าหน่ายแล้ว  600.00 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นภายหลังการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี 1.59 บาท/หุ้น 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดเพื่อค านวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง

ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี 
ของ บริษัท เท่ากับ 1.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  
โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการรับโอนกิจการในคร้ังนี้ที่ก าหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น  ต่ ากว่า
เท่ากับ1.91 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ 54.57 ของราคาในการท ารายการ 
 

3) วิธีการเปรียบเทียบกบัอัตราสว่นราคาของบริษทัที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั (Market Multiples 
Approach) 
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของตลาด  เป็นวิธีที่น าอัตราส่วนด้านราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันมาอ้างอิงเพื่อสะท้อนราคาตลาดที่นักลงทุนทั่วไปมีต่อบริษัท และ/หรือ ธุรกิจ ในช่วง
เวลานั้น  อัตราส่วนที่จะน ามาเปรียบเทียบ ได้แก่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio) และ 
อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio) 

ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปข้อมูลของบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภทเดยีวกันหรือใกล้เคียงกัน ดงันี้ 
1. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (sector: ENERG) หรือหมวดธุรกิจ

บริการรับเหมาก่อสร้าง (sector: CONS) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร (sector: RESOURC) หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (sector: PROPCON) 
ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งสิ้น 93 บริษัท 
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2. เป็นบริษัทท่ีมีข้อมูลตลาด ข้อมูลอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
ก าไรสุทธิ (P/E) ครอบคลุมในช่วงย้อนหลัง 360 วันท าการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ในการ
ประเมินมูลค่าหุ้น โดยย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เมื่อที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระพิจารณาจากเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ท าให้มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบได้ทั้งส้ิน 87 
บริษัท 

3. เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์  ระบบมาตรวัด และ/หรือ ติดตั้งท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ แก๊สปิโตรเลียม เมื่อที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระพิจารณาจากเกณฑด์ังกล่าวแล้ว ท าให้มบีริษทัจด
ทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบได้ทั้งสิ้น 4 บริษัท (ไม่รวมบริษัท) 

ดังนั้น จากหลักเกณฑ์ขา้งต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึเลือกใช้บริษัทจดทะเบียนท่ีมีเกณฑ์ตามก าหนดจ านวน 
4 บริษัท มาเป็นบริษัทท่ีใช้ในการเปรียบเทียบในการค านวณ ดงัตอ่ไปน้ี 

บริษัท หลักทรัพย์ 
กลุ่ม

อุตสาหกรรม/ 
หมวดธุรกิจ 

วันที่เข้าซื้อ
ขายวันแรก 

ลักษณะธุรกิจ 

บริษัท ทีอาร์ซี คอน
สตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

TRC บริการรับเหมา
ก่อสร้าง 
(CONS) 

22 ธ.ค. 2548 TRC ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบ
ท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง
โรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนา
โครงการและการลงทุน 

บริษัท สแกน 
อินเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

SCN พลังงานและ
สาธารณูปโภค 
(ENERG) 

23 ก.พ. 2558 SCN ประกอบธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุ รกิจ ท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่ง
ก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยาน
ยนต์ ธุรกิจออกแบบ ผลิต รับเหมา ติดตั้งและซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซใน
รถยนต์ ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ และธุรกิจอื่น ๆ เช่น 
ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจร้าน
สะดวกซ้ือ ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่น 
ๆ 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 

TAKUNI ทรัพยากร 
(RESOURC) 

19 ส.ค. 2557 TAKUNI ประกอบธุ รกิจค้าก๊ าซปิ โตร เลียมเหลว 
(Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม 
คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จ าหน่ายแก๊ส LPG บริษัท เป็น
ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงท่ีได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ท า
หน้าท่ีจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม 2.ธุรกิจขนส่งแก๊ส LPG เป็นผู้ขนส่ง
แก๊สLPG และแอมโมเนีย ท าหน้าท่ีขนส่งก๊าซให้กับ
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บริษัท หลักทรัพย์ 
กลุ่ม

อุตสาหกรรม/ 
หมวดธุรกิจ 

วันที่เข้าซื้อ
ขายวันแรก 

ลักษณะธุรกิจ 

บริษัทและลูกค้า 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 
ใ ห้บริ การก่ อสร้ า งแก๊ สและน้ ามั น  ในลั กษณะ 
Engineering Procurement Construction (EPC)4 . 
ธุรกิจติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เป็นผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ 
LPG และ NGV ส าหรับยานยนต์ 5. ธุรกิจบริการ
ทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรมส าหรับระบบงานท่อก๊าซและ
อปุกรณ์นิรภัยส าหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไป
จนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซส าหรับยาน
ยนต์ ต าม ท่ีกฎหมายก าหนด  6 .  ธุ ร กิ จพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ขณะน้ีอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจ 

บริษัท ศรีราชาคอน
สตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

SRICHA บริการรับเหมา
ก่อสร้าง 
(CONS) 

2 ก.ค. 2555 SRICHA  ด าเนินธุรกิจให้บริการงานก่อสร้างงานโลหะ
ให้กับผู้รับเหมาหลักและจากบริษัทเจ้าของโครงการ
โดยตรง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานลูกค้าส่วน
ใหญ่  โดยแบ่งงานบริการด้านวิศวกรรมออกเป็น 1) 
งานโครงสร้างเหล็ก โดยเป็นผู้ออกแบบรายละเอียด 
จัดหาวัสดุ จัดประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
รองรับท่อ เพื่อใช้ส าหรับเป็นทางเดินของเหลวต่าง ๆ 
และ โครงสร้าง เหล็ก เพื่ อรับรอง เครื่ อ งจักร  ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  ตามแบบท่ีลูกค้าก าหนด 2) งาน
ประกอบและติดตั้งระบบท่อ ได้แก่ ประกอบติดตั้ง และ
เชื่อมท่อท่ีใช้ในการล าเลียงของเหลวและก๊าซ เช่น 
น้ ามัน และสารท าลายต่าง ๆ เป็นต้น  ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมหนักต่าง ๆ อาทิ เช่น โรงงานปีโครเคมี โรง
กลั่นน้ ามัน และโรงผลิตไฟฟ้า 3) งานประกอบและ
ติดตั้งถังบรรจุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้แก่ การ
ประกอบและติดตั้งถึงบรรจุของเหลว  เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมท้ังงานติดตั้งของหนัก ท่ีใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ที่มา: SETSMART 
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3.1) วิธีการเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าตามบัญช ี(Price to Book Value Approach : P/BV) 
การค านวณมูลค่าหุ้นกิจการด้วยวิธีนี้ค านวณโดยใช้ข้อมูลมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share; 

BVPS) จากงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มาคูณกับค่าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio ; 
PBVR) ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท โดยหลักเกณฑ์ในการใช้เลือกคู่เทียบ (Peer 
Group) ในการประเมินราคาดังตารางข้างต้น 

ส าหรับการค านวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทด้วยวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีนั้น 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBVR) ตั้งแต่วันท าการสุดท้ายก่อนหน้า
วันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท  ย้อนหลังเป็นเวลา 360 วันท าการหรือตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท  

ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 2560 
สินทรัพย์รวม 1,185.43 
หน้ีสินรวม 290.86 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 894.57 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) 1.4910 

 
ช่วงเวลาที่ใช้ในการค านวณ P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) ค่าเฉลี่ย ราคาต่อหุ้น 

(บาท) จ านวนวันท า
การย้อนหลัง 

ระยะเวลา TRC SCN TAKUNI SRICHA 

7 วันย้อนหลัง 31 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 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 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดเพื่อค านวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง

ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจากการค านวณมูลค่าตาม
บัญชีต่อหุ้น (BVPS) ของบริษัท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท  เท่ากับ 1.4910 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การประเมิน
มูลค่าหุ้นด้วยวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี โดยการน ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คูณ
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ด้วยค่าเฉลี่ย P/BV Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท
จ านวน 4 บริษัท จะได้มูลค่าหุ้นอยู่ระหว่าง 3.58 – 4.46 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการรับโอนกิจการในคร้ังนี้ที่ก าหนด
ไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่าเท่ากับ 0.08 – 0.96 บาทต่อหุ้น หรือ สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 2.29 และ ร้อยละ 27.43 ของ
ราคาในการท ารายการ 

 
3.2) วิธีการเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (Price to Earning Approach : P/E) 

การค านวณมูลค่าหุ้นโดยวธิีค านวณโดยใชมู้ลค่าของหุ้นโดยการน าก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) จากงบ
การเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มาคูณกับค่าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนที่มี
การประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท โดยหลักเกณฑ์ในการใช้เลือกคู่เทียบ (Peer Group) อ้างอิงคู่เทียบจากวิธีการ
เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV) ข้างต้น 

ส าหรับการค านวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทด้วยวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธินั้น ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (PER) ตั้งแต่วันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการ
เกี่ยวโยงกันของบริษัท  ย้อนหลังเป็นเวลา 360 วันท าการหรือตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท ข้อมูลทางการเงินของบริษัท  
ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 2560 

ก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด 74.39 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 600.00 
มูลค่าก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.1240 

 
ช่วงเวลาที่ใช้ในการค านวณ P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) ค่าเฉลี่ย ราคาต่อหุ้น 

(บาท) จ านวนวันท า
การย้อนหลัง 

ระยะเวลา TRC SCN TAKUNI SRICHA 

7 วันย้อนหลัง 31 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 36.93 21.84 56.26 46.31 40.34 5.00 
15 วันย้อนหลัง 18 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 37.58 21.98 55.11 46.11 40.20 4.98 
30 วันย้อนหลัง 26 มิ.ย. 60 - 8 ส.ค. 60 38.56 22.60 54.27 45.42 40.21 4.99 

60 วันย้อนหลัง 15 พ.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 39.97 24.31 55.31 43.96 40.88 5.07 
90 วันย้อนหลัง 27 มี.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 35.65 26.64 57.56 51.51 42.84 5.31 

120 วันย้อนหลัง 10 ก.พ. 60 - 8 ส.ค. 60 34.06 28.03 55.36 54.53 42.99 5.33 

180 วันย้อนหลัง 14 พ.ย. 59 - 8 ส.ค. 60 32.79 30.90 51.90 55.38 42.74 5.30 
270 วันย้อนหลัง 5 ก.ค. 59 - 8 ส.ค. 60 31.12 32.26 45.54 49.88 39.70 4.92 
360 วันย้อนหลัง 16 ก.พ. 59 - 8 ส.ค. 60 30.85 33.62 46.56 40.92 37.99 4.71 
ที่มา : SETSMART 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดเพื่อค านวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจากการค านวณมูลค่าก าไร
สุทธิต่อหุ้น (EPS) ของบริษัท มูลค่าก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท  เท่ากับ 0.1240 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การประเมิน
มูลค่าหุ้นด้วยวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าก าไรสุทธิต่อหุ้น โดยการน ามูลค่าก าไรสุทธิต่อหุ้น 
คูณด้วยค่าเฉลี่ย P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
บริษัทจ านวน 4 บริษัท จะได้มูลค่าหุ้นอยู่ระหว่าง 4.71 – 5.33 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการรับโอนกิจการในคร้ังนี้ที่
ก าหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่าเท่ากับ 1.21 – 1.83 บาทต่อหุ้น หรือ สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 34.57 – 52.29 ของ
ราคาในการท ารายการ 

 

4) วิธีมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
การประเมินราคาหุ้นโดยวิธีราคาตลาดถัวเฉล่ียน้ าหนัก เป็นวิธีการที่สะท้อนมูลค่าตลาดตามอุปสงค์และอุปทาน ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายของนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะพิจารณาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ข้อมูลภาวะตลาดโดยรวม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบทั้งต่อผลประกอบการของบริษัท สภาวะการซื้อขายโดยรวม หรือ สภาพเศรษฐกิจ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช้วิธีการประเมินมูลค่าตลาด โดยอ้างอิงราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักหุ้นสามัญของบริษัท  
(SR) ที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังในช่วง 7 วันท าการติดต่อกันจนไปถึง 360 วันท าการ โดย
ย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี  8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ T-Holding ด้วยวิธีการรับโอนกิจการท้ังหมด โดยก าหนดมูลค่าส่ิงตอบ
แทนเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท และออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 
76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า 313.45 ล้านบาท โดย
รายละเอียดของการประเมินมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดสามารถค านวณได้ดังนี้ 

ตารางแสดงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั ย้อนหลังนับจากวนัที ่8 สิงหาคม 2560 
ระยะเวลาที่ใช้
ในการค านวณ 

 

ช่วงเวลาในการ
ค านวณ 

ปริมาณซื้อ
ขายรวม            
(หุ้น) 

มูลค่าการซื้อ
ขายรวม 
(บาท) 

อัตราหมุนเวียน
การซื้อขายเฉลี่ย 

(%) 

ราคาหุ้นถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก   
(บาทต่อหุ้น) 

7 วันย้อนหลัง 31 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 3,224,762 9,301,560 0.08 2.88 
15 วันย้อนหลัง 18 ก.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 13,821,894 41,781,269 0.15 3.02 

30 วันย้อนหลัง 26 มิ.ย. 60 - 8 ส.ค. 60 22,604,174 67,776,066 0.13 3.00 
60 วันย้อนหลัง 15 พ.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 49,676,166 143,180,978 0.14 2.88 
90 วันย้อนหลัง 27 มี.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 171,757,428 536,171,382 0.32 3.12 

120 วันย้อนหลัง 10 ก.พ. 60 - 8 ส.ค. 60 237,794,782 746,589,540 0.33 3.14 
180 วันย้อนหลัง 14 พ.ย. 59 - 8 ส.ค. 60 1,026,810,457 3,452,132,741 0.95 3.36 
270 วันย้อนหลัง 5 ก.ค. 59 - 8 ส.ค. 60 1,214,203,116 3,988,984,075 0.76 3.29 

360 วันย้อนหลัง 16 ก.พ. 59 - 8 ส.ค. 60 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 ซึ่งมีมูลค่าต่ า
กว่าราคาในการท ารายการ เท่ากับ 0.14 และ 0.62 บาทต่อหุ้น  หรือ ต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ 4.00 และ ร้อยละ 17.71 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดเพื่อค านวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง

ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
วธิมีูลค่าหุ้นตามราคาตลาด โดยอ้างอิงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหุน้สามัญของบริษัท (SR) ที่ท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังในช่วง 7 วันท าการติดต่อกันจนไปถึง 360 วันท าการ จะได้มูลค่าหุ้นอยู่
ระหว่าง 2.88 – 3.36 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  โดย
เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการรับโอนกิจการในคร้ังนี้ที่ก าหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าเท่ากับ 
0.14 – 0.62 บาทต่อหุ้น หรือ ต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ 4.00 และ ร้อยละ 17.71 ของราคาในการท ารายการ 

 
ทั้งนี้ ในช่วง 360 วันท าการย้อนหลัง คือ ตั้งแต่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 8 สิงหาคม 2560 ราคาปิดสูงสุดของหุ้น

สามัญของบริษัทเท่ากับ 4.10 บาทต่อหุ้น และราคาปิดต่ าสุดเท่ากับ 1.82 บาทต่อหุ้น 
 

 
  

4.10 บาท ณ 19 มกราคม 2560 

1.82 บาท ณ 12 ตุลาคม 2559 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
                                                       บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้า | 111 
 

5) วิธีมูลค่าปจัจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 
5.1) กรณีธุรกิจปกตขิองบริษทั 

การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี้ เป็นวิธีที่ค านงึถงึผลการด าเนินงานของบริษัท ในอนาคต โดยการค านวณหา
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยอตัราคดิลดที่เหมาะสม การค านวณหากระแส
เงินสดอา้งองิจากประมาณการทางการเงินของบรษิัท ในระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – 2565) (ป ี2560 จัดท าประมาณการ
เพียง 6 เดือนหลังของปี 2560) โดยตัง้อยู่บนพ้ืนฐานธุรกิจของบรษิัท และด าเนินต่อไปอยา่งต่อเนือ่ง (Going Concern Basis) 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคัญเกิดขึ้น และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน  โดยระยะเวลา
ภายหลังประมาณการท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสมมติฐานบนหลักแหง่ความระมัดระวัง (Conservative Basis) 
ก าหนดอัตราเติบโตเทา่กับร้อยละ 1.00 ต่อปี  ซึ่งการเติบโตจะปรับตัวเขา้สู่ระดับการเติบโตเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในระยาว หลังจากนั้นจึงน ากระแสเงินสดสุทธิส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity: FCFE) มาคิดลดให้เป็น
มูลค่าปัจจุบันดว้ยอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (Cost of Equity : Ke)  

 
ค าอธิบายข้อสมมติฐานทีส่ าคญัที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ 

การประมาณการทางการเงินของบริษัท จัดท าขึ้นเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 (เริ่มเดือนกรกฎาคม 
2560) ถึง ปี 2565 โดยใช้งบการเงินงวด 6 เดือน ส้ินสุด วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 เป็นงบการเงินรวมที่จัดท าโดยบริษัท  ซึ่งสอบ
ทานและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของบริษัท โดย
อ้างอิงข้อมูล แผนธุรกิจ และสมมติฐานที่ได้รับจากบริษัท อาทิ งบการเงิน รายงานประจ าปี และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ทั่วไป และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลค่าส่ิงตอบแทนจากการท ารายการในครั้งนี้เท่านั้น โดยหากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจภายในบริษัท มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากสมมติฐานที่ก าหนด 
มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ตามวิธีนี้ยอ่มจะต้องเปล่ียนแปลงไปด้วยเชน่กัน โดยในการจัดท าสมมติฐานประมาณการทางการเงินของ
กิจการครั้งนี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะค านึงถึงหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) และจะเน้นเรื่องการคงไว้ตาม
ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นส าคัญ 

 
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
เงินอิสระจึงได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐานท่ีส าคัญ โดยแบ่งโครงสร้างรายได้ของบริษัท  ตามกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภท ดังนี้ 

1.1 รายได้จากธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT) 
เนื่องด้วยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยธุรกิจ

หลักจาก 2 ส่วน คือ รายได้จากการขายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการวัดส่วนประกอบและค่าพลังงานของก๊าซ
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ธรรมชาติ และรายได้จากงานโครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทางที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงก าหนดข้อสมมติฐาน เพื่อใช้ในการจัดท าประมาณการของบริษัท  แบ่งแยกตามโครงสร้างรายได้ของธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดังนี้ 

1) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของการขายและติดตัง้อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการวดัส่วนประกอบและคา่พลังงาน
ของกา๊ซธรรมชาต ิ
ส าหรับรายได้จากส่วนงานดังกล่าวระหว่างปี 2557 – 2559 เท่ากับ 39.69 ล้านบาท 54.10 ล้านบาท และ 

23.83 ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2560 เท่ากับ 21.13 ล้านบาท  ส าหรับสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการ
เติบโตของรายได้ในช่วงระยะเวลาประมาณการ  เนื่องจากรายได้ในส่วนดังกล่าวอาจมีการแปรผันตามงบลงทุนของกลุ่มลูกค้า
และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก  แต่ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทที่มีมุมมองการเติบโตในอัตราร้อยละ 7.00 ในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ  ซึ่งสามารถเติบโตได้ดีกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศที่ร้อยละ 3.24  ตาม
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉล่ียย้อนหลัง 10 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)  ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาและก าหนดสมมติฐานก าหนดอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 7.00 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ  โดยมีรายได้ระหว่าง 42.27 ล้านบาท – 59.28 ล้านบาทในช่วงระยะเวลาประมาณการ  

2) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของงานโครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างสถานวีัดและระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 
รายได้ส่วนของธุรกิจย่อยงานโครงการเป็นงานโดยมีรายได้ระหว่างปี 2557 – 2559 และงวด 6 เดือนของป ี

2560 เท่ากับ 1,284.13 ล้านบาท 671.97 ล้านบาท 475.02 ล้านบาท และ 33.63 ล้านบาท ตามล าดับ  โดยส าหรับงวดครึ่งปี
หลังของปี 2560 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการจากมูลค่างานคงเหลือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ส าหรับงวดปี 
2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 60.07 ล้านบาท  ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและแผนธุรกิจของบริษัท  ส าหรับ
รายได้จากกลุ่มธุรกิจย่อยดังกล่าว  พึ่งพิงกับงานโครงการลงทุนขนาดใหญ่จากผู้ประกอบการในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  รวมถึง
ความสามารถในการชนะการประมูลโครงการในแต่ละช่วงเวลา   ถึงแม้ว่าเมื่อพิจารณารายได้ในส่วนธุรกิจย่อยดังกล่าว  จะมี
อัตราลดลงตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา  แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เติบโตตามเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  ดังนั้นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงพิจารณาก าหนดสมมติฐานอัตราการเติบโตของรายได้ในส่วนธุรกิจย่อยดังกล่าวตลอดระยะเวลาประมาณการ
เท่ากับละ 3.24 ต่อปี  ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉล่ียย้อนหลัง 
10 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 

1.2 รายได้จากธุรกิจกลุ่มธุรกจิพลังงานทางเลือก (ENG) 
เนื่องด้วยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก ประกอบด้วยหลักจาก 4 ส่วน คือ รายได้จากธุรกิจ

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ รายได้จากการขายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานบ ารุงรักษาสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ รายได้จากงานโครงการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ และ
รายได้จากงานบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาสมมติฐานท่ี
ส าคัญ เพื่อใช้ในการจัดท าประมาณการของบริษัท แบ่งแยกตามโครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก ดังนี้ 
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1) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์
ปัจจุบันบริษัทด าเนินธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ภายใต้ชื่อ “สยามราช” จ านวน 2 

แห่ง ได้แก่ สถานีบริการสาขาวิภาวดี และสถานีบริการสาขาบางนา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาสมมติฐาน โดย
อ้างอิงข้อมูลจากการเติบโตของปริมาณยอดขายก๊าซธรรมชาติส าหรับรถยนต์ในอดีต 3 ปี ย้อนหลัง (2557-2559 และ งวด 6 
เดือนของปี 2560) และปรับราคาเฉล่ียต่อหน่วยเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.00 (ที่มา : 
ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

รายละเอียด 2560 
 (ก.ค. - ธ.ค.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาวิภาวดี 
จ านวนยอดขาย (ล้านกิโลกรัม) 4.62 10.44 10.52 10.60 10.67 10.75 
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย (บาท) 10.11 10.25 10.46 10.67 10.88 11.10 
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา 
จ านวนยอดขาย (ล้านกิโลกรัม) 4.62 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 

ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย (บาท) 10.38 10.52 10.73 10.95 11.16 11.39 
หมายเหตุ: ราคาจ าหน่ายเฉลี่ยต่อหน่วยของสาขาวิภาวดแีตกตา่งจากสาขาบางนา  เนื่องจากการให้ส่วนลดกบักลุ่มรถแท็กซี่ และรถบริการสาธารณะ

ในแต่ละเขต 
 

2) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของการขายและติดตัง้อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวเนื่องกบังานบ ารงุรักษาสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติ  ส าหรับยานยนต ์
ส าหรับรายได้จากส่วนงานดังกลา่วระหว่างปี 2557 – 2559 เทา่กบั 20.17 ล้านบาท 8.73 ล้านบาท และ 

37.06 ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2560 เทา่กบั 7.30 ล้านบาท  จากการพิจารณาสมมตฐิานจากการเติบโต
ในอดีตและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ซึ่งรายได้ในส่วนดังกล่าวมีการแปรผันตามงบลงทุนของกลุ่มลูกค้าและภาวะเศรษฐกิจเป็น
หลัก  ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจึงได้พิจารณาสมมติฐานซึ่งได้ก าหนดอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและติดตั้ง 
จากอตัราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวซี่งเท่ากับอตัราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP 
Growth) โดยอา้งองิข้อมูลเฉล่ียยอ้นหลัง 10 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.24 ต่อปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

3) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของงานโครงการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับรถยนต์ 
ส าหรับรายได้จากงานในส่วนดังกล่าวระหว่างปี 2557 – 2559 เท่ากับ 56.62 ล้านบาท 100.44 ล้านบาท 

และ51.83 ล้านบาทตามล าดับ  ส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2560 เท่ากับ 42.11 ล้านบาท  ส าหรับสมมติฐานในประมาณการที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทและข้อมูลมูลค่างานคงเหลือที่รอรับรู้
รายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะรับรู้ภายในปี 2560 (Backlog) จ านวน 166.11 ล้านบาท  ส าหรับสมมติฐานเกี่ยวกับ
อัตราการเติบโตของรายได้ในช่วงระยะเวลาประมาณการ  เนื่องจากรายได้ในส่วนดังกล่าวอาจมีการแปรผันตามงบลงทุนของ
กลุ่มลูกค้าและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก  ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดสัดส่วนการเติบโตของรายได้จากงาน
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โครงการ เท่ากับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวซีง่เท่ากับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP Growth) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.24 ต่อปี โดยอ้างอิงข้อมูลเฉล่ียย้อนหลัง 10 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

4) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของงานบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แบ่ง

สัญญาการบ ารุงรักษาเป็น สัญญาการบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) และ 
สัญญาการบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติอื่น ๆ โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ได้รับข้อมูลว่า จากการประมูล
สัญญาบ ารุงรักษาสถานีบริการของปตท. ในอดีต มีจ านวนสัญญาทั้งหมด 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  จึงก าหนดประมาณการ
ในการได้รับสัญญาบ ารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. 1 สัญญาต่องวด  (เฉล่ียงวดละ 2 ปี แบ่งการรับรู้รายได้เท่าๆ กัน)  โดย
ก าหนดให้รับรู้รายได้ประมาณปีละ 126.18 ล้านบาท  ซึ่งเป็นมูลค่าการรับรู้ของงวดสัญญาปัจจุบันตลอดระยะเวลาประมาณ
การ และในส่วนของลูกค้าอื่น ๆ จากข้อมูลลูกค้าในอดีต รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้ (Backlog)  และ จากการสัมภาษณ์ทางผู้บริหาร
ของบริษัท ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันบริษัทสามารถรักษาจ านวนสัญญาเท่ากับจ านวนในอดีต ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้
ก าหนดสมมติฐานโดยพิจารณาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ข้อมูลในอดีต โดยประมาณการจ านวนของสัญญาการบ ารุงรักษา
สถานีบริการอื่น ๆ 29 สัญญาต่อปี และมูลค่าของสัญญาเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อเฉล่ีย 
10 ปี ย้อนหลัง (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

 
รายละเอียด 2560  

(ก.ค. - ธ.ค.) 
2561 2562 2563 2564 2565 

ลูกค้าปตท. 
จ านวนสัญญา 1 1 1 1 1 1 
การรับรู้รายได้เฉลี่ยต่อสัญญา 
(ล้านบาท) 

126.18* 126.18 126.18 126.18 126.18 126.18 

ลูกค้าอื่น ๆ 
จ านวนสัญญา 29 29 29 29 29 29 

การรับรู้รายได้เฉลี่ยต่อสัญญา 
(ล้านบาท) 

2.66 3.11 3.17 3.23 3.30 3.36 

หมายเหตุ : *เนื่องจากรายได้จากสัญญาการบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ของ ปตท. นั้นค านวณจากยอดจ าหน่ายก๊าซของ
สถานีบริการคูณกับราคาซ่อมบ ารุงต่อหน่วย ดังนั้น รายได้ในช่วงเวลาดังกลา่วจึงเป็นรายได้จากการประมาณการของบริษัท 
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1.3 รายได้จากกลุ่มธุรกิจปั๊มอตุสาหกรรม (EPS) 
สมมติฐานเกี่ยวกับการขายและติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม 
ธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรมมีรายได้จากการออกแบบและจ าหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ซึ่ง
ให้คงอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 5.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
เจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในทุกปีของทางบริษัทและจากความหลากหลายของสินค้าซึ่งสามารถรองรับความต้องการ
ของลูกค้าที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากระบบป๊ัมอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง จึง
ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรมผันแปรค่อนข้างน้อย 
 

1.4 รายได้อืน่ 
รายได้อื่นที่ส าคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายได้ค่าคอมมิชชั่น รายได้จากการบริการในต่างประเทศ รายได้

ค่าเช่าและดอกเบี้ยรับ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐาน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท
และการอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต 3 ปี ย้อนหลัง (2557-2559 และ งวด 6 เดือนของปี 2560) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1.32 ร้อยละ 
1.16 ร้อยละ 1.51 และร้อยละ 2.74 ตามล าดับ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาไม่น าสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้
รวมของงวด 6 เดือนของปี 2560 เข้ามาค านวณ  เนื่องจากฐานรายได้งวด 6 เดือนของปี 2560 ของบริษัทต่ ากว่าปกติ  ซึ่ ง
บริษัทมีประมาณการท่ีจะได้รับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560  ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณา
ก าหนดสมมติฐานอัตรารายได้อื่นต่อรายได้รวมของบริษัทเท่ากับค่าเฉล่ียระหว่างปี 2557-2559 ในสัดส่วนร้อยละ 1.33 ของ
รายได้รวมและนับรวมเฉพาะรายได้จากการด าเนินงานปกติเท่านั้น  โดยไม่นับรวมก าไรพิเศษทางบัญชี  ดังนั้นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้คงอัตราดังกล่าวตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
2.  ประมาณการก าไรขั้นต้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแบ่งโครงสร้างก าไรขั้นต้นของบริษัท ออกเป็น  3 ประเภท ตามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  (Metering and Pipeline Transmission : MPT) 2.กลุ่มธุรกิจ
พลังงานทางเลือก (Energy Business Group : ENG) 3.กลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems : 
EPS) โดยใช้การถัวเฉล่ียของอัตราส่วนก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) แต่ละกลุ่มธุรกิจตามสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของแต่
ละกลุ่มธุรกิจย่อย โดยอ้างอิงข้อมูลในอดีตย้อนหลัง 3 ปี (2557-2559 และ งวด 6 เดือนปี 2560) และตัดค่าผิดปกติ (Outlier) 
ซึ่งมีค่าเฉล่ียของอัตราส่วนก าไรขั้นต้น ระหว่างร้อยละ 13.31 ถึง ร้อยละ 43.98 ต่อปี โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 2565  
(ก.ค. - ธ.ค.) 

 
    

รายได้จากธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (MPT) 

81.20 338.80 351.47 364.68 378.44 392.79 

รายได้จากธุรกิจกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG) 477.22 674.19 688.84 703.89 719.37 735.28 

รายได้จากธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม (EPS) 141.25 336.56 353.39 371.06 389.61 409.09 
อัตราก าไรขั้นต้น – ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)* 

17.95% 16.73% 16.83% 16.94% 17.06% 17.17% 

อัตราก าไรขั้นต้น - ธุรกิจธุรกิจพลังงานทางเลือก 
(ENG)* 

22.25% 20.74% 20.76% 20.78% 20.79% 20.81% 

อัตราก าไรขั้นต้น -กลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม 
(EPS) 

28.88% 31.52% 31.52% 31.52% 31.52% 31.52% 

อัตราก าไรขั้นต้น - รวม 23.09% 22.42% 22.50% 22.57% 22.65% 22.73% 
หมายเหตุ: * อัตราก าไรขั้นต้นที่เปลี่ยนแปลงในช่วงปีประมาณการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรายได้ของธุรกิจย่อยแต่

ละกลุ่มธุรกิจ   โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจย่อย  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานให้คงอัตราส่วนที่เท่ากันตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแบ่งโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท ออกเป็น  5 

ประเภท และก าหนดข้อสมมติฐานส าหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส าคัญแต่ละประเภท ดังนี้ 
 

3.1 ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย โดยการอ้างอิงจาก

ข้อมูลในอดีต (ปี 2557 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) และจากการสอบถามผู้บริหารของบริษัท พบว่าบริษัท มีนโยบาย
การจ่ายค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT) และ 
กลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม (EPS) เป็นหลัก โดยมีค่าใช้จ่ายระหว่างปีเฉล่ียร้อยละ 2.96 ของรายได้จากการขายและติดตัง้ของ 2 
กลุ่มธุรกิจ ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงก าหนดให้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับร้อยละ 2.96 ต่อปี ของ
รายได้จากการขายและติดตั้งของ 2 กลุ่ม ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ 
 
3.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและก าหนดสมมตฐิานเกี่ยวกับประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบับุคลากร 
ตามข้อมูลในอดีตของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจ านวนพนักงานและผู้บริหารรวม 402 คน (ที่มา  : ข้อมูลจากบริษัท ณ ส้ินไตร
มาสที่ 2 ปี 2560) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้คงจ านวนพนักงานและผู้บริหารตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ 
และได้ก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามข้อมูลล่าสุด ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และก าหนดให้มีอัตราการเติบโตของ
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เงินเดือนและค่าตอบแทนตามนโยบายของบริษัท ซึ่งปรับตามอัตราเงินเฟ้อและผลงานรายบุคคล โดยเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 3.50 
ต่อปี  
 
3.3 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายทางบัญชีของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท  ทั้งนี้สินทรัพย์ทีเ่กี่ยวเนื่องกับระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ
และอุปกรณ์ และยานพาหนะ ก าหนดอายุการตัดค่าเส่ือมราคา 5 ปี สินทรัพย์เกี่ยวกับเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
ก าหนดอายุการตัดค่าเส่ือมราคา 3 และ 5 ปี และสินทรัพย์เกี่ยวกับส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ก าหนดอายุการตัดค่าเส่ือมราคา 
10 – 20 ปี ทั้งนี้ บริษัทก าหนดอายุค่าตัดจ าหน่ายต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี ซึ่งได้ก าหนดสมมติฐานเป็นไปตามนโยบายการตัดค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
 
3.4 ค่าเช่า  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าเช่า ตามข้อมูลที่ได้รับจากทางบริษัท ได้แก่ สัญญาเช่าที่ดิน
ส านักงานใหญ่ และ สัญญาเช่าที่ดินสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขา บางนา วิภาวดี ก าแพงเพชร และพิษณุโลก หากสัญญา
ส้ินสุดลงจะต้องมีการท าสัญญาใหม่  ทั้งนี้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาวิภาวดีจะสิ้นสุดอายุของสัญญาในปี 2561 โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดอัตราการเติบโตของสัญญาค่าเช่าเท่ากับร้อยละ 10.00 เมื่อต่ออายุสัญญา อ้างอิงจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท 
 
3.5 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอื่น ๆ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น ๆ  ตามข้อมลูที่ได้รับจากบริษัท 
ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกัน ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ค่าที่ปรึกษาและบริการวิชาชีพ และค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์และวัสดุส านักงาน และส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณอัตราการเติบโตเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 
2.00 ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียย้อนหลัง 10 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 
4. ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน  

จากข้อมูลโครงสร้างทางการเงินของบริษัท พบว่า ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินหลักของบริษัท เกิดจากการออก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) เพื่อสนับสนุนงานโครงการของบริษัท และการใช้สินเชื่อเพื่อการน าเข้า หรือ ทรัสต์รี
ซีท (Trust Receipt : TR) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการขายและติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งบริษัทน าเข้าจากต่างประเทศ เป็นหลัก โดยปัจจุบัน
บริษัท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียระหว่าง MLR - 0.50% และ MLR – 2.00%  โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อ้างอิงยอดสินเชื่อ
และอัตราดอกเบี้ยตามข้อมูลตามงบการเงินล่าสุด ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 

 
 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
                                                       บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้า | 118 
 

5. ภาษีนิติบุคคล 
ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระได้ประมาณการอัตราภาษเีงนิได้นิติบุคคลเท่ากบัร้อยละ 20.00 ของก าไรสุทธิตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 
 

6. ประมาณการเงินทุนหมุนเวียน 
6.1 ลูกหนี้การค้า 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐานลูกหนี้การค้าของบริษัท โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน
อดีต (ปี 2557 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) บริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียระหว่าง 55 – 75 วัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงนิ
อิสระได้พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาที่ 62 วัน ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าเฉล่ียของช่วงเวลาดังกล่าวและได้ตัดค่าผิดปกติ (Outlier) 
ออกจากค่าเฉล่ีย 

 
6.2 เจ้าหนีก้ารค้า 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐานลูกหนี้การค้าของบริษัท โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน
อดีต (ปี 2557 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) บริษัทมีระยะเวลาช าระหนี้เฉล่ียระหว่าง 32 – 72 วัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาที่ 55 วัน ซึ่งเป็นเจ้าหน้ีการค้าเฉล่ียของช่วงเวลาดังกล่าวและได้ตัดค่าผิดปกติ (Outlier) 
ออกจากค่าเฉล่ีย 

 
6.3 สินค้าคงเหลอื 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐานสินค้าคงเหลือของบริษัท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ในอดีต (ปี 2557 - ปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560) บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียระหว่าง 27 – 46 วัน ซึ่งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณาเลือกใช้ระยะเวลาที่ 38 วัน ซึ่งเป็นสินค้าคงเหลือเฉล่ียของช่วงเวลาดังกล่าวและได้ตัดค่าผิดปกติ 
(Outlier) ออกจากค่าเฉล่ีย 

 
7. ประมาณการโครงสร้างทนุ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการการจ่ายเงินปันผลเป็นประจ าทุกปีในอัตราร้อยละ 40.00 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี โดยอ้างอิงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
                                                       บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้า | 119 
 

ตารางประมาณการผลการด าเนินงานของบริษัท 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียด 2560  
(ก.ค.-ธ.ค.) 

2560  
 

2561 2562 2563 2564 2565 

รายได้จากธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT) 81.20 128.40 338.80 351.47 364.68 378.44 392.79 

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 4.91 16.23 9.18 9.77 10.38 11.02 11.68 

รวมรายได้ 704.57 1,108.71 1,358.73 1,403.47 1,450.02 1,498.44 1,548.84 

ต้นทุนจากธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT) 66.62 129.46 282.13 292.31 302.89 313.90 325.34 

ต้นทุนจากธุรกิจกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG) 371.05 547.45 534.37 545.85 557.65 569.79 582.26 

ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม (EPS) 100.45 202.44 230.47 241.99 254.09 266.80 280.14 

รวมต้นทุน 538.12 879.35 1,046.97 1,080.15 1,114.64 1,150.48 1,187.73 

ก าไรขั้นต้น 161.54 213.12 302.58 313.55 324.99 336.95 349.43 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 87.82 168.51 172.17 170.45 169.25 173.29 178.84 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 78.63 60.84 139.59 152.87 166.12 174.67 182.27 

ต้นทุนทางการเงิน 0.84 2.62 1.49 1.34 1.26 1.18 1.15 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 77.79 58.22 138.10 151.53 164.86 173.49 181.12 

ภาษีเงินได้ 15.56 14.09 27.62 30.31 32.97 34.70 36.22 

ก าไรสุทธิ 62.24 44.14 110.48 121.22 131.89 138.80 144.89 
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8. ประมาณการมูลค่ากระแสเงินสด 
อัตราส่วนคิดลด 
อัตราส่วนคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะใช้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) 

ซึ่งค านวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(Ke) โดยที่ 

= Rf + β ( Rm - Rf ) 

Risk Free Rate (Rf) = อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยอายุ 30 ปี ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 
3.49 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 (ท่ีมา: ThaiBMA) 

Beta (β) = เป็นค่าเฉลี่ยความแปรปรวน ของหุ้นของบริษัทท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ย้อนหลัง 2 ปี* (รายวัน) โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเฉลี่ย Beta จาก SR  ซึ่งได้ค่า 
Beta เท่ากับ 1.05 (ท่ีมา: efinance) 

Market Return (Rm) = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มท าการวันแรก ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาประมาณ 42 ปี ตั้งแต่
ปี 2518-2560 (ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2560) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.75 ต่อป ี(ท่ีมา: SETSMART) 

ทั้งนี้ เมื่อน าตัวแปรดังกล่าวมาค านวณ จะได้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ส าหรับใช้ในประมาณการทางการเงิน
เท่ากับร้อยละ 14.26 ต่อปี 

* หมายเหตุ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมูลค่าเฉล่ียความแปรปรวนของ SR (รายวัน) ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ถึง 8 สิงหาคม 2560 เน่ืองจาก SR 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560  

 

มูลค่ากระแสเงินสดหลังจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value of Cash Flow) 
ประมาณมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

Terminal Value  
โดยที่ 

= ((FCFE6 x (1 + G)) / (Ke – G) 

FCFE6 = มูลค่ากระแสเงินสดสุทธิส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปีท่ี 6 (ปี 2566) 
G = อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปีอย่างต่อเนื่องไปตลอดภายหลังปีประมาณการ 

(Going Concern Basis) ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี  โดยเป็นสมมติฐานของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระที่พิจารณา โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับอัตราการ
เจริญเติบโตในช่วงปีท่ีเกินจากปีประมาณการไปน้ัน ซึ่งจะปรับตัวเข้าสู่ระดับของการเติบโต
ของเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว 

Ke = อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.26 ต่อปี 

จากข้อมูลและสมมตฐิานดังกลา่วข้างต้น สามารถค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดส าหรับส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และได้มูลค่าหุ้น ดังนี ้  
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(หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียด ปี 2560 
(ก.ค. - ธ.ค.) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ก าไรสุทธิ  62.24  110.48  121.22  131.89  138.80  144.89  

 + ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 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 (ช าระคืนเงินกู้ยืม) (2.77) (4.07) (2.32) (1.82) (1.24) (0.12) 

กระแสเงินสดสุทธิส าหรับส่วนผู้ถือหุ้น 218.25  91.86  116.06  125.63  132.93  139.80  

มูลค่ากระแสเงินสดหลังจากระยะเวลา
ประมาณการ 

     1,064.82 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิส าหรับ
ส่วนผู้ถือหุ้น 

206.99  76.25  84.31  79.87  73.97  586.65  

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,108.04      

บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 439.24  
     

บวก เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใช้เป็นหลักประกัน 110.80      

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น 

1,658.08  
     

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 600.00  
     

มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 2.76  
     

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดเพื่อค านวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง

ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะได้มูลค่าหุ้นเท่ากับ 2.76 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่าราคาของหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอ่บุคคลในวงจ ากัด  โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการรับโอนกิจการใน
คร้ังนี้ที่ก าหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าเท่ากับ 0.74 บาทต่อหุ้น หรือ ต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ 21.14 ของราคาใน
การท ารายการ 
 
การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของสมมตฐิาน (Sensitivity Analysis) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของสมมติฐานในการ
จัดท าประมาณการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงกรณีเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ (Worst Case Scenario Analysis) ทั้งนี้เนื่องจาก
สมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจัดท าประมาณการเกี่ยวกับ 1) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของการขายและติดตั้ง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการวัดส่วนประกอบและค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติและ 2) กลุ่มธุรกิจย่อยในส่วนของการขายและ
ติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม ใช้อัตราการเติบโตตามมุมมองของผู้บริหารของบริษัท คือ ร้อยละ 7.00 และ ร้อยละ 5.00 ตามล าดับ  
ซึ่งเติบโตสูงกว่าอัตราเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว   ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาก าหนด
อัตราการเติบโตกรณีเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้  โดยให้กลุ่มธุรกิจย่อยดังกล่าว เติบโตเข้าสู่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของ
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ประเทศในระยะยาวตามอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉล่ียย้อนหลัง 10 
ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.24 ต่อปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยก าหนดให้สมมติฐานอื่น ๆ คงเดิม ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของ
มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทได้ดังนี้ 

 

มูลค่าเหมาะสม มูลค่าต่อหุ้น 
มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

เปรียบเทียบ
กับราคาท า
รายการ 

กรณีปกติ 2.76 1,658.08 (21.04%) 

กรณีรายได้จากการขายและบริการเติบโตตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศ 2.68 1,609.00 (23.38%) 

 
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของสมมติฐานที่ส าคัญ คือ ปรับอัตราการเติบโตใน

การจัดท าประมาณการเกี่ยวกับการขายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการวัดส่วนประกอบและค่าพลังงานของก๊าซ
ธรรมชาติและเกี่ยวกบัการขายและตดิตั้งปั๊มอุตสาหกรรม ตามอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉล่ียย้อนหลัง 
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 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดเพื่อค านวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะได้มูลค่าหุ้นเท่ากับ 2.68 – 2.76 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่าราคาของ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการรับโอน
กิจการในคร้ังนี้ที่ก าหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าระหว่าง 0.74 – 0.82 บาทต่อหุ้น หรือ ต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ 
21.04 และ ร้อยละ 23.38 ของราคาในการท ารายการ 

 
5.2) กรณีการประเมินโครงการเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - รายละเอียดโครงการ (ตาม
เอกสารแนบ 3) 
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของความสมเหตุสมผลของราคาในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายตอ่

บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคา 3.50 บาท  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าส่ิงตอบแทนในการท ารายการในครั้งนี้  
ทั้งนี้ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เรื่อง บริษัท ทีเคเอส เวอนเชอร์ จ ากัด 
(“TKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จ ากัด (“SRCH”) ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 และ SRCH 
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (“TU Carpark”) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(“ผู้ให้เช่า”) เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 (“สัญญาเช่าที่ดิน”)  และการเข้าท าสัญญาเชา่ที่ดนิจะมผีลผูกพันกับบริษัท เมื่อได้รับ
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การอนุมัติภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2560 มีมติอนุมัติให้ TKS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าท ารายการเช่าที่ดินบริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน และการก่อสร้างและบริหาร
โครงการอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (“โครงการ”) 
โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับแต่วันที่ก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างแล้วเสร็จ  โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 
394.21 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนเพื่อการก่อสร้างโครงการ ประมาณ 350.00 ล้านบาท และค่าเช่าที่ต้องจ่ายตลอดอายุ
สัญญาประมาณ 44.21 ล้านบาท  นอกจากนี้บริษัทได้มีมติให้ท าสัตยาบันในการเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว และการ
ด าเนินการท่ีเกี่ยวข้อง โดย TKS 

อนึ่ง ท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระได้พิจารณาถึงผลตอบแทนจากโครงการ TU Carpark  เพื่อน ามารวมกับมลูคา่
จากธุรกิจปกติของบริษัท  ส าหรับรายละเอียดโครงการ (ตามเอกสารแนบ 3)  โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีในการ
ประเมินความเป็นไปได้เพื่อพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ดังนี ้

1)  วิธีการประเมินผลตอบแทนของกระแสเงินสดสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) 
 

ในการจัดท ารายงานความเห็น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Study) และมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของโครงการ เพื่อให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของการเข้าท ารายการ  ซึ่ง
อ้างอิงเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยและได้รับจากบริษัทเท่านั้น และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยได้ใช้วิธีการทาง
การเงิน ดังนี้ 

วิธีประเมินความ
เป็นไปได้ของ
โครงการ 

วิธีที่
จัดท า 

ข้อจ ากัดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1.วิธีมูลค่ากระแสเงิน
สดสุทธิส าหรับส่วน
ผู้ถือหุ้น (Free 
Cash Flow to 
Equity) 

√ โครงการ TU Carpark เป็นโครงการก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ซึ่งทางผู้บริหารของ
บริษัทได้จัดท าประมาณการระยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้าง  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562  ซึ่งสมมติฐานเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการก่อสร้างและสมมติฐานเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
หากเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ  โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้
อ้างอิงข้อมูลการก่อสร้างและประมาณการงบลงทุน ประมาณการต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
จากบริษัท 

 
ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของโครงการ ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อยู่บนพื้นฐาน

ของข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดท าการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนแต่ละวิธีดงัที่แสดงไว้
ในตารางข้างต้น 
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ค าอธิบายข้อสมมติฐานท่ีส าคัญที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงิน 

ในการประมาณการทางการเงินของโครงการก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (“TU Carpark”) โดยรายละเอียดโครงการ (ตามเอกสารแนบ 3) ที่
จัดท าขึ้นนี้ใช้เวลาในการท าประมาณการเป็นระยะเวลา 30 ปี (ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2591) โดยเป็นไปตามแผนการก่อสร้างของ
โครงการ ซึ่งเทียบเท่ากับอายุของสัญญาเช่าที่ท าไว้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณา
จัดท าประมาณการของ TU Carpark  บนข้อมูลที่ได้รับ  รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท  บนหลักแห่งความ
ระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยมีสมมติฐานท่ีส าคัญดังนี้ 

 
1. ประมาณการรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของของโครงการ TU Carpark ประกอบด้วย 2 ส่วนงานคือ รายได้จากค่าบริการจอดรถ และ 
รายได้จากการให้เช่าพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐานที่ส าคัญ โดยแบ่ง
ตามโครงสร้างรายได้ของโครงการ ดังนี้ 

 
1.1 รายได้จากค่าบริการจอดรถ 

ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐานโดยการอ้างอิงข้อมูลจากอดีต (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 มีจ านวนรถเข้าออกลานจอดรถเฉพาะผู้มาใช้
บริการซึ่งไม่นับรวมบุคลากรทางการแพทย์เฉล่ีย 2,174 คันต่อวัน  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสถิติรถเข้าออกประกอบกับสถิติอัตราผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่
เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จากการอ้างอิงข้อมูลจากอดีต (ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) พบว่า มีผู้เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลเฉล่ีย 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. 

ภายหลังการพิจารณาสถิตดิังกลา่วขา้งต้น พบว่า อัตราการใช้รถเฉล่ียต่อจ านวนผู้ป่วยคดิเป็น 0.80 คันต่อคน 
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดค้งอัตราดังกล่าวตลอดชว่งประมาณการและ ภายหลังการก่อสร้างอาคารจอดรถแล้วเสร็จ 
ส่วนของอาคารจะมีพื้นที่ส าหรับจอดรถทั้งหมด 4 ชั้น โดยสามารถรองรับรถยนต์ได ้ 252 คันต่อชั้น ไม่รวมการจอดรถซ้อนคัน 
รวมทั้งสิ้น 1,008 คัน มคีวามสามารถในการรองรับรถยนต์สงูสุดในช่วงระยะเวลาระหว่าง 8.00น. – 20.00น. (12 ชัว่โมงต่อวัน)  
บนสมมติฐานระยะเวลาการจอดรถเฉล่ีย 4 ชั่วโมงต่อคัน ซึ่งมีความสามารถสูงสุดเท่ากับ (Max Capacity) 3,024 คันต่อวัน  
โดยไม่รวมการจอดรถซ้อนคัน และเมื่อพิจารณาอัตราคา่จอดรถจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร TKS พบว่า TKS มีนโยบายการ
จัดเก็บค่าจอดรถในอัตรา 2 ชัว่โมงแรก 20 บาท และชัว่โมงถัดไปชั่วโมงละ 10 บาท อีกทัง้ตามรายละเอียดในสัญญาซึง่ทาง
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุญาตให้ปรับราคาคา่จอดรถได้ 5 บาทต่อชั่วโมง ทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนด 
ดังนี ้

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

2 ชั่วโมงแรก 20 บาท 30 บาท 40 บาท 50 บาท 60 บาท 70 บาท 
ชั่วโมงถัดไป (ต่อชั่วโมง) 10 บาท  15 บาท 20 บาท 25 บาท 30 บาท 35 บาท 
ที่มา : ข้อมูลจาก TKS 

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้องจากผูใ้ห้บริการบริหารลานจอดรถ (ลาน A และลาน B) ของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ พบว่าโดยเฉล่ียผู้เข้ามาใช้บริการอาคารจอดรถส่วนมากใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชัว่โมง ถงึ 5 
ชั่วโมง ต่อคัน ทัง้นี้ จากข้อมูลสถิติและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TKS และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงก าหนดระยะเวลาการจอดรถเฉล่ียต่อคันเท่ากับ 4 ชัว่โมง  ทั้งนี้ภายหลังจากที่ TKS ด าเนินการก่อสร้างและเปิดให้บริการ
อาคารจอดรถ TU Carpark แล้ว  ทางผู้บริหารของ TKS แจ้งว่าในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในระหว่างพิจารณา
ก าหนดให้ลาน B เป็นที่จอดรถเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเท่านั้น   ดงันั้นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจงึได้
พิจารณาบนหลักแหง่ความระมัดระวัง (Conservative Basis) ก าหนดสมมติฐานเกีย่วกับจ านวนรถที่มาใช้บริการตลอด
ระยะเวลาประมาณการเท่ากับจ านวนรถเฉล่ียที่มาใช้บริการในลาน A และ B ที่ 2,174 คันต่อวนัและให้คงทีต่ลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

 
1.2 รายได้จากค่าเช่าเชงิพาณิชย ์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาค่าเช่าเชิงพาณิชย์ตามแผนการก่อสร้างอาคารจอดรถ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 3) ซึ่งจัดสรรพื้นที่บริเวณชั้นที่ 1 โดยแบ่งพื้นที่เช่าออกเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต 
โดยมีพื้นที่เช่ารวมประมาณ 5,200 ตารางเมตร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาอัตราค่าเช่าจากนโยบายของ
ผู้บริหารคือ 550 บาท/ตร.ม. ซึ่งสอดคล้องกับอัตราค่าเช่าพื้นที่เช่าภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากผู้เช่า
รายอื่นที่เช่าในปัจจุบัน คือ ระหว่าง 555.55 บาท ถึง 688.71 บาท/ตร.ม. และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาและ
ก าหนดอัตราการเติบโตของค่าเชา่เท่ากบัร้อยละ 10.00 ต่อ 5 ปี โดยอ้างอิงจากแผนการปรับอัตราค่าเชา่ของผู้บริหาร TKS และ
การปรับอัตราค่าเช่าของพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้พิจารณาและก าหนดอัตราการเช่าพื้นที่ 
(Occupancy Rate) ของพื้นที่ท้ังหมดเท่ากับร้อยละ 80.00 ซึ่งอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TKS  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปสาระส าคัญของรายละเอียดรายได้จากการบริหารอาคารจอดรถ 
โครงการ TU Carpark บนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) ได้ดังนี้ 
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ราย 
ละเอียด 

อัตราค่า
จอดรถ
เฉลี่ยต่อ
ชั่วโมง 
(บาท) 

ระยะเวลา
จอดรถ
เฉลี่ย 
(ชั่วโมง) 

จ านวน
รถเฉลี่ย
ต่อวัน 
(คัน/วัน) 

จ านวน
ผู้ป่วยต่อ
วัน (คน/
วัน) 

อัตราการใช้
รถเฉลี่ยต่อ
จ านวน

ผู้ป่วย (คัน/
คน) 

พื้นที่เช่า
ทั้งหมด 

ค่าเช่า
พื้นที่ต่อ 
ตร.ม. 
(บาท/
ตร.ม.) 

อัตราการ
เช่าพื้นที ่

(Occupancy 
Rate)  
(%) 

ปีที่ 1-5 10 4 2,174 2,732 0.80 5,200 ตร.ม. 550 80% 
ปีที่ 6-10 15 4 2,174 2,732 0.80 5,200 ตร.ม. 605 80% 
ปีที่ 11-15 20 4 2,174 2,732 0.80 5,200 ตร.ม. 666 80% 
ปีที่ 16-20 25 4 2,174 2,732 0.80 5,200 ตร.ม. 732 80% 
ปีที่ 21-25 30 4 2,174 2,732 0.80 5,200 ตร.ม. 805 80% 
ปีที่ 26-30 35 4 2,174 2,732 0.80 5,200 ตร.ม. 886 80% 

 

2.  ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
2.1 ค่าเช่าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อ้างอิงจากข้อมูลในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ซึ่งก าหนดให้ ทางมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดอัตราค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเป็นรายปีพร้อมปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 ทุก 5 ปี  โดยสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ปีที ่ อัตราค่าเช่า (ล้านบาท/ปี) 
1 - 5 1.30 

6 - 10 1.37 
11 - 15 1.43 

16 - 20 1.50 
21 - 25 1.58 
26 - 30 1.66 

 
2.2 ส่วนแบ่งรายได้จากการด าเนนิงาน 

อ้างอิงจากข้อมูลในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ พบว่า ผู้เช่าต้องจัดส่วนแบ่งรายได้
จากค่าบริการจอดรถและค่าเช่าอาคารพื้นที่เชิงพาณิชย์ทุกประเภท ร้อยละ 3.00 ของค่าเช่าและค่าบริการนั้น ให้กับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกปี 

 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TKS พบว่า 
บริษัทคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารไว้เดือนละ 467,500 บาท หรือ ประมาณปีละ 5.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าจ้างพนักงาน 
ฝ่ายบริหาร แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนสวน จ านวน 26 คน ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดอัตรา



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
                                                       บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้า | 127 
 

การเติบโตของค่าใช้จ่ายพนักงานตามนโยบายของ SR ซึ่งปรับตามอัตราเงินเฟ้อและผลงานรายบุคคล โดยเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 
3.50 ต่อปี 

 
2.4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

อ้างอิงจากข้อมูลในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ  มีการก าหนดให้ผู้เช่ามีหน้าที่
บ ารุงรักษาอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในพื้นท่ีโครงการน้ีให้อยู่ในสภาพดแีละสะอาดสวยงามตลอดเวลา และทาสีอาคาร
ใหม่อย่างน้อยทุกระยะเวลา 6 ปีต่อครั้ง แต่หากสภาพสีอาคารยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี ผู้เช่าจะเสนอขอขยายระยะเวลาการ
ทาสีอาคารออกไปเพื่อพิจารณาได้ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จ านวน 3.00 ล้านบาท ทุก ๆ 6 ปี 

 
 

2.5 ค่าประกันภัย 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้อ้างอิงอัตราค่าประกันภัยที่ SR ได้รับของโครงการอื่น ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง ร้อยละ 0.24 ของ
มูลค่าโครงการ ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้พิจารณาบนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดย
ก าหนดสมมติฐานอัตราค่าเบี้ยประกันภัย เท่ากับร้อยละ 0.25 ของมูลค่าโครงการ ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
2.6 ค่าภาษีโรงเรือน 

อ้างอิงจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้ผู้เช่าช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
ของทรัพย์สิน คือ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น ในอัตรา
ร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี 

 
2.7 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและก าหนดสมมติฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่าย   อื่น ๆ ได้แก่ ค่าน้ า/ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายส านักงานและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานประมาณการ ไว้ในอัตรา 1.2 ล้านบาท 
ต่อปี ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดอัตราการเติบโตของค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียย้อนหลัง 10 ปี เท่ากับร้อยละ 
2.00 (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 
2.8 ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระได้ประมาณการค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์เกี่ยวกับอาคารและระบบประกอบอาคาร ซึ่ง
ก าหนดอายุการตัดค่าเส่ือมราคา 30 ปี ซึ่งเทียบเท่ากับอายุของสัญญาระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สินทรัพย์เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งก าหนดอายุการตัดค่าเส่ือมราคา 5 ปี  
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3. ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับแจ้งจากผู้บริหารของ TKS ว่า  ทาง TKS ได้รับจดหมายแจ้งควมจ านงในการ

สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ (Letter of Intent) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง  ที่ยินดีสนับสนุนโครงการในวงเงิน 250.00 ล้านบาท 
ปัจจุบันทางบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ กับสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับแจ้ง
จากทางบริษัทเกี่ยวกับเงือ่นไขของวงเงินสินเชื่อ การช าระคืนให้มีก าหนดระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR – 2.00% ซึ่งเป็น
อัตราเดียวกับที่ทางบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงิน 

 
4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระได้ประมาณการอัตราภาษเีงนิได้นิติบุคคลเท่ากบัร้อยละ 20.00 ของก าไรสุทธิตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

 
5. เงินลงทุนโครงการ 

บริษัทคาดการณ์ว่าจะใช้เงนิลงทุนในโครงการ TU Carpark เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 350.00 ล้านบาท ซึ่งมาจาก
การประมาณการลงทุนการก่อสร้างอาคารจอดรถ ตามกรอบที่บริษัทได้ก าหนดไว้ รวมถึงประมาณการลงทุนจากผู้บริหารของ
บริษัท ประกอบด้วย 

1) เงินลงทุนก่อสร้างอาคารและระบบประกอบอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบปรับอากาศ ระบบน้ าดี ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง ซึ่งอาคาร
ดังกล่าวเป็นอาคารสูง 5 ชั้น จ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 310.00 ล้านบาท 

2) เงินลงทุนระบบบริหารอาคารจอดรถและอุปกรณ์อื่น ๆ จ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 40.00 ล้านบาท 
3) แหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการ TU Carpark มาจากเงินกู้ยมืจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จ านวน 250.00 

ล้านบาท และเงินทุนส่วนของบริษัทในส่วนท่ีเหลือ 
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ตารางประมาณการผลการด าเนินงานของ TU Carpark 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 
 

รายการ (หนว่ย : ล้านบาท) 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

รายไดจ้ากคา่จอดรถ 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

รายไดจ้ากคา่เช่า 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

คา่เช่าทีจ่าก 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

ส่วนแบ่งรายไดใ้ห ้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

คา่ใช้จ่ายของบุคคลากร 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

คา่ปรับปรุงซ่อมแซมทกุ 6 ปี 3.00 3.00 3.00 3.00

คา่ประกันภยั 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

คา่ภาษโีรงเรือน 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

คา่ใช้จ่ายส านกังานและคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 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

คา่เสื่อมราคา 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

รวมค่าใช้จา่ยท้ังหมด 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

ก าไร (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

ตน้ทนุทางการเงิน 10.19 9.30 8.37 7.39 6.38 5.32 4.22 3.07 1.87 0.63

ก าไร (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

คา่ใช้จ่ายทางภาษี 3.30 3.43 3.57 3.72 3.87 8.56 9.33 9.51 9.69 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

ก าไร (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
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จากข้อสมมติฐานประมาณการทางการเงินส าหรับความเป็นไปได้ในการด าเนินการโครงการ  TU Carpark ส าหรับสัญญาเช่า
และบริหารโครงการ 30 ปี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าความเป็นไปได้ของโครงการในแต่ละวิธี ดังนี้ 
 

1) วิธีมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้น (FCFE: Free Cash Flow to Equity) 
ในการประเมินผลตอบแทนของโครงการ TU Carpark ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทาง

การเงินขึ้น เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2562 - 2591 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้เช่าสามารถประกอบกิจการหรือใช้ประโยชน์ใน
อาคารและส่ิงปลูกสร้างภายในพ้ืนท่ีโครงการ รวมถึงการให้บริการพื้นท่ีเช่าเชิงพาณิชย์ และบริการพ้ืนท่ีจอดรถ ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญากับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยก าหนดระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี และมีก าหนดแล้วเสร็จประมาณเดือน
พฤศจิกายน ปี 2561 ทั้งนี้ ในประมาณการตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าโครงการ TU Carpark ไม่มีเหตุการณ์ หรือ ปัจจัยภายนอกที่
กระทบและไม่มีการเปล่ียนแปลงสมมติฐานดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึ้น 

ข้อสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระน ามาใช้ประกอบการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาและ
เงื่อนไขของรายการในครั้งนี้ เป็นข้อมูลตามรายละเอียดของการลงทุน ข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility 
Study) ที่ บริษัทจัดท าขึ้น  ข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้อง  เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาผลตอบแทน และความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการในครั้งนี้เท่านั้น ทั้งนี้ 
หากเกิดเหตุจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจส่งผลกระทบระยะเวลาในการก่อสร้าง หรือ ต่อผลการ
ด าเนินงานของโครงการ รวมทั้งสถานการณ์ภายในของโครงการมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ ผลตอบแทนที่ได้ถูกประเมินขึ้นตามวิธีนี้อาจเกิดการเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน   

ในการจัดท าข้อสมมติฐานเพื่อพิจารณาผลตอบแทนและความเป็นไปได้ของโครงการในครั้งนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณา จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทบนความระมัดระวงั (Conservative Basis) เป็นส าคัญ โดย
ได้ก าหนดเครื่องมือชี้วัดความเหมาะสมของโครงการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและประมาณการผลตอบแทนที่
จะได้รับจากการลงทุนในโครงการ ดังนี้  

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เป็นการหามูลคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ของโครงการ ซึ่งเท่ากับมูลคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้า (Cash Inflows) หักดว้ย มูลคา่
ปัจจุบันของกระแสเงินสดออก (Cash Outflows) โดยใช้อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) เป็นอัตรา
คิดลด ผลลัพธ์ท่ีได้ คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV)  

- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น (Equity Internal Rate of Return : Equity IRR) 
เป็นการหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ และเป็นอัตราคิดลดที่ท าให้ NPV ของ
โครงการมคี่าเท่ากับศูนย์  

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เป็นการค านวณหาจดุคุม้ทุนของโครงการ โดยมีหนว่ยเป็นปี 
เดือน เพื่อพิจารณาว่า จะใช้ระยะเวลานานเทา่ใดในการคืนเงินลงทุนในโครงการ โดยค านวณคิด
จากกระแสเงินสดสะสมทีจ่ะได้รบัในอนาคต 
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อัตราส่วนคิดลด (Discounted Rate) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ของโครงการเป็นอัตราส่วนคิดลดที่ใช้ในการ

ค านวณเพื่อหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น ท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยใช้ วิธีการค านวณ Ke จาก 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) ตามสูตรการค านวณ Ke = Rf + β ( Rm – Rf ) ซึ่งจะได้ Ke ของโครงการร้อยละ 
14.26 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะใช้อัตราส่วนลดดังกล่าวเพื่อค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) และจะค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น (Equity Internal Rate of 
Return : Equity IRR) และระยะเวลาคืนทุน  (Payback Period) จากกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to 
Equity) โดยสามารถค านวณเพื่อหาค่า NPV Equity IRR และ Payback Period จะได้ข้อสรุปประมาณการกระแสเงนิสด ดังนี ้
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ตารางสรุปกระแสเงินสดสทุธขิองผู้ถือหุน้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 
 

 

 

ปท่ีี

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

ก าไรสุทธิ 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

 + คา่เสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย ล้านบาท 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

 + รายการกู้เพ่ิม (ช าระคนืเงินกู้ยืม) ล้านบาท 250.00 (20.54) (21.43) (22.37) (23.34) (24.35) (25.41) (26.51) (27.66) (28.86) (29.53)

 + เงินลงทนุในโครงการสุทธิ ล้านบาท (350.00)

กระแสเงินสดสุทธสิ าหรับส่วนผูถ้อืหุ้น 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

มูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิของผูถ้อืหุ้น (NPV) 63.74 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับผูถ้อืหุ้น (Equity IRR)ร้อยละ 19.21% ต่อปี

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 8 ปี 5 เดือน
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จากการประเมินหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนใน บริษัท บริษัท ทีเคเอส 
เวอนเชอร์ จ ากัด (“TKS”) ร้อยละ 80.00 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานโครงการ TU Carpark ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระสามารถสรุปข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิของผู้ถือหุ้น (NPV) อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น (Equity IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ดังนี ้
 

รายการ หนว่ย  
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้นรวม (NPV)  63.74 ล้านบาท 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TKS  80.00 % 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัท (NPV)  50.99 ล้านบาท 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น (Equity IRR) 19.21% 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 8 ปี 5 เดือน 
 

จากการประเมินหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้นข้างต้นพบว่า เมื่อคิดปริมาณรถเข้า
จากการอ้างอิงข้อมูลสถิติรถเข้าออกตามข้อมูลในอดีต มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น (NPV) เท่ากับ 
50.99 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้นต่อปี (Equity IRR) เท่ากับร้อยละ 19.21 ต่อปี และมี
ระยะเวลาคืนทุน 8 ปี 5 เดือน 

 
 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) จากแผนการขยายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
(ศูนย์รังสิต) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยปรับจ านวนผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยในโดยอ้างอิงจากแผนการขยายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสิต) จะมีการเปิดอาคาร
แห่งใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2559 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมี
จ านวนเตียงทั้งหมด 541 เตียง และคาดการณ์ว่าในปี 2564 จะสามารถเปิดใช้อาคารแห่งใหม่ได้ โดยจะมีเตียงส าหรับ
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 209 เตียง รวมทั้งหมด 750 เตียง หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 38.63 (ที่มา : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสิต))  บนสมมติฐานอัตราการใช้รถเฉล่ียต่อจ านวนผู้ป่วยคงเดิมที่ 0.80 คันต่อคน  จะส่งผลให้
จ านวนรถเพิ่มขึ้นจากเฉล่ียวันละ 2,174 คันต่อวันเป็น 3,014 คันต่อวันตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปตลอดช่วงระยะเวลา
ประมาณการ   เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับรถยนต์สูงสุดในช่วงระยะเวลาระหว่าง 8.00น. – 20.00น. (12 
ชั่วโมงต่อวัน)  บนสมมติฐานระยะเวลาการจอดรถเฉล่ีย 4 ชั่วโมงต่อคัน ซึ่งมีความสามารถสูงสุดเท่ากับ (Max Capacity) 
3,024 คันต่อวัน  โดยไม่รวมการจอดรถซ้อนคัน ซึ่งมีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตดังกล่าว  นอกจากนี้การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวในครั้งนี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้พิจารณาผลกระทบเมื่อต้นทุนโครงการสูงกว่าที่ประมาณ
การ ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 20.00 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาการเปล่ียนแปลงของ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น (NPV) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่อปี (Equity IRR) และระยะเวลา
คืนทุน ซึ่งจะได้มูลค่า ดังนี้  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว มูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิ
ของผู้ถือหุ้นรวม 

(NPV) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิเฉพาะผู้ถือ

หุ้นของบริษัท 
(NPV) 

อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน
ส าหรับผู้ถือหุ้น 
(Equity IRR) 

ระยะเวลาคืน
ทุน 

(Payback 
Period) 

ตามประมาณการ 63.74 ล้านบาท 50.99 ล้านบาท 19.21% 8 ปี 5 เดือน 

กรณี มีต้นทุนโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

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 21.06 ล้านบาท 16.84 ล้านบาท 15.90% 11 ปี 4 เดือน 

กรณี ขยายโรงพยาบาล 

ตามประมาณการ 130.83 ล้านบาท 104.66 ล้านบาท 23.24% 6 ปี 7 เดือน 

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 

 
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีขยายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง

คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดใช้บริการอาคารแห่งใหม่ได้ในปี 2564 ซึ่งจะขยายจ านวนเตียงผู้ป่วยจาก 541 เตียง 
ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 750 เตียง ในปี 2564 และพิจารณาผลกระทบจากต้นทุนของโครงการสูงกว่าที่ประมาณ
การร้อยละ 5.00 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 20.00 พบว่าหากมีการขยายโรงพยาบาลเกิดขึ้น จะท าให้ผลตอบแทน
เฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น และหากมีผลกระทบจากต้นทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการ จะท า
ให้ผลตอบแทนเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยลง ตามล าดับ โดยผลตอบแทนเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัทจะสูงสุด
ในกรณี มีการขยายโรงพยาบาลและไม่มีผลกระทบจากต้นทุนโครงการที่สูงขึ้น ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัท (NPV) จะมีค่า 104.66 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น
ต่อปี (Equity IRR) เท่ากับ ร้อยละ 23.24 และมีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 7 เดือน และ ผลตอบแทนเฉพาะผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจะต่ าสุดในกรณี ได้รับผลกระทบจากต้นทุนโครงการที่เปลี่ยนแปลงสูงกว่าประมาณการร้อยละ 20.00 
ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัท (NPV) จะมีค่า 16.84 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้นต่อปี (Equity IRR) เท่ากับ ร้อยละ 15.90 และมีระยะเวลาคืนทุน 11 ปี 4 เดือน  

 
 

5.3) ความสมเหตสุมผลของราคาหุน้สามัญของบริษทั (SR) ภายหลังการรวมโครงการเช่าทีด่ินเพื่อกอ่สร้าง
และบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาหุ้นสามัญของบริษัท โดยรวมโครงการ
เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต) เพิ่มเติมจากมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทในกรณีปกติ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการท ารายการ ซึ่งได้เปิดเผยสารสนทเศและลงนามในสัญญาระหว่าง บริษัท ทีเคเอส เวอน
เชอร์ จ ากัด (“TKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จ ากัด (“SRCH”) ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 
และ SRCH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ 
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โ ร งพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉ ลิมพระ เกี ย รติ มหาวิ ทยา ลัยธรรมศาสตร์  ( ศู นย์ รั ง สิต )  ( “TU Carpark”) กับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (“ผู้ให้เช่า”) เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงถือได้ว่า
เป็นการลงทุนของบริษัท ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตตลอดระยะเวลาของสัญญา ดังนั้น เมื่อรวม
โครงการดังกล่าว และพิจารณาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) ธุรกิจของบริษัทของ
โครงการ และ TU Carpark ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถค านวณหามูลค่าปัจจบุันของกระแสเงินสดส าหรับส่วนของผู้
ถือหุ้น และได้มูลค่าหุ้น ดังนี้ 

 

มูลค่าเหมาะสม 
กรณีปกติ 

กรณีอัตราการเติบโตตาม
เศรษฐกิจของประเทศ 

มูลค่าต่อหุ้น 
(บาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

มูลค่าต่อหุ้น 
(บาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ตามประมาณการ 2.76 1,658.08 2.68min 1,609.00 

กรณี ธุรกิจปกติและโครงการ TU Carpark 

ตามประมาณการ 2.85 1,709.08 2.77 1,660.00 

กรณี ธุรกิจปกติและโครงการ TU Carpark มีต้นทุนโครงการ ที่เปลี่ยนแปลง 

สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.00 2.83 1,700.54 2.75  1,651.46  

สูงกว่าประมาณการร้อยละ 10.00 2.82 1,692.00 2.74  1,642.92  

สูงกว่าประมาณการร้อยละ 20.00 2.79 1,674.93 2.71  1,625.85  

กรณี ธุรกิจปกติและโครงการ TU Carparkขยายโรงพยาบาล 

ตามประมาณการ 2.94max 1,762.74 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 

 
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมตฐิาน (Sensitivity Analysis) ของธุรกจิพื้นฐานของบรษิัท และ โครงการ 

TU Carpark  พบวา่ กรณีธุรกจิพื้นฐานปกติ โดยปรับอัตราการเติบโตจากอัตราการเติบโตของธุรกิจขายและติดตั้งโดยใช้
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) อ้างอิงข้อมูลเฉล่ียย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.24 
ต่อปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) มีมูลคา่หุ้นสามัญของบรษิัทต่ าสุดที่ 2.68 บาทต่อหุ้น และ กรณีธุรกิจพื้นฐานปกติ
โดยปรับอัตราการเติบโตของธุรกจิขายและติดตัง้โดยปรับอัตราการเติบโตตามมมุมองของผู้บริหารและกรณีขยาย
โรงพยาบาลโดยต้นทุนโครงการไม่เปล่ียนแปลงจากประมาณการ มีมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทสูงสุดที่ 2.94 บาทต่อหุ้น 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดเพื่อค านวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท 

ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น การประเมินมูลค่า
หุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในทุกกรณี จะได้มูลค่าหุ้นระหว่าง 2.68 – 2.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งมี
มูลค่าต่ ากว่าราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  โดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสิ่งตอบ
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แทนส าหรับการรับโอนกิจการในคร้ังนี้ทีก่ าหนดไว้ 3.50 บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าระหว่าง 0.56 – 0.82 บาทต่อหุ้น หรือ 
ต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ 16.00 และ ร้อยละ 23.43 ของราคาในการท ารายการ 

 
ตารางสรุปเปรียบเทียบความเหมาะสมของการประเมินมูลคา่โดยวิธตี่าง ๆ ส าหรับ SR 

วิธีประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้นท่ี
ประเมินได้ 

ราคาในการ
ท ารายการ 

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
ราคาใช้ในการ
ท ารายการ 

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
ราคาในการท า

รายการ 

(บาท/หุ้น) (บาท/หุ้น) (บาท/หุ้น) (%) 

1)       วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี 1.49 3.50 (2.01) (57.43%) 

2)       วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี 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
ก าไรสุทธิ 

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)       วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ 2.68 – 2.94 3.50 (0.56 – 0.82) (16.00% - 23.43%) 

 ที่มา : การประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท ด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน

ไป ท าให้ได้มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท โดยสรุปดังนี ้
สรุปวิธีการประเมินมูลค่าหุน้สามัญของกิจการที่เลือกใช้ 

1) วิธีราคาตลาด (Market Price Approach) 
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นการอ้างอิงข้อมูลราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะสะท้อนถึงมูลค่าหุ้นของบริษัทตามอุปสงค์และอุปทานในการซื้อขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนไว้แล้ว ซึ่งนักลงทุนจะพิจารณาจากข่าวสารและข้อมูลที่เปิดเผย การคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคต ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถด้านการแข่งขัน ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท สภาวะการซื้อขาย
โดยรวมหรือสภาพเศรษฐกิจแล้ว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท
ด้วยวิธีราคาตลาดมีความเหมาะสมและจึงได้เลือกน ามาใช้ โดยก าหนดให้ใช้ราคาตลาดในวันท าการสุดท้ายก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ย้อนหลังไป ทั้งนี้เพราะหลังมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติรายการดังกล่าว ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ราคาของหุ้นสามัญของบริษัท ได้มีการรับรู้ข่าวสารท่ีเกิดขึ้นจากประกาศ
มติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจท าให้ราคาซื้อขายในช่วงดังกล่าวสะท้อนข่าวการท ารายการดังกล่าวแล้ว ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงได้เลือกใช้ข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลังในช่วง 7 วันท าการติดต่อกันไปจนถึง 360 วันท า
การ โดยเริ่มนับย้อนหลังจากวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
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สรุปวิธีการประเมินมูลค่าหุน้สามัญของกิจการที่ไม่ไดเ้ลือกใช้ 
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) และวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjust Book Value 

Approach : ABV) 
ตามรายงานงบการเงิน 6 เดือน ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ที่จดัท าโดยฝ่ายบริหารของ SR และสอบ

ทานโดยผู้สอบบัญชี เพื่อใช้ประกอบการจดัท างบการรวมเงินฉบบัสอบทานของบริษัท  ส่วนวิธีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
จะมีการปรับปรุงรายการต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไปจากในงบการเงนิท่ีแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
ให้เป็นมูลคา่ ณ ปัจจุบัน ซึง่จะเป็นการชว่ยใหเ้กดิความถูกต้องของสถานะทางการเงินมากยิง่ขึ้น ทั้งนี้ การค านวณโดยสอง
วิธีนี้ จะไม่ไดค้ านงึถึงการด าเนนิธุรกิจในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและ
ภาพรวมของธุรกิจทีเ่กี่ยวเนื่องกบัก๊าซธรรมชาติในอนาคต ดังนัน้ จึงท าให้การประเมินมูลค่าหุน้ด้วยสองวิธีนี้ อาจจะไม่
สะท้อนราคาหุ้นที่แท้จรงิของกิจการซึง่มีการประกอบธุรกจิอยา่งต่อเนื่องในอนาคต (Going Concern) ได้อย่างเหมาะสม 

 
2) วิธีเปรียบเทียบวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market 

Multiples Approach) 
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยสองวิธนีี้ เป็นวิธีที่น าคา่เฉล่ียของอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (PER) และ

อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลคา่ตามบัญช ี (P/BV Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมกีารประกอบธรุกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของ
บริษัทจ านวน 4 บริษัท มาคูณกบัอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และมูลคา่ตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท (BVPS) เพื่อให้ได้
ราคาหุ้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วเห็นวา่การใชอ้ัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าตามบัญชีต่อ
หุ้นของบริษัท (BVPS) ไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จรงิของกิจการ เนื่องจากมูลคา่ดงักล่าวไม่ได้สะทอ้นมูลค่าของกิจการและ
ความสามารถท าก าไรในอนาคต และบริษัทมีข้อจ ากัดด้านคู่เทียบซึ่งโครงสร้างรายได้และโครงสร้างธุรกิจของคูเ่ทียบใน
อุตสาหกรรมบางส่วนไมค่ล้ายคลึงกับทางบริษัท ดังนั้นอตัราส่วนก าไรสุทธิ (EPS) และมูลคา่ตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท 
(BVPS) ซึง่เป็นตวัคูณของ คา่เฉล่ียอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลคา่ตาม
บัญชี (PBVR) ไม่มีความเหมาะสมในการประเมินมูลค่าเพื่อให้ได้ราคาหุ้นที่แท้จริง 

 
3) วิธีมูลค่าปจัจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 

การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนีเ้ป็นการค านวณจากประมาณการทางการเงิน ซึ่งตั้งอยู่บนสมมตฐิานท่ีส าคัญตา่ง 
ๆ ที่ได้รับจากบริษัท ข้อมูลในอดีตที่เคยเกิดขึ้นจรงิ และก าหนดขึ้นมาภายใต้ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกจิ และ
สถานการณ์ปจัจุบัน ทัง้นี้ข้อสมมติฐานต่าง ๆ อาจมคีวามไม่แนน่อน  เนื่องจากที่ผลการด าเนินงานของบรษิัทพ่ึงพิงกับการ
เข้าประมูลงานโครงการรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่เกีย่วกับในส่วนงานก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และ
ธุรกิจการบ ารุงรกัษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ รวมถึงก่อสร้างสถานีบริการกา๊ซธรรมชาติ โดยผู้ลงทุนหลักเป็นเพียงกลุ่ม
ลูกค้ารายใหญ่ไมก่ี่ราย  หากบริษัทไม่สามารถชนะงานประมูลบางโครงการ  อาจส่งผลกระทบกบัผลการด าเนินงานโดยรวม
ของบริษัทไม่เป็นไปตามประมาณการ หรือท าให้ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลคา่เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา่การประเมินมูลคา่หุ้นสามญัของบริษัทโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีความไม่
แน่นอนของปัจจยัตา่งๆ รวมถึงจ านวนและมูลค่าโครงการท่ีบริษทัจะได้รับในอนาคต มีส่วนต่อการก าหนดข้อสมมติฐาน
ค่อนข้างมาก และส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต 
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สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญของบริษัท (SR) เพื่อใช้
ช าระเป็นค่าตอบแทนในการท ารายการ 
 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SR มีความเห็นว่า วิธีที่
เหมาะสมส าหรับรายการนี้ คือ วิธีราคาตลาด (Market Price Approach) ซึ่งเป็นวิธีอ้างอิงข้อมูลราคาซื้อขายหุ้นของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสะท้อนถึงมูลค่าหุ้นของบริษัทตามปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัท สภาวะการซื้อขายโดยรวมหรือสภาพเศรษฐกิจแล้วนั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่เหมาะสมจากการค านวณด้วย
วิธีดังกล่าว อยู่ระหว่าง 2.88 – 3.36 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าราคาในการท ารายการที่ 3.50 บาท เท่ากับ 0.14 – 0.62 บาท
ต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 4.00 – 17.71 ของราคาในการท ารายการ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) ในราคา 3.50 บาทต่อหุ้น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
ช าระค่าตอบแทนในการท ารายการในคร้ังนี้  เป็นราคาที่เหมาะสม 
 
3.3 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการท ารายการ 

ในการท ารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ในครั้งนี้   เป็นผลให้บริษัทได้รับมาซึ่งสินทรัพย์ 
หนี้สินและสิทธิทั้งหมดใน T-Holding ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญ คือ หุ้นสามัญของ T จ านวน 59,998 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ T   ซึ่งการท ารายการในครั้งนี้มีเงื่อนไขที่ส าคัญ ดังนี้ 

- ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน ในสัญญาโอนกิจการท้ังหมด  ซึ่งก าหนดให้ T-Holding ต้องด าเนินการได้รับค ายินยอม
จากสถาบันการเงินที่สนับสนุนทางการเงิน  ที่ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อจ ากัดการโอนหุ้นของ  T และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการไถ่ถอนการค้ าประกันของผู้โอนและไถ่ถอนบุคคลค้ าประกันเดิม  อันเป็นผลให้  T ซึ่งเป็นกิจการท่ีทาง
บริษัทจะได้รับโอนมาซึ่งสิทธิและหน้าที่   หากสถาบันการเงินให้การยินยอมแล้ว  ก็ไม่มีเหตุแห่งการผิดเงื่อนไข
ตามสัญญากู้ยืมเงิน  

- ภายใต้ข้อก าหนดวิธีการช าระค่าตอบแทนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด  ซึ่งก าหนดวิธีการช าระมูลค่าตอบแทน
รวม 313.45 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็น 1) เงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท  หลังจากท่ีหักจ านวนหน้ีสินท่ีผู้รับโอนได้รับ
โอนมาจากผู้โอนออกแล้ว และ 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) จ านวน 76,700,000 หุ้น ในมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท    ส าหรับในส่วนของการช าระเงินสดดังกล่าวได้มี
ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม  ว่า T-Holding จะได้รับโอนตามจ านวนหลังจากที่หักหนี้สินของ T-Holding ออกแล้ว  
เนื่องจากในการท ารายการในครั้งนี้  บริษัทจะได้รับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และสิทธิต่างๆ ของ  T-Holding  ซึ่ง
การช าระเงินสดภายหลังหักหนี้สินดังกล่าว จึงท าให้บริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องจัดเตรียมเงินสดเพื่อช าระหนี้สินจาก
การรับโอนกิจการเพิ่มขึ้นจากจ านวนที่กล่าว  นอกเหนือจากนี้ภายใต้เงื่อนไขการช าระค่าตอบแทนดังกล่าว  ใน
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) ซึ่งก าหนดราคาที่ 3.50 บาทต่อหุ้น  ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่า
ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันท าการติดต่อกันก่อนที่
คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เข้าท ารายการในครั้งนี้ ที่ 3.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด    

- ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนกิจการท้ังหมด ซึ่งก าหนดให้ ผู้โอนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด  ท าให้บริษัทไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ตามที่กล่าว 
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- ภายใต้เงื่อนไขการห้ามขาย (Lock-up) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ในสัญญาตกลงกระท าการ  ซึ่งก าหนดระยะเวลา
การห้ามขายและจ าหน่าย จ่าย โอนและก่อภาระผูกพัน เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะเวลา  สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ท่ีห้ามขาย 

วันแรกท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงปีท่ี 2 ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 
ตั้งแต่ปีท่ี 2 จนถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 
ตั้งแต่ปีท่ี 3 จนถึงปีท่ี 4 ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

ตั้งแต่ปีท่ี 4 จนถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

 
ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นท าให้กรรมการและผู้บริหารใน T มีความมุ่งมั่นในการบริหาร T ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษทั
ภายหลังการท ารายการตลอดระยะเวลา 5 ปี 

- หาก ณ วันที่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็น
ราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 
วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัท จะห้ามผู้ถือหุ้นราย
ใหม่ของบริษัท ไม่ให้น าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีหุ้นเริ่มท า
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท สามารถ
ทยอยขายหุ้นท่ีถูกส่ังห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย (“การห้ามขายตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) 

- ภายใต้เงื่อนไขข้อห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน  ที่ระบุในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระท าการฉบับที่ 2 
(รายละเอียดตาม 1.5.3) ซึ่งห้ามมิให้นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ  เมื่อออกจากการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ T และ/หรือ ของบริษัท ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึง เหมือนกัน 
หรือ แข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวของ T และ/หรือ บริษัท  ภายในประเทศไทย รวมถึงห้ามชักชวนลูกค้าหรือผู้จัด
จ าหน่ายของ T และ/หรือ บริษัท  เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวด าเนินธุรกิจกับ T และ/หรือ บริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี  
นับแต่วันท่ีออกจากต าแหน่งดังกล่าว 

- ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติไม่อนุมัติรับโอน
กิจการทั้งหมดก็ให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวส้ินสุดลง และผู้โอนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก
บริษัทได้ 

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งอนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้  ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง
นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน T-Holding กรรมการ และ ผู้บริหารใน T  ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทภายหลังการท ารายการ  หากผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เข้าท ารายการ  ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการท ารายการในครั้งนี้   ในการแต่งตั้งผู้บริหารของ T เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท  ท าให้นายต่อโชค เล้าลือชัย สามารถรับทราบนโยบายการบริหารงานของกลุ่มบริษัทได้โดยตรงจาก
คณะกรรมการของบริษัท  และร่วมก าหนดทิศทางและนโยบายการประกอบธุรกิจของ T กับคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท  
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
                                                       บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้า | 140 
 

จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขในการท ารายการในคร้ังนี้
เหมาะสม 
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จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวต้น  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า  การซื้อและรับโอนกิจการจาก

บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากัด (“T-Holding”) ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) 
รวมถึงการลงนามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว  ซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ  T-Holding ดังกล่าว  
ส่งผลให้บริษัทได้รับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ หน้ีสิน และสิทธิท้ังส้ิน   ซึ่งมีสินทรัพย์ที่ส าคัญ คือ หุ้นสามัญ 59,998 หุ้นของบริษัท 
เทคโทรนิค จ ากัด (“T”) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ T  ในการท ารายการครั้งนี้มีมูล
ค่าตอบแทนที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการจ านวน 313.45 ล้านบาท โดยบริษัทจะช าระเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท 
และส่วนที่เหลือจ านวน 268.45 ล้านบาท  บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement: PP) จ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น  โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท 
จัดสรรให้แก่นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการของ  T-Holding และเป็น
กรรมการและผู้บริหารใน T  โดยภายหลังการท ารายการบริษัทจะแต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัยเป็นกรรมการบริหาร ซึ่งมี
ต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารและกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ส าหรับ T ก็ยังด าเนินกิจการต่อไปโดยมีนายต่อโชค 
เล้าลือชัยและนายชัชวาล เจตจ านงกิจเป็นกรรมการและยังมีกรรมการอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการอีก 
3 ท่าน เพื่อก ากับดูแลการบริหารกิจการของ T  ทั้งนี้ในการท ารายการดังกล่าวเป็นการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จาก
ผู้บริหารของบริษัท (ภายหลังท ารายการ)  ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

ในการเข้าท ารายการดังกล่าว  จะท าให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้ในทันที  โดยเฉพาะ
ธุรกิจมาตรวัดอัตราการไหลของไหลและก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม   ซึ่งมีฐานกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท  และเป็น
งานเกี่ยวเนื่อง รวมถึงบริษัทสามารถได้รับประสบการณ์ ความรู้สามารถ (Know-how) ของผู้บริหารหลักของ T ซึ่งมีมานาน
กว่า 20 ปีเข้ามาร่วมบริหารงาน รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัท 
อาทิ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ บริษัทยัง
สามารถรับรู้ผลการด าเนินงานของ T เข้ามาในงบการเงินของบริษัทได้ทันทีภายหลังการโอนกิจการ  

ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ตามข้อตกลงได้ก าหนดมูลค่าตอบแทนการซื้อและรับโอน
กิจการ จาก T-Holding ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) มูลค่า 313.45 ล้านบาท ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นมูลค่าที่เหมาะสมส าหรับการรับโอนกิจการของ  T-Holding โดยประเมินด้วยวิธีมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดอยู่ระหว่าง 261.60 – 342.32 ล้านบาท  ซึ่งราคาในการท ารายการอยู่ระหว่างมูลค่าเหมาะสม  
โดยมูลค่าเหมาะสมต่ ากวา่ 51.85 ล้านบาท และสูงกว่า 28.87 ล้านบาท หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 16.54 และสูงกว่าร้อยละ 9.21 
ของราคาในการท ารายการ  ส าหรับการช าระมูลค่าส่ิงตอบแทนที่เป็นหุ้นสามัญของบริษัท  ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (PP) จ านวน 76,700,000 หุ้น ท่ีราคาเสนอขาย 3.50 บาทนั้น  แม้ว่าจะท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution Effect) และส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution Effect) ในสัดส่วน
ร้อยละ 11.33 ก็ตาม แต่ราคาในการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด ของบริษัทดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสมที่
ประเมินได้จากวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่เลือกใช้ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุน้
ของบริษัทย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560  อันเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนคณะกรรมการบริษัทจะมีมติ เข้าท ารายการ  
ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าตลาดที่แท้จริงของบริษัทระหว่าง 7 วันท าการ ถึง 360 วันท าการ  จึงเห็นว่าการก าหนดราคาหุ้นของ
บริษัทท่ีเหมาะสมส าหรับการออกเสนอขายจากการประเมินด้วยวธิีนี้ จะได้ราคาระหว่าง 2.88 – 3.36 บาทต่อหุ้น  ซึ่งต่ ากวา่
ราคาที่ก าหนดส าหรับเสนอขายที่ 3.50 บาทต่อหุ้นระหว่าง 0.14 – 0.62 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนต่ ากว่าร้อยละ 4.00 

ส่วนที่ 4: สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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– ร้อยละ 17.71 ของราคาเสนอขาย   ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของราคาและ
ความเหมาะสมของเงื่อนไขของการท ารายการ  รวมถึงข้อดี ข้อด้อยระหว่างการท ารายการกับการไม่ท ารายการแล้ว  จึงเห็น
ว่าการเข้าท ารายการจะท าให้บริษัทได้รับประโยชน์มากกว่า  ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า  ผู้ถือหุ้นควร
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการดังกล่าว 

 
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเห็นอย่าง

เป็นอิสระด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารที่
ได้รับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารของบริษัท  ตามที่กล่าวข้างต้น มีความสมบูรณ์ 
ครบถ้วน และเป็นจริงในสถานการณ์และข้อมูลที่รับรู้ได้ในปัจจุบันเท่านั้น ดังนั้น หากสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ และ/หรือข้อมูลไม่เป็นจริง  อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระฉบับนี้ โดยที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีภาระผูกพัน 

 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุน้ควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระและเอกสารอืน่ ๆ  

ที่เกี่ยวขอ้งกับการท ารายการในครั้งนี ้   ก่อนการตดัสนิใจว่า จะพิจารณา อนุมตัิ/ไม่อนุมตัิ ให้บริษทัเข้าท า
รายการดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจ และการตดัสนิใจของผู้ถือหุน้เปน็ส าคัญ 
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เอกสารแนบ 1 
สรุปข้อมูลบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

(ที่มา : ข้อมูลจากทางบริษัท) 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อบริษัท  : บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

(Siamraj Public Company Limited) 
วันท่ีจดทะเบียนก่อตั้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2527 เดิมชื่อ บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จ ากัด และ 

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จ ากัด  และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 

สถานะปัจจุบัน : เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแตว่ันท่ี 11 พฤศจกิายน 2558 

เลขที่ทะเบียนบริษัท  : 0107558000067 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทางเลือก ได้แก่ พลังงาน
ทดแทน ธุรกิจสถานีบริการ ออกแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษาและบริหารจัดการ
สถานีบริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาต ิและธุรกิจออกแบบและจ าหน่ายระบบ
ปั๊มอุตสากรรมและระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและ
โรงไฟฟ้า 

ที่ตั้ง : 289/9 หมู่10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง สมุทรปราการ 
10130 

Web Site : http:// www.siamrajplc.com 
ทุนจดทะเบียน  : 300,000,000 บาท  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

: 
 
 
: 

300,000,000 บาท  
จ านวน 600,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.00 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารอง
ตามกฎหมายในแต่ละป ี
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1.2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จ ากดั และ บริษทั เอ็นจิเนยีริ่ง 
จ ากดั) จดทะเบียนจดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2527 และจดทะเบียนเขา้ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2558 ปัจจุบัน บริษทัมีทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันท า
ธุรกิจเกี่ยวเนือ่งกับก๊าซธรรมชาตแิละระบบป๊ัมอุตสาหกรรม 
 
ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission: MPT) 
 บริษัทให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อยและก่อสร้างสถานีวัดเพื่อวัด
ปริมาณวดัส่วนประกอบ และคา่พลังงานของกา๊ซธรรมชาติ โดยเน้นการวดัที่จุดซื้อขายตลอดทัง้กระบวนการตั้งแต่บรเิวณ
แท่นขุดเจาะกา๊ซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเขา้โรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบ
ท่อส่งก๊าซ จดุส่งกา๊ซธรรมชาตกิ่อนเข้าโรงไฟฟา้หรือโรงงานอตุสาหกรรม รวมถงึการวัดปริมาณการใช้ประโยชนจ์ากก๊าซ
ธรรมชาติในจดุตา่งๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอตุสาหกรรม อกีทั้ง บริษัท ยังให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ในสถานวีัดก๊าซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและตดิตั้งอุปกรณ์ในสถานวีัดก๊าซธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์วัด 
ส่วนประกอบของกา๊ซธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ (Flow Meter) และ 
คอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าพลังงานของกา๊ซธรรมชาติ (Flow Computer) 
 
2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy Business Group : ENG) 

บริษัทด าเนินธุรกิจทีเ่กี่ยวเนื่องกบัพลังงานทางเลือกตา่ง ๆ เช่น พลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติ NGV พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง โดยแบง่ออกเป็น 3 ส่วนงาน มีรายละเอยีดดงันี ้

 
2.1) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 

• สถานีบริการของบริษัท ภายใตช้ือ่ “สยามราช” ปัจจุบันมีสถานีบริการกา๊ซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 2 สถานี คือ 
สถานีบริการกา๊ซธรรมชาติ สาขา บางนา และ วิภาวดี 

• สถานีบริการของบริษัท และบริหารจัดการใหแ้ก่บริษัท ขนส่ง จ ากดั 

• บริการบริหารจดัการสถานีบริการ 
2.2) ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์

• ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ 

• ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพกา๊ซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์
2.3) บ ารุงรักษาสถานบีริการกา๊ซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ 
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3) กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอตุสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems: EPS) 
บริษัทเป็นผู้เชีย่วชาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบป๊ัมอตุสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมทีเ่กี่ยวข้องที่ใช้ใน

การด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟา้และจ าหน่ายระบบปั๊มอตุสาหกรรมและระบบอุปกรณ์
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมถึงความต้องการของลูกคา้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สินคา้ที่บริษัท ออกแบบและจ าหน่าย
มีรายละเอยีดดงันี ้

• ระบบป๊ัมอุตสาหกรรม ได้แก่ ปั๊ม Gear ปั๊ม Sanitary ปัม๊ Screw ปั๊มและระบบสุญญากาศ ปั๊ม Diaphragm ปัม๊ 
Process Metering และปั๊ม Process Centrifugal 

• เครื่องอดัอากาศทีใ่ชใ้นงานอุตสาหกรรม 

• ระบบอุปกรณ ์Gas Turbine และ Gas Compressor ส าหรับโรงไฟฟ้า 
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้พฒันาการด าเนินงานและการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยน ามาตรฐาน ISO 
9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลท่ีได้รับการยอมรับจากทัว่โลกมาใช้ควบคุมคุณภาพสินคา้และบริการ โดยบริษัทได้รับ
การรับรองคุณภาพส าหรับการกอ่สร้างสถานวีัดและระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ การจ าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานวีัด
และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การก่อสร้างสถานีบริการ การบ ารุงรักษาสถานีบริการ และการจ าหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม จงึ
ท าให้บริษัท เป็นที่ยอมรับและไดร้ับความเชื่อถือจากคูค่้าทางธุรกจิมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจกวา่ 
30 ปี 
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1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
 
 

 
 
หมายเหตุ: *ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เม่ือ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 

 **บริษัทได้แจ้งยกเลิกกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี 
 กิจการร่วมค้าสยามราชธานี สถานท่ีตั้ง เลขที่ 289/9 หมู่10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง 
สมุทรปราการ 10130 วันท่ีจัดตั้งบริษัท 1 กันยายน 2554 โดยบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนในการลงทุนร้อย
ละ 90.00 กิจการร่วมค้าสยามราชธานีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้าง จัดซื้อ ประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดการซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติ และการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างสถานีวัดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ  
 
บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
 บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด สถานท่ีตั้ง 289/9 หมู่10 ถ.รถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง 
สมุทรปราการ 10130 วันที่จัดตั้งบริษัท 18 พฤษภาคม 2560 มีทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาท และ ทุนช าระแล้ว 7.50 
ล้านบาท โดยบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการองรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการ
ประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ โดยในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์จากธุรกิจดังกล่าว 

100.00% 

80.00% 

99.99% 99.99% 

บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 300.00 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ประกอบธรุกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก และ 3. กลุ่มธุรกิจระบบปัม๊อุตสาหกรรม 

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม* 

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากัด 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 10.00 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ออกแบบ ก่อสร้าง บริหาร

อาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และ

บริการด้านอื่นๆ 

บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล 
โฮลดิ้ง จ ากัด 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 20.50 

ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ถือหุ้นในบริษัทอื่น 

บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ ากดั 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 7.50 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: เพื่อรองรับการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  และการ

ประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลงังานอื่น ๆ 

90.00% 
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี 

ลักษณะธรุกิจ: ประมูลงานก่อสร้างสถานี

วัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  รวมถงึ

การจ าหน่ายอุปกรณใ์นการสรา้งสถานีวัด

และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
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บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จ ากัด 
 บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จ ากัด สถานที่ตั้ง 289/9 หมู่10 ถ.รถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระ
ประแดง สมุทรปราการ 10130 วันที่จัดตั้งบริษัท 5 กรกฎาคม 2560 มีทุนจดทะเบียน 82.00 ล้านบาท และ ทุนช าระแล้ว 
20.50 ล้านบาท โดยบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮ
ลดิ้ง จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น 
 

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากัด 
 บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากัด สถานที่ตั้ง 289/9 หมู่ 10 ถ.รถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง 
สมุทรปราการ 10130 มีทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท และ ทุนช าระแล้ว 10.00 ล้านบาท โดยบริษัท สยามราช จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นผ่าน บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 80.00 
บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และงานบริการ 
 

1.4 รายชื่อผู้ถือหุ้น 
 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 
หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส าหรับรายชือ่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัททีม่สัีดส่วนมากกวา่ร้อยละ 
0.05 ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ล่าสุด มีดังนี้ 

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายเกียรติ วิมลเฉลา 212,100,000 35.35 

2 น.ส.กฤตินา วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 
3 นายกฤติน วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 
4 นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 

5 นายจารุพจน์ ณีศะนันท์ 28,800,000 4.80 
6 น.ส.นคนันทน์ ณีศะนันท์ 26,007,000 4.33 
7 นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล 15,600,000 2.60 

8 นางพูลสุข มกรานนท์ 8,414,000 1.40 
9 นายสุรพล ตังคะประเสริฐ 7,932,000 1.32 

10 นายชาติชาย พุคยาภรณ์ 7,200,000 1.20 
11 นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร 5,900,000 0.98 
12 นายธนชิต มกรานนท์ 5,485,000 0.91 

13 นายสิริพงษ์ คณาคุปต์ 4,628,900 0.77 
14 นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์ 4,266,300 0.71 
15 น.ส.วรางคณา เตไชยา 4,215,000 0.70 

16 น.ส.เฟื่องฟ้า ศิริภูริกาญจน์ 4,030,000 0.67 
17 นายอดุลย์ บุญรอด 4,000,000 0.67 
18 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร 3,720,000 0.62 

19 น.ส.สุดารัตน์ เวชจารุวัฒน์ 3,263,500 0.54 
20 นางปรีณัน ตั้งมณีนิมิตร 3,200,000 0.53 

หมายเหตุ : ภายหลังการท ารายการ นายต่อโชค เล้าลือชัย จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 46,020,000 หุ้น และนายชัชวาล เจตจ านงกิจ  
จะได้รับหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 30,680,000 หุ้น 
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1.5 โครงสร้างองค์กร รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

 
ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท 

                      SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

          
                     

                

                 

               
               

Accounting              
Senior Department   Manager (4)

                       

Financial                                   
Senior Department  Manager  (4)

                   

Purchasing                    
Senior Department Manager  (4)

                    
(        )

HRD                     
Senior  Department  Manager (4)

 . .                  

MPT                               
Business Unit  Manager  (2)

                    

MIS                                               
Senior Department   Manager  (4)

                

Asset & Vehicle           
Department Manager (5)

 . .                  
(        )

EPS                                            
Division   Manager (3)

                

                       

Chief  Procurement Officer (2)             
                    

           

                     

Chief  Financial Officer (2)
                        

         

Chief  Executive Office

                  

Managing  Director (1)

                  

General  Manager (2)

               

                                                 

                   

ENG              
Business  Unit  Manager (2)

                 

         /                     

                

                          

                                  

                

ENC                                              
Senior  Business Operation                    

Manager  (4)

                   

NGP                                              
Division Manager (4)      

                 

ENS                                               
Service &Operation Department

Manager(5)

             

ENP                                                     
Senior  Project  Manager (4)

             

Management Officer

Corporate  
Communication

ISO

Drivers

                        

                
               

O perator

                              
              (SHE)

ENM                                               
Business  Development  Manager (4)

                 
(        )
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คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายเกียรติ วมิลเฉลา กรรมการ 
2. นางอุดมพร จิระนภากุลวฒัน ์ กรรมการ 
3. นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา กรรมการ 
4. นางวชัรี อัตถากร กรรมการ 
5. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
6. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
7. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ : อ้างถึงเอกสารที่ SR E2560/005 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เร่ืองแจ้งการลาออกของประธานกรรมการ : นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง 
ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
เพ่ือด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ านวน 7 ท่าน มีรายชื่อดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายเกียรติ วมิลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางอุดมพร จิระนภากุลวฒัน ์ กรรมการบริหาร 
3. นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา กรรมการบริหาร 
4. นางวชัรี อัตถากร กรรมการบริหาร 
5. นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
6. นายโกศล สมบัติศิร ิ กรรมการบริหาร 
7. นายวราวฒุิ ไวสาลี กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : ภายหลังการท ารายการ นายต่อโชค เล้าลือชัย จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร (เพิ่มเติม) 
 

ผู้บริหาร 
 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายเกียรติ วมิลเฉลา ประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ 
2. นางอุดมพร จิระนภากุลวฒัน ์ ประธานเจา้หน้าที่บัญชีและการเงิน 
3. นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา ประธานเจา้หน้าทีจ่ัดซื้อ 
4. นางวชัรี อัตถากร ผู้จัดการท่ัวไป 
5. นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกจิก่อสร้างสถานวีัด 

และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
6. นายโกศล สมบัติศิร ิ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกจิพลังงานทางเลือก 
7. นายวราวฒุิ ไวสาลี ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอุตสาหกรรม 
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1.6 ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงิน 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รายการ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 สัดส่วน ปี 2558 สัดส่วน ปี 2559 สัดส่วน 
ไตรมาสท่ี 
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% 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 
- สุทธ ิ

475.60 42.05% 282.31 20.42% 234.86 17.03% 271.54 22.91% 

ลูกหนี้ค่าก่อสรา้งตาม
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-สุทธ ิ 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% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 950.77 84.05% 1,232.08 89.13% 1,132.54 82.14% 957.96 80.81% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากสถาบันการเงินที่
ใช้เป็นหลักประกัน 

34.99 3.09% 23.29 1.68% 120.27 8.72% 110.80 9.35% 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย - สุทธ ิ

25.53 2.26% 19.80 1.43% 16.50 1.20% 12.30 1.04% 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน - สุทธ ิ

- 0.00% - 0.00% 8.34 0.61% 8.20 0.69% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 
สุทธ ิ

70.34 6.22% 50.62 3.66% 42.74 3.10% 35.80 3.02% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 2.39 0.21% 1.53 0.11% 1.32 0.10% 1.02 0.09% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญช ี

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% 
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รายการ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 สัดส่วน ปี 2558 สัดส่วน ปี 2559 สัดส่วน 
ไตรมาสท่ี 
2 ปี 2560 

สัดส่วน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

180.39 15.95% 150.31 10.87% 246.21 17.86% 227.47 19.19% 

รวมสินทรัพย์ 1,131.17 100.00% 1,382.38 100.00% 1,378.75 100.00% 1,185.43 100.00% 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน 

117.65 10.40% 137.46 9.94% 13.89 1.01% 26.91 2.27% 

เจ้าหน้ีการค้าและ
เจ้าหน้ีอื่น 

426.59 37.71% 185.98 13.45% 311.65 22.60% 156.12 13.17% 

รายได้ค่าก่อสร้างตาม
สัญญารับล่วงหน้า 

72.75 6.43% 13.90 1.01% 0.86 0.06% 4.32 0.36% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปี 

1.82 0.16% - - - - - - 

หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่า
การเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - 
สุทธิ 

10.77 0.95% 8.50 0.61% 6.66 0.48% 5.01 0.42% 

ประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับต้นทุนการ
ก่อสร้างและบริการ 

6.27 0.55% 18.86 1.36% 2.37 0.17% 8.94 0.75% 

ประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับอากรน าเข้าและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2.10 0.19% 65.89 4.77% 65.89 4.78% 65.89 5.56% 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 9.56 0.85% 12.80 0.93% 5.09 0.37% 3.11 0.26% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 647.51 57.24% 443.39 32.07% 406.41 29.48% 270.30 22.80% 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน - สุทธิ 

19.98 1.77% 9.82 0.71% 8.01 0.58% 7.33 0.62% 

ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน 

18.84 1.67% 16.09 1.16% 12.30 0.89% 13.23 1.12% 

ประมาณการหนี้สินระยะ
ยาว 

72.50 6.41% - - - - - - 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 111.32 9.84% 25.91 1.87% 20.31 1.47% 20.56 1.73% 

รวมหน้ีสิน 758.83 67.08% 469.30 33.95% 426.72 30.95% 290.86 24.54% 
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รายการ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 สัดส่วน ปี 2558 สัดส่วน ปี 2559 สัดส่วน 
ไตรมาสท่ี 
2 ปี 2560 

สัดส่วน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 225.00 19.89% 300.00 21.70% 300.00 21.76% 300.00 25.31% 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น - - 433.73 31.38% 433.73 31.46% 433.73 36.59% 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์ 

78.56 6.95% 78.56 5.68% 78.56 5.70% 78.56 6.63% 

ก าไรสะสม 

จัดสรรแลว้ - ส ารองตาม
กฎหมาย 

9.06 0.80% 12.62 0.91% 16.87 1.22% 
16.87 1.42% 

ยังไม่ได้จัดสรร  49.73 4.40% 83.62 6.05% 125.00 9.07% 71.90 6.07% 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วน
ของเจ้าของ 

0.00 0.00% (4.59) (0.33%) (7.23) (0.52%) 
(10.59) (0.89%) 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
บริษัทใหญ ่

362.36 32.03% 903.94 65.39% 946.93 68.68% 890.47 75.12% 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

9.99 0.88% 9.14 0.66% 5.10 0.37% 4.10  0.35% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 372.34 32.92% 913.08 66.05% 952.03 69.05% 894.58 75.46% 

รวมหน้ีสินและส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

1,131.17 100.00% 1,382.38 100.00% 1,378.75 100.00% 1,185.43 100.00% 

 
งบก าไรขาดทนุ 

รายการ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 สัดส่วน ปี 2558 สัดส่วน ปี 2559 สัดส่วน 
งวด 6 
เดือน      
ปี 2560 

สัดส่วน 

รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการ 931.91  42.13% 894.49  55.33% 791.43  59.67% 317.07  80.72% 

รายได้จากการก่อสร้าง 1,280.02  57.87% 722.15  44.67% 534.94  40.33% 75.75  19.28% 

รวมรายได้ 2,211.93  100.00% 1,616.64  100.00% 1,326.37  100.00% 392.82  100.00% 

ค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนจากการขายและบริการ 856.54 38.72% 814.59 50.39% 646.63 48.75% 264.56 67.35% 

ต้นทุนจากการก่อสร้าง 1,061.52 47.99% 641.63 39.69% 469.16 35.37% 76.68 19.52% 

รวมต้นทุน 1,918.06 86.71% 1,456.22 90.08% 1,115.79 84.12% 341.24 86.87% 

ก าไรข้ันต้น 293.87  13.29% 160.41  9.92% 210.58  15.88% 51.58  13.13% 

รายได้อ่ืน 29.20  1.32% 81.35  5.03% 61.46  4.63% 11.32  2.88% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 116.40 5.26% 147.25 9.11% 144.90 10.92% 80.68 20.54% 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
                                                       บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) เอกสารแนบ | 13 

 

รายการ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 สัดส่วน ปี 2558 สัดส่วน ปี 2559 สัดส่วน 
งวด 6 
เดือน      
ปี 2560 

สัดส่วน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 32.53 1.47% -  - - - - - 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 29.31 1.33% - - - - - - 

ขาดทุนจากการด้อยค่า อาคาร
และอุปกรณ์ 

78.66 3.56% - - - - - - 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

78.56 3.55% - - - - - - 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้ 

(12.39) (0.56%) 94.51  5.85% 127.14  9.59% (17.78) (4.53%) 

ต้นทุนทางการเงิน 11.78 0.53% 4.63 0.29% 2.83 0.21% 1.78 0.45% 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงิน
ได้ 

(24.17) (1.09%) 89.88  5.56% 124.31  9.37% (19.57) (4.98%) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9.66 0.04% 19.27 1.19% 20.05 1.51% (1.47)  (0.37%) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับ
งวด 

(33.83) (1.53%) 70.61  4.37% 104.26  7.86% (18.10) (4.61%) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน   

ผลขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

 (0.93) -  3.82  - 

รายการท่ีอาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

ขาดทุนจากการวัดมูลคา่เงิน
ลงทุนเผื่อขาย 

-  (4.59)  (2.64)  (3.36) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 
- สุทธิภาษีเงินได้ 

 (0.93)  (4.59)  1.18   (3.36) 

  (54.24)  66.02   105.44   (21.46) 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)    

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ ่

 (35.96)  67.44   101.81   (17.10) 

ขาดทุนส าหรับปีจากการ
ด าเนินงานที่ยกเลิก 

 (19.48) - - - 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม  

 2.13   3.16   2.45   (1.00) 

 
 

(53.31)  70.61   104.26   (18.10) 
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รายการ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 สัดส่วน ปี 2558 สัดส่วน ปี 2559 สัดส่วน 
งวด 6 
เดือน      
ปี 2560 

สัดส่วน 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ ่

 (36.89)  62.86   102.99   (20.46) 

ขาดทุนส าหรับปีจากการ
ด าเนินงานที่ยกเลิก 

 (19.48) - - - 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม  

 2.13   3.16   2.45   (1.00) 

  (54.24)  66.02   105.44   (21.46) 
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งบกระแสเงินสด 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส
ท่ี 2 ปี 
2560 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนหักภาษีเงินไดส้ าหรบังวด  (48.52)  89.88   124.31  (19.57)  

รายการปรับปรุงก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคา  46.24   20.42   17.93   8.99  

ค่าตัดจ าหนา่ย  1.32   1.22   1.28   0.44  

ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)  78.66  - -  -    

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหนา่ยทรัพย์สิน  (8.93)  (4.46)  (2.04)  (0.78) 

หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลับรายการ)  0.48   2.70   (4.12)  (0.67) 

ค่าเผื่อการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ (กลบัรายการ)  16.79   36.56   (6.43)  (1.01) 

ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ) - -  (8.50)  -    

(ก าไร)จากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น - -  (2.72)  (4.59) 

(ก าไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรบัมูลคา่เงินลงทุนระยะสั้น  -  (0.02)  (3.77)  0.24  

(ก าไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  (1.31)  (0.61)  0.70   0.19  

ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)  (0.18) - -  -    

รายได้เงินปันผล -  (0.71)  (0.20)  -    

ประมาณการหนี้สินส าหรบัต้นทุนการก่อสร้างและบริการ -  16.76   (16.04)  6.58  

ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  2.64   2.63   2.32   0.94  

ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์  78.56  - -  -    

รายได้ดอกเบี้ยรับ  (1.11)  (2.25)  (1.33)  (0.64) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  11.79   11.17   4.44   1.78  

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน  176.43   173.29   105.83   (8.09) 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  (141.76)  191.07   51.03  (37.50)  

ลูกหนี้ค่าก่อสรา้งตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ  94.33   (137.23)  18.11   49.86  

สินค้าคงเหลือ  89.43   81.23   (11.11)  3.91  

งานระหว่างก่อสร้าง  (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)  124.86  (155.03) 

รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารบัลว่งหน้า  54.61   (58.85)  (13.04)  3.46  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  (1.24)  3.24   (7.71)  (1.99) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส
ท่ี 2 ปี 
2560 

จ่ายชดเชยพนักงาน  (0.92)  (5.38)  (1.35)  -    

เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการด าเนินงาน  326.60   11.50   277.00  (133.85) 

รับดอกเบี้ย  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)กิจกรรมด าเนินงาน  271.32   (30.62)  252.06  (139.70) 

  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส
ท่ี 2 ปี 
2560 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย  (25.53) - - - 

การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน  (10.09)  11.70   (96.98) 9.47 

เงินปันผลรับ -  0.71   0.20  - 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทุนระยะสั้น - -  735.54  740.70 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนระยะสั้น -  (150.00)  (1,080.52) (523.91) 

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  28.00   305.00  - - 

เงินสดจ่ายส าหรบัเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (126.28)  (178.72) - - 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยทรัพย์สิน  148.36  -    - - 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  11.50   5.05  1.31 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (21.53)  (3.68)  (5.52)  (0.21) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1.64)  (0.36)  (1.07)  (0.14) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (8.71)  (3.85)  (443.30)  227.21  

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส
ท่ี 2 ปี 
2560 

เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  70.86   19.81   (123.57) 13.02 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  601.93  - - - 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการและกิจการที่เกี่ยวข้องกนั  (799.99) - - - 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (126.67)  (1.82) - - 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส
ท่ี 2 ปี 
2560 

เงินสดจ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (12.32)  (16.10)  (11.47) (4.87) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทจากผู้ถือหุ้น  175.00   525.00  - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือด าเนินการเสนอขายหุน้ -  (16.28) - - 

เงินปันผลจ่าย  (181.25)  (30.00)  (60.00) (36.00) 

เงินปันผลจ่ายใหส้่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -  (2.00)  (6.49) - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (272.44)  478.61   (201.53) (27.86) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) สุทธิ  (9.83)  444.14   (392.78) 59.65 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่า - -  0.11   (0.38) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  49.27   39.44   483.58   90.91  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  39.44   483.58   90.91   150.18  

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

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) 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 6.36  4.96  6.49  3.98  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 57  73  55  90*  

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.39  6.62  6.33  4.04  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 56  54  57  89*  

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 7.31  6.73  6.44  4.51  

ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน) 49  54  56  80*  

Cash Cycle (วัน) 64  73  56  100  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (PROFITABILITY RATIO) 

อัตราก าไรขั้นต้น 13.29% 9.92% 15.88% 13.13% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (1.88%) 0.81% 4.95% (7.41%) 

อัตราก าไรอื่น 1.30% 4.79% 4.43% 2.80% 

อัตราก าไรสุทธิ (1.51%) 4.16% 7.51% (4.48%) 
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รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ไตรมาสที่ 

2  
ปี 2560 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (9.31%) 10.99% 11.18% (3.92%)* 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (2.85%) 5.62% 7.55% (2.82%)* 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 6.70% 150.51% 261.76% (46.35%)* 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.88 1.31 1.02 0.35* 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  2.04   0.51   0.45   0.33  

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 19.47  0.81  62.09  N/A 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (เท่า) N/A 42.49% 57.55% N/A 

หมายเหตุ : รายการดังกลา่วเป็นการปรบัปรุงเต็มป ี(Annualized) เพื่อใช้ประกอบการค านวณเปรียบเทียบ 

 
ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัท 
ภาพรวมผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 
รายได้ 
 รายได้รวมของบริษัทในปี 2557 ปี 2558 และป ี 2559 เทา่กับ 2,211.93 ล้านบาท 1,616.64 ล้านบาท และ 
1,326.37 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราสว่นลดลงร้อยละ 26.91 ในปี 2558 และ ร้อยละ 17.95 ในปี 2559 โดยรายได้
หลักรวมของบริษัทมาจากธุรกจิ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานวีัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจ
พลังงานทางเลือก และกลุ่มธุรกจิระบบป๊ัมอุตสาหกรรม  และรายได้รวมงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 เท่ากับ 215.42 ล้าน
บาท 

1. รายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)  
บริษัทมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานวีัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินปี 2557 - 2559 จ านวน 

1,325.12 ล้านบาท 749.95 ล้านบาท และ 495.30 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราสว่นลดลงร้อยละ 43.40 ในปี 2558 
และ ร้อยละ 33.96 ในปี 2559 เนื่องจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจกลุ่มนี้มาจากงานโครงการเป็นหลัก โดยโครงการส าคัญ
ของบริษัทได้ส้ินสุดการรับรู้รายได้เรียบร้อยแลว้เช่น โครงการ Zawtika มูลค่าโครงการ 1,073.48 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้
ส่วนใหญ่ในปี 2557 โครงการโรงไฟฟ้าพีพีทีซี โครงการโรงไฟฟ้าขนอม และ โครงการโรงไฟฟ้าท๊อป มูลค่าโครงการ 227.00 
ล้านบาท 312.54 ล้านบาท 264.95 ล้านบาท ตามล าดับ ซึง่รับรู้รายได้ในปี 2558  

ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริษัทมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานวีัดและระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ จ านวน 47.20 ล้านบาท 

2. รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)  
บริษัทมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก ในปี 2557 – 2559 จ านวน 665.34 ล้านบาท 688.43 ล้านบาท 

และ 473.66 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอัตราส่วนเพิม่ขึ้นร้อยละ 3.47 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 31.20 ในปี 2559 
โดยธุรกิจในกลุ่มนี้สามารถแบง่ออกเป็นสถานีบริการกา๊ซธรรมชาติของบริษัท มีรายได้ 198.33 ล้านบาท 259.66 ล้าน
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บาท และ 223.66 ล้านบาท ในปี 2557 – 2559 ตามล าดับ การปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2558 สืบเนื่องจาก ในปี 2557 มี
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ก าหนดระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน 
(Curfew) ท าให้ปริมาณรถยนตท์ี่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการลดลง ทั้งนี้ ในปี 2558 สถานการณ์ทางการเมืองเขา้สู่
สภาวะปกติ อย่างไรก็ตามในปี 2559 รายได้ในกลุ่มนี้ปรับตัวลดลงสืบเนื่องจากราคาน้ ามันดิบโลกยังอยู่ในชว่งขาลง จึง
ส่งผลต่อความต้องการใช้พลังงานทดแทนของผู้บริโภคซึ่งมแีนวโน้มลดลง ส าหรับงานโครงการของบริษัท มีรายไดจ้าก
การออกแบบและก่อสร้างสถานบีริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ในปี 2557 - 2559 จ านวน 57.07 ล้านบาท 102.48 
ล้านบาท และ 61.21 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งรายได้ที่เพิม่ขึ้นในปี 2558 มาจากโครงการส าคัญจาก ปตท. โดยมีมูลคา่
โครงการ 97.49 ล้านบาท และรับรู้รายได้ในปี 2558 ทั้งจ านวน ในปี 2559 รายได้ลดลงสืบเนื่องจากราคาน้ ามันดิบโลกยงั
อยู่ในชว่งขาลง จงึส่งผลต่อความต้องการใช้พลังงานทดแทนของผู้บริโภค ส่งผลให้ งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ทดแทนต้องชะลอโครงการออกไป ส าหรับงานบ ารุงรักษาสถานบีริษัทมีรายไดจ้ากการ บริหารจัดการสถานีบริการกา๊ซ
ธรรมชาติส าหรับยานยนตใ์นปี 2557 - 2559 จ านวน 339.26 ล้านบาท 326.29 ล้านบาท และ 188.79 ล้านบาท 
ตามล าดับ การลดลงของรายไดท้ี่ส าคัญในปี 2559 เนื่องจากงานบริการบ ารุงรกัษาสถานีบริการของ ปตท. มีอายุสัญญา 
2 ปี โดยจะสิ้นสุดสัญญาการใหบ้ริการในเดือน ธันวาคม 2558 และจะเปิดประมูลใหม่ บริษัท ไดช้นะการประมูลสัญญาที่
มีอายุสัญญา 2 ปี (2558 – 2560) และมีมูลคา่ 240.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสัญญาก่อนที่มมีูลค่า 480.00 ล้านบาท 
จึงส่งผลให้รายได้ในปี 2559 ที่รับรู้ในระหว่างปีลดลงอยา่งเป็นสาระส าคัญ ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริษัทมี
รายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับรถยนต์จ านวน 204.37 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ เกิดจากธุรกจิสถานี
บริการก๊าซธรรมชาตขิองบริษัท และธุรกิจงานบริการบ ารุงรักษาสถานีบริการ 

3. รายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอตุสาหกรรม (EPS) 
บริษัทมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอุตสาหกรรม ในปี 2557 - 2559 จ านวน 221.47 ล้านบาท 178.25 ล้าน

บาท และ 357.41 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราสว่นลดลงร้อยละ 19.52 ในปี 2558 และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.51 ในปี 
2559 เนื่องจากในปี 2558 การผลิตและการส่งออกชะลอตวัในหลายอุตสาหกรรม อันเป็นผลจากความต้องการของ
ประเทศคู่คา้ที่ยงัชะลอตวั จงึส่งผลให้รายได้ลดลง ในปี 2559 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้ยอดขายปัม๊อุตสาหกรรม
ของบริษัทปรับเพิม่ขึ้นอยา่งมีนยัส าคัญ ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบป๊ัม
อุตสาหกรรมจ านวน 141.25 ล้านบาท  

4. รายได้อื่น  
บริษัทมีรายได้อื่นมาจาก ดอกเบีย้รับ รายไดจ้ากการบริการบริหารจัดการ รายไดค้่าเชา่จุดพกัรถ ก าไรจากการ

ขายสินทรัพย์ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ก าไรจากจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะส้ัน เป็นต้น บริษัท มีรายได้อื่น
ในปี 2557 - 2559 จ านวน 29.20 ล้านบาท 81.35 ล้านบาท และ 61.46 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเปน็อัตราส่วนเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 178.60 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 24.45 ในปี 2559 รายไดอ้ื่นท่ีเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยส าคัญ เนือ่งจากบริษัทรับรู้รายได้
จากสัญญาคา่นายหน้าจาก Siemens โดย ได้รับคา่นายหน้าจากการเป็นผู้จัดหาลกูค้าและประสานงานในการจ าหน่าย
อุปกรณ์ Gas Turbine ส าหรับโรงไฟฟ้า ท้ังนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บริษัทมีรายได้อื่นจ านวน 11.32 ล้านบาท 
ต้นทนุ 
 ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีต้นทุน เทา่กับ 1,918.06 ล้านบาท 1,456.22 ล้านบาท และ 1,115.79 
ล้านบาท ตามล าดับ คดิเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 24.08  ในปี 2558 และ ร้อยละ 23.38 ในปี 2559 และคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 86.71 ของรายได้รวม ในปี 2557 ร้อยละ 90.08 ของรายได้รวม ในปี 2558ของรายได้รวม และร้อยละ 
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84.12 ในปี 2559 ของรายได้รวม โดยต้นทุนของบริษัทมาจากธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ธุรกิจก่อสร้างสถานวีัดและระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกจิพลังงานทางเลือกและกลุ่มธุรกจิระบบปั๊มอุตสาหกรรม และส าหรับต้นทุนของงวด 6 เดือน
แรก ของปี 2560 เท่ากับ 181.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 84.02 ของรายได้รวม 

1. ต้นทุนจากกลุ่มธุรกจิก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ต้นทุน
วัตถดุิบ ต้นทุนว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง คา่ใช้จา่ยเกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น บริษัท มีต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2557 - 2559 จ านวน 1,121.70 ล้านบาท 687.86 
ล้านบาท และ 466.80 ล้านบาท ตามล าดับ คดิเป็นอตัราส่วนลดลงร้อยละ 38.68 ในปี 2558 และลดลง
ร้อยละ 32.14 ในปี 2559 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 84.65 ร้อยละ 91.72 และร้อยละ 94.25 ของรายได้
จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานวีัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2557 - 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนเป็นไปตามรายได้ทีเ่พิ่มขึ้นจากการรับรู้รายไดข้องโครงการ ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรก ของป ี 2560
บริษัทมีต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานวีัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจ านวน 62.85 ล้านบาท และ
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 133.16 ของรายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิก่อสร้างสถานวีัดและระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาต ิ

2. ต้นทุนจากกลุ่มธุรกจิพลังงานทางเลือก (ENG)  แบ่งออกเป็น ต้นทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ ต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบรกิารกา๊ซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ และ 
ต้นทุนของการให้บริการบ ารงุรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ โดยต้นทุนของสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับพนักงานเป็นหลัก 
บริษัท มีต้นทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนตใ์นปี 2557 - 2559 จ านวน 170.21 ล้าน
บาท 210.18 ล้านบาท และ 184.70 ล้านบาท คดิเป็นอัตราส่วนเพิม่ขึ้นร้อยละ 23.48ในปี 2558 และลดลง
ร้อยละ 12.12 ในปี 2559 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 85.82 ร้อยละ 80.94 และร้อยละ 82.58 ของรายได้
จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ในปี 2557 – 2559 ซึง่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนการซื้อ
ก๊าซ NGV มาเพื่อจ าหน่ายในสถานีบริการ ส าหรับต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบรกิารกา๊ซ
ธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ต้นทุนว่าจา้งผู้รับเหมาช่วง ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับ
พนักงาน เป็นต้น บริษัท มตี้นทนุจากการรับเหมาก่อสร้างสถานบีริการก๊าซ NGV ในปี 2557 - 2559 
จ านวน 57.03 ล้านบาท 113.63 ล้านบาท และ 50.53 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราสว่นเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 99.25 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 55.53 ในปี 2559 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.93 ร้อยละ 
110.88 และร้อยละ 82.55 ของรายได้จากการรับเหมา                                       ก่อสร้างสถานีบริการ
ก๊าซ  ส าหรับต้นทุนของการให้บริการบ ารงุรักษาสถานีบรกิารกา๊ซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ประกอบดว้ย 
ต้นทุนสินค้าและวตัถุดิบ ต้นทุนว่าจา้งผู้รับเหมาช่วง ค่าใช้จา่ยเกีย่วกับพนักงาน เป็นต้น บริษัท มีต้นทุน
บริการบ ารุงรกัษาสถานีบริการกา๊ซ NGV ในปี 2557 - 2559 จ านวน 365.39 ล้านบาท 327.63 ล้านบาท 
และ 157.86 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอตัราส่วนลดลงร้อยละ 10.33 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 
51.82 และคิดเป็นอัตราสว่นร้อยละ 107.70 ร้อยละ 100.41 และรอ้ยละ 83.62 ในปี 2559 ของรายได้จาก
บริการบ ารุงรกัษาสถานีบริการกา๊ซ NGV ในปี 2557 - 2559 ทัง้นี ้ในงวด 6 เดือนแรก ของปี 2560บริษัทมี
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกจิพลังงานทางเลือก จ านวน 176.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 86.31 ของ
รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก  
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3. ต้นทุนจากกลุ่มธุรกจิระบบป๊ัมอุตสาหกรรมมาจากต้นทุนการซื้อสินค้ามาเพื่อจ าหน่ายเป็นหลัก บริษัท มี
ต้นทุนจากกลุ่มระบบป๊ัมอตุสาหกรรมในปี 2557 - 2559 จ านวน 145.30 ล้านบาท 116.92 ล้านบาท และ 
255.90 ล้านบาท ตามล าดับ คดิเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 19.53 ในปี 2558 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 118.87 
ในปี 2559 และคิดเป็นอัตราสว่นร้อยละ 65.60 ร้อยละ 65.59 และร้อยละ 71.60 ของรายไดจ้ากกลุม่ธุรกิจ
ระบบป๊ัมอุตสาหกรรม เนื่องจากต้นทุนขายที่ผันแปรตามรายได้ในแต่ละปี ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรก ของป ี
2560 บริษัทมตี้นทุนจากกลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอุตสาหกรรมจ านวน 101.99 ล้านบาท และคดิเป็นอตัราส่วน
ร้อยละ 72.20 ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอตุสาหกรรม 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร จ านวน 178.24 ล้านบาท 147.25 ล้านบาท 
และ 144.89 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอัตราสว่นลดลงร้อยละ 17.39 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 1.60 ในปี 2559 และ
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 8.06 ร้อยละ 9.11 และร้อยละ 10.92 ของรายได้รวมในปี 2557 – 2559 โดยคา่ใช้จ่ายในการขาย
และบริหารประกอบด้วย ค่าเสริมการขาย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกับพนักงาน ค่าใช้จา่ยในการเดินทางและยานพาหนะ คา่ใช้จา่ย
เกี่ยวกับพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น สาเหตุหลักของการลดลงของค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารเกิดการ
ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับพนักงานในปี 2558 และการกลับรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่เคยบันทึกไว้ในปี 2559 ทั้งนี ้ในงวด 6 
เดือนแรก ของปี 2560 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ านวน 80.68 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 
19.97 ของรายได้รวม 
 
ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษทัมีก าไรขั้นต้น จ านวน 293.87 ล้านบาท 160.41 ล้านบาท และ 210.58 ล้าน
บาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราส่วนก าไรขั้นต้นเทา่กับ ร้อยละ 13.29 ร้อยละ 9.92 และร้อยละ 15.88 ตามล าดับ คิดเป็น
อัตราส่วนลดลงร้อยละ 45.41 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.28 ในปี 2559 เนื่องจากการรับรู้รายไดข้องงานโครงการและ
มูลค่างานต่อสัญญาที่ไม่คงทีซ่ึ่งเป็นรายได้หลักของทางบริษัท ทั้งนี ้ งวด 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริษัทมีก าไรขั้นต้น
จ านวน 51.58 ล้านบาท คดิเป็นอัตราส่วนก าไรขั้นต้นเทา่กับ ร้อยละ 13.13 

ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษทัมีก าไร(ขาดทุน)สุทธิ จ านวน (53.31) ล้านบาท 70.61 ล้านบาท และ 104.26 
ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราส่วนก าไร (ขาดทุน) สุทธิเท่ากับ ร้อยละ (1.51) ร้อยละ 4.16 และร้อยละ 7.51 
ตามล าดับ เพิม่ขึ้นร้อยละ 140.55 และ ร้อยละ 47.66 ตามล าดับ เนื่องจากในปี 2557 ได้บันทึกคา่ใชจ้่ายที่เป็นรายการ
พิเศษที่ส าคัญและผลขาดทุนจากการยกเลิกสว่นงาน เช่น การตั้งส ารองค่าเผ่ือการด้อยคา่อาคารและอุปกรณ์ และ 
ค่าใช้จา่ยจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ โดย หากไม่รวมคา่ใช้จา่ยพิเศษทีเ่กิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ บริษัท 
จะมีก าไรสุทธิจ านวน 25.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 1.13 ทั้งนี้ไตรมาสที ่ 2 ปี 2560 บริษัทมี(ขาดทุน)
สุทธิ จ านวน (18.10) ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนขาดทุนสุทธิเทา่กับ ร้อยละ 4.48 จากมูลค่างานต่อสัญญาของกลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้างสถานวีัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ลดลง และบันทึกประมาณการคา่ปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า
จ านวน 7.15 ล้านบาท 

 
สินทรัพย ์
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 วันที ่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 
1,131.17 ล้านบาท 1,382.38 ล้านบาท และ 1,378.75 ล้านบาท ตามล าดับ แบง่เป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 950.78 ล้าน
บาท 1,232.07 ล้านบาท และ 1,132.54 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 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 
โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี ้

1. ในปี 2558 และปี 2559 เงินลงทนุระยะสั้น เท่ากับ 150.02 ล้านบาท และ 501.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 10.85 และ ร้อยละ 36.37 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ โดยเงินลงทุนระยะส้ันส่วนใหญ่ จะเป็นการ
ลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ 

2. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นสุทธิ เท่ากับ 475.60 ล้านบาท 282.31 ล้าน
บาท และ 234.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.05 ร้อยละ 20.42 และ ร้อยละ 17.03 ของสินทรัพย์รวม
ตามล าดับ เนื่องจากลูกหน้ีการคา้และลูกหนี้อื่นสุทธิส่วนใหญเ่กิดจากลูกหน้ีตามโครงการ ซึ่งแปรผันตาม
มูลค่าโครงการท่ีได้รับของทางบริษัท 

3. ในปี 2557 ปี 2558 และป ี2559 ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาทีย่งัไม่ได้เรียกเก็บ เท่ากับ 40.39 ล้านบาท 
177.62 ล้านบาท และ 159.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 ร้อยละ 12.85 และร้อยละ 11.57 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล าดับ เนือ่งจากบริษัท รับรู้รายได้ทางบญัชีจากงานโครงการท่ีแล้วเสร็จตามขั้น
ความส าเรจ็ของงานโครงการน้ันๆ แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไมไ่ด้ส่งใบแจง้เก็บค่าบริการ เนื่องจากงาน
โครงการอยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากเจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. ในปี 2557 ปี 2558 และป ี2559 สินค้าคงเหลือ เท่ากับ 228.50 ล้านบาท 110.71 ล้านบาท และ 128.25 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 20.20 รอ้ยละ 8.01 และร้อยละ 9.30 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ เนื่องจากใน
ปี 2558 การลดลงของสินค้าส าเร็จรูปซึง่บริษัทไดน าอุปกรณตางๆไปใชประโยชนในโครงการของกลุ่ม
ธุรกิจกา๊ซธรรมชาติส าหรับยานยนต ในสวนท่ีเปนงานบ ารุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาตสิ าหรับ
ยานยนต และการตั้งค่าเผ่ือลดมลูค่าสินค้า ในปี 2559 การเพิม่ขึน้ของสินค้าส าเร็จรูปของกลุ่มธุรกิจระบบ
ปั๊มอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับยอดรายได้ทีเ่พิ่มขึ้นในปี 2559  

5. ในปี 2557 ปี 2558 และป ี2559 เงินลงทุนเผ่ือขาย เท่ากับ 25.53 ล้านบาท 19.80 ล้านบาท และ 16.50 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 ร้อยละ 1.43 และร้อยละ 1.20 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ เนื่องจากการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด ณ ส้ินปี ของการลงทุนในหุ้นสามัญของ 
Petroleum Trading Lao Public Company (PTL) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ลาว 
ประเทศลาว 

6. ในปี 2557 ปี 2558 และป ี 2559 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใชเ้ปน็หลักประกัน เท่ากับ 34.99 ล้านบาท 
23.29 ล้านบาท และ 120.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.09 ร้อยละ 1.68 และร้อยละ 8.72 ของสนิทรัพย์
รวม ตามล าดับ เนื่องจากบริษัทได้ถอนหลักประกันในส่วนท่ีเป็นของกรรมการบริษัท และน าเงินฝาก
ประจ าของบริษัท ไปใชเ้ป็นหลักประกันแทน 

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 ตามล าดับ 
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เนื่องจากการตดัค่าเส่ือมราคาในระหว่างปี โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่คืออาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและ
ยานพาหนะ 
ทั้งนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,185.43 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 
957.96 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 80.81 ของสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
227.47 ล้านบาทและคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 19.19 ของสินทรัพย์รวม 
 

หนี้สนิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหน้ีสินรวม 758.83 

ล้านบาท 469.30 ล้านบาท และ 426.72 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 67.71 ร้อยละ 51.40 และร้อยละ 
44.82 ของหนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมในปี 2557 – 2559 ตามล าดับ แบง่เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 647.51 ล้านบาท 
443.39 ล้านบาท และ 406.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.33 ร้อยละ 94.48 และร้อยละ 95.24 ของหนี้สินรวมและมี
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 111.32 ล้านบาท 25.91 ล้านบาท และ 20.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.67 ร้อยละ 5.22 และร้อย
ละ 4.76 ของหนี้สินรวม ตามล าดับ  
โดยมีการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเป็นสาระส าคัญดังนี้ 

1. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เทา่กับ 117.65 ล้านบาท 137.46 ล้าน
บาทและ 13.89 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 15.50 ร้อยละ 29.29 และร้อยละ 3.26 ของหน้ีสินรวม ตามล าดบั 
เนื่องจากยอดที่ลดลงสอดคล้องกับจ านวนงานโครงการในมือที่ลดลงเมื่อเทียบกับปกี่อน 

2. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น เทา่กับ 426.59 ล้านบาท 185.98 ล้านบาท และ 
311.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.22 ร้อยละ 39.63 และร้อยละ 73.03 ของหน้ีสินรวม ตามล าดบั เนื่องจาก
เจ้าหน้ีทีค่งคา้งส่วนใหญเ่ป็นเจา้หน้ีจากการซื้อสินคา้ของกลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
ยอดรายได้ทีเ่พิ่มขึ้นและลดลงส าหรับปีจากกลุ่มธุรกิจนี ้

3. ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีสุทธิ 
เท่ากับ 10.77 ล้านบาท 8.50 ล้านบาท และ 6.66 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 1.42 ร้อยละ 1.81 ร้อยละ 1.56 ของ
หน้ีสินรวมตามล าดับ และมีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เท่ากับ 19.98 ล้านบาท 9.82 ล้านบาท และ 8.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.63 ร้อยละ 2.09 รอ้ยละ 1.88 
ตามล าดับ โดย บริษัทได้จัดท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิง่ เพื่อเชา่ยานพาหนะและอุปกรณ์ส าหรับใชใ้น
การด าเนินงานของบริษัท มีก าหนดช าระเป็นรายเดือน อายุสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 - 5 ปี 
ทั้งนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีหน้ีสินรวม 290.86 ล้านบาท แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 270.30 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 20.56 ล้านบาท 

 
สภาพคลอ่ง 
 ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เท่ากับ 39.44 ล้านบาท 
483.58 ล้านบาท และ 90.91 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นสุทธิ 444.14 ล้านบาท ในปี 2558 และลดลงสุทธิ 392.67 ล้าน
บาท ในปี 2559 โดยแยกเป็นรายละเอียดตามกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน ในปี 2557 ปี 2558 และป ี2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด าเนินงาน เทา่กับ 271.32 ล้านบาท (30.62) ล้านบาท และ 252.06 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งการ
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เปล่ียนแปลงส่วนใหญ่เกดิจาก ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ค่าก่อสร้างที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บ เจ้าหน้ีการคา้
และเจ้าหน้ีอื่น และรายได้คา่ก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า เป็นหลัก 

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2557 ปี 2558 และป ี2559 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 8.70 
ล้านบาท 3.85 ล้านบาทและ 443.30 ล้านบาท ตามล าดับ เนื่องจากบรษิัทน าเงินไปซื้อเงินลงทุนระยะส้ัน เป็น
หลัก 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2557 ปี 2558 และป ี2559 บริษัทมี เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมจัดหาเงิน เทา่กับ (272.44) ล้านบาท 478.61 ล้านบาท (201.53) ล้านบาท ตามล าดับ ซึง่การใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินเกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลและ
กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน และจา่ยเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
525.00 ล้านบาท จึงท าให้บรษิัทได้เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงินค่อยขา้งมาก 

4. ด้านอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทเท่ากับ 1.47 เท่า 2.78 เทา่ และ 2.79 เทา่ในปี 2557 – 2559 ตามล าดับ 
ทั้งนี้ ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2560 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 150.18 ล้านบาท 
และอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.54 เทา่ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
372.33 ล้านบาท 913.08 ล้านบาท และ 952.03 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 32.92 ร้อยละ 66.05 และร้อยละ 
69.05 ของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามล าดับ เนื่องจากมาจากผลการด าเนินงานและก าไรสุทธิของบริษัท ในปี 
2558 และป ี2559 และ ในปี 2558 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 525.00 ล้านบาท ทั้งนี ้ในปี 2558 และ
ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างปจี านวน 30 ล้านบาท และ 60.00 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 894.58 ล้านบาท 
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เอกสารแนบ 2 
สรุปรายละเอียดการประเมินสินทรัพย์ บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

(ที่มา : รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์) 
 

รายละเอียดของการประเมินสินทรัพย์บริษทั 
1. อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะและอุปกรณ์ติดตั้งยานพาหนะ – ส านกังานใหญข่องบริษทั 
ลักษณะของทรัพย์สิน : อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะและอุปกรณ์ติดตั้งยานพาหนะ 

ท่ีตั้งทรัพย์สิน : ตั้งอยู่ภายในบริเวณบริษัท วิมลเฉลา จ ากัด เลขท่ี 289/9 หมู่ท่ี 10 ถนนทางรถไฟ
สายเก่า ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า : เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
หลักเกณฑ์การประเมิน : ก าหหนดมูลค่าตลาดของอุปกรณ์ 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์อุปกรณ์ : บริษัท  
ผู้ครอบครองอุปกรณ์ : บริษัท  
สมมติฐานเพิ่มเติม : ไม่ได้มีข้อสมมติฐานเพิ่มเติมใด ๆ 
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 
มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ : 21.00 ล้านบาท 

วันท่ีประเมิน : 22 มิถุนายน 2560 
ผู้ประเมิน : บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ ากัด  
ผู้ตรวจ : นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย 

 
2. สิทธกิารเช่าที่ดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และเครื่องจกัรอุปกรณ์ – สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเดิม สาขา

พิษณุโลก 
ลักษณะของทรัพย์สิน : สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์ 

ท่ีตั้งทรัพย์สิน : ตั้งอยู่เลขท่ี 111 หมู่ 8 ถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย (ทล.) บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 
237+750 ต าบลบ้านป่า อ าเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า : เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
เนื้อที่ดิน : 4,386.00 ตารางวา (10-3-86.0 ไร่) 
เนื้อที่เช่า : 1,251.00 ตารางวา (3-0-51.0 ไร่) 
ผู้ให้เช่า : บริษัท เค เวนเชอร์ จ ากัด 
ผู้เช่า : บริษัท* 
ภาระผูกพัน (จ านอง) : ไม่ติดจ านองกับสถาบันการเงินใด ๆ 
ภาระผูกพันอื่น : ติดสัญญาเช่ามีก าหนด 19 ปี กับ บริษัท* ปัจจุบันสัญญาคงเหลือ 16 ปี 6 เดือน 
ข้อจ ากัดด้านการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่าตั้งอยู่นอกเขตผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก 

สมมติฐานเพิ่มเติม : การก าหนดมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินครั้งน้ี พบว่าสัญญาเช่าท่ีดิน ระบุว่าในการเช่า
ท่ีดินรายน้ีผู้ให้เช่าห้ามมิให้ผู้เช่าให้ผู้อื่นเช่าช่วง แต่ในการประเมินมูลค่าครั้งน้ี ทาง
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บริษัท พิจารณามูลค่าภายใต้สมมติฐานพิเศษว่าท่ีดินท้ังหมดสามารถปล่อยให้เช่า
ช่วงได้ 

วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : วิธีคิดจากรายได ้(Profit Rent Method) 
มูลค่าทรัพย์สินรวม : 11.25 ล้านบาท ประกอบด้วย 

  มูลค่าที่ดิน(ภายใต้อายุสัญญาเช่าคงเหลือ):  2.07 ล้านบาท  

  สิ่งปลูกสร้าง: 9.18 ล้านบาท 

เครื่องจักรอุปกรณ์ 
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : วิธีคิดต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 
มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ : 6.48 ล้านบาท 

วันท่ีประเมิน : 20 มิถุนายน 2560 
ผู้ประเมิน : บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ ากัด  
ผู้ตรวจ : นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย 

* คู่สัญญาคือบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ชื่อเดิม) 
 
3. สิทธกิารเช่าที่ดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และเครื่องจกัรอุปกรณ์ – สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเดิม สาขา

ก าแพงเพชร 
ลักษณะของทรัพย์สิน : สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์ 

ท่ีตั้งทรัพย์สิน : ตั้งอยู่เลขท่ี 239 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 395+000 
ต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า : เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
เนื้อที่ดิน : 4,427.50 ตารางวา (11-0-27.5 ไร่) 
เนื้อที่เช่า : 1,596.00 ตารางวา (3-3-96.0 ไร่) 
ผู้ให้เช่า : บริษัท เค เวนเชอร์ จ ากัด 
ผู้เช่า : บริษัท* 
ภาระผูกพัน (จ านอง) : ไม่ติดจ านองกับสถาบันการเงินใด ๆ 
ภาระผูกพันอื่น ๆ : ติดสัญญาเช่ามีก าหนด 19 ปี 6 วัน กับ บริษัท* ปัจจุบันสัญญาคงเหลือ 16 ปี 6 

เดือน 
ข้อจ ากัดด้านการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่าตั้งอยู่นอกเขตผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร 

สมมติฐานเพิ่มเติม 
 
 

: 
 
: 

การก าหนดมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินครั้งน้ี พบว่าสัญญาเช่าท่ีดิน ระบุว่าในการเช่า
ท่ีดินรายน้ีผู้ให้เช่าห้ามมิให้ผู้เช่าให้ผู้อื่นเช่าช่วง แต่ในการประเมินมูลค่าครั้งน้ี ทาง
บริษัท พิจารณามูลค่าภายใต้สมมติฐานพิเศษว่าท่ีดินท้ังหมดสามารถปล่อยให้เช่า
ช่วงได้ 

วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : วิธีคิดจากรายได้ (Profit Rent Method) 
มูลค่าทรัพย์สิน : 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 
วันท่ีประเมิน : 20 มิถุนายน 2560 
ผู้ประเมิน : บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ ากัด  
ผู้ตรวจ : นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย 

* คู่สัญญาคือบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ชื่อเดิม) 
 
4. อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชัน้ลอย 2 คูหา – นนทบุรี 
ลักษณะของทรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย 2 คูหา (ผนังทะลุถึงกัน) 
ท่ีตั้งทรัพย์สิน : ตั้งอยู่เลขท่ี 88/123 และ 88/124 ภายในโครงการหมู่บ้านกฤษณา ถนนคู่ขนาน

กาญจนาภิเษก (ทล.9) ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า : เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
เนื้อที่ดิน : 51.00 ตารางวา (0-0-51.0 ไร่) 
ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบูรณ์ 
ผู้ถือกรรมสิทธิ : บริษัท  
ภาระผูกพัน (จ านอง) : ไม่ติดจ านองกับสถาบันการเงินใด ๆ 
ข้อจ ากัดด้านการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่าตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีบังคับการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ตาม
พระราชบัญญัติผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2458 เป็นพื้นท่ีสีเหลือง ท่ีดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เดิม) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมือง 

วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด (Market Approach) 
มูลค่าทรัพย์สิน : 11.20 ล้านบาท 

วันท่ีประเมิน : 22 มิถุนายน 2560 
ผู้ประเมิน : บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ ากัด  
ผู้ตรวจ : นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย 

 
5. สิทธกิารเช่าที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง – สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา  
ลักษณะของทรัพย์สิน : สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

ท่ีตั้งทรัพย์สิน : ตั้งอยู่เลขท่ี 325/1 ภายใต้ชื่อสถานีบริการก๊าซ “สยามราช” ถนนบางนา-ตราด (ทล.
34) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า : เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
เนื้อที่ดิน : 1,205.00 ตารางวา (3-0-05.0 ไร่) 
เนื้อที่เช่า : 710.57 ตารางวา (1-3-10.57 ไร่) 
ผู้ให้เช่า : บริษัท รถรุ่งเรือง จ ากัด 
ผู้เช่า : บริษัท* 
ภาระผูกพัน (จ านอง) : ติดจ านองเป็นประกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
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ภาระผูกพันอื่นๆ : ติดสัญญาเช่าระยะยาว 10 ปี กับบริษัท รถรุ่งเรือง จ ากัด ปัจจุบันอายุสัญญา
คงเหลือ 2 ปี 11 เดือน 

ข้อจ ากัดด้านการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 พื้นท่ี
สีส้ม ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

สมมติฐานเพิ่มเติม 
 
 

: 
 
 

ในการก าหนดมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินครั้งน้ี พบว่าสัญญาเช่าฉบับท่ี 1 ของโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 41516, 140269 และ 140270 ระบุว่าในการเช่าท่ีดินรายน้ีผู้ให้เช่าห้ามมิ
ให้ผู้เช่าปล่อยให้ผู้อื่นเช่าช่วง แต่ในการประเมินมูลค่าครั้งน้ี ทางบริษัท พิจารณา
มูลค่าภายใต้สมมติฐานเพิ่มเติมว่าท่ีดินท้ังหมดสามารถปล่อยให้เช่าช่วงได้ 

วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : 1) วิธีคิดจากรายได้ (Profit Rent Method) ในการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน 
2) วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) ในการประเมิน
มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง  

มูลค่าทรัพย์สิน : 11.29 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  มูลค่าสิทธิการเช่าที่ดิน(ภายใต้สัญญาเช่าคงเหลือ): 8.32 ล้านบาท 

  มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง: 2.97 ล้านบาท 

วันท่ีประเมิน : 22 มิถุนายน 2560 
ผู้ประเมิน : บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ ากัด  
ผู้ตรวจ : นาย กิจวัตร มหากุศล 

* คู่สัญญาคือบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ชื่อเดิม) 
 
6. ยานพาหนะ เครื่องจักรและอปุกรณ์ – สถานบีริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา 
ลักษณะของทรัพย์สิน : ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ท่ีตั้งทรัพย์สิน : ตั้งอยู่ภายใต้ชื่อ สถานีสยามราช บางนา เลขท่ี 325/1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบาง
นา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า : เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
หลักเกณฑ์การประเมิน : ก าหนดมูลค่าตลาดของอุปกรณ์ 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์อุปกรณ์ : บริษัท  
ผู้ครอบครองอุปกรณ์ : บริษัท  
สมมติฐานเพิ่มเติม : บริษัท มิได้มีข้อสมมติฐานเพิ่มเติมใด ๆ ต่อการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินครั้งน้ี 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท  
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 
มูลค่าทรัพย์สิน : 4.15 ล้านบาท 
วันท่ีประเมิน : 22 มิถุนายน 2560 
ผู้ประเมิน : บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ ากัด  
ผู้ตรวจ : นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย 
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                                                       บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 
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7. สิทธกิารเช่าที่ดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง – สถานบีริการก๊าซธรรมชาติ สาขา วภิาวด ี
ลักษณะของทรัพย์สิน : สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

ท่ีตั้งทรัพย์สิน : ตั้งอยู่ภายใต้ชื่อสถานีบริการก๊าซ “สยามราช” ตั้งอยู่เลขท่ี 557 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า : เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
เนื้อที่ดิน : 688.00 ตารางวา (1-2-88.0 ไร่) 
เนื้อที่เช่า : 688.00 ตารางวา (1-2-88.0 ไร่) 
ผู้ให้เช่า : บริษัท บางกอกคอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 
ผู้เช่า : บริษัท* 
ภาระผูกพัน (จ านอง) : ไม่ติดจ านองกับสถาบันการเงินใด ๆ 
ภาระผูกพันอื่นๆ : ติดสัญญาเช่าระยะยาว 10 ปี กับบริษัท คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด ปัจจุบันอายุสัญญา

คงเหลือ 1 ปี 2 เดือน 
ข้อจ ากัดด้านการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
พื้นท่ีสีส้ม ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

สมมติฐานเพิ่มเติม 
 
 

: 
 
 

ในการก าหนดมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินครั้งน้ี พบว่าสัญญาเช่าฉบับท่ี 1 ของโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 6801 และ 14829 ระบุว่าในการเช่าท่ีดินรายน้ีผู้ให้เช่าห้ามมิให้ผู้เช่า
ปล่อยให้ผู้อื่นเช่าช่วง แต่ในการประเมินมูลค่าครั้งน้ี ทางบริษัท พิจารณามูลค่า
ภายใต้สมมติฐานเพิ่มเติมว่าท่ีดินท้ังหมดสามารถปล่อยให้เช่าช่วงได้ 

วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : 1) วิธีคิดจากรายได้ (Profit Rent Method) ในการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน 
2) วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost) ในการประเมินมูลค่าสิ่ง
ปลูกสร้าง 

มูลค่าทรัพย์สิน : 3.85 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  มูลค่าสิทธิการเช่าที่ดิน(ภายใต้สัญญาเช่าคงเหลือ): 1.16 ล้านบาท 
  มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง: 2.69 ล้านบาท 

วันท่ีประเมิน : 22 มิถุนายน 2560 
ผู้ประเมิน : บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ ากัด  
ผู้ตรวจ : นาย กิจวัตร มหากุศล 

* คู่สัญญาคือบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ชื่อเดิม) 
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8. ยานพาหนะ เครื่องจักรและอปุกรณ์ – สถานบีริการก๊าซธรรมชาติ สาขา วภิาวด ี
ลักษณะของทรัพย์สิน : ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ท่ีตั้งทรัพย์สิน : ตั้งอยู่ภายใต้ชื่อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) สาขา
วิภาวดี เลขท่ี 557 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า : เพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
หลักเกณฑ์การประเมิน : ก าหหนดมูลค่าตลาดของอุปกรณ์ 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์อุปกรณ์ : บริษัท  
ผู้ครอบครองอุปกรณ์ : บริษัท  
สมมติฐานเพิ่มเติม : บริษัท มิได้มีข้อสมมติฐานเพิ่มเติมใด ๆ ต่อการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินครั้งน้ี 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท  
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 
มูลค่าทรัพย์สิน : 3.67 ล้านบาท 

 

วันท่ีประเมิน : 22 มิถุนายน 2560 
ผู้ประเมิน : บริษัท ซิมส์ พร็อพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ ากัด  
ผู้ตรวจ : นาย วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย 
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เอกสารแนบ 3 
สรุปข้อมูลโครงการอาคารจอดรถ  

ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
(ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท) 

1. ที่มาและข้อมูลของโครงการอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
ตามที่บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( “ตลาด

หลักทรัพย์”) เรื่อง บริษัท ทีเคเอส เวอนเชอร์ จ ากัด (“TKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง 
จ ากัด (“SRCH”) ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 และ SRCH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ได้ลงนามใน
สัญญาเช่ าที่ ดิ น เพื่ อก่ อสร้ า งและบริหารอาคารจอดรถ  ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉ ลิมพระ เกี ยรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (“ผู้ให้เช่า”) เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 (“สัญญา
เช่าที่ดิน”)  และการเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินจะมีผลผูกพันกับบริษัท เมื่อได้รับการอนุมัติภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น  
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ TKS ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท เข้าท ารายการเช่าที่ดินบริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน และการก่อสร้างและบริหารโครงการอาคารจอดรถ ณ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (“โครงการ”) โดยมีก าหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปี นับแต่วันที่ก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างแล้วเสร็จ  โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 394.21 ล้านบาท 
แบ่งเป็นเงินลงทุนเพื่อการก่อสร้างโครงการ ประมาณ 350.00 ล้านบาท และค่าเช่าที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาประมาณ 
44.21 ล้านบาท  นอกจากนี้บริษัทได้มีมติให้ท าสัตยาบันในการเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว และการด าเนินการที่
เกี่ยวข้อง โดย TKS  
 

2. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคือวันท่ี TKS เข้าท าสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

3. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 
ผู้ให้เช่า : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้เช่า    : TKS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ผ่านทาง SRCH (บริษัทถือหุ้นใน SRCH    

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) 
ความสัมพันธ ์ : ผู้ให้เช่าไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัท 
 

4. สรุปข้อมูลบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากัด 
ชื่อกิจการ : บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากัด (“TKS”)  

วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง : 12 กรกฎาคม 2560 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และงานบริการ 
ทุนจดทะเบียน  : ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 TKS มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 

10.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 
บาท  
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4.1. โครงสร้างการถือหุ้นของ TKS 

 
 

4.2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TKS  
อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1 บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จ ากัด 799,997 80.00% 

2 บริษัท ทีฆทัศน์ จ ากัด 100,000 10.00% 

3 บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด 100,000 10.00% 

4 นาย เกียรติ วิมลเฉลา 1 0.00% 

5 นาย โกศล สมบัติศิริ 1 0.00% 

6 นาง มธุสร โหตรกวานนท์ 1 0.00% 
 รวม 1,000,000 100.00% 

 
 

4.3. รายชื่อคณะกรรมการของ TKS  
TKS ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่าน  โดยมีการลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือ นาย 

โกศล สมบัติศิริ หรือ นางสาว กรกนก กล่ินขจรวงศ์ คนใดคนหนึ่งลงชื่อร่วมกับ นาย สุรศักดิ์ จ ารัสการ หรือ นาย เวคิน 
ด ารงรัตน์   

10.00% 80.00% 

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากัด 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว :10.00 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ :ด าเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และงานบริการ 

10.00% 

บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้ 
จ ากัด 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 20.50 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ถือหุ้นในบริษัทอื่น 

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น 
เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 15.00 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ : รับเหมางานระบบรักษา

ความปลอดภัย 

บริษัท ทีฆทัศน์ จ ากัด 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 50.00 ล้านบาท 
ลักษณะธรุกิจ:  ประกอบกิจการรับเหมา

ก่อสร้าง 

บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 300.00 ล้านบาท 

ลักษณะธรุกิจ: ประกอบธรุกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ และ 3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม 

80.00% 
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อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ 

1 นาย เกียรติ วิมลเฉลา* 

2 นาย โกศล สมบัติศิริ* 

3 นางสาว กรกนก กลิ่นขจรวงศ์* 

4 นาย สุรศักดิ์ จ ารัสการ 

5 นาย เวคิน ด ารงรัตน์ 

หมายเหตุ: *กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบรษิัท 

 

5. ข้อมูลทั่วไป 
ในการเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถ พื้นที่อาคารพาณิชย์ และ

บริหารอาคารจอดรถ เพื่อรองรับการเติบโตของจ านวนผู้มาใช้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (“โรงพยาบาลธรรมศาสตร์”) ที่มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี  รวมถึงการ
เปิดให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  ซึ่งเป็ นการเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ป่วยมากขึ้น   
นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์  นับเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูง (Super Tertiary) ซึ่งให้บริการรักษาได้
ครบวงจรทุกสาขาวิชา   มุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก   ได้มี
แผนท่ีจะก่อสร้างหอผู้ป่วยเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตของจ านวนผู้ป่วยในย่านรังสิต ปทุมธานี อยุธยา และ
เขตใกล้เคียง   รวมถึงขยายขีดความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เพิ่มมากขึน้   
โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลมีจ านวนเตียง 541 เตียง   ซึ่งมีแผนที่จะขยายการให้บริการผู้ป่วยโดยเพิ่มจ านวนเตียงเป็น 
750 เตียง  ต่อไปในอนาคต  (ที่มา: http://www.hospital.tu.ac.th/ab_hospital.php) 

ทั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการเติบโตของโรงพยาบาลดังกล่าว  ซึ่งในปัจจุบันทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีให้บริการ
ลานจอดรถหลักจ านวน 2 ลาน คือ ลานจอดรถ A (ที่ตั้งของโครงการอาคารจอดรถ) และ ลานจอดรถ B  ซึ่งมีจ านวนรถ
หมุนเวียนมาใช้บริการเฉล่ียมากกว่า 2,000 คันต่อวัน  ที่ถือว่าค่อนข้างเต็มความสามารถในการรองรับการให้บริการที่
จอดรถส าหรับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์  ทั้งนี้ หากมีแผนการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลตามที่ข้อมูลข้างต้น  ที่
จอดรถดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการรับจอดรถของผู้ป่วยและผู้มาเยี่ยมไข้  รวมถึงผู้มาใช้บริการทางการแพทย์
อื่นๆ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์    ซึ่งโครงการอาคารจอดรถดังกล่าวมีพื้นที่จอดรถรวม 4 ชั้น (ชั้น  2 -5) ประมาณ 
12,096 ตารางเมตร (“ตร.ม.”) แต่เมี่อรวมกับพื้นท่ีส าหรับทางรถวิ่งและพื้นท่ีใช้สอยส่วนกลางอื่นๆ ประมาณ 25,600 ตร.
ม. และคาดว่าจะสามารถรองรับจ านวนรถพร้อมกันในคราวเดียวได้ประมาณ  1,008 คัน (ไม่รวมจอดซ้อนคัน)  นอกจาก
โครงการอาคารจอดรถดังกล่าวยังมีส่วนการให้บริการเชิงพาณิชย์ของการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  ซึ่งจะมีพื้นที่เช่าแก่ร้านค้าต่างๆ โรงอาหาร และ ธนาคาร ในพื้นที่อาคารชั้น 1 รวมประมาณ 
5,200 ตร.ม. อ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ต่อไป 

ดังนั้น ตามรายละเอียดข้างต้น  ทาง TKS คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากค่าจอดรถและค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัทที่สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนตลอดก าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดิน เป็น
ระยะเวลา 30 ปี ที่จะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทได้ นอกจากนี้การเข้าท ารายการดังกล่าวยังเป็นจุดเริ่มต้นของ
โครงการให้บริการที่จอดรถ  พร้อมพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่อไป โดยรายละเอียดของโครงการมีดังนี้ 
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5.1. สรุปรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

ผู้ให้เช่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้เช่า บริษัท ทีเคเอส เวนเซอร์ จ ากัด (TKS) 
วั น ที่ ข อ ง
สัญญา 

17 กรกฎาคม 2560 

ระยะเวลา
ของสัญญา 

30 ปี นับจากวันท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ  

ระยะเวลา
การก่อสร้าง 

ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ีท าสัญญา และผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์ท่ีเช่าให้แก่ผู้เช่า 

ค่าเช่า ค่าเช่า 1.30 ล้านบาท ปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 5.00 ทุก 5 ปี 
ทรัพย์สินที่
เช่า 

โฉนดเลขท่ี 1867 เลขท่ีดิน 76 หน้าส ารวจ 370 ต าบล คลองหน่ึง อ าเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี  
(บางส่ วน)  ณ บริ เ วณลานจอดรถโซน A ด้านหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์  เฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 
รายละเอียด
ของสัญญา 

เงื่อนไขการเช่า 
- ออกแบบ ก่อสร้าง และส่งมอบอาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นท่ีโครงการแล้วเสร็จ แก่ผู้ให้เช่า 
- ผู้เช่าตกลงให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนพื้นท่ีใช้สอยตามแบบรูปรายการและแผนผังในการก่อสร้างท่ี

ก าหนดไว้ในสัญญาพร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ประกอบสิ่งปลูกสร้างท้ังหมด ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้
เช่าทันทีเมื่อวันท่ีก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ และผู้ให้เช่าได้ตรวจรับมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เรียบร้อย 

ความรับผิดชอบของผู้เช่า (ก่อนได้รับสิทธิในการประกอบกิจการ) 
- ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และก่อสร้างอาคารจอดรถ และพื้นท่ีเช่าเชิงพาณิชย์  

ท้ังหมด 
- จ่ายเงินค้ าประกันในจ านวน ตามที่ตกลง ให้แก่ผู้ให้เช่า จะได้คืนเมื่อก่อสร้างและตรวจรับมองอาคารและสิ่ง

ปลูกสร้างเสร็จสิ้น 
- ผู้เช่าต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีคู่สัญญาจดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ 

ส านักงานท่ีดิน หากก่อสร้างล่าช้าต้องช าระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราท่ีตกลงไว้ (18,000 บาทต่อวัน) 
- ผู้เช่าต้องท าประกันคุ้มครองถึงความเสี่ยงภัยทุกประเภท และรับผิดชอบช าระเบี้ยประกันการก่อสร้าง 
- หากผู้เช่าท าการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม หรือดัดแปลง ผู้เช่าต้องเสียค่าปรับในอัตราท่ี

ตกลงไว้ (ร้อยละ 20.00) ของมูลค่าท่ีเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม หรือดัดแปลง และหาก
มูลค่าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างลดลง ต้องช าระเงินทดแทนราคามูลค่าท่ีลดลงอีกส่วนหน่ึงด้วย 

สิทธิและความรับผิดชอบของผู้เช่า (หลังได้รับสิทธิในการประกอบกิจการแล้ว) 
- ค่าเช่าพื้นท่ีโครงการในระยะ 5 ปีแรกมีอัตราปีละ 1.30 ล้านบาท โดยปรับให้เพิ่มอีกร้อยละ 5.00 ทุก ๆ 5 ปี 

และส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการจอดรถและค่าเช่าอาคาร ค่าบริการและ/หรือค่าเช่า ติดตั้งป้ายโฆษณา ใน
อัตราร้อยละ 3.00 ของรายได้ท่ีได้รับน้ันๆ  
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ตารางการช าระค่าเช่าที่ดิน 
ปี 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21-25 ปี 26-30 

1.30 ลบ. 1.37 ลบ. 1.43 ลบ. 1.50 ลบ. 1.58 ลบ. 1.66 ลบ. 
รวม 44.21 

 
- ผู้เช่าสามารถปรับค่าเช่าอาคารพื้นท่ีเช่าเชิงพาณิชย์ได้ทุกๆ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้เช่า

ก่อน และสามารถปรับค่าบริการจอดรถได้ไม่เกิน 5 บาท/ชั่วโมง ทุกๆ 5 ปี 
- ผู้เช่ามีสิทธิน าพื้นท่ีโครงการ ออกให้เช่าช่วงเพื่อ ประกอบกิจการ หาประโยชน์เชิงพาณิชย์ และให้บริการท่ี

จอดรถได ้
- ผู้เช่าตกลงโอนสิทธิ และหน้าท่ีภายใต้สัญญาเช่าระหว่างผู้เช่าและผู้เช่าช่วง ให้แก่ผู้ให้เช่า รวมถึงเงิน

ประกัน ค่าเช่าล่วงหน้า หากสัญญาสิ้นสุดลง  
- ผู้เช่าช่วง ไม่มีสิทธิ์ให้บุคคลอื่นเช่าช่วงต่ออีกทอดนึง 
- ผู้เช่ามีหน้าท่ีทาสีอาคารใหม่อย่างน้อยทุกระยะเวลา 6 ปี/ครั้ง  แต่หากสีอาคารยังอยู่ในสภาพดี ผู้เช่า

สามารถเสนอขยายระยะเวลาการทาสีต่อผู้ให้เช่าได้ 
- ผู้เช่ามีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ีโครงการ 
- ผู้เช่ามีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการขอติดตั้งหรือขอใช้บริการ และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค

ต่างๆ โดยผู้ให้เช่ามีสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าวจากผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแบ่ง
ส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ให้เช่า 

- ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการ
เองทั้งหมด 

หมายเหตุ: * มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของ TKS ผ่านทาง
บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จ ากัด (SRCH) ซึง่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของ SRCH 
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5.1.1. แผนที่ของโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์ 

 
 
 

5.1.2. รูปภาพโฉนดที่ดินของโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
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5.1.3. รูปภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 

 
 

 
 

5.1.4. แบบจ าลองของโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
อาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์ เป็นอาคาร 5 ชั้น พื้นที่ทั้งส้ิน 6,400.00 ตารางเมตร  ตั้งอยู่บริเวณ

ด้านหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งปัจจุบันเป็นลานจอดรถ A (ที่ตั้งของโครงการอาคารจอดรถ) ที่มี
เนื้อท่ี 6 ไร่ 2 งาน ซึ่งสามารถรองรับรถได้ประมาณ 500 คัน   

นอกจากนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  มีแผนการขยายโรงพยาบาล จากจ านวนเตียง 
541 เตียง เพิ่มเป็น 750 เตียงในอนาคต    ซึ่งในปัจจุบัน ลานจอดรถ A และ ลานจอดรถ B ที่สามารถรองรับจ านวนรถ
หมุนเวียนมาใช้บริการเฉล่ียมากกวา่ 2,000 คันต่อวัน  อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการรับจอดรถของผู้ป่วยและผู้มาเยีย่ม
ไข้ได้ 

TKS มีแผนที่จะก่อสร้างและออกแบบชั้นที่ 1 ของอาคารให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยจะจัดให้มีร้านค้า 
โรงอาหารและธนาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ญาติ บุคลากรของโรงพยาบาล นักศึกษาและบุคคลอื่นที่
สัญจรมาในบริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  โดยมีแผนท่ีจะจัดเก็บค่าเช่าประมาณ 550 บาทต่อตาราง
เมตร  ซึ่ง TKS มีแผนที่จะท าพื้นที่เพื่อการโฆษณา และจะจัดเก็บรายได้จากการโฆษณาดังกล่าวอีกด้วย  ส าหรับชั้นที่ 2 
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ถึง ชั้นที่ 5 ของอาคารจอดรถ TKS จะออกแบบและก่อสร้างเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถ ซึ่งจะสามารถรองรับรถยนต์ได้ชั้นละ 
252 คัน รวมทั้งส้ิน 4 ชั้น เป็นจ านวน 1,008 คัน (ไม่รวมจอดซ้อนคัน)  โดยมีรายละเอียดการใช้งานของอาคารดังกล่าว 
ดังต่อไปนี ้

ตารางสรุปรายละเอียดลักษณะการใช้งานและพื้นที่ของโครงการอาคารจอดรถและพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์ 
ชั้นที่ ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ (ตรม.) 
1 พื้นที่ให้เช่า 5,200 
 ร้านค้า 3,683 
 ร้านค้าปลีก 683 
 โรงอาหาร 548 
 ธนาคาร 286 
 ทางเดินและอื่นๆ 1,200 
2 ลานจอดรถ  6,400 
 พื้นท่ีจอดรถ 3,024 
 ทางรถว่ิงและพื้นท่ีใช้สอยอื่น 3,376 
3 ลานจอดรถ  6,400 
 พื้นท่ีจอดรถ 3,024 
 ทางรถว่ิงและพื้นท่ีใช้สอยอื่น 3,376 
4 ลานจอดรถ  6,400 
 พื้นท่ีจอดรถ 3,024 

 ทางรถว่ิงและพื้นท่ีใช้สอยอื่น 3,376 
5 ลานจอดรถ  6,400 
 พื้นท่ีจอดรถ 3,024 

 ทางรถว่ิงและพื้นท่ีใช้สอยอื่น 3,376 
รวม 32,000 

 
 นอกจากนี้แผนเงินลงทุนจ านวน 350.00 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินลงทุนก่อสร้างอาคารและระบบประกอบอาคาร 
อาทิ ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบปรับอากาศ 
ระบบน้ าดี ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารสูง 5 ชั้น จ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 310.00 
ล้านบาท และ เงินลงทุนระบบบริหารอาคารจอดรถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 40.00 ล้านบาท  
สามารถสรุปได้ ดังตาราง  

ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุนในโครงการอาคารจอดรถและพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์ 
ล าดับที่ รายละเอียดการลงทุน มูลค่า (ล้านบาท) 

1 ก่อสร้างอาคารและระบบประกอบอาคาร 310.00 
2 ระบบบริหารอาคารจอดรถและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 40.00 

รวม 350.00 
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รูปภาพจ าลองโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย ์

 
แบบจ าลองอาคารจอดรถ (ดา้นหน้า) 

 

 
แบบจ าลองอาคารจอดรถจากระยะไกล 
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แบบจ าลองอาคารจอดรถ (ดา้นข้าง) 
 

 
แบบจ าลองอาคารจอดรถ (ดา้นข้าง) 

 
แบบจ าลองอาคารจอดรถ (ดา้นหลัง)  
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5.1.5. แผนผังของโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เชิงพาณิชย์ 

 
แบบร่างแผนผังการหมุนเวียนของการจราจร 

  

I

N 

O

U

T 

ทางเข้า 

ทางออก 

ทางออกส าหรับรถ

ฉุกเฉิน 

การหมุนเวียนของการจราจร 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
                                                       บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) เอกสารแนบ | 42 

 

แผนผังชั้นที ่1 

 
 

แผนผังชั้นที่ 2-4 

 
  

แผนผังชั้นที่ 1 

พื้นที่ให้เชา่ 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 

 • พื้นที่จอดรถ จ านวน  252 คัน พ้ืนท่ี 

3,024.00 ตารางเมตร 

• ทางวิง่รถ ห้องน้ า บันไดลิฟต์ และพื้นที่

ใช้สอยอื่น 3,376.00 ตารางเมตร 

ทางว่ิง

พื้นที่จอด

รถ

ห้องน้ า 

บันไดและลิฟต ์
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แผนผังชั้นที่ 5 

 
 

5.2. ตารางการช าระค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

TKS ตกลงเช่าที่ดินกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอัตราเริ่มต้น ปีละ 1.30 ล้านบาท โดยจะปรับค่าเช่าขึ้นใน
อัตราร้อยละ 5 ทุก 5 ปี เป็นระยะเวลา 30 ปี ท าให้ TKS ต้องจ่ายค่าเช่าประมาณ 44.21 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะเวลา ค่าเช่าต่อปี (ล้านบาท) รวมค่าเช่าต่อ 5 ปี (ล้านบาท) 

ปีท่ี 1-5 1.30  6.50 

ปีท่ี 6-10 1.37  6.85 

ปีท่ี 11-15 1.43  7.15 

ปีท่ี 16-20 1.50  7.50 

ปีท่ี 21-25 1.58  7.90 

ปีท่ี 26-30 1.66  8.30 

รวม 44.21 

• พื้นที่จอดรถ จ านวน  252 คัน 

พื้นที่ 3,024.00 ตารางเมตร 

• ทางวิง่รถ ห้องน้ า บันไดลิฟต์ และ

พื้นที่ใช้สอยอื่น 3,376.00 ตาราง

เมตร 

 

ทางรถว่ิง 

พื้นที่จอด

รถ

ห้องน้ า 

บันไดและ

ลิฟต์

แผนผังชั้นที่ 5 
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5.3. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ล าดับ
ที ่ 

รายละเอียด  
ระยะเวลา 
(วัน)  

ปี 2560 ปี 2561 

ก.ค.
60 

ส.ค.
60 

ก.ย.
60 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
. 61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

1 
ลงนามในสัญญาการ
ก่อสร้างอาคารและบริหาร
ที่จอดรถ 

1 
                                    

2 แบบร่างโครงการ 1                                     

3 
แบบขออนุญาตก่อสร้าง
และแบบก่อสร้าง 

45 
                                    

3.1 ท าแบบขออนุญาตก่อสร้าง 30                                     

3.2 จัดท าแบบก่อสร้าง 30                                     

4 
เปิดประมูลโครงการ
ก่อสร้าง 

56 
                                    

4.1 
เปรียบเทียบผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

10                                     

4.2 
ลงนามในสัญญาผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง 

1                                     

4.3 เปรียบเทียบผู้รับเหมาก่อสร้าง 15                                     

4.4 
ลงนามในสัญญา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

1                                     

5 งานก่อสร้าง 401                                     

5.1 คัดเลือกวัสดุก่อสร้าง 42.25                                     
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ล าดับ
ที ่ 

รายละเอียด  
ระยะเวลา 
(วัน)  

ปี 2560 ปี 2561 

ก.ค.
60 

ส.ค.
60 

ก.ย.
60 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
. 61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

5.2 สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง                                       

5.3 จัดท าแบบงานโดยละเอียด                                       

5.4 เตรียมการก่อสร้าง                                       

5.5 งานเสาเข็ม                                       

5.6 งานฐานราก                                       

5.7 งานพื้น                                       

5.8 ก่อสร้างชั้นท่ี 1                                        

5.9 ก่อสร้างชั้นท่ี 2                                       

5.10 ก่อสร้างชั้นท่ี 3                                        

5.11 ก่อสร้างชั้นท่ี 4                                        

5.12 ก่อสร้างชั้นท่ี 5                                       
5.13 งานภายนอก                                       

5.14 
งานระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคาร 

                                      

5.15 ส่งมอบพท้นท่ีให้ผู้เช่า                                       

5.16 เปิดบริการ                                       
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6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท 
งานบริหารอาคารจอดรถ และพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการดังกล่าว จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษทั 

ซึ่งมีความแน่นอนของรายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาเชา่ที่ดิน 30 ปี  และจะสามารถสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัท
ได้  อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการให้บริการที่จอดรถ พร้อมพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่อไป  ในขณะที่บริษัทยังมุ่งเน้นในการ
ประกอบธุรกิจหลักเช่นเดิม 

 
7. แหล่งที่มาของเงินทุนของโครงการ 

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท ในการลงทุนโครงการอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) มีแนวทางดังต่อไปนี้ 

แหล่งที่มาของเงินทุน (ล้านบาท) การใช้ไปของเงินทุน (ล้านบาท) 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน1 250.00 งานก่อสร้างอาคารจอดรถและพื้นท่ีเชิง

พาณิชย์ 
350.003 

เงินลงทุนส่วนของผู้ถือหุ้น2 100.00 
รวม 350.00 รวม 350.00 

หมายเหตุ: 1บริษัทได้รับจดหมายแจ้งเจตจ านง (Letter of Intent) จากสถานบันการเงินที่มีแห่งหนึ่งในการสนับสนุน
ส้ินเชื่อส าหรับโครงการดังกล่าวเป็นวงเงิน 250.00 ล้านบาท 

    2 งบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด 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 จ ากัด ร้อยละ 10.00 หรือประมาณ 10.00 ล้านบาท และบริษัท ทีฆทัศน์ จ ากัด 
ร้อยละ 10.00 หรือประมาณ 10.00 ล้านบาท 

 3 ค่าเช่าพื้นที่รวม 44.21 ล้านบาท จะใช้เงินทุนหมุนเวยีนจากการด าเนินกจิการของ TKS มาช าระในแตล่ะ
ปี 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน)  
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”  หรือ “SR”) ครัง้ที่ 8/2560 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นให้ของ
บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั (“T-Holding”) จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.50 บาท คิดเป็นมลูค่า 268,450,000 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด
จาก T-Holding ได้แก่ ทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธ์ิ หน้าที่และความรับผิดชอบทัง้หมด ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะมีในอนาคต ณ 
วนัโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ซึง่รวมถงึ หุ้นสามญัของ บริษัท เทคโทรนิค จ ากดั (“T”) ซึง่ T เป็นบริษัทยอ่ยที่ถือหุ้น
โดย T-Holding จ านวน 59,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนและช าระแล้วของเทคโทรนิค ด้วย
วิธีการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer: EBT) (รวมเรียกว่า “กิจการทัง้หมดของ T-Holding”) โดย
คา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding มีมลูค่าเท่ากบั 313,450,000 บาท บริษัทฯ แบ่งช าระค่าตอบแทนเป็น
เงินสดจ านวน 45,000,000 บาทให้แก่ T-Holding และช าระเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ SR จ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding1  ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นสามญั SR  จ านวน 76,700,000 หุ้น มีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึง่
เป็นการเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 
เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั จะต้องได้รับการอนญุาตจากส านกังาน 
ก.ล.ต. และจะต้องได้รับความเห็นจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มา
ประชมุและมีสิทธ์ิออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัครัง้ที่ 2/2560  

แม้ว่าท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2560 เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ซือ้และ
รับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding รวมถึงการเข้าท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด สญัญาตกลงกระท าการ และเอกสาร
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการท ารายการแล้ว การเข้าท ารายการที่เก่ียวข้องดังกล่าวจะเกิดขึน้ได้โดยเง่ือนไข (Condition 
Precedent) ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุัติการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้อนมุัติเร่ือง
ตา่งๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมด ในวนัที่ 3 ตลุาคม 2560 

                                                           
1  กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึน้อยู่กับความ

สมบรูณ์ของเง่ือนไขบงัคบัก่อน) ซึ่งภายหลงัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้
อนมุตัเิร่ืองตา่งๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมด T-Holding จะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ และจด
ทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2560 โดยท่ีภายใต้การช าระบญัชีของ T-Holding ทรัพย์สินทัง้หมดท่ีมีอยู่ ณ เวลาดงักล่าวของ T-
Holding จะถกูโอนคืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ซึง่ในกรณีนี ้ค่าตอบแทนส่วนท่ีเป็นหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จะถกูโอนให้กบัผู้ ถือหุ้นของ T-
Holding ดังนัน้ เพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนดังกล่าว T-Holding จึงก าหนดในสัญญาโอนกิจการทัง้หมดเก่ียวกับวิธีการช าระ
คา่ตอบแทน โดยก าหนดให้บริษัทฯ ช าระคา่ตอบแทนส่วนท่ีเป็นเงินสดให้แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนท่ีเป็นหุ้นเพ่ิม
ทนุจ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง 

mailto:info@siamrajplc.com
http://www.siamrajplc.com/
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(ข) คุณต่อโชค เล้าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจ านงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระท าการกับบริษัทฯ 
เก่ียวกบัระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) โดยได้ลงนามในวนัที่ 10 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว   

(ค) ณ วันโอนกิจการทัง้หมด ไม่มีเหตกุารณ์หรือการกระท าใดๆ เกิดขึน้หรือถูกท าให้เกิดขึน้หรือมีเหตอุนั
ควรคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อ T หรือขัดขวางการ
ท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนกิจการทัง้หมด โดยก าหนดการและการช าระราคาโอนกิจการ
ทัง้หมดเป็นวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่คูส่ญัญาตกลงร่วมกนั 

(ง) ไม่มีกฎหมายที่ใช้บงัคบัของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลงัจากวนัโอนกิจการ ซึง่ห้ามมิให้มีการโอนกิจการทัง้หมด   

(จ) ไม่มีการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรือ T จะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผล
ตอ่ความสมบรูณ์ของการโอนกิจการทัง้หมดตามสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีการด าเนินการ
ทางกฎหมาย หรือการด าเนินการโดยบคุคลใดๆ เพ่ือโต้แย้งการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
โอนกิจการทัง้หมด 

(ฉ) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ T-Holding มีมติอนมุตัิในเร่ืองการโอน
กิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ รวมถงึ การเข้าท าสญัญาโอนกิจการ และด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้การโอน
กิจการทัง้หมดเสร็จสิน้สมบรูณ์ เป็นวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่คูส่ญัญาตกลงร่วมกนั 

(ช) T-Holding ด าเนินการให้คณะกรรมการของ T มีมติเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นของ T ในวันโอนกิจการ เพ่ือ
พิจารณาและอนมุตัิเปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจของ T ตามที่ได้รับการเสนอ
ช่ือจากบริษัทฯ เป็นวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่คูส่ญัญาตกลงร่วมกนั 

(ซ) เทคโทรนิค โฮลดิ ง้ ด าเนินการให้ เทคโทรนิค ขอความยินยอมจากผู้ ให้สินเช่ือในการโอนหุ้ น  
เทคโทรนิค ให้แก่บริษัทฯ และยกเว้นมิให้เหตดุงักล่าวเป็นการปฏิบตัิผิดสญัญาที่ เทคโทรนิค มีกบัผู้ ให้
สินเช่ือ และส่งส าเนาเอกสารหลกัฐานการให้ความยินยอมของธนาคารให้แก่บริษัทฯ เพ่ือตรวจสอบ 
ก่อนวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั มีข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. รายละเอียดการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นเสนอขายที่ออก
ใหม่ และราคาตลาด 

1.1. รายละเอียดของการเสนอขาย  

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding เพ่ือเป็นการตอบแทนการซือ้
และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอ
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ขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 โดยภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ SR แล้ว ผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
T-Holding จะมีสดัสว่นการถือหุ้นใน SR เป็นจ านวนรวมกนัเทา่กบัร้อยละ 11.33 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

ภายหลงัจากที่ T-Holding โอนกิจการทัง้หมดให้กบับริษัทฯ แล้ว T-Holding จะจดทะเบียนเลิกกิจการ
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในปี 2560 และด าเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินตาม
กระบวนการช าระบญัชี ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป สว่น T-Holding จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณุตอ่โชค เล้า
ลือชยั และคณุชชัวาล เจตจ านงกิจ จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน T ตอ่ไป  

ตารางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ SR ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ T-Holding 

ผู้ถอืหุ้น T-Holding 

จ านวนหุ้น  
T-Holding 
(หุ้น) 

ร้อยละจ านวนหุ้น  
ของ T-Holding 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ SR ที่ได้รับ

จัดสรร (หุ้น) 

1 นายตอ่โชค  เล้าลือชยั 36,000 60.00  46,020,000  
2 นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ 23,999 39.998  30,680,000  
3 นางวรรณี    เจตจ านงกิจ 1 0.002 - 

 รวม 60,000 100.00 76,700,000 
หมายเหต:ุ นางวรรณี  เจตจ านงกิจ เป็นคูส่มรสของนายชชัวาล เจตจ านงกิจ 

การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ SR เพ่ือช าระเป็นค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ  
T-Holding เป็นการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง”) เน่ืองจากนายต่อโชค เล้าลือชยั กรรมการและผู้ ถือหุ้น
ปัจจบุนัของ T-Holding นัน้ เป็นบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท อนัเน่ืองมาจากการ
รับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ต่อไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03  (ข้อมลูเพ่ิมเติม บริษัทฯ 
แจ้งในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ในการซือ้และรับโอนกิจการ
ทัง้หมดของ T-Holding) โดยมีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ดงันี ้

ผู้รายช่ือผู้ที่มีความสัมพนัธ์ 
T-Holding T 

ด ารงต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ด ารงต าแหน่ง 

1 นายตอ่โชค เล้าลือชยั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 60.00 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
2 นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 40.00 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

หมายเหตุ: T เป็น บริษัทย่อย ของ T-Holding   และ หลังการโอนกิจการทัง้หมด T จะเป็นบริษัทย่อยของ SR โดยนายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล
เจตจ านงกิจ จะยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ T ตอ่ไป  
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1.2. การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ 

บริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุ SR ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท จ านวน 76,700,000 หุ้นโดย
บริษัทฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์การก าหนดราคาของบริษัทฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และมีสมมติฐานที่ส าคัญได้แก่ ผลการ
ด าเนินงานในอดีต และศกัยภาพการเติบโตของรายได้และก าไรในอนาคต เป็นต้น ซึง่ได้จดัท าโดยฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ  ในการปรับปรุงข้อมลูธรุกิจทัง้บริษัทฯ และ T ให้สะท้อนถงึการด าเนินงานในอนาคต 

หาก ณ วนัที่ผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ได้รับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าว
เป็นราคาที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่
น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น)  บริษัทฯ จะ
ห้ามผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ไม่ให้น าหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทดงักลา่วออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี
นบัแต่วนัที่หุ้นเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ โดยหากครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ ถือหุ้นของ เทค
โทรนิค โฮลดิง้ สามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้าม
ขาย  

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ ตกลงที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการห้ามขาย (Lock-up) 
หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ดงันี ้ 

(ก) ข้อก าหนดและเง่ือนไขการห้ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาทัง้หมด 5 (ห้า) ปี นบัจากวนัที่หุ้นเพ่ิมทนุ

ของบริษัทฯ ถกูจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ (“ระยะเวลาการห้ามขาย”) 

(ข) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ ตกลงว่า จะไม่จ าหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้น
เพ่ิมทนุของบริษัทฯ ก่อภาระผูกพันหรือกระท าการประการอื่นใด อนัมีผลท าให้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

ตกไปอยูก่บับคุคลอื่น ตามสดัสว่นที่ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระยะเวลา  สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ห้ามขาย 
วนัแรกท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ จนถึงวนัครบรอบปีท่ี 2 ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

ตัง้แตว่นัครบรอบปีท่ี 2 จนถึงวนัครบรอบปีท่ี 3 ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัครบรอบปีท่ี 3 จนถึงวนัครบรอบปีท่ี 4 ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัครบรอบปีท่ี 4 จนถึงวนัครบรอบปีท่ี 5 ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
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(ค) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ ตกลงจะด าเนินการให้นายทะเบียน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกใบหุ้ นส าหรับหุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และส่งมอบใบหุ้ นดังกล่าว

ทัง้หมด ให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตกลงท่ีจะคืนใบหุ้นดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ 

ตามสดัส่วนท่ีไม่ถกูจ ากดัการห้ามขายท่ีก าหนดในข้อ (ข) ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1.3. การก าหนดราคาตลาด 

ราคาตลาด หมายถงึ ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยน า้หนกัของหุ้น SR ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท า
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนมุัติเร่ืองการเสนอขายหุ้นดงักล่าว คือ ตัง้แต่วันที่ 18 กรกฎาคม 
2560 ถงึวนัที่ 8 สิงหาคม 2560 เทา่กบั 3.02 บาทตอ่หุ้น (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิ และรายละเอียดโครงการ 

2.1. วตัถปุระสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และแผนการใช้เงิน 

วตัถปุระสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ คือ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมด
ของ T-Holding โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทนุจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ T-Holding  ภายหลังจากที่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุัติการท ารายการดงักล่าวบริษัทฯ .จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ซึ่งคือหุ้น
สามญัของ T จ านวน 59,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน   

เหตทุี่บริษัทฯ เลือกช าระค่าตอบแทนการกิจการทัง้หมดของ T – Holding จ านวน 313,450,000  บาท 
สว่นหนึ่งเป็นหุ้นจ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 
บาท คิดเป็น 268,450,000 บาท ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวในรูปของเงินสด โดยทัง้
รายการนีจ้ะมีการช าระค่าตอบแทนในรูปของเงินสดจ านวนไม่เกิน 45,000,000 บาท ท าให้บริษัทฯ มีสภาพ
คล่องไปใช้ส าหรับการลงทุนในธุรกิจอื่นเพ่ิมเติม นอกจากนี ้การช าระค่าตอบแทนในรูปของหุ้ นสามัญของ  
บริษัทฯ ถึงแม้จะเกิด Control Dilution และ EPS Dilution ประมาณร้อยละ 11.33 แต่คาดว่า T  จะสามารถท า
ก าไรสทุธิเพ่ือทดแทนในสว่นของ EPS Dilution ได้  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 T ประกอบไปด้วย สินทรัพย์และสว่นของหนีส้ิน ดงันี ้

ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 60 
(โดยฝ่ายจดัการ) 

งบการเงินของ T  
(ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 101.55 
หนีส้ินรวม 53.94 
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หมายเหต:ุ 1) T-Holding ไมไ่ด้มีการจดัท างบการเงินรวมที่สะท้อนผลประกอบการจาก T  
 2) ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ T-Holding คือเงินลงทุนในกิจการ T ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท่ี  
      T-Holding ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
3) งบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เป็นเพียงงบการเงินท่ีจดัทาโดยฝ่ายจดัการของ T 
ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการสอบทานและ /หรือตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของ  T ทัง้นีง้บการเงินดังกล่าวมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเปิดเผยให้ทราบข้อมลูเทา่นัน้ ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไมไ่ด้มีหน้าท่ี สอบทานและ/
หรือตรวจสอบ ความถกูต้องของงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีได้รับการยอมรับเป็นการทัว่ไป  

2.2. รายละเอียดโครงการที่บริษัทฯ และหรือบริษัทยอ่ยจะน าเงินที่ได้รับจากการเพ่ิมทนุไปใช้ในโครงการ 

ทัง้นี ้ภายหลังการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 
99.99 ใน T ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดของ T  

1) ข้อมลูการประกอบธรุกิจ 

วันจดทะเบยีนจัดตัง้บริษทั 29 กรกฎาคม 2547 
ประเภทธุรกจิ 1) ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของ

ไหลในระบบท่อ  (Flow Specialist) 
2) ตวัแทนจดัจ าหน่าย และให้บริการ เก่ียวกบัอปุกรณ์ ควบคมุและวดั

อตัราการไหลของของไหลในระบบทอ่   
ที่ตัง้ส านักงาน 14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสขุมุวิท ต าบลเนินพระ  

อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
ทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว 6,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบยีนและช าระแล้ว 60,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ตอ่หุ้น 

2) คณะกรรมการของ T มีดงันี ้

รายช่ือกรรมการ T ต าแหน่ง 
1. นายชชัวาล   เจตจ านงกิจ กรรมการ 
2. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม: กรรมการคนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

3) ผู้ ถือหุ้นของ T ตามบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น T จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
1. บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั 59,998 100.00 
2. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั 1 0.00 
3. นายชชัวาล เจตจ านงกิจ 1 0.00 
รวมจ านวนหุ้น 60,000 100.00 
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4) ข้อมลูสรุปฐานะการเงินละผลการด าเนินงานของ T 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 
(โดยฝ่ายจัดการ) ปี 2557 

ตรวจสอบ 
ปี 2558 

ตรวจสอบ 
ปี 2559 

ตรวจสอบ 
สนิทรัพย์     

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 12.19 14.88 15.86 17.78 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 35.11 22.33 46.62 34.41 
  สินค้าคงเหลือ 2.14 3.57 3.43 2.83 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 49.78 50.49 87.25 73.73 

  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 15.40 15.33 18.24 16.80 
 รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 27.98 23.59 29.29 27.82 

    รวมสนิทรัพย์ 77.75 74.08 116.54 101.55 
หนีส้นิ     

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนือ้ื่น 29.54 40.29 46.81 24.26 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 35.19 46.98 66.47 45.69 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 24.93 12.86 10.02 8.25 

    รวมหนีส้นิ 60.12 59.84 76.49 53.94 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

  ทนุที่ออกและช าระแล้ว 6.00 6.00 6.00 6.00 
  ก าไรสะสม 11.63 8.24 34.05 41.61 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 17.63 14.24 40.05 50.06 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 77.75 74.08 116.54 101.55 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือน  
สิน้สุด 30 ม.ิย. 60 

(โดยฝ่ายจัดการ) 
ปี 2557 

ตรวจสอบ 

ปี 2558 

ตรวจสอบ 

ปี 2559 

ตรวจสอบ 

รายได้จากการขายและบริการ 133.09 199.57 254.83 82.15 
ต้นทนุขายและบริการ 107.64 150.30 188.40 55.15 
ก าไรขัน้ต้น 25.45 49.27 66.43 27.00 
รายได้อ่ืน 1.63 1.03 4.80 0.46 
คา่ใช้จ่ายในการขายและ บริการ 23.21 38.87 37.51 17.18 
ต้นทนุทางการเงินและภาษีเงนิได้ 1.50 4.86 7.90 2.72 
ก าไรส าหรับงวด 2.37 6.57 25.81 7.56 
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2.3. โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าเกิดขึน้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้ส าเร็จและความเสี่ยงจากการด าเนินการโครงการ 

2.3.1. โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ 

เดิมบริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญในธรุกิจก่อสร้างสถานีวดัระบบท่อส่งก๊าซแรงดนัสงูและอปุกรณ์
ที่เก่ียวเน่ือง รวมไปถึงระบบป๊ัมอตุสาหกรรม ทัง้นี ้ภายหลงัการรับโอนหุ้นของ T มาจากการซือ้และรับ
โอนกิจการทัง้หมด และ T เป็นบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทแล้ว T จะชว่ยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์
และการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ส าหรับการเป็นผู้ ออกแบบ และติดตัง้ระบบควบคุมและวัด
อตัราการไหลของก๊าซแรงดนัสงูและของเหลว รวมทัง้เป็นผู้จดัจ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องด้วย  

2.3.2. ผลกระทบที่คาดว่าเกิดขึน้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ส าเร็จและความเสี่ยงจากการ
ด าเนินการโครงการ 

 กรณีที่ T ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่คาดการณ์ไว้อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราก าไรของ
บริษัทฯ ที่อาจจะลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจในศกัยภาพของ T เน่ืองจาก T เป็น
บริษัทที่มีประสบการณ์ในอตุสาหกรรมและได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า อีกทัง้ยงัเป็นธุรกิจที่มี
ความคล้ายคลงึกบัการด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ  

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มธุรกิจ พลังงานและปิโตรเคมี จากข้อมูล T  ด าเนินธุรกิจเป็น
ผู้ออกแบบ และติดตัง้ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของก๊าซแรงดนัสงูและของเหลว รวมทัง้
เป็นผู้ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องด้วย โดยมีกลุ่มลุกค้าในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี 
เป็นหลัก ในกรณีที่ธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตติดลบอาจจะส่งผลกระทบทางตรงต่อรายได้ของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม T  ได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว จึงได้เพ่ิมการให้บริการในลักษณะ
งานวดัที่มีการประยกุต์ใช้นวตกรรม (Innovative Service) เช่น การใช้เทคโนโลยีไร้สายในการวัด 
เพ่ือบ ารุงซ่อมแซมมาตรวัด รวมไปถึงการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลุกค้าอื่น เช่น Power 
Saving Management ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต โดยใช้มาตรวัดลม เพ่ือลดการพึ่ งพิงกลุ่ม
ลกูค้าพลงังานและปิโตรเคมี  

 ความเสี่ยงในการลาออกของผู้ บริหารหลักของ T คือ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล  
เจตจานงกิจ อาจลาออกและไปด าเนิธุรกิจในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตามตามข้อตกลง  
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนส่วนหนึงเป็นหุ้นให้แก่ทัง้สองท่าน และสามารถขายได้ตามเง่ือนไขที่
ตกลงไว้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างานร่วมกับกลุ่ม SR  อีกทัง้  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังแต่งตัง้  
นายต่อโชค เล้าลือชยั เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ เทียบเท่ากบัผู้บริหาร และให้สิทธิในการ
บริหารตามกรอบนโยบายของบริษัท แก่นายต่อโชค เล้าลือชยั และนายชชัวาล เจตจานงกิจ ใน
การบริหาร T ทัง้นี ้นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ได้ลงนามในสัญญาใน
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สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมตกลงกระท าการ ลงวันที่  7 กันยายน 2560 ซึ่งจะระบุระยะเวลาห้ามท า
ธุรกิจที่แข่งขันกันได้หลังจากที่ทัง้สองท่านลาออกเป็นระยะเวลา 2 ปี รวมไปถึง บริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดัท า Succession Plan เพ่ือให้สืบทอดการบริหารต่อจากทัง้สองท่านในอนาคตเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการพึง่พิงทัง้สองทา่น 
 

 ความเสี่ยงจากการเข้าค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแทนผู้ ถือหุ้นเดิม สืบเน่ืองจาก T  มีวงเงินสินเช่ือกบั
สถาบันการเงิน และ T-Holding  ในฐานะผู้ ถือหุ้ นของ T  ได้เข้าค า้ประกันวงเงินสินเช่ือตาม
เง่ือนไขของสถาบันการเงิน ทัง้นีเ้ม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นมาเป็นบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ทางสถาบนัการเงินอาจขอให้บริษัทฯ ด าเนินการเป็นผู้ค า้ประกนัแทนผู้ ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็
ตามทางบริษัทฯ จะด าเนินการเจรจากบัสถาบนัการเงิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายการกู้ เงิน
ของบริษัทยอ่ยในอนาคต 
 

2.4. งบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะใช้ในเบือ้งต้น และงบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพ่ือให้
โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ 

บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 313,450,000 บาท โดย
บริษัทฯ จะแบ่งช าระค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดดังกล่าวเป็นเงินสด จ านวน 45,000,000 บาทให้แก่  
T-Holding และส่วนที่เหลือจ านวน 268,450,000 บาท บริษัทฯ จะช าระด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่หุ้นละ 
3.50 บาท อย่างไรก็ตาม การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding โดยกระบวนการโอนกิจการทัง้หมด
นัน้ บริษัทฯ เบือ้งต้นคาดว่า ไม่มีงบประมาณเพ่ิมเติมประการใดท่ีต้องใช้เพ่ิม เพ่ือให้ด าเนินธรุกิจได้อยา่งเน่ือง
และสร้างรายได้ให้กบักลุม่บริษัท   

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

3.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

=     
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย −   ราคาหลงัเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

 

=     
3.02 −   3.08

3.02
 

 
=    -ร้อยละ 1.66 
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การค านวณราคาหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =     
(จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว × ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย )+(จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ×ราคาเสอนขาย) 

(จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว+จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ )
  

 จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว   600,000,000  หุ้น  

 จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ            76,700,000    หุ้น 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย           3.02              บาทตอ่หุ้น 

 ราคาเสนอขาย        3.50              บาทตอ่หุ้น 
 

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

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

  
           =       3.07  บาทตอ่หุ้น 

การที่บริษัทฯ ออกหุ้นเพ่ิมทนุและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding นัน้ จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลจ ากัดในครัง้นี  ้เป็นราคาเสนอขายท่ีสงูกว่าราคา
ตลาดร้อยละ 15.89 

3.2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

=     
จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ

จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ + จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ
 

 

=     
76,700,000 หุ้น

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

 
= -ร้อยละ 11.33 
 

3.3. การลดลงของก าไรตอ่หุ้น (Earing per Share Dilution) 

=     
ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย − ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย

ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย
 

 
=     

0.1240 − 0.1099 

0.1240
 

 
= -ร้อยละ11.33 
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การค านวณก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขายและหลงัการเสนอขาย 

อ้างอิงก าไรสทุธิจากการด าเนินการ 4 ไตรมาสย้อนหลงัคือ ไตรมาส 2 ปี 2559 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2560 
เป็นจ านวนเทา่กบั   74,387,000 บาท  

 ก่อนการเสนอขาย หลังการเสนอขาย 
ก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสย้อนหลงั (บาท) 74,387,000 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 600,000,000  676,700,000  
ก าไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.1240 0.1099 

 
3.4. ความคุ้มคา่ที่ผู้ ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น  

อ้างอิงข้อมูลจากประมาณการทางการเงินของทัง้บริษัทฯ และ T ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในปี 2561 โดย
เสมือนว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมผลการด าเนินงานของ T  ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561  
เป็นต้นไป แสดงให้ว่าถ้าบริษัทฯ ได้รวมผลก าไรสุทธิของ T  ในปี 2561 ตามประมาณการจะท าให้ 
บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิในงบการเงินรวมเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 28 ซึ่งสูงกว่าการลดลงของก าไรต่อหุ้น ท่ี
ค านวณได้จากข้อ 3.3 

 กลุ่ม SR ก่อน
รวม T 

T 
งบรวมกลุ่ม SR 
หลังรวม T 

เพิ่มขึน้/ลดลง 

ก าไรสทุธิ (บาท) 100,000,000 28,000,0000 128,000,000 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28 
EPS (บาทตอ่หุ้น) 0.1478 0.32 0.1892 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28 

หมายเหต:ุ 1) จ านวนหุ้นท่ีใช้ในการค านวน EPS จ านวน 676,700,000 หุ้น เป็นจ านวน Fully-Dilute 
2) ข้อมูลข้างต้นเป็นการประมาณการจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพ่ือใช้ในการน าเสนอให้แก่กรรมการ
พิจารณาการเข้าท ารายการ ทัง้นีย้งัไม่รวมรายการท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมาตรฐานบัญชี เช่น ค่าความนิยม 
หรือสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนประเภทอื่น เป็นต้น  

3) ทัง้นีต้วัเลขก าไรของบริษัทฯ และ T อ้างอิงจากประมาณท่ีจดัท าโดยฝ่ายจดัการ โดยปี 2559 บริษัทฯ และ T 
มีก าไรสทุธิ 101.81ล้านบาท และ   25.81 ล้านบาท ตามล าดบั 

 

3.5. ภายหลงัการเข้าท ารายการ  T  จะกลายเป็นบริษัทย่อย ในกลุ่มบริษัท (ถือหุ้นโดย SR  ร้อยละ 99.99) 
คาดว่าบริษัทย่อยจะเพ่ิมศกัยภายในการประกอบธุรกิจให้กับกลุ่ม SR และก่อให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์
ร่วมกนั (Synergy) โดยสรุป ได้ดงันี ้

(1) ช่วยเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึน้ (Competitive 
Advantage) ให้แก่ทัง้สองบริษัท 
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ก. ขยายสายงานการให้บ ริการ และการขายผลิตภัณ ฑ์  (Product and Service Line 
Extension) ใหแ้ก่กลุ่มบริษัท ในกลุ่มธุรกิจการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบป๊ัม
อตุสาหกรรม 

เน่ืองจาก T เป็นบริษัทที่มีความช านาญด้านการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวัด
อตัราการไหลของของไหลในระบบท่อ เช่น น า้มันเชือ้เพลิง ปิโตรเคมี น า้มนัดิบ LPG เป็นต้น และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการวดัอตัราการไหล และควบคมุให้แก่แบรนด์ชัน้น าระดบัโลก
และเป็นที่นิยมใช้ในอตุสาหกรรม มีกลุ่มลกูค้าส าคญัโดยเฉพาะในกลุม่ธรุกิจพลงังานเชือ้เพลิง โรงกลัน่
น า้มัน โรงไฟฟ้า รวมไปถึงกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจงัหวัดระยอง และ 
กรุงเทพมหานคร โดย T ด าเนินงานมามากกว่า 30 ปี ซึง่นบัได้ว่าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความ
มีเช่ียวชาญเฉพาะด้านระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของไหล (Flow Specialist) ได้รับความ
ไว้วางใจจากกลุ่มลกูค้าให้เป็นผู้ออกแบบระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของไหลในระบบท่อ 
อาทิ กลุม่ ปตท. กลุม่ไทยออยล์ กลุม่บางจาก กลุม่เอสซีจี เป็นต้น 

ดงันัน้ ภายหลงัการรับโอนหุ้นจ านวนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด T จะเป็นบริษัท
ยอ่ยของกลุม่บริษัทซึง่จะสง่เสริมให้บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์และการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ในการ
เป็นผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของก๊าซแรงดนัสงูและของเหลว รวมทัง้
เป็นผู้จดัจ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ืองด้วย ซึง่แตเ่ดิมนัน้ บริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญในธรุกิจก่อสร้างสถานี
วดัระบบทอ่สง่ก๊าซแรงดนัสงูและอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ือง รวมไปถงึระบบป๊ัมอตุสาหกรรม   

ข. การให้บริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความไดเ้ปรียบและความสามารถในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม และท าให้สามารถรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ข้ึนและครบวงจร
มากย่ิงข้ึน 

หลังจากการเข้าท ารายการแล้ว T จะกลายเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซึ่ง T จะได้รับ
ประโยชน์จากการมีบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนนุทางด้านการเงิน บคุคลากร เป็นต้น นอกจากนัน้ T สามารถ
รับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึน้และครบวงจรมากยิ่งขึน้ ที่ผ่านมา T จะมีความช านาญทางด้านสถานี
วดัและการควบคมุของไหล แตจ่ะไม่ได้รับงานป๊ัมหรืองานทอ่ จงึต้องเจรจากบัเจ้าของโครงการเพ่ือขอรับ
งานสถานีวัดและการควบคมุของไหลเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากปัจจยัทางด้านการเงิน และบคุคลากร 
หลังจากการท ารายการแล้วท าให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวัดและการควบคุมของไหลอย่าง
รวดเร็วและรับรู้รายได้ที่เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากจะได้รับการสนับสนนุจากบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ เองยัง
สามารถขายผลิตภณัฑ์ในโครงการใหญ่ๆ ได้เพ่ิมขึน้อีกด้วย 

ค. บริษัทฯ สามารถเพ่ิมโอกาสในการเปิดรับโครงการที่มีขนาดเล็กส าหรับธุรกิจการสร้างสถานี
วดัก๊าซ (Gas Metering)  
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ปกติแล้ว บริษัทฯ รับงานโครงการสร้างสถานีวดัก๊าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึน้ไป และ
ไม่ได้รับงานโครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่คุ้มค่ากบัการลงทนุโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านบคุคลากร 
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร แต่หลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะวางกลยทุธ์ให้ T เข้าไปรับ
งานโครงการขนาดเล็กได้ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารน้อยกว่าบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็น
ผู้สนบัสนนุงานทางด้านเทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้แก่บคุคลากรของ T  

(2) การบรูณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ   

เน่ืองจากบริษัทฯ และ T มีความรู้และความช านาญ (know-how) เก่ียวกบัการติดตัง้สถานีวดัและวาง
ระบบในด้านที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี ้ความช านาญด้านการ
ออกแบบสถานีวดัของ T ท าให้ T สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยงัไม่มีผู้ ใดน าเสนอใน
ตลาดมาก่อน และ T ยงัสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปลี่ยนดดัแปลง (Replacement Product of 
Modify Product) ซึ่งสามารถตอบสนองกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึน้กว่าเดิม 
ตวัอย่างเช่น การติดตัง้สถานีวัดของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การน าเคร่ืองวัดอตัราการไหลของ
ก๊าซมาประยกุต์ใช้ในการควบคมุเคร่ืองป๊ัมผลเพ่ือควบคุมการใช้ก าลังไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Utilities 
Management) 

(3) เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้น าด้านการออกแบบ และติดตัง้สถานีวัดในพืน้ที่  เขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC) 

การที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการลงทนุในพืน้ที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกหรืออีส
เทิร์นซีบอร์ดถือเป็นพืน้ที่ยทุธศาสตร์การลงทนุและเป็นฐานการผลิต อตุสาหกรรมชัน้น าของประเทศ อาทิ ปิโตร
เคมี อตุสาหกรรมยานยนต์ และพลงังาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท และ T  มีฐานลกูค้าอยู่ในเขตพืน้ที่
พิเศษดงักล่าวจ านวนหนึ่ง โดยเฉพาะ T ซึง่มีส านักงานใหญ่อยู่ที่จงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับลกูค้าในเขตดงักล่าว
โดยเฉพาะ ดงันัน้ ภายหลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะมีฐานลกูค้าในเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกมาก
ยิ่งขึน้ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการเป็นผู้น าการออกแบบ และติดตัง้งานสถานีวัดและควบคุมการไหลที่
ครอบคลมุก๊าซแรงดนัสงูและของของไหล เพ่ือรองรับการลงทนุที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

(4) บริษัทฯ มีรายได้และสถานะทางการเงนิที่แข่งแกร่งขึน้ 

ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะจัดท างบการเงินรวม (Consolidated Financial 
Statement) ซึง่จะต้องรวมผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสญัญาการโอนกิจการทัง้หมด 
บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นจ านวนร้อยละ 99.99 ของ T ซึง่มีผลท าให้ T เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 
4 ของปี 2560 เป็นต้นไป 
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ทัง้นี ้หากพิจารณาผลประกอบการประจ างวดปี 2559 ของ T นัน้ T มีรายได้จาการขายและให้บริการ
จ านวน 254.83 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 25.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 10.13 อีกทัง้ยงัมี
อตัราหนีส้ินตอ่สว่นของทนุเทา่กบั 0.66 เทา่ 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองต่างๆ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบยีนเพื่อขอ
อนุมัตกิารออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

4.1. ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่เสนอขาย 

การก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 3.50 บาท บริษัทฯ ได้ใช้หลกัเกณฑ์การก าหนด
ราคาของบริษัทฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่ส าคญัได้แก่ ผลการด าเนินงานในอดีต และศกัยภาพการเติบโต
ของรายได้และก าไรในอนาคต เป็นต้น ซึง่ได้จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  ในการปรับปรุงข้อมลูธุรกิจทัง้
ของบริษัทฯ และ T ให้สะท้อนถงึการด าเนินงานในอนาคต 

ทัง้นี ้ราคาที่ฝ่ายจดัการได้ท าการประเมินมลูคา่ T  เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณา อยูใ่นระหว่างชว่ง
ราคา 300,560,000  – 364,9400,000 บาท โดยมีสมมติฐานทางการเงินที่ส าคัญและผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดงันี ้ 

บริษัท Ke 
Marketability 

Discount 
Terminal 
Growth 

NPV 
(บาท) 

IRR 

T 13.34% 20% 1% 7,452,068 14.33% 

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมลูตามตารางข้างต้น  จงึมีความเห็นว่าราคาที่ตกลงในการเจรจารับโอน
กิจการทัง้หมดของ T-Holding จ านวน  313,450,000 บาท จงึเป็นราคาที่มีความเหมาะสมเน่ืองจากอยู่ในช่วง
ราคาที่บริษัทฯ ประเมินมลูค่า T  ได้ รวมทัง้ผลตอบแทน IRR ร้อยละ 14.33 มากกว่าต้นทนุเงินทนุของบริษัทฯ  
ตามข้อสมมติฐานข้างต้น 

นอกจากนี ้เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการก าหนดราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ที่จะออกให้กับ T-
Holding นัน้ พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉลี่ยในช่วง 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุ คือระหว่างวนัที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากบั 3.02 บาทต่อหุ้น (ข้อมลู
จาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
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4.2. เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทนุและการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

การจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ T-Holding เพ่ือตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้หมด มี
ความเหมาะสมแล้วเน่ืองจาก บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ซึง่ก็คือ ทรัพย์สิน 
หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทัง้หมด ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด ซึ่ง
รวมถึง หุ้นสามัญของ T ซึ่ง T ประกอบธุรกิจที่มีความคล้ายคลงึและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทางด้านการ
ออกแบบ ติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหล และเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมา
อย่างยาวนาน มีผลก าไรในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ตามข้อ 3.4 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นและยงัได้พิจารณา
ถงึอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นของ T มากถึง ร้อยละ 98.72 (อ้างอิงงบการเงินตรวจสอบแล้ว ปี 2559) เป็นข้อ
พิจาณาในการตดัสินใจ  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาเก่ียวกบัคณุสมบตัิของผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นคือ คณุต่อโชค 
เล้าลือชยั และคณุชชัวาล เจตจ านงกิจ แล้วว่าเป็นบคุคลที่มีศกัยภาพในการด าเนินธรุกิจร่วมกบักลุม่ SR  ได้เป็น
อยา่งดี โดยทัง้สองทา่นมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องและมีประวตัสิว่นตวัโดยสงัเขป ดงันี ้

ชื่อ –สกุล นายต่อโชค เล้าลือชัย นายชัชวาล เจตจ านงกิจ  
อาย ุ  47 ปี 42 ปี 
คูส่มรส นางสาวนารีรัตน์  จิตแสนสวย นางวรรณี    เจตจ านงกิจ 
การศกึษา  ปริญญาโท 

การจดัการภาครัฐและเอกชน 
สถาบนับณัฑิตพฒันศาตร์ 

 ปริญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 ปริญาตรี 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเก ล้ า  
พระนครเหนือ 

 ปริญาตรี 
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ 

ประวตัิการท างาน  2549 – ปัจจบุนั  
กรรมการผู้จดัการ 
บจก.เทคโทรนิค 

 2542 – 2549 
General Manager and Director 
Oval Group  

 2536 -2541 
Product Manager 
บจก.สยามราชธานี 

 2549 – ปัจจบุนั 
ผู้จดัการทัว่ไป 
บจก.เทคโทรนิค 

 2542 - 2549 
Asst. Sales Manager  
Oval Group 

 2539 -2542 
Sales Engineer 
บจก.สยามราชธานี 
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4.3. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

ไม่มีประเด็นเร่ืองการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้ น เพ่ิมทุน เน่ืองจากเป็นการออกหุ้ นเพ่ือช าระ
คา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding 

4.4. ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เสนอขายหุ้นไม่
ครอบคลมุกบังบประมาณทัง้หมดที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน 

ไม่มีประเด็นเร่ืองการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น เน่ืองจากเป็นการออกหุ้นเพ่ือช าระค่าตอบแทน
การโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding โดยในส่วนของการช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจ านวน 45,000,000 
บาท บริษัทฯ ใช้แหลง่เงินจากการระดมทนุเม่ือตอน IPO  รวมถงึกระแสเงินสดท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานซึง่ไม่
กระทบกบัสภาพคล่องกิจการ จากงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
151,800,000 บาท 

4.5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทนุและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 

หลงัจากการเข้าท ารายการเสร็จสิน้แล้ว บริษัทฯ จะได้รับโอนหุ้นสามัญของ T  จ านวนร้อยละ 99.99
ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของ T และ T จะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ด้วยกระบวนการโอนกิจการทัง้หมดของ 
T-Holding  และภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดแล้ว T-Holding จะด าเนินจดทะเบียนเลิกบริษัทกบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในปี 2560 และเร่ิมต้นกระบวนการช าระบัญชี โดย T จะด าเนินธุรกิจ
ตามเดิม คือเป็นผู้ออกแบบและติดตัง้ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของไหล (Flow Specialist) และจดั
จ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ือง ตอ่ไป 

ภายหลงัที่บริษัทฯ ซือ้และรับโอนกิจการแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 4/2560 บริษัทฯ 
จะจัดท างบการเงินรวม  (Consolidated Financial Statement) ซึ่งสะท้อนผลการด าเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของ T อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาผลประกอบการของ T ในอดีตที่ผ่านมา T เป็นบริษัทที่มี รายได้ 
และสร้างก าไรสทุธิอย่างสม ่าเสมอ เพราะฉะนัน้ การรับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding ครัง้นี ้บริษัทฯ คาด
ว่า T จะสร้างรายได้และผลก าไรให้แก่กลุม่บริษัทเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 28 ในปี 2561 (ตามข้อ 3.4) รวมไปถึง
อตัราหนีส้ินตอ่ทนุของเฉพาะบริษัทฯ จะลดลงจาก 0.32 เทา่ เหลือ 0.25 เทา่ 

5. ค ารับรองของกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ผู้ ถือ

mailto:info@siamrajplc.com
http://www.siamrajplc.com/
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หุ้นมีสิทธิแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งแล้ว ผู้ ถือหุ้น
นัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นัน้เป็น
เหตใุห้กรรมการต้องรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด สามารถเรียกร้องให้บริษัทฯ ด าเนินการดงักล่าวได้ แต่หาก
บริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวดงักล่าวสามารถ
ใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 

จงึขอเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางวชัรี อตัถากร) 
ผู้ มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 

 

mailto:info@siamrajplc.com
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แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน)  

วันที่ 9 สงิหาคม 2560  

 

 บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 8/2560 เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 
2560 เวลา 13.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ และการจดัสรร ดงันี ้
 

1. การเพิ่มทุน 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 8/2560 ได้มีมติอนมุัติให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  38,350,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน 338,350,000 บาท โดยออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 
76,700,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 76,700,000 0.50 38,350,000 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป   
         (General Mandate) 

- - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 
2.1.   รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

1. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั  46,020,000  
3.50 

วนัที่โอนกิจการตามสญัญาโอนกิจการ
ทัง้หมด 2. นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ  30,680,000  

รวม 76,700,000   

หมายเหต ุ

1) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire 
Business Transfer) จะเกิดภายหลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding 
รวมทัง้อนมุตัิเร่ืองต่างๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมด T-Holding และจะโอนกิจการ
ทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน (ขึน้อยู่กับความ
สมบรูณ์ของเง่ือนไขบงัคบัก่อน)  และจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้การช าระบญัชีของ T-
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Holding ทรัพย์สินทัง้หมดที่มีอยู่ ณ เวลาดงักล่าวของ T-Holding ซึง่ในกรณีนี ้ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นหุ้นเพ่ิม
ทุนของบ ริษัทฯ จะถูก โอนให้กั บผู้ ถื อหุ้ นของ T-Holding ดังนั น้  เพ่ื อ เป็นการลดขั น้ตอนดังกล่าว  
T-Holding จึงก าหนดในสัญญาโอนกิจการทัง้หมดเก่ียวกับวิธีการช าระค่าตอบแทน โดยก าหนดให้บริษัทฯ 
ช าระค่าตอบแทนส่วนที่เป็นเงินสดให้แก่ T-Holding จ านวน 45,000,000 บาทและค่าตอบแทนในส่วนที่เป็น
หุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง ได้แก่ นายต่อโชค เล้าลือชยั และ
นายชชัวาล เจตจ านงกิจ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการโอนกิจการทัง้หมดและโครงสร้างการถือหุ้นของ T-
Holding ได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัท สยามราช จ ากัด 
(มหาชน) ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) 
 

2) นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ เก่ียวกับระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) เป็น
เวลาทัง้หมด 5 ปี นบัจากวนัที่หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท ถกูจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นดงักล่าว โดยตกลงว่า จะไม่
จ าหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท ก่อภาระผกูพนัหรือกระท าการประการอื่นใด อนัมีผลท าให้
หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทตกไปอยูก่บับคุคลอื่น ตามสดัสว่นที่ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

ระยะเวลา  สัดส่วนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทที่ห้ามขาย 
วนัแรกที่ได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ จนถงึวนัครบรอบปีที่ 2 ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท 

ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 2 จนถงึวนัครบรอบปีที่ 3 ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท 
ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 3 จนถงึวนัครบรอบปีที่ 4 ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท 
ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 4 จนถงึวนัครบรอบปีที่ 5 ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท 

 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ T-Holding ตามข้อนีเ้ป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ
ในราคาเสนอขายที่ไม่มีสว่นลดจากตลาด 

 
3) ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เพ่ือขออนมุัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ คือระหว่างวันที่ 18 
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้ น  (ข้อมูลจาก SETSMART ใน 
www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในราคาที่ไม่มีสว่นลดจากราคาตลาด
ได้ในสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3)) 

http://www.setsmart.com/
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4) อนึ่ง เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นโดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจน ดงันัน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 
เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 2/2560 ให้จดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น T-Holding แล้ว บริษัทฯ จะต้อง
ได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 
ก่อนการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding 
 

5) นอกจากนี ้การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบัผู้ ถือหุ้น T-Holding ในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นการท ารายการเก่ียว
โยงของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลู และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจากนายต่อโชค เล้าลือชยั กรรมการและผู้ ถือหุ้นปัจจบุนัของ T-Holding นัน้ เป็น
บคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท อนัเน่ืองมาจากการรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
T-Holding ต่อไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิ (Net Tangible 
Assets หรือ NTA) ของ บริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 ซึง่สงูกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 
3.00 ของมลูคา่สินทรัพย์ที่มี ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยง
กนัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจดัท ารายงานการ
เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการ เก่ียวโยงของบริษัทฯ 
 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ได้ในสารสนเทศรายการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ
บริษัท เทคโทรนิค จ ากดั จ ากดั (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)) 

 
2.2. การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

เน่ืองจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั จงึไม่มีเศษหุ้น         

 
3. ก าหนดวันประชุมใหญ่วสิามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการมีมติก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เป็นวนัที่ 3 ตลุาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรม ดสุิตปริน้เซส ศรีนครินทร์  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
ทัง้นี ้ให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมประชมุ (Record Date) ในวนัที่ 25 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือผู้
ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 28 สิงหาคม 2560 รวมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
หรือกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจพิจารณาอนมุัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธ์ิการเข้าร่วม
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ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  2/2560 (Record Date) และวันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยการปิดสมดุทะเบียนและพัก
การโอนหุ้น รวมทัง้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวนั เวลา และสถานที่ส าหรับการประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 หาก
บริษัทฯ ประสบปัญหาในการจดัเตรียมเอกสารและข้อมลู ซึง่ท าให้การจดัเตรียมเอกสารและข้อมลูดงักล่าวเพ่ือสง่ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นที่จะต้องท าภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เกิดความลา่ช้า หรือเกิดเหตกุารณ์ที่ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาดงักลา่วตามความเหมาะสม 
 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  
 
4.1.  บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพ่ิมทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
 

4.2.  บริษัทฯ จะขออนมุตัิต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 

4.3. บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 72/2558   

 
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
 

วตัถปุระสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ คือ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ T-
Holding โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 76,700,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้ น ใน
ราคาหุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่า 268,450,000 บาท และจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding  (การ
ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดมีมลูค่าตกลงซือ้ขาย 313,450,000 บาท โดยบริษัทฯ แบ่งช าระเป็นเงินสดจ านวน 
45,000,000 บาท ให้แก่ T-Holding และช าระเป็นหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวน 76,700,000 หุ้นให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของ T-Holding) 
 
เหตุที่บริษัทฯ เลือกช าระค่าตอบแทนการกิจการทัง้หมดของ T – Holding จ านวน 313,450,000  บาท ส่วน
หนึ่งเป็นหุ้นจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 
บาท คิดเป็น 268,450,000 บาท ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจ านวนดังกลา่วในรูปของเงินสด โดยทัง้
รายการนีจ้ะมีการช าระค่าตอบแทนในรูปของเงินสดจ านวนไม่เกิน 45,000,000 บาท ท าให้บริษัทฯ มีสภาพ
คล่องไปใช้ส าหรับการลงทุนในธุรกิจอื่นเพ่ิมเติม นอกจากนี ้การช าระค่าตอบแทนในรูปของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ถึงแม้จะเกิด Control Dilution และ EPS Dilution ประมาณร้อยละ 11.33 แตค่าดว่า T  จะสามารถท า
ก าไรสทุธิเพ่ือทดแทนในสว่นของ EPS Dilution ได้  
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6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

(1) ช่วยเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึน้ (Competitive Advantage) 
ให้แก่ทัง้สองบริษัท 
 

ก. ขยายสายงานการใหบ้ริการ และการขายผลิตภณัฑ์ (Product and Service Line Extension) ใหแ้ก่
กลุ่มบริษัท ในกลุ่มธรุกิจการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบป๊ัมอตุสาหกรรม 
 

เน่ืองจาก T เป็นบริษัทที่มีความช านาญด้านการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหล
ของของไหลในระบบท่อ เช่น น า้มนัเชือ้เพลิง ปิโตรเคมี น า้มนัดิบ LPG เป็นต้น และเป็นตวัแทนจ าหน่าย
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการวดัอตัราการไหล และควบคมุให้แก่แบรนด์ชัน้น าระดบัโลกและเป็นที่นิยมใช้ใน
อตุสาหกรรม มีกลุม่ลกูค้าส าคญัโดยเฉพาะในกลุม่ธรุกิจพลงังานเชือ้เพลิง โรงกลัน่น า้มนั โรงไฟฟ้า รวมไป
ถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจังหวัดระยอง และ กรุงเทพมหานคร โดย T 
ด าเนินงานมามากกว่า 30 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความมีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของไหล (Flow Specialist) ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลกูค้าให้
เป็นผู้ออกแบบระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของไหลในระบบทอ่ อาทิ กลุ่ม ปตท. กลุ่มไทยออยล์ 
กลุม่บางจาก กลุม่เอสซีจี เป็นต้น 
 

ดงันัน้ ภายหลงัการรับโอนหุ้นจ านวนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด T จะเป็นบริษัทย่อย
ของกลุ่มบริษัทซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ในการเป็น
ผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของก๊าซแรงดนัสงูและของเหลว รวมทัง้เป็นผู้จดั
จ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ืองด้วย ซึง่แตเ่ดิมนัน้ บริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญในธรุกิจก่อสร้างสถานีวดัระบบท่อ
สง่ก๊าซแรงดนัสงูและอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ือง รวมไปถงึระบบป๊ัมอตุสาหกรรม    

 
ข. การให้บริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความไดเ้ปรียบและความสามารถในการแข่งขนั

ในอตุสาหกรรม และท าใหส้ามารถรับงานโครงการทีมี่ขนาดใหญ่ข้ึนและครบวงจรมากย่ิงข้ึน 
หลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว T จะกลายเป็นบริษัทยอ่ยในกลุม่บริษัท ซึง่ T จะได้รับประโยชน์จากการมี
บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนนุทางด้านการเงิน บุคคลากร เป็นต้น นอกจากนัน้ T สามารถรับงานโครงการที่มี
ขนาดใหญ่ขึน้และครบวงจรมากยิ่งขึน้ ที่ผ่านมา T จะมีความช านาญทางด้านสถานีวัดและการควบคมุ
ของไหล แต่จะไม่ได้รับงานป๊ัมหรืองานท่อ จึงต้องเจรจากับเจ้าของโครงการเพ่ือขอรับงานสถานีวัดและ
การควบคุมของไหลเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากปัจจัยทางด้านการเงิน และบุคคลากร หลังจากกา รท า
รายการแล้วท าให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวดัและการควบคมุของได้อย่างรวดเร็วและรับรู้รายได้ที่
เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากจะได้รับการสนับสนนุจากบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ เองยงัสามารถขายผลิตภณัฑ์ใน
โครงการใหญ่ๆ ได้เพ่ิมขึน้อีกด้วย 
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ค. บริษัทฯ สามารถเพ่ิมโอกาสในการเปิดรับโครงการที่มีขนาดเล็กส าหรับธุรกิจการสร้างสถานีวดัก๊าซ 
(Gas Metering)  

ปกติแล้ว บริษัทฯ รับงานโครงการสร้างสถานีวดัก๊าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึน้ไป และไม่ได้รับงาน
โครงการที่มีขนาดเลก็เพราะไม่คุ้มคา่กบัการลงทนุโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางด้านบคุคลากร และคา่ใช้จ่ายใน
การบริหาร แต่หลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะวางกลยทุธ์ให้ T เข้าไปรับงานโครงการขนาด
เล็กได้ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารน้อยกว่าบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้สนับสนนุงานทางด้าน
เทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้แก่บคุคลากรของ T  

 

(2) การบรูณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ   
 

เน่ืองจากบริษัทฯ และ T มีความรู้และความช านาญ (know-how) เก่ียวกับการติดตัง้สถานีวัดและวาง
ระบบในด้านที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี ้ความช านาญด้านการ
ออกแบบสถานีวัดของ T ท าให้ T สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยังไม่มีผู้ ใดน าเสนอใน
ตลาดมาก่อน และ T ยังสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปลี่ยนดัดแปลง (Replacement Product of 
Modify Product) ซึ่งสามารถตอบสนองกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึน้กว่าเดิม 
ตวัอย่างเช่น การติดตัง้สถานีวดัของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การน าเคร่ืองวดัอตัราการไหลของก๊าซ
มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเคร่ืองป๊ัม เพ่ือควบคุมการใช้ก าลังไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Utilities 
Management) 

 
(3) เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้น าด้านการออกแบบ และติดตัง้สถานีวัดในพืน้ที่  เขตพืน้ที่ เศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC) 
 

การที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการลงทนุในพืน้ที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกหรืออีส
เทิร์นซีบอร์ดถือเป็นพืน้ที่ยทุธศาสตร์การลงทนุและเป็นฐานการผลิต อตุสาหกรรมชัน้น าของประเทศ อาทิ ปิโตรเคมี 
อตุสาหกรรมยานยนต์ และพลงังาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท และ T  มีฐานลูกค้าอยู่ในเขตพืน้ที่พิเศษ
ดงักลา่วจ านวนหนึง่ โดยเฉพาะ T ซึง่มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่จงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับลกูค้าในเขตดงักล่าวโดยเฉพาะ 
ดงันัน้ ภายหลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะมีฐานลกูค้าในเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกมากยิ่งขึน้ และเป็น
การเพ่ิมศกัยภาพในการเป็นผู้น าการออกแบบ และติดตัง้งานสถานีวดัและควบคมุการไหลที่ครอบคลมุก๊าซแรงดนั
สงูและของไหล เพ่ือรองรับการลงทนุที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

 
(4) บริษัทฯ มีรายได้และสถานะทางการเงนิที่แข่งแกร่งขึน้ 

 
ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะจัดท างบการเงินรวม (Consolidated Financial 

Statement) ซึ่งจะต้องรวมผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสัญญาการโอนกิจการทัง้หมด 
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บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นจ านวนร้อยละ 99.99 ของ T ซึง่มีผลท าให้ T เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4 
ของปี 2560 เป็นต้นไป 

ทัง้นี ้หากพิจารณาผลประกอบการประจ างวดปี 2559 ของ T นัน้ T มีรายได้จาการขายและให้บริการ
จ านวน 254.83 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 25.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 10.13 อีกทัง้ยังมี
อตัราหนีส้ินตอ่สว่นของทนุเทา่กบั 0.66 เทา่ 

 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

7.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
และหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่การ
พิจารณาจ่ายเงิน ปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
แผนการลงทนุ การจ่าย ช าระคืนเงินกู้ยืม เง่ือนไขและข้อก าหนดในสญัญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผกูพันอยู่ รวมทัง้
ข้อจ ากดัทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

 
7.2. ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสทิธิ์รับเงนิปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด 

 
ผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธ์ิรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน เร่ิมตัง้แต่เม่ือผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ

ได้รับการจด ทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว  
 

7.3. อื่น ๆ 
- ไม่มี - 

 
8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่ อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/   

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

8.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
 

=     
ราคาเสนอก่อนเสนอขาย −   ราคาหลงัเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

 

=     
3.02 −   3.08

3.02
 

 
 

= -ร้อยละ 1.66 
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การค านวณราคาหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =     
(จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว × ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย )+(จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ×ราคาเสนอขาย) 

(จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว+จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ )

  

 จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว   600,000,000  หุ้น  

 จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ            76,700,000    หุ้น 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย           3.02              บาทตอ่หุ้น 

 ราคาเสนอขาย        3.50              บาทตอ่หุ้น 
 

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

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

  
           =       3.07  บาทตอ่หุ้น 

การที่บริษัทฯ ออกหุ้นเพ่ิมทนุและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding นัน้ จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลจ ากดัในครัง้นี ้เป็นราคาเสนอขายที่สงูกว่าราคา
ตลาดร้อยละ 15.89 

8.2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
 

=     
จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุ

จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุ
 

 

=     
76,700,000 หุ้น

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

 
= -ร้อยละ 11.33 
 

8.3. การลดลงของก าไรตอ่หุ้น (Earing per Share Dilution) 
 

=     
ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย − ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย

ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย
 

 

=     
0.1882 − 0.1661 

0.1882
 

 
= -ร้อยละ11.33 
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การค านวณก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขายและหลงัการเสนอขาย 

อ้างอิงก าไรสทุธิจากการด าเนินการ 4 ไตรมาสย้อนหลงัคือ ไตรมาส 2 ปี 2559 ถงึ ไตรมาส 2 ปี 2560 
เป็นจ านวนเทา่กบั  74,387,000บาท  

 ก่อนการเสนอขาย หลังการเสนอขาย 
ก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสย้อนหลงั (บาท) 74,387,000 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 600,000,000  676,700,000  
ก าไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.1240 0.1099 

 

8.4. ความคุ้มคา่ที่ผู้ ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น  
 
อ้างอิงข้อมลูจากประมาณการทางการเงินของทัง้บริษัทฯ และ T ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในปี 2561 โดยเสมือนว่า 
บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินรวมผลการด าเนินงานของ T  ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป แสดงให้ว่า
ถ้าบริษัทฯ ได้รวมผลก าไรสทุธิของ T  ในปี 2561 ตามประมาณการจะท าให้ บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิในงบ
การเงินรวมเพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ 28 ซึง่สงูกว่าการลดลงของก าไรตอ่หุ้น ที่ค านวณได้จากข้อ 3.3 

 กลุ่ม SR ก่อน
รวม T 

T 
งบรวมกลุ่ม SR 
หลังรวม T 

เพิ่มขึน้/ลดลง 

ก าไรสทุธิ (บาท) 100,000,000 28,000,0000 128,000,000 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28 
EPS (บาทตอ่หุ้น) 0.1478 0.32 0.1892 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28 

หมายเหต:ุ 1) จ านวนหุ้นท่ีใช้ในการค านวน EPS จ านวน 676,700,000 หุ้น เป็นจ านวน Fully-Dilute 
2) ข้อมลูข้างต้นเป็นการประมาณการจากฝ่ายจดัการของบริษัทฯ เพ่ือใช้ในการน าเสนอให้แก่กรรมการพิจารณาการ
เข้าท ารายการ ทัง้นีย้งัไม่รวมรายการท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมาตรฐานบัญชี เช่น ค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนประเภทอื่น เป็นต้น  

3) ทัง้นีต้ัวเลขก าไรของบริษัทฯ และ T อ้างอิงจากประมาณท่ีจัดท าโดยฝ่ายจัดการ โดยปี 2559 บริษัทฯ และ T  
มีก าไรสทุธิ 101.81ล้านบาท และ   25.81 ล้านบาท ตามล าดบั 

 

   9. ค ารับรองของคณะกรรมการ 
          

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทนุ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกลา่วได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ผู้ ถือ
หุ้นมีสิทธิแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งแล้ว ผู้ ถือหุ้น
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นัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็น
เหตใุห้กรรมการต้องรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นและมีสิทธ์ิออกเสียงรวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด สามารถเรียกร้องให้บริษัทฯ ด าเนินการดงักลา่วได้ แตห่าก
บริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามท่ีผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวสามารถใช้สิทธ์ิ
ฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) 

   10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

ล าดบั การด าเนินการ วนั / เดือน / ปี 
1. ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2560 9 ส.ค. 60 
2. วันก าหนด รายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น 

ครัง้ที่ 2/2560 (Record Date) 
25 ส.ค. 60 

3. วันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

28 ส.ค. 60 

4. วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 3 ต.ค. 60 
5. จดทะเบียนมติเพ่ิมทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 17 ต.ค. 60 

 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

 

จงึขอเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางวชัร ีอตัถากร) 
ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

หน้าที่ 1 จาก 3 
 

 

ข้อบงัคับ 
ของ 

บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

หมวดที่ 6  

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ า ปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันที่
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ  (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว  

ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่  วัน เวลา ระเบียบ 
วาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ือง
ที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวันประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณา
ค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วนั  

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง  

ข้อ 33.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  (1/3) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้นัดประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด  (7) วัน ก่อนวนัประชมุ ใน
การประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ  
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หน้าที่ 2 จาก 3 
 

 

ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักลา่ว  

ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการและมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่ (1) เป็นเสียงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  

(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท  

(ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั  

(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  

(จ)  การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท  

(ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น  

  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

หน้าที่ 3 จาก 3 
 

 

ข้อ 36.  กิจการที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้ 

(1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  

(2)  พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ  

(3)  พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล  

(4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 (5)  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

(6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ  

(7)  กิจการอื่นๆ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 

 
หน้าที่ 1 จาก 4 

ค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

การลงทะเบยีน 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา 11.30 น. ของวนัองัคารท่ี  
3 ตลุาคม 2560 ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรม ดสุิตปริน้เซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 

การมอบฉันทะ 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบับคุคลอื่นเข้าประชมุและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้ก าหนดไว้ ซึง่บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนี ้ตาม สิ่งที่
ส่งมาด้วย 11 นอกจากนี  ้ผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ 3 แบบได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท 
http://www.siamrajplc.com/ โดยหนงัสือมอบฉนัทะแตล่ะแบบ มีลกัษณะดงันี ้

 แบบ ก. แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน 

 แบบ ข. แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการได้ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัท 
แนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ  

2. ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้
เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดงัมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10  หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอ
แนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทนุสมัพันธ์ เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 
ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 
5400 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่  3 

http://www.siamrajplc.com/
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ตลุาคม 2560 ภายในเวลา 11.00 น. กรณีผู้ ถือหุ้นตา่งชาติที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร  จงึขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวนัที่ 27 กนัยายน 
2560 

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้ มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะลงลายมือ ช่ือใน
หนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 

6. ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบไุว้ในส่วนของ เอกสารที่
ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 

เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  

ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ  :  

ให้แสดง 

1) หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉนัทะ และ
ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้มอบฉนัทะ ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 

1. กรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  : 

ให้แสดง 

1) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 
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2) ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทน
นิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ  : 

ให้แสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

4) ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทน
นิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี ้

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ มีอ านาจกระท า
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว 

2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องซึ่ง
รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดง
ให้เห็นว่าผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 
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4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ 

1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้ นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะแทน 

2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล  
ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
อ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ 

ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2560  
บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน)  

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้ บมจ. สยามราช 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
(เร่ิม 11.30 น.) 

ตรวจเอกสารผูรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูรั้บมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 11.30 น.) 

แสดงบตัรประจ าตวัพร้อมแบบฟอร์ม 
การลงทะเบียน 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัผูม้อบและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมทั้งแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 13.30 น.) 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส าหรับผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้น
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

บริษทัจดัให้มี Inspector ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา
ทางกฏหมายภายนอกเพื่อท าหน้าท่ีดูแล
และตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการ
ประชุมผู ้ถือหุ้น  เพื่ อให้การประชุมฯ 
เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับ
บริษทั 

บริษทัลงทะเบียนการประชุม     
ผูถื้อหุน้ดว้ยระบบBarcode 

กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนของ บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

Registration Form of Siamraj Public Company Limited 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นแบบฟอร์มที่ ศูนย์รับฝากจัดพมิพ์ด้วยระบบอัตโนมัติ  

เพื่อความสะดวกในกาน าลงทะเบียน บริษัทฯ ได้แยกออกจากหนังสือเชิญประชุม 

 ผู้เข้าประชุมโปรดน าเอกสารฉบับนี ้พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือใบขับขี่  ของผู้เข้าประชุม ( หรือหนังสือเดินทางส าหรับ

ชาวต่างชาติ )  มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม* 

 

 

 

 
* Please present this document together with Thai national ID card , government identification card,  

driving license   ( or passport for foreigner)  to register to the meeting.* 
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รายช่ือและรายละเอียดของกรรมการอสิระ 
ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
 ช่ือ : นายโรจน์ บรุุษรัตนพนัธุ์ 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ / ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

อายุ : 60 ปี 

ที่อยู่ : 287/94 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขนุ
ศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 

ส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุม 

: ไม่มีส่วนได้เสียในทกุวาระ 

 
 ช่ือ : นายพงษ์นิมิต ดสุิตนิตย์สกลุ 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

อายุ : 58 ปี 

ที่อยู่ : 38/10 ซ.งามวงศ์วาน 47 แยก 24 (ชิน
เขต 2/22) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี 
กทม. 

ส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุม 

: ไม่มีส่วนได้เสียในทกุวาระ 

 
 

 

  



 

 
 

1 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as 

follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      
votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขท่ี            

Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี       
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                         อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                   

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัท คือ 
Appoint the Independent Director of the Company 

 นายพงษ์นิมิต ดสุิตนิตย์สกลุ Mr. Pongnimit Dusitnitsakul 

 นายโรจน์ บรุุษรัตนพนัธ์ Mr. Roj Burusratanabhand 

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งท่ีส่ งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม วิสามัญ 
ผู้ ถื อหุ้ น  ค รั ง้ ท่ี  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) 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
the Independent Director. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
Enclosure 11 
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะไมส่ามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุ 
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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริน้เซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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.  

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
 



 1 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สยำมรำช จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes 
as follows 

  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      

votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขท่ี            

Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 

ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี       
Name age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                   

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  2. มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัท คือ 
Appoint the Independent Director of the Company 
 นายพงษ์นิมิต ดสุิตนิตย์สกลุ Mr. Pongnimit Dusitnitsakul 

 นายโรจน์ บรุุษรัตนพนัธ์ Mr. Roj Burusratanabhand 

(รายละเอียดกรรมการอิส ระปรากฏตามสิ่ ง ท่ี ส่ งมาด้วย  9 ของหนั งสื อ เชิญ ประชุม วิสามัญ 
ผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 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) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 11 
Enclosure 11 

 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
the Independent Director. 
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอสิระผู้ รับมอบฉนัทะไม่สามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนกรรมการอสิระท่ีไม่สามารถเข้าประชมุ 
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. 

เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ในวันท่ี 3 ตุลำคม 2560 เวลำ 13.30 ณ ห้องศรี
นครินทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริน้เซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย 
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560  
Agenda item no. 1 To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 2 พจิำรณำอนุมัตกิำรซือ้และรับโอนกิจกำรทัง้หมดจำกบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ำกัด โดยวิธีกำรโอนกิจกำรทัง้หมด รวมถึง
กำรเข้ำท ำสัญญำโอนกิจกำรทัง้หมด สัญญำตกลงกระท ำกำร และเอกสำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว รวม
ตลอดถึง กำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ช ำระค่ำซือ้และรับโอนกิจกำรให้แก่เทคโทรนิค โฮลดิง้ ซึ่งเป็นกำรเข้ำท ำ
รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 

Agenda item no. 2 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 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 38,350,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิจ ำนวน 300,000,000 บำท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 338,350,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท 

Agenda item no. 3 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 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

Agenda item no. 4 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. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 
(Private Placement) 

Agenda item no. 5 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)  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 6 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda item no. 6 To consider other matters (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 
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. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
 

หมำยเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยำมรำช จ ำกัด (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Siamraj Public Company Limited  

 
ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 วนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริน้เซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้) 

 (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) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as 

follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 

 ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to      
votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                           votes 

  
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ้่านเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ้่านเลขท่ี       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                        อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                   

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
Appoint the Independent Director of the Company 
 นายพงษ์นิมิต ดสุิตนิตย์สกลุ Mr. Pongnimit Dusitnitsakul 

 นายโรจน์ บรุุษรัตนพนัธ์ Mr. Roj Burusratanabhand 

(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ ง ท่ีส่งมาด้วย  9 ของหนังสือเชิญประชุม วิสามัญ 
ผู้ ถื อ หุ้ น  ค รั ้ง ท่ี  2/2560) (Details of the Independent Director of the Company are 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
Enclosure 11 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
the Independent Director. 
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specified in Enclosure 9 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 2/2560) 

 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะไมส่ามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุ 
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. 

เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่  3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 ณ 
ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริน้เซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามญั                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                    

votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                     votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
Agenda item no. 1 To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากัด โดยวิธีการโอนกิจการทัง้หมด 
รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทัง้หมด สัญญาตกลงกระท าการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการ
ดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ช าระค่าซือ้และรับโอนกิจการให้แก่เทคโทรนิค โฮลดิง้ ซึ่ง
เป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

Agenda item no. 2 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 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 38,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda item no. 3 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 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน
ของบริษัท 

Agenda item no. 4 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. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 

Agenda item no. 5 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) 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 6 To consider other matters (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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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. 

                                                       
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
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. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Siamraj Public Company Limited  

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริน้เซส ศรีนครินทร์ ถนนศรี
นครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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สถานที่จดัประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560  
ของ บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. (ลงทะเบียน 11.30 น.) 
ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปริน้เซส 

เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะน าการเดนิทาง 

(1) กรณีใช้ทางดว่น ให้ลงทางด่วนบางนา – ตราด ชิดซ้ายเข้าทางคูข่นาน ตรงไปผ่านห้างสรรพสินค้าเซนทรัล 

บางนา ประมาณ 1 กม. ให้เลีย้วซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าตรงไป กลบัรถท่ีแยกศรีนชุ โรงแรมจะอยู่

ด้านซ้ายมือก่อนถงึห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 

(2) กรณี ใช้เส้นทางถนนสุขุม วิทขาออก  เมื่อถึงสี่ แยกบางนา ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน ตรงไปผ่าน

ห้างสรรพสินค้า      เซนทรัลบางนา ประมาณ 1 กม. ให้เลีย้วซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าตรงไป กลบั

รถท่ีแยกศรีนชุโรงแรม จะอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถงึห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 

(3) กรณีเดินทางมาจากถนนพระราม 9 ขาออก เมื่อถึงจุดตดัของถนนพระรามเก้าตดัถนนศรีนครินทร์ให้วน

ซ้ายมุง่หน้าไปยงัถนนศรีนครินทร์ขบัรถตรงไปโรงแรมอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถงึห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์  

(4) กรณีเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะประจ าทาง ให้โดยสารรถเมล์ประจ าทางสาย 145 และ 207  
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