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ท่ี SR-E2561/012 

         วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561 

เร่ือง รายงานการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจากการเขา้ลงทุนของบริษทั เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลด้ิง จ ากดั ใน 
“โครงการบริหารจดัการพ้ืนท่ีอาคารจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่” (แกไ้ข) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน)  

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2561 ของ บริษทัสยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เม่ือวนัท่ี 4 
กรกฎาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัการเขา้ลงทุนในโครงการบริหารจดัการพ้ืนท่ีอาคารจอดรถยนต ์ณ 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กบับริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (“โครงการที่จอดรถยนต์”) ผ่านบริษทั เอสอาร์ 
คอมเมอร์เชียล โฮลด้ิง จ ากดั (“SRCH”) โดยการจดัตั้งบริษทัย่อยเพ่ือเขา้ลงนามในสัญญากบับริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1. การจดัตั้งบริษทัยอ่ย เพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนตซ่ึ์งจ าเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ของ SRCH ก่อนด าเนินการ 

2. การเขา้เจรจาต่อรองสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนตด์งักล่าว รวมถึงแต่
ไม่จ ากดัเพียง (1) สญัญาอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโครงการบริหารจดัการอาคารจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
และ (2) สญัญาเช่าท่ีดิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

บดัน้ี บริษทัขอแจง้ความคืบหนา้เก่ียวกบัในการเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนตด์งักล่าว ต่อไปน้ี 

ก. ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ SRCH คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ไดอ้นุมติัการ
เขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนตร์วมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ โดยรายละเอียดท่ีส าคญัเก่ียวกบัโครงการเป็น
ดงัน้ี 

(1) บริษทัจะเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนต ์โดยผ่าน SRCH ซ่ึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
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(2) SRCH จะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 82,000,000 บาท เป็น 146,000,000 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,400,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท บริษทัจะ
เขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมดภายในส้ินเดือนกรกฎาคม 2561 

(3) SRCH จะจดัตั้งบริษทัย่อยภายในกลางเดือนสิงหาคม 2561 เพ่ือลงทุนในโครงการท่ีจอด
รถยนตโ์ดยการเขา้ท าสัญญากบั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั )มหาชน(  โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั บริษทั ซีเอพีเอส จ ากดั 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท  

ทุนช าระแล้ว 25,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น SRCH ร้อยละ 63.99999 

บริษทั ทริปเพิล เค. อินโนเวชัน่ เอเยนต ์แอนด ์ 
ซพัพลาย จ ากดั 

(ถือหุน้โดย นายภาคิน กอ้นกลีบ ร้อยละ 94.99) 

ร้อยละ 20 

บริษทั ทีฆทศัน ์จ ากดั 

(ถือหุ้นโดย นายสุรศักด์ิ จ า รัสการ ร้อยละ 
99.99) 

ร้อยละ 7.99999 

บริษทั เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
เน็ทเวิร์ค จ ากดั 

(ถือหุน้โดย นายเวคิน ด ารงรัตน ์ร้อยละ 99.00) 

ร้อยละ 7.99999 

นายโกศล สมบติัศิริ ร้อยละ 0.00001 

นายเวคิน ด ารงรัตน ์ ร้อยละ 0.00001 

นายสุรศกัด์ิ จ ารัสการ ร้อยละ 0.00001 
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วัตถุประสงค์หลักใน
การประกอบธุรกจิ 

เพ่ือร่วมด าเนินธุรกิจ “โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอาคารจอด
รถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่” ระยะเวลาโครงการ 15 ปี กบั
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (คาดว่าจะลงนามสัญญา
ภายในเดือนสิงหาคม 2561 ภายหลงัการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ย 
ซีเอพีเอส แลว้เสร็จ) 

ระยะเวลาด าเนินการ
โครงการ 

15 ปี 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ เลขท่ี 289/9 หมู่ท่ี 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

แหล่งที่มาของเงนิทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั  

ข. บริษทัไดด้ าเนินการเจรจาต่อรองสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการโครงการบริหารจดัการอาคาร
จอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และสัญญาเช่าท่ีดิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมถึงสัญญาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนต์ โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาดงักล่าวภายในเดือนสิงหาคม 2561 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์”) เมื่อพิจารณาขนาดรายการดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
เปรียบเทียบกบัมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทั ตามงบการเงินรวมของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซ่ึง
ไดร้ับการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทั แลว้มีขนาดรายการมูลค่าสูงสุดร้อยละ 28.33 เมื่อรวมกบัรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในช่วงระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมา มีค่าเท่ากบัร้อยละ 2.1 ค านวณรวมกนัสูงสุดร้อยละ 
30.43 ซ่ึงจดัเป็นรายการประเภทท่ี 2 บริษทัจึงมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัไดท้ า
การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์

(2) จดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัภายใน 21 
วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์
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 ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย)  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นางวชัรี อตัถากร) 

               ผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ        
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ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2561 ของบริษทั สยามราช จ ากดั )มหาชน) ( “บริษัท”) ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการให้บริษทัเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นโดยการเขา้ลงทุนในโครงการ
บริหารจดัการพ้ืนท่ีอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ )“โครงการที่จอดรถยนต์”) ผ่านบริษทั เอสอาร์ คอม
เมอร์เชียล โฮลด้ิง จ ากดั )“SRCH”) โดยการจดัตั้งบริษทัย่อยเพ่ือเขา้ลงนามในสัญญากบับริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 

)มหาชน ) โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญั ไดแ้ก่ )1) การจดัตั้งบริษทัย่อย เพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนตซ่ึ์งจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ SRCH ก่อนด าเนินการ ซ่ึงประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ SRCH คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ไดอ้นุมติัการเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนตร์วมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ 
และ )2) การเขา้เจรจาต่อรองสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนตด์งักล่าว โดยมีการเจรจาแลว้
เสร็จซ่ึงคาดว่าจะลงนามสัญญาดงักล่าวภายในเดือนสิงหาคม 2561  

ทั้งน้ี การเขา้ลงทุนใน “โครงการบริหารจดัการพ้ืนท่ีอาคารจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ”ดงักล่าวเขา้
ข่ายเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.  20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์พ .ศ . 2547 (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) ซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวมีมูลค่าสูงสุดของ
รายการท่ีค านวณไดต้ามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน เท่ากบัร้อยละ 28.33 ดงันั้น ธุรกรรมการเขา้ลงทุนในโครงการ
ท่ีจอดรถยนต์ดงักล่าวจึงเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นรายการประเภทท่ี 2 ซ่ึงมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสูง
กวา่ แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันั้น บริษทั จึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย )“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ทนัที โดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามบญัชี )1) ทา้ยประกาศ เร่ืองรายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไป และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีสารสนเทศอยา่ง
นอ้ยตามบญัชี )2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ทา้ยประกาศเร่ืองรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ดงันั้น บริษทัจึงขอช้ีแจงสารสนเทศท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเขา้ลงทุนในโครงการตามประกาศเร่ืองรายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  

สารสนเทศเกีย่วกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ของ 
บริษทั สยามราช จ ากัด (มหาชน)  

บัญชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ 
การปพิบัตกิารของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ . 2547 

http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJorPor2101_1_TH.pdf
http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJorPor2101_1_TH.pdf
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1.  วนั เดอืน ปี ที่เกดิรายการ  

1.1 การซ้ือหุน้เพ่ิมทุนใน SRCH 

บริษทัฯ จะซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จ านวน 6,400,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ภายในส้ินเดือน
กรกฎาคม 2561 

1.2 SRCH จดัตั้งบริษทัยอ่ย 

SRCH จะด าเนินการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 เพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอด
รถยนต ์

1.3 การเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนต ์

บริษทัย่อยของ SRCH จะท าการเขา้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการโครงการบริหารจดัการพ้ืนท่ี
อาคารจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ/หรือ สัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีจอดรถยนต์กบั
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ภายในเดือนสิงหาคม 2561 

2. คู่สัญญาที่เกีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษทั  

 ผู้ให้เช่า   :  การท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

 ผู้เช่า   :  บริษทัยอ่ยของ SRCH (ซ่ึงจะจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัประมาณเดือนสิงหาคม 2561) 

 ความสัมพนัธ์  :  ผูใ้หเ้ช่าไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษทั 

3. ลกัษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษทัอนุมติัการเพ่ิมทุนของ SRCH จ านวน 64,000,000 บาท และอนุมติัการจัดตั้ งบริษัทย่อย )ซ่ึงจะจด
ทะเบียนจดัตั้งภายในเดือนสิงหาคม 2561) เพ่ือเขา้ลงนามในสญัญากบับริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั )มหาชน (ในการ
เขา้ลงทุนในโครงการบริหารจดัการพ้ืนท่ีอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจะเช่าท่ีดินฯ รวมเน้ือท่ี
ประมาณ 5,706 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลา 15 ปีนบัแต่วนัท่ีก่อสร้างอาคารส่ิงปลกูสร้างแลว้เสร็จและผูใ้หเ้ช่าไดต้รวจ
รับมอบอาคารและส่ิงปลกูสร้างเรียบร้อย เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดย
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ภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัย่อยของ SRCH มีสิทธิประกอบกิจการหรือใชป้ระโยชน์ในอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
ภายในพ้ืนท่ีโครงการท่ีจอดรถยนต ์โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) การเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนต์ ผ่าน SRCH ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของหุน้ทั้งหมด ทั้งน้ี SRCH จะเขา้ท าสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ ร่วมกบั (1) บริษทั ทีฆทศัน ์จ ากดั (2) บริษทั 
เอส แอนด ์วี คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากดั และ (3) บริษทั ทริปเพิล เค  .อินโนเวชัน่ เอเยนต ์
แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั เพ่ือจดัตั้งบริษทัยอ่ยส าหรับการเขา้ร่วมประมลูงานโครงการท่ีจอดรถยนต ์

(2) การเขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของ SRCH จ านวน 6,400,000 หุ้น ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ SRCH มีมติอนุมติั
ใหมี้การเพ่ิมทุนของ SRCH จ านวน 64,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 82,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 146,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,400,000 หุ้น 
มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และ 

(3) SRCH จะจดัตั้งบริษทัย่อยเพ่ือลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนต์ กบั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน)  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั บริษทั ซีเอพีเอส จ ากดั 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท  

ทุนช าระแล้ว 25,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น SRCH ร้อยละ 63.99999 

บริษทั ทริปเพิล เค. อินโนเวชัน่ เอเยนต ์แอนด ์
ซพัพลาย จ ากดั 

(ถือหุ้นโดย นายภาคิน ก้อนกลีบ ร้อยละ 
94.99) 

ร้อยละ 20 

บริษทั ทีฆทศัน ์จ ากดั 

(ถือหุ้นโดย นายสุรศักด์ิ จ ารัสการ ร้อยละ 
99.99) 

ร้อยละ 7.99999 
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บริษทั เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส 
เน็ทเวิร์ค จ ากดั 

(ถือหุ้นโดย นายเวคิน ด ารงรัตน์  ร้อยละ 
99.00) 

ร้อยละ 7.99999 

นายโกศล สมบติัศิริ ร้อยละ 0.00001 

นายเวคิน ด ารงรัตน ์ ร้อยละ 0.00001 

นายสุรศกัด์ิ จ ารัสการ ร้อยละ 0.00001 

วัตถุประสงค์หลักใน
การประกอบธุรกจิ 

เพ่ือร่วมด าเนินธุรกิจ “โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอาคารจอด
รถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่” ระยะเวลาโครงการ 15 ปี กบั
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (คาดว่าจะลงนามสัญญา
ภายในเดือนสิงหาคม 2561 ภายหลงัการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ย 
ซีเอพีเอส แลว้เสร็จ) 

ระยะเวลาด าเนินการ
โครงการ 

15 ปี 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ เลขท่ี 289/9 หมู่ท่ี 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

แหล่งที่มาของเงนิทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั  

3.2 ประเภท และขนาดของรายการ 

การเขา้ลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนต์เป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น ซ่ึงเม่ือค านวณขนาดของรายการตามท่ี
ก าหนดในประกาศเร่ืองรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปนั้น รายการดงักล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 28.33 ตาม
วิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน จึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นประเภทท่ี 2 
(รายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50) ตามประกาศเร่ืองรายการไดม้า
และจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เม่ือรวมกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในช่วงระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมา ค านวณ
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รวมกนัสูงสุดร้อยละ 30.43  เม่ือพิจารณาขนาดรายการดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบ
แทน เปรียบเทียบกบัมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทั ตามงบการเงินรวมของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซ่ึง
ไดรั้บการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการ ดงัน้ี 

ประเภทและขนาดของรายการ 

(1) ค่าเช่าท่ีดินตลอดอายสุญัญาเช่าท่ีดินฯ จ านวน 15 ปี รวมจ านวนทั้งส้ิน 10,211,400 บาท 

(2) เงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการท่ีจอดรถยนต ์รวมจ านวนทั้งส้ิน 450,000,000 บาท 

รวมมูลค่ารายการเป็นเงินทั้งส้ิน 460,211,400 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.33 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมส่ิง
ตอบแทนของบริษทั โดยอา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 ดงัมีรายละเอียดการค านวณดงัต่อไปน้ี 

(ก) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตีวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) 

ไม่สามารถน าเกณฑด์งักล่าวมาปรับใชไ้ดเ้น่ืองจากเป็นรายการเช่าท่ีดิน 

(ข) เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

ไม่สามารถน าเกณฑด์งักล่าวมาปรับใชไ้ดเ้น่ืองจากเป็นรายการเช่าท่ีดิน 

(ค) เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

= (ค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา + เงินลงทุนค่าก่อสร้าง (x 100 
                 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

= (10.21+450) x 100 (ลา้นบาท( = ร้อยละ 28.33 
              1,624 

(ง) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพือ่ช าระค่าสินทรัพย์ 

ไม่สามารถน าเกณฑด์งักล่าวมาปรับใชไ้ดเ้น่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพยใ์หม่ 

ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัรายการไดม้าท่ีเกิดข้ึนยอ้นหลงั 6 เดือน จะมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 รายละเอยีด 

รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

 

ล้านบาท 

วนัที่มมีติ
คณะกรรมการ 

ขนาด
รายการ 
)ร้อยละ( 

1. สิทธิการเช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ 

   

 1.1  งบประมาณการงบลงทุนเบ้ืองตน้ 450.00 4 กรกฎาคม 
2561 

 

 1.2  ค่าเช่าตามสญัญาเช่า (15 ปี) 10.21  

 รวมมลูค่าโครงการท่ีจอดรถยนต ์ 460.21  

 มูลค่าตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทั (ร้อยละ 100) 460.21  28.33 

รายการได้มาที่เกดิขึ้นย้อนหลัง 6 เดอืน    

2. สร้างสถานี NGV บางจาก /ก่ิงแกว้ 19.76 22 กมุภาพนัธ์ 
2561 

1.24 

3. เพ่ิมทุนในบริษทั เทคโทรนิค จ ากดั 14.00 4 กรกฎาคม 
2561 

0.86 

 รวมรายการได้มาย้อนหลงั 6 เดอืน   2.1 

 รวมขนาดรายการทั้งส้ิน   30.43 

ดงันั้น จะท าใหข้นาดรายการรวมทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 30.43 ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ของบริษทั ประเภทท่ี 2 คือ รายการท่ีมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ดงันั้น บริษทั จึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของ
บริษทั ต่อตลาดหลกัทรัพย ์และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการ
ต่อตลาดหลกัทรัพย ์
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4. รายละเอยีดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของ SRCH 

 SRCH จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 
5 กรกฎาคม 2560 ดว้ยทุนจดทะเบียน 82,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 8,200,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 10 บาท โดยมีสดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั จ านวน 8,199,997 หุน้ หรือร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึง
มีวตัถุประสงคใ์นการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน )โฮลด้ิง คอมพานี(  

4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ SRCH  

SRCH เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือลงทุนในบริษทัอ่ืน ปัจจุบนัไดร่้วมลงทุนในบริษทั ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากดั 
)“ TKS”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ใน TKS โดยบริษทั จ านวน 7,999,970 หุน้ หรือร้อยละ 

80 ของหุน้ทั้งหมดของ TKS อีกร้อยละ 02 ของทุนจดทะเบียน เป็นของบริษทั ทีฆทศัน์ จ ากดั ในอตัราร้อยละ 10 และ 
บริษทั เอส แอนด ์วี คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค ในอตัราร้อยละ 02 และในปัจจุบนั TKS ไดรั้บการคดัเลือกจาก 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ )ศูนยรั์งสิต (ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการอ าคารจอดรถ ณ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ )ศูนยรั์งสิต) (“ โครงการฯ ” ( โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 
ปีนบัแต่วนัท่ีก่อสร้างอาคารส่ิงปลกูสร้างแลว้เสร็จ  

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนโดยจดัตั้งบริษทัย่อยข้ึน โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 63.99999 ของหุ้น
ทั้งหมด เพ่ือลงทุนในโครงการท่ีจอดรถยนต ์โดยบริษทัยอ่ยจะเช่าท่ีดินรวมเน้ือท่ีประมาณ 5,706 ตารางเมตร จากบริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั มีระยะเวลา 15 ปีนบัแต่วนัท่ีผูใ้ห้เช่าก าหนดให้บริษทัย่อยเขา้ใชท้รัพยสิ์นท่ีเช่าเพ่ือประกอบ
กิจการ เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการรอลง
นามในสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการโครงการบริหารจดัการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ
สัญญาเช่าท่ีดิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมถึงสัญญาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยคาดว่าจะเขา้ลงนามแลว้เสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2561 และ SRCH ก็จะด าเนินการศึกษาเก่ียวกบัโครงการ รวมถึงความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีมีโอกาสท่ีจะ
ลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีน่าสนใจอีกต่อไป 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มูลค่าเงินลงทุนรวม เป็นจ านวน 460,211,400 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่ารวมของค่าใช้จ่ายในการเช่าท่ีดินจ านวน 
10,211,400 บาท ก าหนดโดยบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั )มหาชน (และเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการจ านวน 
450,000,000 บาท ซ่ึงเป็นราคาเฉล่ียท่ีค านวณมาจากราคาค่าก่อสร้างท่ีผูรั้บเหมาหลายรายเสนอใหบ้ริษทัพิจารณา  
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6. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าของส่ิงตอบแทน 

เป็นการท าสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวเพ่ือก่อสร้างและบริหารโครงการอาคารจอดรถ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
โดยราคาค่าตอบแทนพิจารณาโดย บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั )มหาชน(  

7. จ านวนก าไรสุทธิหลังภาษีและหลังรายการพิเศษที่เป็นส่วนของสินทรัพย์ที่เข้าซ้ือหรือจ าหน่ายไปส าหรับ 2 ปี
การเงนิก่อนเกดิรายการ 

 -ไม่มี- 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กบับริษทัจากผลของรายการนั้น 

บริษทัเช่ือวา่การไดม้าซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวจะส่งเสริมใหบ้ริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บประโยชนจ์ากการ
เขา้ลงทุนเพ่ิมเติมในการเขา้ลงทุนของ SRCH ในโครงการท่ีอาคารจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยการไดม้า
ซ่ึงสินทรัพยด์งัล่าวจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชนด์งัน้ี 

(1)  เพ่ิมขีดความสามารถของบริษทัในการลงทุนระบบสมัปทานจดัเกบ็รายไดแ้ละบริหารอาคารท่ีจอดรถ
พร้อมบริหารพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์ 

(2) เพ่ิมศกัยภาพและความมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วสู่การเป็นบริษทัรับสัมปทานงานก่อสร้างและบริหารกิจการกบั
ภาครัฐ และองคก์รของรัฐชั้นน าของประเทศ  

(3)  สร้างเสริมศกัยภาพในการกา้วสู่ความเป็นผูน้ าในธุรกิจสัมปทานก่อสร้างและบริหารระบบท่ีจอดรถ
ระดบัแนวหนา้ของภูมิภาคเอเชีย  

(4)  เพ่ิมศกัยภาพของบริษทัให้สามารถแข่งขันได้ในระดบัสากล เพ่ือรองรับการแข่งขันทั้ งในตลาด
ก่อสร้างในประเทศ และต่างประเทศ  

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

(1) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ส าหรับการเขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนใน SRCH จ านวน 64,000,000 บาทมาจากกระแสเงินสด
ภายในกิจการของบริษทั  

(2) แหล่งเงินทุนส าหรับ SRCH ในการจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการมาจากเงินท่ีไดจ้ากการระดม
ทุนของผูถื้อหุน้ในบริษทัย่อยจ านวน 100,000,000 บาท และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 360, 211,400 บาทเพ่ือ
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ด าเนินการในโครงการท่ีจอดรถยนต์ โดยมีผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยเขา้เป็นผูค้  ้ าประกันตามสัดส่วนของการถือหุ้น
ดงักล่าว โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ 

10. ให้ระบุโดยชัดแจ้งในกรณีที่การท ารายการต้องด าเนินการภายใต้เงื่อนไขต้องได้รับความเห็นชอบจากตลาด

หลกัทรัพย์ และ /หรือ ต้องได้รับอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  

ล าดบัที่ เงือ่นไข หมายเหตุ 

1. ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561  

2. ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ SRCH  ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ SRCH 
คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 

3. ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ SRCH  ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น 
SRCH คร้ังท่ี 1/2561 เ ม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2561 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ไดอ้นุมติัในหลกัการใหบ้ริษทัเขา้ซ้ือ

หุ้นเพ่ิมทุนใน SRCH เพ่ือลงทุนร่วมกบัพนัธมิตรในการจดัตั้งบริษทัย่อยของ SRCH เพ่ือลงทุนในโครงการบริหาร

จดัการพ้ืนท่ีอาคารจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เน่ืองจากเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชนต่์อบริษทัและผูถื้อหุน้ จึงมีมติอนุมติัในหลกัการใหบ้ริษทัเขา้ท ารายการการลงทุนโครงการท่ีจอดรถยนต ์

ดงักล่าว ทั้งน้ี ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ SRCH คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนของ SRCH แลว้เม่ือวนัท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

12. ความเห็นของกรรมการของบริษทัที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

ไม่มีกรรมการบริษทัท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบบัน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ ไดจ้ดัท าข้ึนดว้ย
ความรอบคอบและระมดัระวงั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

       ขอแสดงความนบัถือ  

 

                       นางวชัรี อตัถากร 

               ผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ 

        


