ที่ STARK022/2562
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
เรือ่ ง

การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (บริษัท อดิสรสงขลา จากัด) และการกาหนดวันประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 3/2562

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้วย
1.

สารสนเทศของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สาคัญเพิ่มเติมตามที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้
ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี ้
1.

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ให้บริษัทซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด
ของบริษัท พินวีล 2 จากัด (“พินวีล 2”) ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทัง้ หมดจาก พินวีล
2 ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทัง้ หมด รวมถึงหุน้ สามัญจานวน 109,998 หุน้ (มีมลู ค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1,000 บาท) ในบริษัท อดิสรสงขลา จากัด (“อดิสร”) (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียน
และชาระแล้วของอดิสร) และอนุมตั ิให้บริษัทเข้าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง โดย
บริษัทจะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นเงินสดจานวน 1,550,000,000 บาท (หนึง่ พันห้าร้อยห้าสิบล้าน
บาท) ให้กบั พินวีล 2 (“ธุ รกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) ทัง้ นี ้ มติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวอยู่ภายใต้
เงื่อนไขให้ประธานกรรมการดาเนินการเจรจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการชาระหนีค้ ืนเงินกูย้ ืมระยะยาวที่คงค้างระหว่าง
อดิสร และกิจการที่เกี่ยวข้องกันของอดิสร
โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 คู่สญ
ั ญาได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับเรื่องการชาระหนีค้ ืนเงินกูย้ ืมระยะยาวที่คงค้างระหว่างอดิ
สร และกิจการที่เกี่ยวข้องกันของอดิสร ดังนี ้ กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ของพินวีล 2 ตกลงที่จะดาเนินการให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนหนีเ้ งินกูย้ ืมระยะยาวที่คงค้างให้กบั อดิสรจานวนไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาท (จานวนหนีเ้ งินให้กยู้ ืมระยะยาว
มีมลู ค่าประมาณ 1,059 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ก่อนที่บริษัทจะรับโอนกิจการทัง้ หมดของพินวิล 2 และ

หน้าที่ 1 จากทัง้ หมด 6 หน้า

หนีเ้ งินกูย้ ืมระยะยาวที่คงค้างส่วนที่เหลือ กิจการที่เกี่ยวข้องกันจะชาระคืนหนีด้ งั กล่าวทัง้ หมดให้อดิสรภายในไตร
มาสที่สองของปี 2563
ทัง้ นี ้ การซือ้ และรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นัน้ บริษัทมหาชนดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ การรับโอนกิจการทัง้ หมดมีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สิน ทรัพ ย์ พ.ศ. 2547 ลงวัน ที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ ได้มี ก ารแก้ไขเพิ่ ม เติ ม) (“ประกาศรายการได้ ม าหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึง่ เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคานวณขนาดรายการ ตามเกณฑ์กาไร
สุทธิ จากการดาเนินงาน (Net Profit) ตามรายงานการให้ความเชื่อมั่นของผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตต่อการรวบรวม
ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชีช้ วน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วนัน้ เข้าข่ายเป็ นรายการ
ได้มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ประเภทที่ 2 โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ 45.25 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่
ต่ากว่าร้อยละ 50) ซึ่งคานวณด้วยวิธีเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน (Net Profit) (ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยงั ไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ) บริษัทจึงมีหน้าที่จดั ทารายงาน
และเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิในการตกลง
เข้าทารายการ
ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ตามประกาศรายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ รวมถึ ง
การดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดย
มีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

(2)

แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ โ ดยจั ด ส่ ง รายงานความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิ น อิ ส ระให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาพร้อ มกับ จัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ในการนี ้
บริษัทได้แต่งตัง้ ให้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก

หน้าที่ 2 จากทัง้ หมด 6 หน้า

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านั ก งาน ก.ล.ต.”) เป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด
(3)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่ออนุมตั ิในการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด โดยจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิบสี่วนั ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และต้องได้รบั
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ ต้องระบุชื่อและ
จานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

นอกจากนี ้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดเข้าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก
ผูม้ ีอานาจควบคุม และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของพิน
วีล 2 นอกจากนี ้ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ เป็ นกรรมการของอดิสร โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 83.08 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามรายงานการให้ความเชื่อมั่นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต่อการ
รวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยูใ่ นหนังสือชีช้ วน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่
ต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการของบริษัทต่อ

(2)

ดาเนินการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิบ
สี่วนั ก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่
มีสว่ นได้เสีย

(3)

แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ตา่ ง ๆ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ในการนี ้ บริษัทไม่ได้มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับ พินวีล 2 หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ พินวีล 2 ที่เกิดขึน้ ในรอบหกเดือน
ที่ผา่ นมาที่ยงั ไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หน้าที่ 3 จากทัง้ หมด 6 หน้า

ทัง้ นี ้ รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่ง
สินทรัพย์และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 1)
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด นัน้ จะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอน
กิจการทัง้ หมด ระหว่างบริษัท และพินวีล 2 (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
(1)

บริษัทได้รบั ทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของอดิสร และไม่พบผลกระทบในทาง
ลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดอย่างมีนยั สาคัญ

(2)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมตั ิธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น
และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

(3)

ณ วันโอนกิจการทัง้ หมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ หรือถูกทาให้เกิดขึน้ หรือมีเหตุอนั ควรจะ
คาดได้วา่ จะเกิดขึน้ ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่ออดิสร หรือขัดขวางการเข้าทา
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด

(4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ พินวีล 2 มีมติอนุมตั ิการโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่
บริษัท รวมถึงการเข้าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทาธุรกรรม
การรับโอนกิจการทัง้ หมดเสร็จสมบูรณ์

(5)

กิจการที่เกี่ยวข้องกันชาระคืนหนีเ้ งินกูย้ ืมระยะยาวที่คงค้างให้กบั อดิสรจานวนไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาท
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ในการนี ้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ม อบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานกรรมการ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจ
ในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นในการทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทา
ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรม
การรับโอนกิจการทัง้ หมด การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม
การรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าวตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.

มีมติอนุมตั ิการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้น เรื่อง การเข้าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของพินวีล 2 (“ข้อตกลง
เบื้องต้น”) โดยบริษัทจะต้องชาระเงินมัดจาเป็ นจานวนเงิน 200,000,000 บาท ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ลงนามใน
ข้อตกลงเบือ้ งต้น โดยเงินมัดจาดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่งของการชาระราคาซือ้ ขาย ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สอง
ฝ่ ายไม่ได้เข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด พินวีล 2 ตกลงคืนเงินมัดจาทัง้ จานวนให้แก่บริษัท โดยปราศจาก
ดอกเบีย้ ใด ๆ ภายใน 7 วัน นับแต่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว หรือ วันที่สญ
ั ญาโอนกิจการทัง้ หมดสิน้ สุดลง

3.

มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงาน
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรือ่ งธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด ซึง่
เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

4.

มีมติอนุมตั ิกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 3/2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้อง
ประชุม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี กรุ งเทพมหานคร และกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2562

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดระหว่างบริษัท และบริษัท พินวีล 2 จากัด รวมถึง
การเข้าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ และรับ
โอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว ซึง่ เป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ ยวโยง

วาระที่ 3

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
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5.

มีมติอนุมตั ิมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจาก
ประธานกรรมการ เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิการเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 3/2562 (Record Date) การแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 3/2562 รวมทัง้ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 3/2562
หากบริษัทประสบปั ญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทาให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่ง
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จะต้องทาภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่
ทาให้มีความจาเป็ นต้องแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ(นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ)
กรรมการ

หน้าที่ 6 จากทัง้ หมด 6 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สารสนเทศของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ และรับโอนกิจการทั้งหมด
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “STARK”) ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2562 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ให้บริษัทซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ
บริษัท พินวีล 2 จากัด (“พินวีล 2”) ซึง่ มีผถู้ ือหุน้ จานวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
และนางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์ โดยบริษัทจะซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของพินวีล 2 ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน
หนีส้ นิ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทัง้ หมดที่พินวีล 2 ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทัง้ หมด
ซึง่ รวมถึงหุน้ สามัญจานวน 109,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1,000 บาท ในบริษัท อดิสรสงขลา จากัด (“อดิสร”) ซึง่ เป็ น
บริษัทย่อยที่ถือหุน้ โดยพินวีล 2 หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของอดิสร มีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้
1,550,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท รวมถึงการเข้าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) ทัง้ นี ้ มติที่ประชุม
คณะกรรมการดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขให้ประธานกรรมการดาเนินการเจรจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการชาระหนีค้ ืนเงิน
กูย้ ืมระยะยาวที่คงค้างระหว่างอดิสร และกิจการที่เกี่ยวข้องกันของอดิสร
โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 คูส่ ญ
ั ญาได้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับเรื่องการชาระหนีค้ นื เงินกูย้ ืมระยะยาวที่คงค้างระหว่างอดิสร และ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันของอดิสร ดังนี ้ กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ของพินวีล 2 ตกลงที่จะดาเนินการให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันชาระคืนหนีเ้ งิน
กูย้ ืมระยะยาวที่คงค้างให้กับอดิสรจานวนไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาท (จานวนหนีเ้ งินให้กูย้ ืมระยะยาวมีมลู ค่าประมาณ
1,059 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ก่อนที่บริษัทจะรับโอนกิจการทัง้ หมดของพินวิล 2 และหนีเ้ งินกูย้ ืมระยะยาวที่
คงค้างส่วนที่เหลือ กิจการที่เกี่ยวข้องกันจะชาระคืนหนีด้ งั กล่าวทัง้ หมดให้อดิสรภายในไตรมาสที่สองของปี 2563
อนึง่ การซือ้ และรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นัน้ บริษัทมหาชนดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้
การรับโอนกิจการทัง้ หมดมีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคานวณขนาดรายการ ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน (Net Profit) ตามรายงาน
การให้ความเชื่อมั่นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยูใ่ นหนังสือชีช้ วน สิน้ สุด ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 (“งบการเงินของบริษัท”) แล้วนัน้ เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ประเภทที่ 2
โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ 45.25 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50) ซึง่ คานวณด้วยวิธีเกณฑ์กาไร
สุทธิจากการดาเนินงาน (Net Profit) (ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีการได้มาซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยงั ไม่ได้รบั
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ) บริษัทจึงมีหน้าที่จดั ทารายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้าทารายการ
1
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ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

(2)

แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการนี ้ บริษัท แต่งตัง้ บริษัท เวลแคป
แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทาธุรกรรมการรับโอน
กิจการทัง้ หมด

(3)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่ออนุมตั ิในการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด โดยจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิบสี่วนั ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย รวมทัง้ ต้องระบุชื่อและจานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

นอกจากนี ้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดเข้าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากผูม้ ีอานาจควบคุม
และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของพินวีล 2 นอกจากนี ้ นาย
ศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ เป็ นกรรมการของอดิสร โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 83.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2)

ดาเนินการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิบสี่วนั
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้
เสีย

(3)

แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด เพื่อทาหน้าที่ตา่ ง ๆ ภายใต้
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ในการนี ้ บริษัทไม่ได้มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับพินวีล 2 หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องของพินวีล 2 ที่เกิดขึน้ ในรอบหกเดือนที่ผ่าน
มาที่ยงั ไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2
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ส่ ว นที่ 1: สารสนเทศตามบั ญ ชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
1.

วัน / เดือน / ปี ที่ทารายการ
ภายในเดือนธันวาคม 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 มีมติอนุมตั ิการซือ้ และรับโอน
กิจการทัง้ หมดระหว่างบริษัท และพินวีล 2 รวมถึงการเข้าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว ซึง่ เป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด นัน้ จะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอน
กิจการทัง้ หมด ระหว่างบริษัท และพินวีล 2 (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
(1)

บริษัทได้รบั ทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของอดิสร และไม่พบผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดอย่างมีนยั สาคัญ

(2)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมตั ิธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่
จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

(3)

ณ วันโอนกิจการทัง้ หมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ หรือถูกทาให้เกิดขึน้ หรือมีเหตุอนั
ควรจะคาดได้ว่าจะเกิ ด ขึน้ ซึ่ง อาจก่ อ ให้เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย สาคัญ ต่อ อดิ สร หรือ
ขัดขวางการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด

(4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของพินวีล 2 มีมติอนุมตั ิการโอนกิจการทัง้ หมด
ให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้า
ทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดเสร็จสมบูรณ์

(5)

กิจการที่เกี่ยวข้องกันชาระคืนหนีเ้ งินให้กยู้ ืมระยะยาวที่คงค้างให้กบั อดิสรจานวนไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้าน
บาท

โดยเงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทารายการในครัง้ นี ้ กาหนดให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันต้องชาระคืนเงินกูย้ ืมให้แก่
อดิสรอย่างน้อย 500 ล้านบาทก่อนการเข้าทารายการ เพราะฉะนัน้ เงินกูย้ ืมที่อดิสรจะต้องได้รบั ชาระคืนภายในไตรมาสที่
2 ของปี 2563 จึงเหลือจานวน 559 ล้านบาท ทัง้ นี ้ การชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาวส่วนที่เหลือจะชาระคืนภายในไตรมาสที่ 2
ของปี 2563 เนื่องจากกิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีกาหนดการชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาวดังกล่าวตามสัญญาภายในไตรมาสที่
2 ปี 2563 โดยบริษัทฯ สามารถบรรลุขอ้ ตกลงในการกาหนดให้มีการชาระเงินกูย้ ืมดังกล่าวอย่างน้อย 500 ล้านบาทก่อน
เข้าทารายการเพื่อลดความเสีย่ งจากการชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาวดังกล่า ว
3
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไม่มีความกังวลในประเด็นการไม่ ได้รบั ชาระเงินคืนส่วนที่เหลือดังกล่าว เนื่องจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสามารถในการชาระหนี ้ และบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ในสัญญารับโอนกิจการทัง้ หมดให้กิจการที่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต้องชาระหนีเ้ งินกูย้ ืมคืนให้อดิสรทัง้ หมดภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
ทัง้ นี ้ จานวนเงินที่อดิสรได้รบั จากการคืนหนี ้ บริษัทฯ จะนาไปใช้ในการลดภาระหนีส้ ินจากการกู้ยืมธนาคาร
(แหล่งเงินทุนในการเข้าทารายการในครัง้ นี)้
คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง

2.

ผู้รับโอน:

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้โอน:

บริษัท พินวีล 2 จากัด (“พินวีล 2”)

รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์
พินวิล 2 มีความสัมพันธ์กบั บริษัท คือ คู่สญ
ั ญามีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูม้ ีอานาจควบคุม และผูบ้ ริหาร
ร่วมกัน ซึง่ ได้แก่ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ ตามรายละเอียดดังนี ้
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท พินวีล 2 และอดิสร
ผู้ถอื หุ้น / บริษัท
STARK พินวิล 2 อดิสร
1) นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
73.37% 0.005% 0.01%
2) Stark Investment Corporation Limited* 22.23%
3) พินวีล 2
99.99%
4) บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด*
99.99%
5) นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์
0.005%
หมายเหตุ : * นิติบคุ คลที่นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทัง้ หมด

(2) รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท พินวีล 2 และอดิสร
รายชื่อ / บริษัท
STARK
1) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
C
2) นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
I
3) นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
I
4) นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
I, V
5) นายทรงภพ พลจันทร์
II, IV
6) ม.ล. พิพฒ
ั น์ไชย เพ็ญพัฒน์
III, IV
7) นายกุศล สังขนันท์
III, IV
8) นายนิรุทธ เจียกวธัญญู
I, V
9) นายกิตติศกั ดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม
V
10) นายพิเชษฐ์ โล่หช์ นะจิต
V
11) นางสาวยสบวร อามฤต
4
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12) นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์

-

I

-

หมายเหตุ :
C ประธานกรรมการ
III กรรมการตรวจสอบ
I
กรรมการ
IV กรรมการอิสระ
II
ประธานกรรมการตรวจสอบ V ผูบ้ ริหาร

โดยในปั จจุบนั ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ไม่มีการดาเนินธุรกิจที่แข่งขันกับธุรกิจในปั จจุบนั
และภายหลังการเข้าลงทุนในอดิสร ของบริษัทฯ
3.

ลักษณะโดยทั่วไป ประเภทและขนาดของรายการ
4.1

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การเข้าทารายการในครัง้ นีค้ ือบริษัทเข้าซือ้ และรับ โอนกิ จการของพินวี ล 2 โดยการรับโอนกิ จ การ
ทัง้ หมดของพินวีล 2 ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุน้ สัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของอดิสร เป็ นสาคัญ ซึ่ง
บริษัทให้ผลตอบแทนแก่ พินวีล 2 เป็ นเงินสดจานวน 1,550,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท ซึ่งเป็ น
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง เนื่องจากเป็ นการเข้าทารายการกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258
ของพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ของนายวนรัช ต์
ตัง้ คารวคุณ ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
บริษัทฯ พิจารณาการเข้าลงทุนในอดิสรในช่วงระยะเวลาประมาณก่อนกาหนดการที่ให้ผถู้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เนื่องจากบริษัทฯ คาดการณ์วา่ หาก
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ประสบ
ความสาเร็จ และบริษัทฯ นาเงินเพิ่มทุนจานวนร้อยละ 70 ของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปชาระ
หนีข้ องบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วนัน้ บริษัทฯ จะมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ที่ลดลง ดังนัน้
บริษัทฯ จึงพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมโดยการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อ
ชดเชยกับจานวนหุน้ ที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลในการลงทุนของบริษัทฯ และได้เจรจา
กับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ) แล้วนัน้ บริษัทฯ และบริษัท พินวีล 2 จากัด สามารถบรรลุขอ้ ตกลง
สาหรับการเข้าลงทุนในอดิสรด้วยราคาที่บริษัทฯ เห็นว่าคุม้ ค่าในการลงทุน (อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณา
กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดไว้ เช่น ผลการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมายและการเงินนัน้ จะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดอย่างมีนยั สาคัญ)
4.2

การคานวณขนาดของรายการ

4.2.1

รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์

ตารางการคานวณขนาดรายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
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เกณฑ์การคิดคานวณ

การคานวณ2.

แทนค่า

1.) มูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA)

NTA ของอดิสร x สัดส่วนการถือหุน้
NTA ของบริษัท
กาไรสุทธิของอดิสร x สัดส่วนการถือหุน้
กาไรสุทธิของบริษัท
มูลค่าที่จา่ ยหรือได้รบั x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัท

781.74 ล้านบาท x 100
1,865.65 ล้านบาท
129.47 ล้านบาท x 100
286.10 ล้านบาท
1,550.00 ล้านบาท. x 100
13,013.16 ล้านบาท

2.) กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน
3.) มูลค่ารวมสิ่งตอบ
แทน
4.) มูลค่าหุน้ ทีบ่ ริษัท
ออกเพื่อชาระ
สินทรัพย์

จานวนหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกเพื่อชาระสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริษัท

ขนาดของ
รายการ
(ร้อยละ)
41.90
45.25
11.91

ไม่สามารถคิดคานวณได้

รายละเอียดข้อมูลการคานวณขนาดรายการ ดังนี ้
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) และกาไรสุทธิของบริษัทและอดิสร ดังนี ้
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ค่าความนิยม
- สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)
กาไรสุทธิ (ย้อนหลัง 12 เดือน)

STARK(1)
13,013.16

อดิสร(2)
1,899.22

893.47
17.22
10,202.18
34.65
1,865.65
286.10

1,117.48
781.74
129.47

หมายเหตุ:
(1) อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ซึ่งปรับปรุ งการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วน (Rights Offering) จานวน 1,322.9 ล้านบาท ดังนี ้
รายการ
ไตรมาส 2/2562 ปรับปรุ ง ไตรมาส 2/2562
(ปรับปรุ ง)
11,690.2
13,013.1
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
1,322.9
10,202.2
10,202.2
หนีส้ นิ รวม
(ล้านบาท)
1,488.0
2,810.9
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)
1,322.9
(2) อ้างอิงจากงบการเงินของอดิสรสาหรับงวด 12 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท
ดีลอยท์ ทูช้ โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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4.2.2

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดและธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เข้าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกั น ”) เนื่องจากกรรมการและ/หรือผูถ้ ื อหุน้ ปั จจุบันของพินวีล 2 นัน้ เป็ นบุคคลที่ เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ใหญ่ และผู้
ควบคุมของบริษัท ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดและธุรกรรมการจัดสรรหุน้ โดยมีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 83.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัท
โดยมีรายละเอียดการคานวณ ดังนี ้
=

4.

มูลค่าที่จา่ ย x 100
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NTA)

=

1,550.00 x 100
1,865.65

=

ร้อยละ 83.08

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา
ภายหลังจากเงื่อนไขในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดตามสัญญาโอนกิจการทัง้ หมดสาเร็จ
ครบถ้วน บริษัทจะซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของพินวีล 2 ซึง่ หมายถึง ทรัพย์สนิ หนีส้ นิ สิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบทัง้ หมดของพินวีล 2 ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทัง้ หมด ซึ่ง รวมถึงหุน้
สามัญจานวน 109,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1,000 บาท ในอดิสรซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ถือหุน้ โดยพินวีล 2
(หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของอดิสร) มีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ 1,550,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยห้า
สิบล้าน) บาท
 รายการสินทรัพย์
ในวันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนกิจการทัง้ หมดของพินวีล 2 ซึง่ ได้แก่
1) หุน้ ทัง้ หมดในอดิสรที่พินวีล 2 ถื อจานวน 109,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท หรือคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยล 99.99 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของอดิสร
2) ทรัพย์สนิ อื่นในงบการเงินที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ
 รายการหนี้สิน
หนีส้ นิ ทัง้ หมดที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ
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5.1

ข้อมูลเกี่ยวกับพินวีล 2 มีรายละเอียดสรุป ได้ดงั นี ้
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท พินวีล 2 จากัด
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company)
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล
0105562104937
วันจดทะเบียนบริษัท
17 มิถนุ ายน 2562
ทุนจดทะเบียน
110,098,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว 110,098,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้
100 บาท
2.
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562
ชื่อ-สกุล
จานวนหุ้น
บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด*
1,100,978
นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
1
นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์
1
รวม
1,100,980

ร้อยละของจานวนหุน้ ทั้งหมด
99.9998
0.0001
0.0001
100.00

หมายเหตุ : * นิติบคุ คลที่นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทัง้ หมด

3. รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
2. นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

4. การประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึง่ มีการถือหุน้ ในบริษัทย่อย ได้แก่
อดิสร
5. ข้อมูลทางการเงินของพินวีล 2
ยังไม่มีการจัดทางบการเงินเนื่องจากเพิ่งจดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2562
5.2

ข้อมูลทั่วไปของอดิสร มีรายละเอียดสรุป ได้ดงั นี ้
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

บริษัท อดิสรสงขลา จากัด
ธุรกิ จหลักเกี่ ยวกับการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล การให้เช่าสินทรัพ ย์
การรับจ้างขนส่งและให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจปิ โตรเลียม
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ที่ตงั้
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว

39/15 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารู ปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา
0905523000291
3 พฤศจิกายน 2523
110,000,000 บาท
110,000,000 บาท

2. ผูถ้ ือหุน้ ของอดิสร ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562
รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

1 บริษัท พินวีล 2 จากัด
2 นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
3 นางปิ ยะชนก ตัง้ คารวคุณ
รวมทั้งสิน

109,998
1
1
110,000

ร้อยละของจานวนหุน้
ทั้งหมด
99.998
0.001
0.001
100.00

3. คณะกรรมการของอดิสร ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562
รายชื่อคณะกรรมการ
1 นางสาวยสบวร อามฤต
2 นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

4. การประกอบธุรกิจ
4.1 ความเป็ นมา
บริษัท อดิสรสงขลา จากัด (“อดิสร”) ก่อตัง้ เมื่อปี 2523 ที่จงั หวัดสงขลา โดยธุรกิจเริม่ แรกได้แก่ การให้บริการด้าน
งานก่อสร้างทั่วไป และต่อไปได้ขยายการดาเนินงานโดยมุ่งเน้น ธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้านทรัพยากร
บุค คล การให้บ ริการเช่าสิน ทรัพย์ และการให้บริก ารอื่น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ธุ ร กิ จปิ โตรเลียม ซึ่ง ที่ ผ่า นมา อดิ สรที่
พัฒนาการที่สาคัญ ดังนี ้
ปี
2523
2525

รายละเอียดที่สาคัญ
ก่อตัง้ บริษัท อดิสรสงขลา จากัด เพื่อดาเนินธุรกิ จให้บริการด้านงานก่อสร้างทั่วไป โดยมี
บุคคลากรที่มีประสบการณ์ดา้ นวิศวกรรม ด้านเทคนิค และด้านสถาปั ตยกรรม
- เริ่มธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล โดยจัดหารบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติ เช่น ช่างสี
แรงงานฝี มือ ช่างเชื่อม พนักงานเกี่ยวกับคลังสินค้า ช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความปลอดภัย เป็ นต้น สาหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม (Oil and gas)
- นอกจากนี ้ อดิสรยังให้บริการด้านบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปิ โตรเลียม เช่น งานสร้าง
และประกอบชิ ้ น ส่ ว น (Fabrication) งานสี (Painting) และงานบ ารั ง รั ก ษาต่ า งๆ
(Maintenance) เป็ นต้น
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ปี

2556

รายละเอียดที่สาคัญ
- ขยายธุรกิจสูก่ าร บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น
งานด้านกฎระเบียบเกี่ ยวกับการจ้างแรงงานทัง้ แรงงานไทยและแรงงานต่างประเทศ
ตลอดจนการให้เช่าคลังสินค้าและโกดังสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการพืน้ เก็บสินค่าต่างๆ เป็ นต้น
อดิสรได้รบั การรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008 ด้าน Quality Assurance จาก Bureau
Veritas Thailand เพื่ อ ให้ค วามมั่น ใจกับ ลูก ค้า ในคุณ ภาพการให้บ ริ ก ารและการพัฒ นา
บุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

4.2 ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
โดยในปั จจุบนั อดิสร มีโครงสร้างรายได้ และการดาเนินธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี ้

รายได้จากการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
รายได้จากการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจปิ โตรเลียม
รายได้คา่ เช่า
รายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
773.0
82.0

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
869.7
80.4

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
1,282.7
86.1

81.5

8.6

121.5

11.2

94.4

6.3

41.1
46.9
942.5

4.4
5.0
100.0

38.6
51.5
1,081.3

3.6
4.8
100.0

51.9
61.2
1,490.3

3.5
4.1
100.0

(1) ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (Manpower services)
อดิสรดาเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลมามากกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้นบุคลากรในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม
(Oil and gas) โดยเฉพาะบุ ค ลากรที่ ต ้อ งท างานบนแท่ น ผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม ซึ่ ง ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผ่า นการฝึ ก อบรมตามที่ ก าหนด โดยอดิ สรได้พัฒ นาบุค ลากรคุณ ภาพใน
หลากหลายลักษณะงาน เช่น งานวิศวกรรม งานก่อสร้าง งานสถาปั ตยกรรม ตลอดจนการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
แรงงานอย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยปั จ จุบัน อดิ สรมี แ รงงานฝี มื อ มากกว่า 750 คน ที่ ใ ห้บ ริก ารลูก ค้า ในอุต สาหกรรม
ปิ โตรเลียม
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ลักษณะการดาเนินธุรกิจที่สาคัญ ได้แก่ การให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การเป็ นตัวกลางในการจัดหา
แรงงานเพื่อเข้าทางานเป็ นพนักงานของลูกค้าเอง (Recruiting services) การจัดหาแรงงานของอดิสรเพื่อให้บริการ
กับลูกค้า (Manpower services) และการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การขออนุญาตทางานในประเทศไทยของ
แรงงานต่างชาติ (Visa and work permits) และบริการด้านการบริการจัดการบัญชีเงินเดือน (Payroll services)
เป็ นต้น

ทัง้ นี ้ อดิสรได้เข้าทาสัญญาการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลกับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม โดย
สัญญาระบุให้ค่สู ญ
ั ญาดังกล่าวต้องเจรจาต่อรองเกี่ยวกับ งบประมาณ จานวนบุคลากร และเงื่อนไขอื่นๆ ทุก 2 ปี
ซึ่งการเจรจาต่อรองครัง้ ต่อไปจะเกิดขึน้ ช่วงปลายปี 2562 โดยที่ผ่านมา อดิสรได้ให้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลแก่
ผูป้ ระกอบการรายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี
นอกจากนี ้ อดิสรได้เล็งเห็นว่า การจัดหาบุคลากรเป็ นปั จจัยสาคัญในการแข่งขัน ด้วยเหตุดงั กล่าว อดิสรจึงได้สร้าง
พันธมิตรและความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาและพืน้ ที่ใกล้เคียง เพื่อลดความเสี่ยงในการ
จัดหาบุคลากร ตลอดจนเพื่อสร้างอาชีพให้กบั ผูค้ นในชุมชน โดยอดิสรจะเปิ ดรับสมัครผูท้ ี่สนใจเพื่อเข้ารับการอบรม
และฝึ ก ฝนทัก ษะให้เ ป็ น แรงงานที่ มีฝีมื อ ตามลัก ษณะงานที่ ลูกค้ากาหนด นอกจากนี ้ อดิ สรมี แ นวทางจัดหา
บุคลากรด้วยวิธีตา่ งๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ในงานด้านแรงงาน (Roadshows) และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึง
กลุม่ คนที่สนใจ เช่น เวบไซต์จดั หางาน และสือ่ สังคมออนไลน์ เป็ นต้น

(2) ธุรกิจการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปิ โตรเลียม (Engineering services)
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อดิสรให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ปิ โตรเลียม เช่น การให้บริการทาความสะอาดเรือและถังนา้ มันบนเรื่อ
(Vessel cleaning) การก่อสร้างชิ น้ งานและการติดตัง้ ชิ น้ งาน (Offshore construction services) และการซ่อม
บารุง (Fabrication and maintenance services) เป็ นต้น โดยกลุม่ ลูกค้า ได้แก่ บริษัทที่ดาเนินธุรกิจปิ โตรเลียม ซึง่
ส่วนใหญ่ จะเป็ น ลูกค้า เจ้าเดียวกับลูกค้าที่อดิสรให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่ม่ นั ใจในคุณภาพบริการและ
คุณภาพผลงานของอดิสร โดยลักษณะงานเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละครัง้
(3) ธุรกิจการให้บริการเช่าสินทรัพย์ (Property rental services)

นอกจากการให้บริการนอกชายฝั่ ง (Off shore services) อดิสรยังให้บริการเช่าสินทรัพย์ ได้แก่ คลังสินค้าและ
อุปกรณ์และเครือ่ งจักร โดยคลังสินค้าตัง้ อยูใ่ นทาเลที่ไม่ไกลจากท่าเทียบเรือในจังหวัดสงขลา เพื่อสะดวกในการขน
ถ่ายสิง่ ของต่างๆ โดยคลังสินค้าของอดิสรมีพนื ้ ที่ให้บริการประมาณ 82,000 ตารางเมตร โดยมีมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยสินค้าตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสร้างมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งสินค้ารับฝากจะมีหลากหลายตัง้ แต่สินค้า
ทั่วไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยสินค้ารับฝากส่วนใหญ่จะเป็ นเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ อดิสร
ยังให้บริการให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องเชื่อม กระเช้า ตูค้ อนเทนเนอร์ สลิง
เครือ่ งอัดอากาศ และเครือ่ งจักรหนัก เป็ นต้น
4.3 ปั จจัยความเสี่ยง
(1) ความเสี่ยงจากการจัดหาบุคลากรที่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
เนื่องจาก อดิสรดาเนินธุรกิจ ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลเป็ นหลัก ดังนัน้ การจัดหาบุคลากรที่ตรงตามที่ลกู ค้า
ต้องการถือเป็ นสิ่งสาคัญในการดาเนินธุรกิจ กล่าวคือ หากอดิสรไม่สามารถจัดหาบุคลากรตามที่ลกู ค้าต้องการ
ภายในเวลากาหนด จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการรับงานของอดิสร
ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม อดิสรได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว ดังนัน้ ที่ผา่ นมาอดิสรได้สร้างพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่ดี
กับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาและพืน้ ที่ใกล้เคียง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากร ตลอดจนเพื่อ
สร้างอาชีพให้กับผูค้ นในชุมชน โดยอดิสรจะเปิ ดรับสมัครผูท้ ี่สนใจเพื่อเข้ารับการอบรมและฝึ กฝนทักษะให้เป็ น
แรงงานที่มีฝีมือ ตามลักษณะงานที่ลกู ค้ากาหนด นอกจากนี ้ อดิสรมีแนวทางจัดหาบุคลากรด้วยวิธีตา่ งๆ เช่น การ
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ประชาสัมพันธ์ในงานด้านแรงงาน (Roadshows) และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจ เช่น เวบไซต์
จัดหางาน และสือ่ สังคมออนไลน์ เป็ นต้น

(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนของค่าจ้างแรงงาน
อดิสรมีทรัพยากรหลัก ได้แก่ บุคลากรและแรงงาน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงงานจะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนและผลประกอบการของอดิสร เนื่องจาก อดิสรได้เข้าทาสัญญาการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลกับ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม โดยคูส่ ญ
ั ญาจะเจรจาต่อรองเกี่ยวกับ งบประมาณ จานวนบุคลากร และ
เงื่อนไขอื่นๆ ทุก 2 ปี ซึง่ หากระหว่างเวลาดังกล่าว ค่าแรงขัน้ ต่ามีการปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของ
อดิสร
อย่างไรก็ตาม อดิสรได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับ งบประมาณ จานวนบุคลากร
และเงื่อนไขอื่นๆ จะเกิดขึน้ ทุก 2 ปี ซึ่งที่ผ่านมาอดิสรได้ติดตามข่าวสารและประเมินสภาวะตลาดแรงงานอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อเจรจาต่อรองอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ประกอบกับระยะเวลาการเจรจาต่อรองทุก 2 ปี ทาให้ผล
กระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวถูกจากัดและสามารบริหารจัดการได้

(3) ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่บรรลุการเจรจาต่อรองกัน
เนื่องจาก อดิสรได้เข้าทาสัญญาการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลกับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม
โดยสัญญาระบุให้คสู่ ญ
ั ญาดังกล่าวต้องเจรจาต่อรองเกี่ยวกับ งบประมาณ จานวนบุคลากร และเงื่อนไขอื่นๆ ทุก 2
ปี ซึง่ หากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงดังกล่าวได้ จะส่งผลกระทบการดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงานของ
อดิสร
อย่างไรก็ตาม อดิสรได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยที่ผ่านมา อดิสรได้ให้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลแก่
ผูป้ ระกอบการรายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี โดยได้พฒ
ั นาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูป้ ระกอบการราย
ดัง กล่า ว ตลอดจนการส่ง มอบบุค ลากรตามลัก ษณะที่ ลูก ค้า ต้อ งงานภายในก าหนดเวลามาอย่า งต่อ เนื่ อ ง
นอกจากนี ้ อดิสรยังได้พฒ
ั นาฝึ กฝนแรงงานให้มีฝีมือและความรู ค้ วามสามารถตลอดเวลา เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทนั ที
(4) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมายและกฎระเบียบต่อการดาเนินธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และ กฎระเบียบ อาจจะส่งผลกระทบต่อ แผนธุรกิจ ต้นทุน และ ใช้จ่าย
การดาเนินธุรกิ จ เช่น การปลี่ยนแปลงค่าแรงขัน้ ต่ า ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
ข้อบังคับ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ อดิสรได้ทาการศึกษาและติดตามการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับ
กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมและดาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ
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4.4 ข้อมูลทางการเงินของอดิสร
อ้า งอิ ง จากงบการเงิ น ของอดิ สร ซึ่ง ตรวจสอบโดยบริษั ท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จ ากัด ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินสาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

12.3

120.3

38.8

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

316.3

352.7

335.5

ต้นทุนการให้บริการรอรับรู ้

3.8

13.4

10.6

18.0

4.3

11.2

4.7
355.2

2.6
493.2

2.4
398.5

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจาที่ใช้เป็ นหลักประกัน

2.0

2.0

2.0

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

0.5

0.5

0.5

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

1.0

-

-

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

650.0

872.7

1,059.13

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

192.4

187.0

179.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

30.7

81.5

62.0

ดอกเบีย้ ค้างรับ

82.7

132.1

191.6

2.3

-

-

961.7
1,316.9

5.6
1,281.4
1,774.7

5.6
1,500.7
1,899.2

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

140

210

268

ตั๋วแลกเงิน

145

184.5

90

หุน้ กู้

110

50

135

100.2

116.1

167.3

58.4

103.4

103.4

-

9.3

9.7

ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จา่ ยรอขอคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่
ถึงกาหนดชะระในหนึ่งปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
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หน่วย : ล้านบาท

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

งบการเงินสาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
12.6
9.1
9.9
556.2
682.5
783.3

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนั้สิน

194.4

393.6

283.5

-

42.9

33.2

7.6

8.1

13.6

202.0
768.3

5.3
439.9
1,122.4

3.9
334.2
1,117.5

110

110

110

110

110

110

6

6

6

536.3

536.3

665.7

652.3
1,782.1

652.3
1,774.7

781.7
1,899.2

ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 110,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1,000.00 บาท
ทุนที่ชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 110,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1,000.00 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

งบกาไรขาดทุน
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

773.0

869.7

1,282.7

81.5

121.5

94.4

รายได้
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
บุคคล
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ปิ โตรเลียม
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หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)
41.1

งบกาไรขาดทุน
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
38.6

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)
51.9

รายได้อื่น
รวมรายได้

46.9
942.5

51.5
1,081.3

61.2
1,490.3

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

663.4

753.1

1,091.9

ต้นทุนการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ปิ โตรเลียม

63.6

78.1

94

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

14.2

10.5

16.0

-

9.0

22.7

2.2

3.1

1.5

0.06

0.06

0.05

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

47.3
790.8

51.2
905.1

49.2
1,275.4

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงิน
ได้

151.7

176.2

214.9

40.2

44.5

50.8

111.5

131.7

164.1

22.3
89.2

28.0
103.7

34.6
129.5

รายได้คา่ เช่า

ต้นทุนการให้เช่า
ต้นทุนการให้เช่าอุปกรณ์
ค่าใช้จา่ ยในการขาย

ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

ทัง้ นี ้ อดิสร ได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยจานวน 4 บริษัท ซึง่ มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)

บริษัทย่อย
บริษัท เอดีเอส โลจิสติคส์ จากัด
บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชันแนล จากัด
บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด
บริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชันนอล จากัด

จดทะเบียนจัดตั้ง
9 กันยายน 2557
14 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562

การประกอบธุรกิจ
ธุรกิจให้เช่าโกดังสินค้า
ยังไม่มีการดาเนินการ
(คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการ
ภายในปี 2563)

บริษัทย่อยของอดิสรแต่ละบริษัท จะให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลในลักษณะเฉพาะ และไม่ทบั ซ้อนกับธุรกิจ
ของอดิสรในปั จจุบนั
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(1) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เอดีเอส โลจิสติคส์ จากัด (“ADSL”) มีรายละเอียดสรุป ได้ดงั นี ้
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั้
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้

บริษัท เอดีเอส โลจิสติคส์ จากัด
ให้บริการเช่าคลังสินค้า
39/15 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารู ปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา
0905557003161
9 กันยายน 2557
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
100 บาท

2. รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ-สกุล
จานวนหุ้น
ร้อยละของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
บริษัท อดิสรสงขลา จากัด
5,099
50.99
บริษัท บี เวฟ จากัด*
4,900
49.00
นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
1
0.01
รวม
10,000
100.00
หมายเหตุ * บริษัท บี เวฟ จากัด ถื อหุน้ โดยนายนรนิติ นันทะเลขา (ร้อยละ 90.0) นายกิ ตติ เตชะทวีกิลกุล
(ร้อยละ 5.0) และนายลีลาวรรณ ศรีดารณพ (ร้อยละ 5.0)
ลาดับ
1
2
3

3. รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
นายวิฑรู ย์ สุรยิ ารังสรรค์
นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์
นายนรนิติ นันทะเลขา
นางกมลวรรณ นันทะเลขา

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. การประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิ จ ให้บริการเช่าคลังสินค้า ในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีพืน้ ที่ให้บริการประมาณ 17,000
ตารางเมตร โดยผูเ้ ช่าเป็ นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม (Oil & gas)
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5. ข้อมูลทางการเงินของ ADSL
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินสาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

0.002

0.002

0.002

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

3.5

5.8

1.5

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1.8
5.3

1.2
6.9

1.7
3.2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

69.2

62.4

55.7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

0.2
69.4
74.7

1.1
63.5
70.4

0.7
56.3
59.6

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

3.4

4.5

3.3

เจ้าหนีก้ ารค้า

6.1

4.3

1.1

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่
ถึงกาหนดชะระในหนึ่งปี

8.6

8.6

6.8

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

4.7
22.8

7.0
24.4

6.1
17.3

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

15.4

6.8

-

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบริษัทร่วมทุน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนั้สิน

26.2
41.6
64.4

26.2
33.0
57.4

26.2
26.2
43.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 10,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ทุนที่ชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 10,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
กาไรสะสม
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หน่วย : ล้านบาท

จัดสรรแล้ว

งบการเงินสาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
-

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

9.3

12.0

15.0

10.3
74.7

13.0
70.4

16.0
59.6

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

งบกาไรขาดทุน
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

12.3

10.9

10.5

9.0

8.0

7.7

-

0.04

-

รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

0.0
21.2

0.0
18.9

0.0
18.2

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการการดาเนินงาน

11.8

11.7

11.0

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

0.2
12.0

1.5
13.2

1.5
12.5

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

9.2

5.7

5.7

ต้นทุนทางการเงิน

2.7

2.7

2.2

กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

6.5

3.0

3.5

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

6.5

0.3
2.7

0.5
3.0

รายได้
รายได้คา่ เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายได้ซอ่ มแซม-บริการ
รายได้จากการชดเชยความเสียหาย

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชันแนล จากัด (“ADSI”) มีรายละเอียดสรุป ได้ดงั นี ้
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั้
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล

บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชันแนล จากัด
ธุรกิ จการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่ นที่เกี่ ยวกับ ธุ ร กิ จ
ปิ โตรเลียม
39/15 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารู ปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา
0905562001898
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วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้

14 มีนาคม 2562
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
100 บาท

2. รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
บริษัท อดิสรสงขลา จากัด
นางสาวยสบวร อามฤต
นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
นายชาญชัย บุญรุง่ เรือง
รวม

จานวนหุ้น
9,997
1
1
1
10,000

ร้อยละของจานวนหุน้ ทั้งหมด
99.97
0.01
0.01
0.01
100.00

3. รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางสาวยสบวร อามฤต
2 นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

4. การประกอบธุรกิจ
ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจปิ โตรเลีย ม โดยมุ่งเน้น
การให้บริการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องต่างๆ โดยคาดว่าจะเริม่ ดาเนินการภายในปี 2563
นอกจากนี ้ เนื่องจาก ADSI ประกอบธุรกิจที่ไม่ตอ้ งใช้เงินทุนสูง ดังนัน้ บริษัทคาดว่าจะไม่มีภาระ
ในการเพิ่มทุนใน ADSI ในอนาคต ทัง้ นี ้ หากบริษัทมีแผนการเพิ่มทุนใน ADSI ในอนาคต บริษัทจะ
ปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
5. ข้อมูลทางการเงินของ ADSI
ยังไม่มีการจัดทางบการเงิน เนื่องจากเพิ่งจดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด (“ADSM”) มีรายละเอียดสรุป ได้ดงั นี ้
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จากัด
ธุรกิ จการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่ นที่เกี่ ยวกับ ธุ ร กิ จ
ปิ โตรเลียม
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ที่ตงั้
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้

39/15 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารู ปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา
0905562001871
14 มีนาคม 2562
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
100 บาท

2. รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562
ลาดับ
ชือ่ -สกุล
1
บริษัท อดิสรสงขลา จากัด
2
นางสาวยสบวร อามฤต
3
นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
4
นายชาญชัย บุญรุง่ เรือง
รวม

จานวนหุ้น
9,997
1
1
1
10,000

ร้อยละของจานวนหุน้ ทั้งหมด
99.97
0.01
0.01
0.01
100.00

3. รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางสาวยสบวร อามฤต
2 นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

4. การประกอบธุรกิจ
ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นที่ เกี่ยวกับธุรกิจปิ โตรเลียม โดยมุ่งเน้น
การให้บ ริก ารจัด หางานให้ค นหางานเพื่ อ ไปท างานเป็ น คนประจ าเรือ ซึ่ง อยู่ร ะหว่า งการขอ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยคาดว่าจะเริม่ ดาเนินการภายในปี 2563
นอกจากนี ้ เนื่องจาก ADSM ประกอบธุรกิจที่ไม่ตอ้ งใช้เงินทุนสูง ดังนัน้ บริษัทคาดว่าจะไม่มีภาระ
ในการเพิ่มทุนใน ADSM ในอนาคต ทัง้ นี ้ หากบริษัทมีแผนการเพิ่มทุนใน ADSM ในอนาคต บริษัท
จะปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
5. ข้อมูลทางการเงินของ ADSM
ยังไม่มีการจัดทางบการเงิน เนื่องจากเพิ่งจดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
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(4) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสซันนอล จากัด (“ADSP”) มีรายละเอียดสรุป ได้ดงั นี ้
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั้
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้

บริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชันนอล จากัด
ธุรกิ จการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นที่เกี่ ยวกับ ธุ ร กิ จ
ปิ โตรเลียม
39/15 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารู ปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา
0905562001880
14 มีนาคม 2562
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
100 บาท

2. รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562
ลาดับ
ชือ่ -สกุล
1
บริษัท อดิสรสงขลา จากัด
2
นางสาวยสบวร อามฤต
3
นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
4
นายชาญชัย บุญรุง่ เรือง
รวม

จานวนหุ้น
9,997
1
1
1
10,000

ร้อยละของจานวนหุน้ ทั้งหมด
99.97
0.01
0.01
0.01
100.00

3. รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางสาวยสบวร อามฤต
2 นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

4. การประกอบธุรกิจ
ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจปิ โตรเลียม โดยมุ่งเน้น
การให้บริการจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ ซึง่ อยูร่ ะหว่างการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ โดยคาดว่าจะเริม่ ดาเนินการภายในปี 2563
นอกจากนี ้ เนื่องจาก ADSP ประกอบธุรกิจที่ไม่ตอ้ งใช้เงินทุนสูง ดังนัน้ บริษัทคาดว่าจะไม่มีภาระ
ในการเพิ่มทุนใน ADSP ในอนาคต ทัง้ นี ้ หากบริษัทมีแผนการเพิ่มทุนใน ADSP ในอนาคต บริษัท
จะปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
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5. ข้อมูลทางการเงินของ ADSP
ยังไม่มีการจัดทางบการเงิน เนื่องจากเพิ่งจดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
5.

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน

เมื่อเงื่อนไขการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดสาเร็จครบถ้วน บริษัทจะชาระค่าตอบแทนการซือ้ และรับ
โอนกิจการทัง้ หมดให้แก่พินวีล 2 เป็ นเงินจานวน 1,550,000,000 บาท ซึง่ มีรายละเอียดการชาระ ดังนี ้
(1) บริษัทจะชาระเงินมัดจาจานวน 200,000,000 บาท ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ลงนามในข้อตกลงเบือ้ งต้น ซึ่ง
คาดว่าการลงนามจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายไม่ได้เข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด พินวีล 2 ตกลงคืนเงินมัด
จาทัง้ จานวนให้แก่บริษัท โดยปราศจากดอกเบีย้ ใด ๆ ภายใน 7 วัน นับแต่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว หรือ วันที่
สัญญาโอนกิจการทัง้ หมดสิน้ สุดลง
(2) บริษัทจะชาระเงินจานวน 1,350,000,000 บาท ณ วันโอนกิ จการทัง้ หมด ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวโดยจะชาระเป็ นเงินสด ซึ่งบริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด จะ
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562
นอกจากนี ้ เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าของสิ่ง ตอบแทน เป็ นมูลค่าตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญาภายใต้
สัญ ญาโอนกิ จการ โดยอ้า งอิ งจากฐานะทางการเงิ น ผลการด าเนิน งาน และตัว เลขทางการเงิ น ที่สาคัญของอดิสร
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้พิจารณาถึงโอกาสในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
บริษัทฯ ประเมินราคาค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในอดิสร โดยพิจารณาจากการดาเนินธุรกิจของอดิสรเป็ นหลัก
รวมถึงพิจารณาว่า บริษัทย่อยทัง้ หลายของอดิสรมิได้มีหนีส้ ินและภาระผูกผันอย่างมีนยั สาคัญ ที่จะส่งผลกระทบทางลบ
ให้แก่บริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่งจัดตัง้ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตซึ่งยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่ได้มีการ
ประกอบกิจการอย่างมีนยั ยะสาคัญ บริษัทฯ จึงยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ (Conservative Basis)
จึงไม่ได้ให้มลู ค่ากับบริษัทย่อยต่าง ๆ ดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนกับข้อมูลการซือ้ ขายและข้อมูลสถิติของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรมใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
หมวดอุตสาหกรรมที่นามาเปรียบเทียบ
ตัวย่อ
RESOURC
TRANS
ENERG

ตลาด
หลักทรัพย์
mai
SET
SET

หมวดธุรกิจ
ทรัพยากร (Resource)
ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistic)
พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)
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ค่า P/E
ของหมวดธุรกิจ
20.3 เท่า
25.1 เท่า
18.5 เท่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เนื่องจาก ไม่มีบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดาเนินธุรกิ จที่คล้ายคลึงกับอดิสร ดังนัน้ บริษั ทจึง
พิจารณาข้อมูลการซือ้ ขายและข้อมูลสถิติ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning ratio : P/E) ของหมวด
อุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง ซึ่งอดิสรดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลสาหรับผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเลียม (Oil & gas) โดยเฉพาะ ซึ่งมีการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานและสาธารณูปโภคหรือ
ทรัพยากร ตลอดจนการขนส่งและโลจิสติกส์
ทั้ง นี ้ แหล่ง ข้อ มูลอ้า งอิง จาก SETSMART ช่ ว งเวลาวัน ที่ 1 มกราคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 27 กัน ยายน 2562 และ
พิจารณาเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในช่วงร้อยละ 20 – 80 ของชุดข้อมูล (20th – 80th Percentile) เพื่อลดผลกระทบของข้อมูลที่
ผิดปกติ
ทัง้ นี ้ เมื่อเปรียบเทียบราคาซือ้ ขายของการเข้าทารายการดังกล่าวที่ 1,550 ล้านบาท กาไรสุทธิตามงบการเงินปี
2561 ของ บริษัท อดิสรสงขลา จากัด จะพบว่าการเข้าทารายการดังกล่าวที่ P/E เท่ากับ 12.0 เท่า ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
แต่ ล ะอุ ต สาหกรรม ทรัพ ยากร (Resource) ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ (Transportation & Logistic) และพลัง งานและ
สาธารณูปโภค (Energy & Utilities) เท่ากับ ร้อยละ (40.9) ร้อยละ (52.2) และ ร้อยละ (35.1) ตามลาดับ
อย่างไรก็ดี การเข้าทารายการในครัง้ นี ้ บริษัท อดิสรสงขลา จากัด จะเสมือนมีเงินสด จากการคืนหนีข้ องกิจการที่
เกี่ยวข้องกันจานวนประมาณ 1,059 ล้านบาท ตามงบการเงินของอดิสร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีกาหนดคืนหนี ้
ดังกล่าวทัง้ หมดภายในไตรมาส 2 ปี 2563 และเมื่อนาเงินสดดังกล่าวมาหักกับมูลค่าการเข้าทารายการในครัง้ นีท้ ี่ 1,550
ล้านบาท จะเสมือนว่า การเข้าทารายการในครัง้ นีเ้ ท่ากับประมาณ 491 ล้านบาท หรือเสมือนว่าการเข้าทารายการดังกล่าว
ที่ P/E เท่ากับ 3.8 เท่า และเสมือนว่าบริษัทฯ จะมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกินกว่า 5 ปี
6.

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา
บริษั ท จะช าระธุ ร กรรมดัง กล่า วเป็ น เงิ น สดจ านวนรวม 1,550,000,000 บาท โดยหัก ด้ว ยเงิ น มัด จ าจ านวน
200,000,000 บาท ดัง นั้น บริษั ท จะชาระส่วนที่เ หลือ จานวน 1,350,000,000 บาท เมื่ อ เงื่ อ นไขบังคับ ก่อนที่
กาหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องสาเร็จ หรือได้รบั การยกเว้น และเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญา
ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยบริษัทได้พิจารณามูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาโดย
อ้างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และตัวเลขทางการเงินที่สาคัญของอดิสร นอกจากนี ้ บริษัทยัง
ได้พิจารณาถึงโอกาสในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

7.

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท
บริษัทฯ เชื่ อว่าการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว จะส่งเสริมให้บริษัท ฯ ได้รบั ประโยชน์จากการเข้าลงทุนในธุรกิ จ
ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี ้
(1) ขยายธุรกิจของบริษัทไปสูธ่ ุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ซึง่ จะนาไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท
และผูถ้ ือหุน้ และช่วยกระจายความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม
(2) เนื่ อ งด้วยอดิสร ด าเนิน ธุร กิ จ Logistic และ จัด หาบุคลากรที่ เกี่ ยวกับ Oil and Gas ซึ่ง จะทาให้บริษัท
สามารถเข้าถึงลูกค้าประเภทดังกล่าวได้มากขึน้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และทาให้ Synergy
24

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เกิดขึน้ เพิ่มเติมและทาให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้
(3) เพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่
มั่นคงและเพิ่มกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทในระยะยาว

8.

แหล่งเงินทุนที่ใช้ และวิธีการชาระสิง่ ตอบแทน
การเพิ่ มทุน โดยการจัด สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แ ก่ผู้ถือ หุน้ เดิ มของบริษัท ฯ ตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น (Rights
Offering) ของบริษัทฯ ประสบความสาเร็จ และเมื่อบริษัทฯ ได้นาเงินเพิ่มทุนจานวนร้อยละ 70 ของจานวนเงินที่
ได้รบั จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปชาระหนีข้ องบริษัทฯ จะเป็ นผลให้บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt to
Equity Ratio) ที่ลดลง ดังนัน้ บริษัทฯ จึงพิจ ารณาลงทุนเพิ่มเติมโดยการกู้ยืม จากสถาบันการเงิ น เพื่อ สร้า ง
ผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อชดเชยกับจานวนหุน้ ที่เพิ่มขึน้
บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินต่าง ๆ สาหรับแหล่งเงินทุนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด
โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาใช้เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินทัง้ หมดเป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับธุรกรรมดังกล่าว ทัง้ นี ้
ขึน้ อยูก่ บั ผลการเจรจากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับวงเงินกูย้ ืม
หากสุดท้ายแล้ว บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน และเงินทุนที่ได้รบั จากการออกและ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เพื่อเข้าลงทุนใน
ธุรกรรมรับโอนกิจการทัง้ หมด บริษัทฯ จะใช้เงินทุนที่ได้รบั จากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนเงินเพิ่มทุน ตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเป็ นส่วนที่ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
และ/หรือ แหล่งเงินทุนในการดาเนินงาน และ/หรือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
โดย ณ ปั จจุบนั ธุรกรรมการลงทุนในอดิสรสงขลาผ่านธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดอยู่ระหว่างขัน้ ตอนการ
ขออนุมตั ิการเข้าทารายการจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดไว้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และ
บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินต่างๆ โดยที่บริษัทฯ อาจพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนสาหรับธุรกรรม
การรับโอนกิจการทัง้ หมดจากการกูย้ ืมสถาบันการเงินทัง้ หมด อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ เข้าทารายการดังกล่าว
แล้วเสร็จ และได้ใช้เงินที่ได้จากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอีย ดที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
73/2558 ข้อ 5 (2) (ก) และ (ข) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชกั ช้า

9.

ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย
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ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดเข้าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
2546 (และที่ ได้มี ก ารแก้ไขเพิ่ มเติ ม) (“ประกาศรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ”) เป็ น การท ารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องของผูม้ ีอานาจควบคุม และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท โดยมีรายละอียดดังนี ้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท พินวิล 2 และอดิสร
1)
2)
3)
4)
5)

ผู้ถอื หุ้น / บริษัท
นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
Stark Investment Corporation Limited*
พินวีล 2
บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ จากัด
นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์

STARK
73.37%
22.23%
-

พินวิล 2
0.005%
99.99%
0.005%

อดิสร
0.01%
99.99%
-

หมายเหตุ : * นิติบคุ คลที่นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทัง้ หมด

รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท พินวีล 2 และอดิสร
รายชื่อ / บริษัท
1) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
2) นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
3) นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
4) นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
5) นายทรงภพ พลจันทร์
6) ม.ล. พิพฒ
ั น์ไชย เพ็ญพัฒน์
7) นายกุศล สังขนันท์
8) นายนิรุทธ เจียกวธัญญู
9) นายกิตติศกั ดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม
10) นายพิเชษฐ์ โล่หช์ นะจิต
11) นางสาวยสบวร อามฤต
12) นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์

STARK
C
I
I
I, V
II, IV
III, IV
III, IV
I, V
V
V
-

หมายเหตุ :
C ประธานกรรมการ
III กรรมการตรวจสอบ
I
กรรมการ
IV กรรมการอิสระ
II
ประธานกรรมการตรวจสอบ V ผูบ้ ริหาร
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พินวิล 2
I
I

อดิสร
I
I
-
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ตามข้อมูลข้างต้น ผูร้ บั โอน (บริษัท) และผูโ้ อน (พินวี ล 2) มีความเกี่ ยวโยงกัน คือ ผูถ้ ื อหุน้ ใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริหารร่วมกัน นอกจากนี ้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียในธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด ได้แก่ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
และนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
10.

เงื่อนไขการเข้าทารายการ
บริษัทต้องขออนุมตั ิการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้อง
ได้รบั คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
นอกจากนัน้ ยังมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
(1)

บริษัทได้รบั ทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของอดิสร และไม่พบผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดอย่างมีนยั สาคัญ

(2)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมตั ิธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่
จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

(3)

ณ วันโอนกิจการทัง้ หมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ หรือถูกทาให้เกิดขึน้ หรือมีเหตุอนั
ควรจะคาดได้ว่าจะเกิ ด ขึน้ ซึ่ง อาจก่ อ ให้เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย สาคัญ ต่อ อดิ สร หรือ
ขัดขวางการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด

(4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของพินวีล 2 มีมติอนุมตั ิการโอนกิจการทั้งหมด
ให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้า
ทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดเสร็จสมบูรณ์

(5)

กิจการที่เกี่ยวข้องกันชาระคืนหนีเ้ งินให้กยู้ ืมระยะยาวที่คงค้างให้กบั อดิสรจานวนไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้าน
บาท

โดยเงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทารายการในครัง้ นี ้ กาหนดให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันต้องชาระคืนเงินกูย้ ืมให้แก่
อดิสรอย่างน้อย 500 ล้านบาทก่อนการเข้าทารายการ เพราะฉะนัน้ เงินกูย้ ืมที่อดิสรจะต้องได้รบั ชาระคืนภายใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงเหลือจานวน 559 ล้านบาท ทัง้ นี ้ การชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาวส่วนที่เหลือจะชาระคืน
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เนื่ อ งจากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าวมีก าหนดการชาระคืน เงิ นกู้ระยะยาว
ดังกล่าวตามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 โดยบริษัทฯ สามารถบรรลุขอ้ ตกลงในการกาหนดให้มีการชาระ
เงินกูย้ ืมดังกล่าวอย่างน้อย 500 ล้านบาทก่อนเข้าทารายการเพื่อลดความเสี่ยงจากการชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาว
ดังกล่าว
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีความกังวลในประเด็นการไม่ได้รบั ชาระเงินคืนส่วนที่เหลือดังกล่าว เนื่องจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันดังกล่าวมีความสามารถในการชาระหนี ้ และบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ในสัญญารับโอนกิจการทัง้ หมดให้กิจการที่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต้องชาระหนีเ้ งินกูย้ ืมคืนให้อดิสรทัง้ หมดภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
ทัง้ นี ้ จานวนเงินที่อดิสรได้รบั จากการคืนหนี ้ บริษัทฯ จะนาไปใช้ในการลดภาระหนีส้ ินจากการกู้ยืมธนาคาร
(แหล่งเงินทุนในการเข้าทารายการในครัง้ นี)้
11.

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้พิจารณาแล้วว่า ธุรกรรมการรับ
โอนกิจการทัง้ หมดนัน้ มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เนื่องจากการ
เป็ นการช่วยขยายธุรกิจของบริษัทไปสูธ่ ุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ซึง่ จะนาไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
บริษัทและผูถ้ ือหุน้ และช่วยกระจายความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ตลอดจนเพิ่มโอกาสใน
การเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ม่นั คงและเพิ่มกระแส
เงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทในระยะยาว
ทัง้ นี ้ สาหรับการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด นัน้ คณะกรรมการได้เชิญกรรมการที่มีสว่ นได้
เสีย ได้แก่ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ และนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ออกจากที่ประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
วาระดังกล่าว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนจานวน 1,550,000,000 บาท บนพืน้ ฐาน
ความรอบคอบและระมัดระวัง (Conservative basis) โดยได้เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนกับข้อมูลซือ้
ขายและข้อมูลสถิติของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยความ
เสีย่ งและแนวทางการป้องกันในการดาเนินธุรกิจของอดิสร

12.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
- ไม่มี -
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