ที# TRITN-SET 018/2563
วันที# 25 มิถุนายน 2563
เรื# อง
เรี ยน

แจ้งการเข้าทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซึ#งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิLง จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ขอเรี ยนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ทราบว่า ตามที#บริ ษทั ได้กาํ หนดกรอบกลยุทธ์ในการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ไว้ เพื#อเป็ นการสร้างรายได้ให้สูงขึLน
และมีผลกําไรอย่างต่อเนื# อง รวมทัLงเพิ#มความสามารถในการแข่งขันในการดําเนิ นธุ รกิจ ที#ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครัLงที# 7/2563 ประชุมเมื#อวันที# 25 มิถุนายน 2563 จึงได้มีมติอนุ มตั ิให้ บริ ษทั ไทรทัน เอ็นจีเนี ยริ# งแอนด์
คอนสตรัคชัน# จํากัด (มหาชน)(TTEC) ซึ# งเป็ นบริ ษทั ย่อยที#บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 93.68 ของทุนชําระแล้ว
เข้าลงทุนในบริ ษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จํากัด (TTR) ซึ# งเป็ นบริ ษทั ที#ประกอบธุ รกิจในด้านรับเหมาก่อสร้างงาน
วางระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ การออกแบบ และบํารุ งรักษา เป็ นต้น โดยธุรกิจของ TTR
มีขอ้ ดีที#จะสามารถนํามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ#มให้กบั บริ ษทั ได้ ดังนีL
1. TTR มีความชํานาญเฉพาะด้านเกี#ยวกับงานระบบอาณัติสญ
ั ญาณ และระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ
รวมทัLงงานที#เกี#ยวข้องกับ งานวิศวกรรมระบบราง รวมถึงการออกแบบ และบํารุ งรักษา
2. ผูถ้ ือหุ น้ กรรมการ และผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์ทาํ งานในธุ รกิจดังกล่าวมาเป็ นระยะเวลากว่า 5 ปี
พร้อมีทีมงานที#มีศกั ยภาพจํานวนมาก ซึ#งจะสามารถเข้ารับงานเองโดยตรง หรื อรับเหมาช่วงงานได้
3. ปั จจุบนั ภาครัฐให้การสนับสนุ นโครงการที#เกี# ยวกับงานรถไฟค่อนข้างมาก เช่ น งานระบบทาง
รถไฟระหว่างเมืองทางไกล และงานระบบขนส่ งขนาดใหญ่ ทําให้ตลาดในด้านนีLมีขนาดใหญ่มาก
และมีอตั ราการเติบโตอย่างรวดเร็ ว จึงทําให้ TTR มีโอกาสสู งที#จะเข้ารับงานได้
4. TTR เป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจด้านนีL จึงมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสู ง ซึ# งเป็ นโอกาสดี ที# TTR
จะสามารถสร้างรายได้ได้มากยิง# ขึLน
ยิ#งไปกว่านัLน TTR ยังเป็ นบริ ษทั ที#กาํ ลังเติบโตและเป็ นผูน้ าํ ตลาดในด้านการให้บริ การระบบไฟฟ้ าในการเดิ น
รถไฟ ถือเป็ นธุ รกิจที#มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน โดยความโดดเด่นเฉพาะด้านนีL จะช่วยให้ TTEC สามารถเข้าถึง
ลูกค้ากลุ่มเฉพาะได้ ภายใต้คู่แข่งน้อยราย อีกทัLง กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ เดิมและผูบ้ ริ หารมีความสามารถและความเชี#ยวชาญ
เฉพาะด้านนีLเป็ นอย่างดี
การเข้าทํารายการได้มาซึ# งสิ นทรัพย์นL ี อยูภ่ ายใต้กรอบกลยุทธ์ที#บริ ษทั กําหนดไว้ ซึ# งมีวตั ถุประสงค์ในการสร้าง
ความยัง# ยืนให้กบั องค์กรในระยะยาว ทําให้ธุรกิ จของ TTEC มี ความพิเศษเฉพาะด้านมากขึL น ทัLงในด้านงาน
วิศวกรรมบริ การ และด้านงานการก่อสร้าง รวมถึงการขยายธุ รกิจในด้านการทําระบบการเดินรถไฟในประเทศ
ไทยด้วย ทัLงนีL TTEC จะเข้าซืL อหุ น้ จากผูถ้ ือหุ น้ เดิม จํานวน 65,000 หุ น้ มูลค่าที#ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เป็ นเงิน 28,000,000 บาท และเข้าซืL อหุ ้นสามัญเพิ#มทุนใหม่ใน TTR ตาม
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สัดส่ วนการถือหุ ้น อีกจํานวน 260,000 หุ ้น มูลค่าที#ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็ นเงิน 26,000,000 บาท รวมมูลค่า
การลงทุนทัLงสิL น 54,000,000 บาท โดยแบ่งการลงทุนเป็ น 2 ช่วง ดังนีL
ก. ช่วงที#หนึ# งลงทุนโดยการซืL อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม จํานวน 28,000,000 บาท โดยแบ่งการชําระเงิน
เป็ น 2 ครัLง
§ ครัLงที# 1 ชําระเงิน จํานวน 7,000,000 บาท ในวันที#รับโอนหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิม
§ ครัL งที# 2 ชํา ระเงิ น จํา นวน 21,000,000 บาท ภายใน 3 วัน นับ แต่ ว นั ที# บ ริ ษ ัท ดํา เนิ น การ
ตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ (Due Diligence) ของ TTR เสร็ จสิL น
ข. ช่ วงที# สองลงทุนโดยการซืL อหุ ้นสามัญเพิ#มทุนของ TTR เป็ นชําระเงิ น จํานวน 13,000,000 บาท
สําหรับการซืL อหุ ้นเพิ#มทุนครัLงที# 1 และชําระเงิน จํานวน 13,000,000 บาท สําหรับการซืL อหุ ้นเพิ#ม
ทุนครัLงที# 2
ดังนัLน การเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้นมีลกั ษณะดังต่อไปนีL
§ ไม่ถือเป็ นรายการที#เกี#ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที# ทจ.21/2551 เรื# องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที#เกี#ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื# อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน
รายการที#เกี#ยวโยงกัน พ.ศ.2546 เนื#องจากคู่สญ
ั ญาไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อความเกี#ยวโยงใด ๆ
กับผูบ้ ริ หาร กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
§ ถื อ เป็ นรายการได้ม าและจํา หน่ า ยไปซึ# งทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท จดทะเบี ย น ตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที# ทจ.20/2551 เรื# องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที#มีนยั สําคัญที#เข้า
ข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ# งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื# องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อ
จําหน่ ายไปซึ# งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 และฉบับที#แก้ไขเพิ#มเติม โดยเมื#อคํานวณขนาดของรายการ
สู งสุ ดเท่ากับ 8.13 ตามเกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน (คํานวณโดยใช้ขอ้ มูลที#ปรากฏในงบ
การเงิ นรวมของบริ ษทั สิL นสุ ดวันที# 31 มี นาคม 2563) และเมื# อรวมขนาดรายการได้มาที# เกิ ดขึLน
ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า มีจาํ นวน 2 รายการ ที#มีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับ 5.57 ตามเกณฑ์มูลค่า
สิ# งตอบแทน รวมขนาดรายการได้เท่ากับ 10.88 ตามเกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน ดังนัLน จึง
ไม่ เข้าข่ายที# จะต้อ งรายงานสารสนเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ที# ทจ.
20/2551
§ ถือเป็ นรายการที#บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยได้มาหรื อจําน่ ายไปซึ# งเงินลงทุนในบริ ษทั อื#น
ซึ# งส่ งผลให้บริ ษทั อื# นมี สภาพหรื อสิL นสภาพ ในการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อ
บริ ษทั ย่อยนัLน บริ ษทั จึงมีหน้าที#ตอ้ งรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์ ที# บจ./ป.11-00 เรื# องหลักเกณฑ์ เงื#อนไข และวิธีการเกี#ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ.2560 โดยสรุ ปสาระสําคัญดังต่อไปนีL
1. วัน เดือน ปี ทีเ+ ข้ าทํารายการ
วันที# 1 กรกฎาคม 2563 ซึ#งเป็ นวันที#ลงนามในสัญญาซืLอขายหุน้ และรับโอนหุน้
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2. คู่กรณีทเี+ กีย+ วข้ อง และ/หรื อความสั มพันธ์ กบั บริษทั
ผู้ซืFอ:
บริ ษทั ไทรทัน เอ็นจีเนียงริ# ง แอนด์ คอนสตรัคชัน# (มหาชน) (TTEC)
ผู้ขาย:
1. บริ ษทั เอ.เอ็ม.เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด (ผูข้ ายที# 1)
2. บริ ษทั ทริ ส คอนซัลแตนท์ จํากัด (ผูข้ ายที# 2)
3. บริ ษทั เคพีเอสเทรดดิLง จํากัด (ผูข้ ายที# 3)
ความสั มพันธ์ : เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน TTR มีรายละเอียดดังนีL
ชื+ อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้นทีถ+ ือ สั ดส่ วนหุ้นทีข+ าย จํานวนหุ้นขาย สั ดส่ วนหุ้นทีข+ าย
(หุ้น)
(%)
(หุ้น)
(%)
บริ ษทั เอ.เอ็ม.เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด
22,500
22.500
9,375
9.375
บริ ษทั ทริ ส คอนซัลแตนท์ จํากัด
40,625
40.625
40,625
40.625
บริ ษทั เคพีเอสเทรดดิLง จํากัด
15,000
15.000
15,000
15.000
1.

2.

ผูข้ ายที# 1 มีขอ้ มูลสําคัญ ดังนีL
ชื#อ
บริ ษทั เอ.เอ็ม.เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด
ที#อยู่
2 ซอยงามวงศ์วาน 18 แยก 10 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
จํานวนหุน้
10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที#ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
รายชื#อกรรมการ นายดิสพล ผดุงกุล
อํานาจกรรมการ กรรมการหนึ#งคนลงลายมือชื#อ และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
รายชื#อผูถ้ ือหุน้ 1. นางฉันทนี เหราปัตย์ ผดุงกุล
จํานวน 4,000 หุน้
2. นายดิสพล ผดุงกุล
จํานวน 5,000 หุน้
3. นายลี เมียวบอบ
จํานวน 1,000 หุน้
ผูข้ ายที# 2 มีขอ้ มูลสําคัญ ดังนีL
ชื#อ
บริ ษทั ทริ ส คอนซัลแตนท์ จํากัด
ที#อยู่
200/41 หมู่บา้ นลภาวัน 17 หมู่ที# 5 ถนนราชพฤกษ์ ตําบลบางรั กน้อย อําเภอเมื อง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
จํานวนหุน้
10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที#ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
รายชื#อกรรมการ 1. นายดิสพล ผดุงกุล
2. นางเกษราภรณ์ กังสมุทร
อํานาจกรรมการ กรรมการหนึ#งคนลงลายมือชื#อ และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
รายชื#อผูถ้ ือหุน้ 1. นายดิสพล ผดุงกุล
จํานวน 4,000 หุน้
2. นายจริ นทร์ รัตนา
จํานวน 1,500 หุน้
3. นายสมคิด กุลบุตร
จํานวน 1,500 หุน้
4. นายปรัชญา พรมพลเมือง
จํานวน 1,000 หุน้
5. นางเกษราภรณ์ กังสมุทร
จํานวน 1,500 หุน้
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3.

ผูข้ ายที# 3 มีขอ้ มูลสําคัญ ดังนีL
ชื#อ
บริ ษทั เคพีเอสเทรดดิLง จํากัด
ที#อยู่
26/6 หมู่ที# 3 ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
จํานวนหุน้
3,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที#ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท
รายชื#อกรรมการ 1. นายกิตติ โจววิทูรกิจ
2. นางสาวพัชรี โจววิทูรกิจ
3. นายศักดิ^ศิริ โจววิทูรกิจ
อํานาจกรรมการ กรรมการหนึ#งคนลงลายมือชื#อ และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
รายชื#อผูถ้ ือหุน้ 1. นายเกรี ยงเดช ตัLงเสวีพนั ธ์
จํานวน 250 หุน้
2. นางพรรณนิภา ตัLงเสวีพนั ธ์
จํานวน 2,749 หุน้
3. นางสาวนวลอนงค์ วัฒนศรี
จํานวน 1 หุน้

ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ซืFอกับผู้ขาย: TTEC และผูข้ ายที# 1 ถึงผูข้ ายที# 3 รวมทัLงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
ของผูข้ ายที# 1 ถึงผูข้ ายที# 3 ไม่มีความสัมพันธ์เกี# ยวข้องที#จะเข้าข่ายเป็ นบุคคลที#เกี# ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที# ทจ.21/2551 เรื# องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที#เกี#ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื# อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในรายการที#เกี#ยวโยงกัน พ.ศ.2546
ลักษณะทัว+ ไปของรายการ
TTEC จะซืL อหุ น้ จากผูถ้ ือหุ น้ เดิม จํานวน 65,000 หุ น้ มูลค่าที#ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อย
ละ 65 ของทุนจดทะเบียน เป็ นเงิน 28,000,000 บาท และเข้าซืL อหุ น้ สามัญเพิ#มทุนใหม่ใน TTR ตามสัดส่ วน
การถือหุ ้น อีกจํานวน 260,000 หุ ้น มูลค่าที#ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็ นเงิน 26,000,000 บาท รวมมูลค่าการ
ลงทุนทัLงสิL น 54,000,000 บาท โดยแบ่งการลงทุนเป็ น 2 ช่วง ดังนีL
ก. ช่วงที#หนึ# งลงทุนโดยการซืL อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม จํานวน 28,000,000 บาท โดยแบ่งการชําระ
เงินเป็ น 2 ครัLง
§ ครัLงที# 1 ชําระเงิน จํานวน 7,000,000 บาท ในวันที#รับโอนหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิม
§ ครัL งที# 2 ชําระเงิ น จํานวน 21,000,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที# บริ ษทั ดําเนิ นการ
ตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของ TTR เสร็ จสิL น
ข. ช่วงที#สองลงทุนโดยการซืL อหุน้ สามัญเพิ#มทุนของ TTR เป็ นชําระเงิน จํานวน 13,000,000 บาท
สําหรับการซืL อหุ ้นเพิ#มทุนครัLงที# 1 และชําระเงิน จํานวน 13,000,000 บาท สําหรับการซืL อหุ ้น
เพิ#มทุนครัLงที# 2
ทัLงนีL TTEC คาดว่าจะดําเนินการลงทุนใน TTR แล้วเสร็ จ โดยการซืL อหุ น้ จากผูถ้ ือหุ น้ เดิม และการเข้าซืL อหุ น้
เพิ#มทุนทัLง 2 ครัLง ภายในเดือนสิ งหาคม 2563
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ภายหลังจากการรับโอนหุน้ แล้วเสร็ จ TTR จะกลายมาเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TTEC และเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ของบริ ษทั โดย TTEC จะส่ งกรรมการซึ# งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการใน TTR จํานวน 3 ท่าน
คือ (1) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล (2) นายเชิดศักดิ^ กูเ้ กียรตินนั ท์ และ (3) นางนฤมล ฉัตรตะวัน
ประเภทรายการ
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาและจําหน่ ายไปซึ# งทรัพย์สินของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที# ทจ.20/2551 เรื# องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที#มีนยั สําคัญที#เข้าข่ายเป็ นการ
ได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ# งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื# องการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ# งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547
และฉบับที#แก้ไขเพิ#มเติม โดยเมื#อคํานวณขนาดของรายการสู งสุ ดเท่ากับ 8.13 ตามเกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ จากการ
ดําเนิ นงาน (คํานวณโดยใช้ขอ้ มูลที#ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษทั สิL นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563) และ
เมื#อรวมขนาดรายการได้มาที#เกิ ดขึLนในช่ วง 6 เดื อนก่อนหน้า มีจาํ นวน 2 รายการ ที#มีขนาดรายการสู งสุ ด
เท่ากับ 5.57 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ# งตอบแทน รวมขนาดรายการได้เท่ากับ 10.88 ตามเกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ จากการ
ดําเนินงาน ดังนัLน จึงไม่เข้าข่ายที#จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที#
ทจ.20/2551
ขนาดของรายการ
การคํานวณขนาดของรายการ ตามเกณฑ์การคํานวณทัLง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนีL
ลําดับ เกณฑ์ การคํานวณขนาดของรายการ
สู ตรการคํานวณ
(หน่ วย : พันบาท)
1
เกณฑ์สินทรัพย์ที#มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) NTA ของกิ จ การที# ท ํา รายการ x สั ด ส่ ว นที#
ได้มา / NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน
= 32,081,602 x 0.65 / 1,524,237,222
2
เกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ที#ซLื อหรื อขาย x สัดส่ วน
ที#ได้มา / กําไรสุ ทธิของบริ ษทั จดทะเบียน
= 4,480,400 x 0.65 / 35,810,492
3
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ# งตอบแทน
จํา นวนเงิ น ที# จ่ า ยหรื อได้รั บ ตามสั ด ส่ ว น /
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน
= 54,000,000 / 2,899,002,579
4
จํา นวนหุ ้ น ที# อ อกเพื# อ ชํา ระค่ า ทรั พ ย์สิ น /
เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์1
จํานวนหุน้ ที#ออกจําหน่ายและชําระแล้ว

ขนาดรายการ

ร้อยละ 1.37

ร้อยละ 8.13

ร้อยละ 1.86
N/A

เกณฑ์ ทใี+ ช้ ในการพิจารณา
เกณฑ์ที#บริ ษทั ใช้ในการพิจารณา คือ เกณฑ์มูลค่ารวมสิ# งตอบแทน

1

ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ได้ เนื?องจากบริ ษทั ไม่ได้ออกหุน้ เพื?อชําระค่าทรัพย์สิน
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สรุปข้ อมูลทางการเงินทีใ+ ช้ สําหรับการคํานวณ
(หน่ วย : พันบาท)

สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีLสินรวม
ส่ วนได้เสี ยที#ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์ที#มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA)
กําไรสุ ทธิ
3. รายละเอียดทรัพย์ สินทีซ+ ืFอ
ชื+ อบริษทั
:
วันทีจ+ ดั ตัFงบริษทั
:
ทีต+ Fงั
:
ทุนจดทะเบียน
:
จํานวนหุ้นและมูลค่ าหุ้น:

31 มีนาคม 2563
(สอบทานแล้ ว)
TRITN
2,899,003
57,466
1,254,255
63,044
1,524,237
35,810

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ ว)
TTR
203,699
26
171,591
32,082
4,480

บริ ษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จํากัด
28 พฤษภาคม 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที# 0125556012694
200/47 หมู่ บ ้า นลภาวัน 17 หมู่ ที# 5 ถนนราชพฤกษ์ ตํา บลบางรั ก น้อ ย
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10,000,000 บาท
100,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

ลักษณะของกิจการ
TTR ประกอบธุรกิจในด้านรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบอาณัติสญ
ั ญาณ ระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ การ
ออกแบบและบํารุ งรักษาเครื# องจักรกลที# เกี# ยวข้องกับงานรถไฟ ซึ# งเป็ นการดําเนิ นธุ รกิ จที# มีความชํานาญ
เฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูงในการดําเนินธุรกิจด้านดังกล่าว อีกทัLงปั จจุบนั ยังเป็ นผูน้ าํ ด้านการดําเนิ น
ธุรกิจในด้านนีL ทําให้ TTR มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสู ง
โครงสร้ างการถือหุ้น ปรากฏตามบัญชีรายชื+ อผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที+ 22 มิถุนายน 2563

ก่ อนการเข้ าทํารายการ

หลังการเข้ าทํารายการ
(ซืFอหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม)

จํานวน
(หุ้น)
10,063
11,812
22,500
40,625

จํานวน
(หุ้น)
10,063
11,812
13,125
-

รายชื+ อผู้ถือหุ้น TTR

นายอนุพล สอนเผือก
นางเกษราภรณ์ กังสมุทร
บจก. เอ.เอ็ม. เอ็กซ์เพริ^ ท
บจก. ทริ ส คอนซัลแตนท์

สั ดส่ วน
(%)
10.063
11.812
22.500
40.625

สั ดส่ วน
(%)
10.063
11.812
13.125
-

หลังการเข้ าทํารายการ
(ซืFอหุ้นเพิม+ ทุน ครัFงที+ 1
จํานวน 200,000 หุ้น)
จํานวน
สั ดส่ วน
(หุ้น)
(%)
30,189
10.063
35,463
11.812
39,375
13.125
-

หลังการเข้ าทํารายการ
(ซืFอหุ้นเพิม+ ทุน ครัFงที+ 2
จํานวน 200,000 หุ้น)
จํานวน
สั ดส่ วน
(หุ้น)
(%)
50,315
10.063
59,060
11.812
65,625
13.125
-
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บจก. เคพีเอส เทรดดิLง
TTEC
รวม

15,000
100,000

15.000
100.000

65,000
100,000

รายชื+ อกรรมการ
ก่ อนเข้ าทํารายการ
1. นายอนุพล สอนเผือก
2. นางเกษราภรณ์ กังสมุทร

65.000
100.00

1.
2.
3.
4.
5.

195,000
300,000

65.000
100.00

65.000
100.00

325,000
500,000

หลังการเข้ าทํารายการ
นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
นายเชิดศักดิ^ กูเ้ กียรตินนั ท์
นางนฤมล ฉัตรตะวัน
นายอนุพล สอนเผือก
นางเกษราภรณ์ กังสมุทร

อํานาจกรรมการ
ก่ อนเข้ าทํารายการ
หลังการเข้ าทํารายการ
กรรมการสองคนลงลายมื อ ชื# อร่ วมกั น และ นางสาวหลุ ย ส์ เตชะอุ บ ล หรื อนายเชิ ด ศัก ดิ^ กู้
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั
เกียรตินนั ท์ หรื อนางนฤมล ฉัตรตะวัน กรรมการ
สองในสามคนนีL ลงลายมื อชื# อร่ วมกับนายอนุ พล
สอนเผือก หรื อนางเกษราภรณ์ กังสมุทร กรรมการ
หนึ# งในสองคนนีL และประทับ ตราสํ า คัญ ของ
บริ ษทั
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุ ป ฐานะทางการเงิ น และผลการดํา เนิ น งาน ตามงบการเงิ น ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชี มี ข อ้ มู ล สํา คัญ
ดังต่อไปนีL
TTR
(หน่ วย : พันบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนีLสินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ ว)
71,371
52,190
5,000
5,000
19,181
100,577
89,630
10,947
8,697

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ตรวจสอบแล้ ว)
152,888
203.699
125,261
171,591
10,000
10,000
10,000
10,000
27,627
32,108
148,853
183,311
144,385
177,560
4,468
5,751
3,446
4,480
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TTR
(หน่ วย : พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ ว)
383.63

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ตรวจสอบแล้ ว)
276.28
321.08

4. มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ทใี+ ช้ ในการกําหนดมูลค่ ารวมของรายการ
มูลค่าสิ# งตอบแทนรวมที# TTEC ต้องชําระสําหรับการเข้าลงทุนในครัLงนีL รวมทัLงสิL น จํานวน 54,000,000 บาท
โดยแบ่งการลงทุนเป็ น 2 ช่วง ดังนีL
ก. ช่วงที#หนึ# งลงทุนโดยการซืL อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม จํานวน 28,000,000 บาท โดยแบ่งการชําระ
เงินเป็ น 2 ครัLง
§ ครัLงที# 1 ชําระเงิน จํานวน 7,000,000 บาท ในวันที#รับโอนหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิม
§ ครัL งที# 2 ชําระเงิ น จํานวน 21,000,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที# บริ ษทั ดําเนิ นการ
ตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของ TTR เสร็ จสิL น
ข. ช่วงที#สองลงทุนโดยการซืL อหุน้ สามัญเพิ#มทุนของ TTR เป็ นชําระเงิน จํานวน 13,000,000 บาท
สําหรับการซืL อหุ ้นเพิ#มทุนครัLงที# 1 และชําระเงิน จํานวน 13,000,000 บาท สําหรับการซืL อหุ ้น
เพิ#มทุนครัLงที# 2
5. เกณฑ์ ทใี+ ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ+ งตอบแทน
เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่ารวมของขนาดรายการ การกําหนดราคาซืL อขายหุ น้ สามัญของ TTR เป็ นการกําหนด
และตกลงร่ วมกันระหว่าง TTEC และกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้น ซึ# งบริ ษทั พิจารณาความเหมาะสมของราคาซืL อขายหุ ้น
ร่ วมกันสมประโยชน์ของทัLง 2 ฝ่ าย โดยฝ่ ายพัฒนาธุรกิจของ TTEC ซึ# งเป็ นหน่วยงานภายใน ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน และประเมินมูลค่ากิจการของ TTR
สําหรับวิธีการประเมินมูลค่ากิจการของ TTR ที# TTEC นํามาคํานวณประกอบการพิจารณามูลค่าหุ ้นในการ
กําหนดราคาซืLอขายนัLน ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจใช้หลักเกณฑ์ 4 วิธี ดังต่อไปนีL
(1) เกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิทางบัญชี (Net Asset Value :NAV)
(2) เกณฑ์กาํ ไรต่อหุน้ (Price to Earnings : P/E)
(3) เกณฑ์กาํ ไรก่อนจ่ายดอกเบีLยภาษี ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่ายต่อหุน้ (EBITDA)
(4) เกณฑ์การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF)
6. ประโยชน์ ทคี+ าดว่ าบริษทั จะได้ รับจากการเข้ าทํารายการดังกล่ าว
การเข้าซืL อหุ ้นใน TTR ในครัLงนีL จะเป็ นการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งและเพิ#มศักยภาพในธุ รกิจด้านรับเหมา
ก่อสร้ างให้มีความหลากหลายมากยิ#งขึLน เพื#อให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ในการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ที#ตอ้ งการ
สร้างรายได้ และผลกําไรอย่างต่อเนื#อง โดย TTEC มีแผนธุรกิจที#ชดั เจนที#ตอ้ งการสร้างความแตกต่างและเพิ#ม
ศักยภาพให้กบั ธุ รกิ จที#ดาํ เนิ นการจากฐานความสามารถเดิ ม เช่ น การขุดเจาะวางท่อนํLามัน การวางท่อลอด
แม่นL าํ เจ้าพระยา หรื อการรับเหมาก่อสร้างทัว# ไป ด้วยการสร้างความสามารถเฉพาะด้านในงานวิศวกรรม จึง
ได้ตดั สิ นใจที#จะเข้าลงทุนใน TTR โดย TTEC คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนในครัLงนีL ในหลาย
ส่ วน กล่าวคือ บริ ษทั จะมีธุรกิจใหม่เพิ#มขึLน มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งมากยิ#งขึLน สามารถสร้าง
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รายได้และกําไรให้กบั กลุ่มบริ ษทั ได้อย่างรวดเร็ ว และจะสามารถสร้างผลตอบแทนในรู ปเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ ต่อไปได้ในอนาคต
7. แหล่ งเงินทุนทีใ+ ช้ ในการเข้ าซืFอทรัพย์ สิน
บริ ษทั จะใช้เงินทุนที#บริ ษทั มีอยูใ่ นปั จจุบนั ซึ#งเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั กับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะทําให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์ เนื#องจากจะทําให้บริ ษทั
มีธุรกิ จที#เป็ นธุ รกิ จที#มีความพิเศษเฉพาะด้านเพิ#มขึLน ช่ วยเพิ#มศักยภาพในธุ รกิ จหลักของบริ ษทั เป็ นไปตาม
กลยุทธ์การลงทุนที#บริ ษทั ตัLงเป้าหมายไว้ จึงส่ งผลดีต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ+ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ตามข้ อ 8
ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื#อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายเชิดศักดิ^ กูเ้ กียรตินนั ท์ )
ประธานเจ้าหน้าที#บริ หาร
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