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ที# TRITN-SET 018/2563 

วนัที# 25  มิถุนายน 2563 

 

เรื#อง แจง้การเขา้ทาํรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ#งสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั ไทรทนั โฮลดิLง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ขอเรียนใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

ทราบว่า ตามที#บริษทัไดก้าํหนดกรอบกลยทุธ์ในการลงทุนของกลุ่มบริษทัไว ้เพื#อเป็นการสร้างรายไดใ้ห้สูงขึLน

และมีผลกาํไรอยา่งต่อเนื#อง รวมทัLงเพิ#มความสามารถในการแข่งขนัในการดาํเนินธุรกิจ ที#ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ครัL งที# 7/2563 ประชุมเมื#อวนัที# 25 มิถุนายน 2563 จึงไดมี้มติอนุมติัให้ บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียริ# งแอนด์ 

คอนสตรัคชั#น จาํกดั (มหาชน)(TTEC) ซึ# งเป็นบริษทัยอ่ยที#บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 93.68 ของทุนชาํระแลว้ 

เขา้ลงทุนในบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จาํกดั (TTR) ซึ# งเป็นบริษทัที#ประกอบธุรกิจในดา้นรับเหมาก่อสร้างงาน

วางระบบอาณติัสัญญาณ ระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ การออกแบบ และบาํรุงรักษา เป็นตน้ โดยธุรกิจของ TTR 

มีขอ้ดีที#จะสามารถนาํมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ#มใหก้บับริษทัได ้ดงันีL  

 

1. TTR มีความชาํนาญเฉพาะดา้นเกี#ยวกบังานระบบอาณติัสญัญาณ และระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ 

รวมทัLงงานที#เกี#ยวขอ้งกบั งานวศิวกรรมระบบราง รวมถึงการออกแบบ และบาํรุงรักษา 

2. ผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารมีประสบการณ์ทาํงานในธุรกิจดงักล่าวมาเป็นระยะเวลากวา่ 5 ปี 

พร้อมีทีมงานที#มีศกัยภาพจาํนวนมาก ซึ# งจะสามารถเขา้รับงานเองโดยตรง หรือรับเหมาช่วงงานได ้

3. ปัจจุบนัภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการที#เกี#ยวกบังานรถไฟค่อนขา้งมาก เช่น งานระบบทาง

รถไฟระหวา่งเมืองทางไกล และงานระบบขนส่งขนาดใหญ่ ทาํใหต้ลาดในดา้นนีL มีขนาดใหญ่มาก 

และมีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็ว จึงทาํให ้TTR มีโอกาสสูงที#จะเขา้รับงานได ้

4. TTR เป็นผูน้าํในธุรกิจดา้นนีL  จึงมีความสามารถในการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ซึ# งเป็นโอกาสดี ที# TTR 

จะสามารถสร้างรายไดไ้ดม้ากยิ#งขึLน 

 

ยิ#งไปกว่านัLน TTR ยงัเป็นบริษทัที#กาํลงัเติบโตและเป็นผูน้าํตลาดในดา้นการให้บริการระบบไฟฟ้าในการเดิน

รถไฟ ถือเป็นธุรกิจที#มีความโดดเด่นเฉพาะดา้น โดยความโดดเด่นเฉพาะดา้นนีL จะช่วยให้ TTEC สามารถเขา้ถึง

ลูกคา้กลุ่มเฉพาะได ้ภายใตคู้่แข่งนอ้ยราย อีกทัLง กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหารมีความสามารถและความเชี#ยวชาญ

เฉพาะดา้นนีL เป็นอยา่งดี  

 

 การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ# งสินทรัพยนี์L อยูภ่ายใตก้รอบกลยทุธ์ที#บริษทักาํหนดไว ้ซึ# งมีวตัถุประสงคใ์นการสร้าง

ความย ั#งยืนให้กบัองค์กรในระยะยาว ทาํให้ธุรกิจของ TTEC มีความพิเศษเฉพาะดา้นมากขึLน ทัLงในดา้นงาน

วิศวกรรมบริการ และดา้นงานการก่อสร้าง รวมถึงการขยายธุรกิจในดา้นการทาํระบบการเดินรถไฟในประเทศ

ไทยดว้ย ทัLงนีL  TTEC จะเขา้ซืLอหุน้จากผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 65,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 28,000,000 บาท และเขา้ซืLอหุ้นสามญัเพิ#มทุนใหม่ใน TTR ตาม
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สัดส่วนการถือหุ้น อีกจาํนวน  260,000 หุ้น มูลค่าที#ตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นเงิน 26,000,000 บาท รวมมูลค่า

การลงทุนทัLงสิLน 54,000,000 บาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 2 ช่วง ดงันีL  

ก. ช่วงที#หนึ# งลงทุนโดยการซืLอหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 28,000,000 บาท โดยแบ่งการชาํระเงิน

เป็น 2 ครัL ง  

§ ครัL งที# 1 ชาํระเงิน จาํนวน 7,000,000 บาท ในวนัที#รับโอนหุน้จากผูถื้อหุน้เดิม 

§ ครัL งที#  2 ชําระเงิน จาํนวน 21,000,000 บาท ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที#บริษัทดําเนินการ

ตรวจสอบขอ้มูลดา้นต่าง ๆ (Due Diligence) ของ TTR เสร็จสิLน 

ข. ช่วงที#สองลงทุนโดยการซืLอหุ้นสามญัเพิ#มทุนของ TTR เป็นชาํระเงิน จาํนวน 13,000,000 บาท 

สาํหรับการซืLอหุ้นเพิ#มทุนครัL งที# 1 และชาํระเงิน จาํนวน 13,000,000 บาท สาํหรับการซืLอหุ้นเพิ#ม

ทุนครัL งที# 2  

ดงันัLน การเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้มีลกัษณะดงัต่อไปนีL  

§ ไม่ถือเป็นรายการที#เกี#ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ที# ทจ.21/2551 เรื#องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน

รายการที#เกี#ยวโยงกนั พ.ศ.2546 เนื#องจากคู่สญัญาไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือความเกี#ยวโยงใด ๆ 

กบัผูบ้ริหาร กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และบริษทัยอ่ย   

§ ถือเป็นรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ# งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ.20/2551 เรื#องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#มีนยัสาํคญัที#เขา้

ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ# งทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื# องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ# งสินทรัพย ์พ.ศ.2547 และฉบบัที#แกไ้ขเพิ#มเติม โดยเมื#อคาํนวณขนาดของรายการ

สูงสุดเท่ากบั 8.13 ตามเกณฑก์าํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน (คาํนวณโดยใชข้อ้มูลที#ปรากฏในงบ

การเงินรวมของบริษทั สิLนสุดวนัที# 31 มีนาคม 2563) และเมื#อรวมขนาดรายการไดม้าที#เกิดขึLน

ในช่วง 6 เดือนก่อนหนา้ มีจาํนวน 2 รายการ ที#มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบั 5.57 ตามเกณฑมู์ลค่า

สิ#งตอบแทน รวมขนาดรายการไดเ้ท่ากบั 10.88 ตามเกณฑก์าํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน ดงันัLน จึง

ไม่เขา้ข่ายที#จะตอ้งรายงานสารสนเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ.

20/2551 

§ ถือเป็นรายการที#บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยไดม้าหรือจาํน่ายไปซึ# งเงินลงทุนในบริษทัอื#น 

ซึ# งส่งผลให้บริษทัอื#นมีสภาพหรือสิLนสภาพ ในการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัจดทะเบียนหรือ

บริษทัยอ่ยนัLน บริษทัจึงมีหนา้ที#ตอ้งรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ตามขอ้บงัคบัตลาด

หลกัทรัพย ์ที# บจ./ป.11-00  เรื#องหลกัเกณฑ ์เงื#อนไข และวิธีการเกี#ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ 

และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ.2560 โดยสรุปสาระสาํคญัดงัต่อไปนีL  

 

1.  วนั เดือน ปี ที+เข้าทาํรายการ 

วนัที# 1 กรกฎาคม 2563 ซึ# งเป็นวนัที#ลงนามในสญัญาซืLอขายหุน้ และรับโอนหุน้  
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2.  คู่กรณทีี+เกี+ยวข้อง และ/หรือความสัมพนัธ์กบับริษทั 

ผู้ซืFอ:  บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียงริ#ง แอนด ์คอนสตรัคชั#น (มหาชน) (TTEC) 

ผู้ขาย:  1. บริษทั เอ.เอม็.เอก็ซ์เพร์ิท จาํกดั (ผูข้ายที# 1) 

2. บริษทั ทริส คอนซลัแตนท ์จาํกดั (ผูข้ายที# 2) 

3. บริษทั เคพเีอสเทรดดิLง จาํกดั  (ผูข้ายที# 3) 

ความสัมพนัธ์: เป็นผูถื้อหุน้ใน TTR มีรายละเอียดดงันีL  

 

ชื+อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นที+ถือ 

(หุ้น) 

สัดส่วนหุ้นที+ขาย 

(%) 

จาํนวนหุ้นขาย 

(หุ้น) 

สัดส่วนหุ้นที+ขาย 

(%)  

บริษทั เอ.เอม็.เอก็ซ์เพร์ิท จาํกดั 22,500 22.500 9,375 9.375 

บริษทั ทริส คอนซลัแตนท ์จาํกดั  40,625 40.625 40,625 40.625 

บริษทั เคพีเอสเทรดดิLง จาํกดั  15,000 15.000 15,000 15.000 

 

1. ผูข้ายที# 1 มีขอ้มูลสาํคญั ดงันีL  

ชื#อ  บริษทั เอ.เอม็.เอก็ซ์เพร์ิท จาํกดั 

ที#อยู ่               2 ซอยงามวงศว์าน 18 แยก 10 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  

จาํนวนหุน้ 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที#ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

รายชื#อกรรมการ นายดิสพล ผดุงกลุ 

อาํนาจกรรมการ กรรมการหนึ#งคนลงลายมือชื#อ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

รายชื#อผูถื้อหุน้  1. นางฉนัทนี เหราปัตย ์ผดุงกลุ  จาํนวน 4,000 หุน้ 

  2. นายดิสพล ผดุงกลุ  จาํนวน 5,000 หุน้ 

  3. นายลี เมียวบอบ   จาํนวน 1,000 หุน้ 

2. ผูข้ายที# 2 มีขอ้มูลสาํคญั ดงันีL  

ชื#อ  บริษทั ทริส คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

ที#อยู ่               200/41 หมู่บา้นลภาวนั 17 หมู่ที# 5 ถนนราชพฤกษ์ ตาํบลบางรักน้อย อาํเภอเมือง 

    นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  

จาํนวนหุน้ 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที#ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

รายชื#อกรรมการ 1. นายดิสพล ผดุงกลุ  

  2. นางเกษราภรณ์ กงัสมุทร  

อาํนาจกรรมการ กรรมการหนึ#งคนลงลายมือชื#อ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

รายชื#อผูถื้อหุน้  1. นายดิสพล ผดุงกลุ   จาํนวน 4,000 หุน้ 

  2. นายจรินทร์ รัตนา  จาํนวน 1,500 หุน้ 

  3. นายสมคิด กลุบุตร  จาํนวน 1,500 หุน้ 

  4. นายปรัชญา พรมพลเมือง  จาํนวน 1,000 หุน้ 

  5. นางเกษราภรณ์ กงัสมุทร  จาํนวน 1,500 หุน้ 
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3. ผูข้ายที# 3 มีขอ้มูลสาํคญั ดงันีL  

ชื#อ  บริษทั เคพีเอสเทรดดิLง จาํกดั 

ที#อยู ่               26/6 หมู่ที# 3 ตาํบลวงัตะก ูอาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท  

จาํนวนหุน้ 3,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที#ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 

รายชื#อกรรมการ 1. นายกิตติ โจววทูิรกิจ 

  2. นางสาวพชัรี โจววทูิรกิจ 

  3. นายศกัด̂ิศิริ โจววทูิรกิจ   

อาํนาจกรรมการ กรรมการหนึ#งคนลงลายมือชื#อ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

รายชื#อผูถื้อหุน้  1. นายเกรียงเดช ตัLงเสวพีนัธ์  จาํนวน 250 หุน้ 

  2. นางพรรณนิภา ตัLงเสวพีนัธ์  จาํนวน 2,749 หุน้ 

  3. นางสาวนวลอนงค ์วฒันศรี จาํนวน 1 หุน้ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซืFอกับผู้ขาย: TTEC และผูข้ายที# 1 ถึงผูข้ายที# 3 รวมทัLงกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น

ของผูข้ายที# 1 ถึงผูข้ายที# 3 ไม่มีความสัมพนัธ์เกี#ยวขอ้งที#จะเขา้ข่ายเป็นบุคคลที#เกี#ยวโยงกนั ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ.21/2551 เรื#องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนั และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด

ทะเบียนในรายการที#เกี#ยวโยงกนั พ.ศ.2546 

 

ลกัษณะทั+วไปของรายการ 

TTEC จะซืLอหุน้จากผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 65,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 65 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 28,000,000 บาท และเขา้ซืLอหุน้สามญัเพิ#มทุนใหม่ใน TTR ตามสัดส่วน

การถือหุ้น อีกจาํนวน 260,000 หุ้น มูลค่าที#ตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นเงิน 26,000,000 บาท รวมมูลค่าการ

ลงทุนทัLงสิLน 54,000,000 บาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 2 ช่วง ดงันีL  

ก. ช่วงที#หนึ# งลงทุนโดยการซืLอหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 28,000,000 บาท โดยแบ่งการชาํระ

เงินเป็น 2 ครัL ง 

§ ครัL งที# 1 ชาํระเงิน จาํนวน 7,000,000 บาท ในวนัที#รับโอนหุน้จากผูถื้อหุน้เดิม 

§ ครัL งที# 2 ชาํระเงิน จาํนวน 21,000,000 บาท ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที#บริษทัดาํเนินการ

ตรวจสอบขอ้มูลดา้นต่าง  ๆ ของ TTR เสร็จสิLน 

ข. ช่วงที#สองลงทุนโดยการซืLอหุน้สามญัเพิ#มทุนของ TTR เป็นชาํระเงิน จาํนวน 13,000,000 บาท 

สาํหรับการซืLอหุ้นเพิ#มทุนครัL งที# 1 และชาํระเงิน จาํนวน 13,000,000 บาท สาํหรับการซืLอหุ้น

เพิ#มทุนครัL งที# 2  

 

ทัLงนีL  TTEC คาดวา่จะดาํเนินการลงทุนใน TTR แลว้เสร็จ โดยการซืLอหุน้จากผูถื้อหุน้เดิม และการเขา้ซืLอหุน้

เพิ#มทุนทัLง 2 ครัL ง ภายในเดือนสิงหาคม 2563 
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ภายหลงัจากการรับโอนหุน้แลว้เสร็จ TTR จะกลายมาเป็นบริษทัยอ่ยของ TTEC และเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม

ของบริษทั โดย TTEC จะส่งกรรมการซึ#งเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการใน TTR จาํนวน 3 ท่าน 

คือ (1) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล (2) นายเชิดศกัด̂ิ กูเ้กียรตินนัท ์และ (3) นางนฤมล ฉตัรตะวนั   

 

ประเภทรายการ 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ# งทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ.20/2551 เรื#องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#มีนยัสาํคญัที#เขา้ข่ายเป็นการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ# งทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#องการ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ# งสินทรัพย ์พ.ศ.2547 

และฉบบัที#แกไ้ขเพิ#มเติม โดยเมื#อคาํนวณขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบั 8.13 ตามเกณฑก์าํไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงาน (คาํนวณโดยใชข้อ้มูลที#ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทั สิLนสุดวนัที# 31 มีนาคม 2563) และ

เมื#อรวมขนาดรายการไดม้าที#เกิดขึLนในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า มีจาํนวน 2 รายการ ที#มีขนาดรายการสูงสุด

เท่ากบั 5.57 ตามเกณฑมู์ลค่าสิ#งตอบแทน รวมขนาดรายการไดเ้ท่ากบั 10.88 ตามเกณฑก์าํไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงาน ดงันัLน จึงไม่เขา้ข่ายที#จะตอ้งรายงานสารสนเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# 

ทจ.20/2551 

  

ขนาดของรายการ 

การคาํนวณขนาดของรายการ ตามเกณฑก์ารคาํนวณทัLง 4 เกณฑ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปนีL  

ลาํดบั เกณฑ์การคาํนวณขนาดของรายการ สูตรการคาํนวณ 

(หน่วย : พนับาท) 

ขนาดรายการ 

1 เกณฑสิ์นทรัพยที์#มีตวัตนสุทธิ (NTA) NTA ของกิจการที#ท ํารายการ  x สัดส่วนที#

ไดม้า / NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

= 32,081,602 x 0.65 / 1,524,237,222 

ร้อยละ 1.37 

2 เกณฑก์าํไรสุทธิ กาํไรสุทธิของบริษทัที#ซืLอหรือขาย x  สัดส่วน

ที#ไดม้า / กาํไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

= 4,480,400 x 0.65 / 35,810,492 

ร้อยละ 8.13 

3 เกณฑมู์ลค่ารวมของสิ#งตอบแทน จํานวนเงินที# จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน  / 

สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

= 54,000,000 / 2,899,002,579 

 

ร้อยละ 1.86 

4 เกณฑมู์ลค่าของหลกัทรัพย์1 จํานวนหุ้นที#ออกเพื#อชําระค่าทรัพย์สิน  / 

จาํนวนหุน้ที#ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 
N/A 

 

เกณฑ์ที+ใช้ในการพจิารณา 

เกณฑที์#บริษทัใชใ้นการพิจารณา คือ เกณฑมู์ลค่ารวมสิ#งตอบแทน 

 

 
1 ไม่สามารถคาํนวณตามเกณฑมู์ลค่าของหลกัทรัพยไ์ด ้เนื?องจากบริษทัไม่ไดอ้อกหุน้เพื?อชาํระค่าทรัพยสิ์น 
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สรุปข้อมูลทางการเงนิที+ใช้สําหรับการคาํนวณ  

(หน่วย : พนับาท) 31 มนีาคม 2563 

(สอบทานแล้ว) 

TRITN 

31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 

TTR 

สินทรัพยร์วม 2,899,003 203,699 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 57,466 26 

หนีL สินรวม 1,254,255 171,591 

ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุม 63,044 - 

สินทรัพยที์#มีตวัตนสุทธิ (NTA) 1,524,237 32,082 

กาํไรสุทธิ  35,810 4,480 

 

3. รายละเอยีดทรัพย์สินที+ซืFอ 

ชื+อบริษทั  : บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จาํกดั 

วนัที+จดัตัFงบริษทั : 28 พฤษภาคม 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที# 0125556012694 

ที+ตัFง                               : 200/47 หมู่บ้านลภาวนั 17 หมู่ที#  5 ถนนราชพฤกษ์ ตําบลบางรักน้อย 

อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี   

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท  

จาํนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น: 100,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

ลกัษณะของกจิการ 

TTR ประกอบธุรกิจในดา้นรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบอาณติัสญัญาณ ระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ การ

ออกแบบและบาํรุงรักษาเครื#องจกัรกลที#เกี#ยวขอ้งกบังานรถไฟ ซึ# งเป็นการดาํเนินธุรกิจที#มีความชาํนาญ

เฉพาะดา้น และมีประสบการณ์สูงในการดาํเนินธุรกิจดา้นดงักล่าว อีกทัLงปัจจุบนัยงัเป็นผูน้าํดา้นการดาํเนิน

ธุรกิจในดา้นนีL  ทาํให ้TTR มีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูง  

 

โครงสร้างการถือหุ้น ปรากฏตามบัญชีรายชื+อผู้ถือหุ้น ฉบับลงวนัที+ 22 มถุินายน 2563  

 

รายชื+อผู้ถือหุ้น TTR 

ก่อนการเข้าทาํรายการ 
หลงัการเข้าทาํรายการ 

(ซืFอหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดมิ) 

หลงัการเข้าทาํรายการ 

(ซืFอหุ้นเพิ+มทุน ครัFงที+ 1 

จาํนวน 200,000 หุ้น) 

หลงัการเข้าทาํรายการ 

(ซืFอหุ้นเพิ+มทุน ครัFงที+ 2 

จาํนวน 200,000 หุ้น) 

จาํนวน  

(หุ้น) 

สัดส่วน 

(%) 

จาํนวน  

(หุ้น) 

สัดส่วน 

(%) 

จาํนวน  

(หุ้น) 

สัดส่วน 

(%) 

จาํนวน  

(หุ้น) 

สัดส่วน 

(%) 

นายอนุพล สอนเผอืก 10,063 10.063 10,063 10.063 30,189 10.063 50,315 10.063 

นางเกษราภรณ์ กงัสมุทร 11,812 11.812 11,812 11.812 35,463 11.812 59,060 11.812 

บจก. เอ.เอม็. เอก็ซ์เพร̂ิท 22,500 22.500 13,125 13.125 39,375 13.125 65,625 13.125 

บจก. ทริส คอนซลัแตนท ์ 40,625 40.625 - - - -  - 
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บจก. เคพเีอส เทรดดิLง 15,000 15.000 - - - -  - 

TTEC - - 65,000 65.000 195,000 65.000 325,000 65.000 

รวม 100,000 100.000 100,000 100.00 300,000 100.00 500,000 100.00 

 

รายชื+อกรรมการ 

ก่อนเข้าทาํรายการ หลงัการเข้าทาํรายการ 

1. นายอนุพล สอนเผอืก  

2.  นางเกษราภรณ์ กงัสมุทร  

 

1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล 

2. นายเชิดศกัด̂ิ กูเ้กียรตินนัท ์

3. นางนฤมล ฉตัรตะวนั 

4. นายอนุพล สอนเผอืก  

5. นางเกษราภรณ์ กงัสมุทร 

 

          อาํนาจกรรมการ 

ก่อนเข้าทาํรายการ หลงัการเข้าทาํรายการ 

กรรมการสองคนลงลาย มือ ชื# อ ร่ วมกันและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

นางสาวหลุยส์  เตชะอุบล  หรือนายเชิดศักด̂ิ กู้

เกียรตินนัท ์หรือนางนฤมล ฉัตรตะวนั กรรมการ

สองในสามคนนีL ลงลายมือชื#อร่วมกบันายอนุพล 

สอนเผอืก หรือนางเกษราภรณ์ กงัสมุทร กรรมการ

หนึ# งในสองคนนีL  และประทับตราสําคัญของ

บริษทั 

 

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน ตามงบการเงินตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี มีขอ้มูลสําคญั

ดงัต่อไปนีL  

 

TTR 

(หน่วย : พนับาท) 

31 ธันวาคม 2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สินทรัพยร์วม 71,371 152,888 203.699 

หนีL สินรวม 52,190 125,261 171,591 

ทุนจดทะเบียน 5,000 10,000 10,000 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 5,000 10,000 10,000 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 19,181 27,627 32,108 

รวมรายได ้ 100,577 148,853 183,311 

รวมค่าใชจ่้าย 89,630 144,385 177,560 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10,947 4,468 5,751 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,697 3,446 4,480 
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TTR 

(หน่วย : พนับาท) 

31 ธันวาคม 2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท/หุน้) 383.63 276.28 321.08 

 

4.  มูลค่ารวมและเกณฑ์ที+ใช้ในการกาํหนดมูลค่ารวมของรายการ 

มูลค่าสิ#งตอบแทนรวมที# TTEC ตอ้งชาํระสาํหรับการเขา้ลงทุนในครัL งนีL  รวมทัLงสิLน จาํนวน 54,000,000 บาท 

โดยแบ่งการลงทุนเป็น 2 ช่วง ดงันีL  

ก. ช่วงที#หนึ# งลงทุนโดยการซืLอหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 28,000,000 บาท โดยแบ่งการชาํระ

เงินเป็น 2 ครัL ง 

§ ครัL งที# 1 ชาํระเงิน จาํนวน 7,000,000 บาท ในวนัที#รับโอนหุน้จากผูถื้อหุน้เดิม 

§ ครัL งที# 2 ชาํระเงิน จาํนวน 21,000,000 บาท ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที#บริษทัดาํเนินการ

ตรวจสอบขอ้มูลดา้นต่าง  ๆ ของ TTR เสร็จสิLน 

ข. ช่วงที#สองลงทุนโดยการซืLอหุน้สามญัเพิ#มทุนของ TTR เป็นชาํระเงิน จาํนวน 13,000,000 บาท 

สาํหรับการซืLอหุ้นเพิ#มทุนครัL งที# 1 และชาํระเงิน จาํนวน 13,000,000 บาท สาํหรับการซืLอหุ้น

เพิ#มทุนครัL งที# 2  

 

5.  เกณฑ์ที+ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ+งตอบแทน 

เกณฑใ์นการกาํหนดมูลค่ารวมของขนาดรายการ การกาํหนดราคาซืLอขายหุน้สามญัของ TTR เป็นการกาํหนด

และตกลงร่วมกนัระหว่าง TTEC และกลุ่มผูถื้อหุ้น ซึ# งบริษทัพิจารณาความเหมาะสมของราคาซืLอขายหุ้น

ร่วมกนัสมประโยชน์ของทัLง 2 ฝ่าย โดยฝ่ายพฒันาธุรกิจของ TTEC ซึ# งเป็นหน่วยงานภายใน ทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลทางการเงิน และประเมินมูลค่ากิจการของ TTR  

 

สําหรับวิธีการประเมินมูลค่ากิจการของ TTR ที# TTEC นาํมาคาํนวณประกอบการพิจารณามูลค่าหุ้นในการ

กาํหนดราคาซืLอขายนัLน ฝ่ายพฒันาธุรกิจใชห้ลกัเกณฑ ์4 วธีิ ดงัต่อไปนีL   

(1) เกณฑมู์ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทางบญัชี (Net Asset Value :NAV) 

(2) เกณฑก์าํไรต่อหุน้ (Price to Earnings : P/E) 

(3) เกณฑก์าํไรก่อนจ่ายดอกเบีLยภาษี ค่าเสื#อมราคา และค่าตดัจาํหน่ายต่อหุน้ (EBITDA) 

(4) เกณฑก์ารคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) 

 

6.  ประโยชน์ที+คาดว่าบริษทัจะได้รับจากการเข้าทาํรายการดงักล่าว 

การเขา้ซืLอหุ้นใน TTR ในครัL งนีL จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ#มศกัยภาพในธุรกิจดา้นรับเหมา

ก่อสร้างให้มีความหลากหลายมากยิ#งขึLน เพื#อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ในการลงทุนของกลุ่มบริษทัที#ตอ้งการ

สร้างรายได ้และผลกาํไรอยา่งต่อเนื#อง โดย TTEC มีแผนธุรกิจที#ชดัเจนที#ตอ้งการสร้างความแตกต่างและเพิ#ม

ศกัยภาพให้กบัธุรกิจที#ดาํเนินการจากฐานความสามารถเดิม เช่น การขุดเจาะวางท่อนํL ามนั การวางท่อลอด

แม่นํL าเจา้พระยา  หรือการรับเหมาก่อสร้างทั#วไป ดว้ยการสร้างความสามารถเฉพาะดา้นในงานวิศวกรรม จึง

ไดต้ดัสินใจที#จะเขา้ลงทุนใน TTR โดย TTEC คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ลงทุนในครัL งนีL ในหลาย

ส่วน กล่าวคือ บริษทัจะมีธุรกิจใหม่เพิ#มขึLน มีความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งมากยิ#งขึLน สามารถสร้าง
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รายไดแ้ละกาํไรใหก้บักลุ่มบริษทัไดอ้ยา่งรวดเร็ว และจะสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลใหก้บัผูถื้อ

หุน้ต่อไปไดใ้นอนาคต  

 

7.  แหล่งเงนิทุนที+ใช้ในการเข้าซืFอทรัพย์สิน 

บริษทัจะใชเ้งินทุนที#บริษทัมีอยูใ่นปัจจุบนั ซึ# งเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 

 

8.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทักบัการเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน ์เนื#องจากจะทาํใหบ้ริษทั

มีธุรกิจที#เป็นธุรกิจที#มีความพิเศษเฉพาะดา้นเพิ#มขึLน ช่วยเพิ#มศกัยภาพในธุรกิจหลกัของบริษทั เป็นไปตาม 

กลยทุธ์การลงทุนที#บริษทัตัLงเป้าหมายไว ้จึงส่งผลดีต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที+แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทัตามข้อ 8 

ไม่มี  

 

จึงเรียนมาเพื#อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

               ( นายเชิดศกัด̂ิ กูเ้กียรตินนัท ์) 

                   ประธานเจา้หนา้ที#บริหาร 


