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วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
เร่ือง ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
อา้งถึง 1) มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 2) สารสนเทศของบริษทั สตาร์ค  คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ี

เก่ียวโยงกนั (บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั) เก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด  
 

เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2562  เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3 / 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ซ้ือ
และรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษทั พินวีล 2 จ ากดั (“พินวีล 2”) ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดท่ีพินวีล 2 ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึง
รวมถึงหุ้นสามญัจ านวน 109,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ในบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั (“อดิสร”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยท่ีถือหุ้นโดยพินวีล 2 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของอดิสร มีมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 
1,550,000,000 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยห้าสิบลา้นบาท) รวมถึงการเขา้ท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอ่ืน ๆ และเอกสารอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้ งหมด”) ทั้งน้ี มติท่ีประชุม
คณะกรรมการดงักล่าวอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขให้ประธานกรรมการด าเนินการเจรจาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองการช าระหน้ีคืนเงินกูยื้ม
ระยะยาวท่ีคงคา้งระหว่างอดิสร และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของอดิสร 

นอกจากน้ี ความเห็นเพ่ิมเติมของคณะกรรมการกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยให้คง
หน้ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไวน้ั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าการตกลงให้คงหน้ีระยะยาวท่ีคงคา้ง
กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 นั้น เป็นขอ้ตกลงทางธุรกิจ (Commercial Terms) ซ่ึงสามารถตกลงกนัได้
ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงสัญญาโอนกิจการทั้งหมดมีการก าหนดขอ้ตกลงกระท าการของพินวีล 2 อนัเป็นการลดความ
เส่ียงให้กบับริษทัฯ เช่น พินวีล2 ตกลงจะด าเนินการให้ไม่มีการกูย้ืมเงินระหว่างกนัใดๆ เพ่ิมเติม ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งใด
ของพินวีล2 และ ADS เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯเป็นลายลกัษณ์อกัษรและก าหนดให้พิลวีล 2 ด าเนินการให้กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งช าระหน้ีสินใดๆระหว่างอดิสรและกิจการเก่ียวข้องดงักล่าวทั้งหมดภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ตลอดจนถึง
ขอ้ก าหนดเร่ืองการชดใชค้่าเสียหายในกรณีท่ีบุคคลภายนอกมาเรียกร้องในเหตุใดๆอนัเกิดขึ้น ก่อนวนัโอนกิจการทั้งหมด 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562  ระหว่างบริษทัฯ และ บริษทั พินวีล 2 จ ากดั ไดข้อ้สรุปเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองการช าระ
หน้ีคืนเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีคงคา้งระหว่างอดิสร และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของอดิสร ดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุ้นของพินวีล 2 ตกลงท่ีจะด าเนินการให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง จ ากดั “TAH”ซ่ึงเป็น
บริษทัแม่ของพินวีล 2 ถือหุ้นร้อยละ 99.99%)  ช าระคืนหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งให้กบัอดิสรจ านวนไม่
น้อยกว่า 500 ลา้นบาท (จ านวนหน้ีเงินให้กูยื้มระยะยาวมีมูลค่าประมาณ 1,059 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 
2561ก่อนท่ี บริษทัฯ  จะรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2  



 

2. ส าหรับหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงค้าง และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมด ของ บริษทั TAH จะช าระคืนหน้ีดังกล่าว
ทั้งหมดให้อดิสรภายในไตรมาสท่ีสองของปี 2563 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระเงินมดัจ าจ านวน 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาท) ตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 ภายหลงั
จากท่ีไดล้งนามในหนงัสือขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เร่ือง การเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ระหว่าง STARK และพิน
วีล 2 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 ในกรณีท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด พินวีล 2 ตกลงจะ
คืนเงินมดัจ าทั้งจ านวนให้แก่บริษทัฯ โดยปราศจากดอกเบ้ีย ภายใน 7 วนันบัแต่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว หรือ วนัท่ีสัญญาโอน
กิจการทั้งหมดส้ินสุดลง และเม่ือเง่ือนไขการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดส าเร็จครบถว้น บริษทัจะช าระเงินส่วน
ท่ีเหลือจ านวน 1,350,000,000 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยห้าสิบลา้นบาท) ณ วนัโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสด ซ่ึงบริษทัฯคาดว่า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2562  

กรณีการช าระเงินมัดจ าจ านวน 200,000,000 บาทดังกล่าว คณะกรรมการเห็นว่า เป็นข้อตกลงทางธุรกิจ 
(Commercial Terms) ท่ียอมรับได ้เพราะในกรณีท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเขา้ท าธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด ณ วนัโอนกิจการ
ทั้งหมด เงินมดัจ าจ านวนดงักล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงของการช าระค่าตอบแทน และในกรณีท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ไดเ้ขา้ท า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ บริษทัจะไดรั้บเงินมดัจ าทั้งจ านวนคืนจากพินวีล 2 ภายใน 7 วนั นบัแต่
วนัท่ีสัญญาโอนกิจการทั้งหมดส้ินสุดลง 

นอกจากขอ้สรุปเบ้ืองตน้แลว้ บริษทัฯและ พินวีล 2 ยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลงเก่ียวกบัเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษทั และพินวีล 2 (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงขอ้ตกลงและสัญญาอื่น ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัไดรั้บทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของอดิสร และไม่พบผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอยา่งมีนยัส าคญั  

(2) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

(3) ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอนั
ควรจะคาดไดว่้าจะเกิดขึ้น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่ออดิสร หรือขดัขวาง
การเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของพินวีล 2 มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด
ให้แก่บริษทั รวมถึงการเขา้ท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ขอ้ตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้การเข้าท า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ 

(5) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัช าระคืนหน้ีเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวท่ีคงคา้งให้กบัอดิสรจ านวนไม่นอ้ยกว่า 500,000,000 
บาท (ห้าร้อยลา้นบาท)  

โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนในการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ก าหนดให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งช าระคืนเงินกูยื้มให้แก่อดิสร
อย่างน้อย 500,000,000 บาท (ห้าร้อยลา้นบาท) ก่อนการเขา้ท ารายการ เพราะฉะนั้น เงินกูยื้มท่ีอดิสรจะตอ้งไดรั้บช าระคืน
ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 จึงเหลือจ านวน 559,000,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบเกา้ลา้นบาท) (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561)  และหน้ีสินใดๆ ระหว่างอดิสรและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวทั้งหมด ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ทั้งน้ี การช าระคืน



 

เงินกูร้ะยะยาวส่วนท่ีเหลือจะช าระคืนภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 เน่ืองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมีก าหนดการช าระ
คืนเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าวตามสัญญาภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 โดยบริษทัสามารถบรรลุขอ้ตกลงในการก าหนดให้มีการ
ช าระเงินกูย้ืมดงักล่าวอย่างน้อย 500,000,000 บาท (ห้าร้อยลา้นบาท) ก่อนเขา้ท ารายการเพื่อลดความเส่ียงจากการช าระคืน
เงินกูร้ะยะยาวดงักล่าว ทั้งน้ี กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดงักล่าวไดใ้ห้ค  ามัน่ในการจะช าระเงินคืนส่วนท่ีเหลือดงักล่าวภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

 ทั้งน้ี จ ำนวนเงินท่ีอดิสรไดรั้บจำกกำรคืนหน้ี บริษทัจะน ำไปใชใ้นกำรลดภำระหน้ีสินจำกกำรกูยื้มธนำคำร (แหล่ง
เงินทุนในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในคร้ังน้ี ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำต่อรองกบัสถำบนักำรเงิน โดยอตัรำดอกเบ้ียในกำรกูยื้ม
ในคร้ังน้ีจะน้อยกว่ำอตัรำดอกเบ้ียท่ีอดิสรปล่อยกูใ้ห้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว) โดยบริษทัคำดว่ำจะด ำเนินกำรช ำระ
ภำระหน้ีสินดงักล่ำวภำยในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2563 นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรยงัไดพ้ิจำรณำว่ำภำยหลงัท่ีอดิสรไดรั้บกำรช ำระ
เงินกูค้ืนเต็มจ ำนวนแลว้ จะไม่ส่งผลต่อภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของอดิสรอย่ำงมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกอตัรำดอกเบ้ียรับและ
อตัรำดอกเบ้ียจ่ำยมีอตัรำท่ีใกลเ้คียงกนั กล่ำวคือ เงินจ ำนวนดงักล่ำวสำมำรถน ำไปช ำระคืนเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือลด
ภำระดอกเบ้ียของอดิสร  

คณะกรรมการพิจารรณาพบว่าอดิสรไดมี้นโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนั (เช่น ค่าขนส่ง ค่าบริหารจดัการ และ
เงินให้กู้ยืม เป็นตน้) ท่ีเป็นไปตามหลกัการและเง่ือนไขการค้าทั่วไป (Arem’s length basis) คณะกรรมการจะติดตามและ
ทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดเพื่อให้นโยบายดงักล่าวสอดคลอ้งและเป็นไปตามสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
อย่างระมดัระวงั โดยค่าบริหารจดัการมีลกัษณะเป็นการให้บริการดา้นการบริหารงานต่างๆ เช่น ดา้นการขาย ดา้นการตลาด 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นการเงินและการบญัชี เป็นตน้ จากบริษทัผูถื้อหุ้นใหญ่ให้แก่อดิสร เน่ืองจากผูบ้ริหารและ
ทีมงานส่วนใหญ่มีการบริหารมาจากส่วนกลาง (centerized center) เพื่อลดตน้ทุนท่ีทบัซ้อนกนั โดยมีการคิดค่าบริหารจดัการ
ดงักล่าวประมาณ 1.0 – 1.5 ลา้นบาทต่อเดือน และมีอายสัุญญาปีต่อปี 

  ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่าย 
 (1) รายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท า
รายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
(“ประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 45.25 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
(Net Profit) ซ่ึงเขา้ข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ ซ่ึงขนาดรายการมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสูง
กว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบริษทั (ตามงบการเงินรวมท่ีผา่นการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 62)  
 (2)    รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) เป็นการท ารายการ
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากผูมี้อ านาจควบคุมและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการ
และผูถื้อหุ้นของพินวีล 2 นอกจากน้ี นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ เป็นกรรมการของอดิสร และเป็นผูบ้ริหาร/กรรมการของ 



 

STARK โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ83.08 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษทัฯ และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนั้น บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผย
สารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที พร้อมทั้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบั
การเขา้ท ารายการ และด าเนินการให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการ โดยจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย   

จากหลกัเกณฑ์ขา้งต้น บริษทัฯ จึงได้แต่งตั้งบริษทั เวลแคป แอดไวเซอร่ี จ ากัด (“IFA” หรือ “ท่ีปรึกษาฯ”) เป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั พินวีล 2 จ ากดั (“พินวีล 2”) 
ให้แก่ STARK ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ในคร้ังน้ี ต่อผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาลงมติ 
 ทั้งน้ี  ท่ีปรึกษาฯ ไดพิ้จารณาและศึกษาขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯมีความประสงคจ์ะซ้ือและรับ
โอนกิจการทั้งหมดของบริษทั พินวีล 2 จ ากดั (“พินวีล 2”) ในคร้ังน้ี ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ผลการศึกษาของท่ีปรึกษาฯ ตาม
รายงานฉบบัน้ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ และขอ้มูลท่ีเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไป ในเว็บไซต์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ ไดท้  าการศึกษาโดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ  
 ดงันั้น ความเห็นของท่ีปรึกษาฯ จึงเป็นความเห็นท่ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานของขอ้มูล และเอกสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้ง
และเป็นจริง โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสาระส าคญั ตลอดจนเป็นการพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจและขอ้มูลท่ีเกิดขึ้น
ในขณะท าการศึกษาเท่านั้น รวมถึงการค านวณตวัเลขต่างๆ ในรายงานฉบบัน้ี ตวัเลขทศนิยมท่ีแสดงนั้น อาจเกิดจากการปัด
เศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 2 หรือต าแหน่งท่ี 3 (แลว้แต่กรณี) ท าให้ผลลพัธ์ท่ีค  านวณไดจ้ริงนั้น อาจไม่ตรงกบัตวัเลขท่ีแสดงใน
รายงานฉบบัน้ี 
  

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/


 

 
สารบัญ 

  หน้า 
 ค านิยาม  
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 1 หน้า 1 
ส่วนที่ 2 แนวทางการปฏิบัติงานและข้อมูลท่ีใช้ในการจัดท ารายงาน ส่วนที่ 2 หน้า 1 
ส่วนที่ 3 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ         ส่วนที่ 3 หน้า 1 
 3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ ส่วนท่ี 3 หนา้ 1 
 3.2 วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ ส่วนท่ี 3 หนา้ 4 
 3.3 คู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งและความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สัญญา ส่วนท่ี 3 หนา้ 6 
 3.4 ประเภทและขนาดของรายการ ส่วนท่ี 3 หนา้ 7 
 3.5 รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ไดม้า ส่วนท่ี 3 หนา้ 9 
 3.6 เง่ือนไขการเขา้ท ารายการ   ส่วนท่ี 3 หนา้ 23 
 3.7 แหล่งเงินทนุท่ีใช ้และวิธีการช าระส่ิงตอบแทน   ส่วนท่ี 3 หนา้ 30 

ส่วนที่ 4 ความสมเหตุสมผลของรายการ ส่วนที่ 4 หน้า 1 
 4.1 วตัถุประสงคข์องการเขา้ท ารายการ ส่วนท่ี 4 หนา้ 1 
 4.2 ความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ ส่วนท่ี 4 หนา้ 1 

 4.3 
ขอ้ดีของการท ารายการกบับคุคลเก่ียวโยงกนัเม่ือเทียบกบั
บุคคลภายนอก 

ส่วนท่ี 4 หนา้ 2 

 4.4 
ขอ้เสียของการท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยงกนัเม่ือเทียบกบั
บุคคลภายนอก 

ส่วนท่ี 4 หนา้ 2 

 4.5 ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ ส่วนท่ี 4 หนา้ 3 
 4.6 ขอ้เสียของการเขา้ท ารายการ ส่วนท่ี 4 หนา้ 5 
 4.7       ขอ้ดีของการไม่เขา้ท ารายการ ส่วนท่ี 4 หนา้ 6 
 4.8 ขอ้เสียของการไม่เขา้ท ารายการ ส่วนท่ี 4 หนา้ 6 
 4.9 ความเส่ียงจากการเขา้ท ารายการ ส่วนท่ี 4 หนา้ 7 
 4.10 ผลกระทบภายหลงัการเขา้ท ารายการ ส่วนท่ี 4 หนา้ 8 
 4.11 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาฯ ส่วนท่ี 4 หนา้ 10 

ส่วนที่ 5 การประเมนิมูลค่า ส่วนที่ 5 หน้า 1 

ส่วนที่ 6 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ส่วนที่ 6 หน้า 1 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 สรุปขอ้มูลของบริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
เอกสารแนบ 2 สรุปขอ้มูลของบริษทั พินวีล 2 จ ากดั  
เอกสารแนบ 3 สรุปขอ้มูลของบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั  



 

  หน้า 
เอกสารแนบ 4 สรุปขอ้มูลของบริษทั เอดีเอส โลจีสติคส์ จ ากดั  
เอกสารแนบ 5 สรุปขอ้มูลของบริษทั อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชนัแนล จ ากดั  
เอกสารแนบ 6 สรุปขอ้มูลของบริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั  
เอกสารแนบ 7 สรุปขอ้มูลของบริษทั อดิสรสงขลา โพรเฟสซนันอล จ ากดั  
เอกสารแนบ 8 สรุปรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย ์                                                                   
เอกสารแนบ 9 สอบทานสถานะทางการเงินและสถานะทางกฎหมาย     
เอกสารแนบ 10 งบการเงินตรวจสอบปี 2561 ของบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั                                                                 
   
   
   
   
   



ค านิยาม 

ค านิยาม 
 
ค าย่อ  หมายถึง 
“STARK” หรือ “บริษทัฯ” หรือ 
“ผูจ้ะซ้ือ” หรือ “ผูรั้บโอน”  

: บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

“พินวีล 2” หรือ “ผูจ้ะขาย” หรือ 
 “ผูโ้อน” 

: บริษทั พินวีล 2 จ ากดั 

“สัญญา” : สัญญาโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2  ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 
“อดิสร” หรือ “ADS”  : บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั  
“ADSL” : บริษทั เอดีเอส โลจิสติคส์ จ ากดั 
“ADSI” : บริษทั อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
“ADSM” : บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั 
“ADSP” : บริษทั อดิสรสงขลา โพรเฟสชนันอล จ ากดั 
“TAH” : บริษทั ทีมเอ โฮลดิ้ง จ ากดั 
บริษทัยอ่ยของ ADS : บจก. เอดีเอส โลจิสติคส์ , บจก. อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. อดิสร

สงขลา มารีน, และ บจก. อดิสรสงขลา โพรเฟสชนันอล  
IFA หรือ ท่ีปรึกษาฯ : บริษทั เวลแคป แอดไวเซอร่ี จ ากดั  
ผูป้ระเมินอิสระฯ : บริษทั ศศิภกัด์ิ จ ากดั 
ส านกังาน ก.ล.ต. : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ : 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31
สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 
2547 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ : 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546
ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดัฯ : พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ : พระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) 
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ส่วนท่ี 1 - หนา้ 1 

ส่วนที่ 1 : บทสรุปของผู้บริหาร 

เน่ืองจาก บริษทัฯ มีความสนใจท่ีจะหาธุรกิจเพื่อขยายการลงทุน และเห็นโอกาสทางธุรกิจของบริษทั อดิสรสงขลา 

จ ากดั (“ADS”)  ซ่ึงลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัของอดิสร ไดแ้ก่ การให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล เช่น การเป็นตวักลาง

ในการจดัหาแรงงานเพื่อเขา้ท างานเป็นพนกังานของลูกคา้เอง (Recruiting services) การจดัหาแรงงานของอดิสรเพื่อให้บริการ

กบัลูกคา้ (Manpower services) และการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น การขออนุญาตท างานในประเทศไทยของแรงงานต่างชาติ 

(Visa and work permits) และบริการดา้นการบริการจดัการบัญชีเงินเดือน (Payroll services) ท่ีมีผลประกอบการท่ีดีและมี

ยอดขายท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในดา้นธุรกิจ 

อดิสรให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลมามากกว่า 30 ปี โดยมุ่งเนน้บุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) 

โดยเฉพาะบุคลากรท่ีตอ้งท างานบนแท่นผลิตปิโตรเลียม ซ่ึงตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผ่าน

การฝึกอบรมตามท่ีก าหนด โดยอดิสรไดพ้ฒันาบุคลากรคุณภาพในหลากหลายลกัษณะงาน เช่น งานวิศวกรรม งานก่อสร้าง 

งานสถาปัตยกรรม ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อพฒันาแรงงานอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบนั อดิสรมีแรงงานฝีมือมากกว่า 750 คน 

ท่ีให้บริการลูกคา้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการให้บริการแก่ผูป้ระกอบการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจะ

มีพนกังานประจ าเพียงบางส่วนเพื่อลดภาระการจดัหาแรงงาน โดยผูป้ระกอบการดงักล่าวจะจดัจา้งผูป้ระกอบท่ีให้บริการดา้น

ทรัพยากรบุคคลมในการจดัหาพนักงานและแรงงาน เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลี ยมต้องเน้นความ

ต่อเน่ืองในการด าเนินการและความปลอดภยัเป็นหลกั ดงันั้น พนักงานและแรงงานดา้นต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ี

สามารถจดัหาพนกังานไดท้นัท่วงที นอกจากน้ี พนกังานและแรงงานท่ีจะท างานบนแท่นขุดเจาะจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอบรม

พิเศษทั้งดา้นความรู้และดา้นสภาพจิตใจ ดงันั้น ลกัษณะของสัญญาว่าจา้งจะเป็นในลกัษณะสัญญาประมาณ 2-3 ปี เพ่ือให้ทั้ง

ลูกคา้และผูใ้ห้บริการสามารถปรับเปล่ียนจ านวนพนกังาน ค่าจา้ง และสวสัดิการให้สะทอ้นการด าเนินการ ณ ช่วงเวลาต่างๆ 

บริษัทฯ จึงเห็นศักยภาพว่าการลงทุนใน ADS จะท าให้บริษัทฯ ขยายประเภทของธุรกิจท่ีจะช่วยส่งเสริมผล
ประกอบการในปัจจุบนัของบริษทัฯ เป็นการกระจายความเส่ียงท าให้บริษทัฯสามารถเติบโตและมีความมัน่คงในระยะยาวซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น 

โดยท่ีปรึกษาฯไดแ้สดงรายละเอียดการถือหุ้นของSTARK (ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2562), พินวีล 2 (ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 
2562) และอดิสร (ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2562) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น / บริษัท STARK พนิวีล 2 อดิสร 
1. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 73.37% 0.005% 0.01% 
2. Stark Investment Corporation Limited* 22.23% - - 
3. พินวีล 2 - - 99.99% 
4. บริษทั ทีมเอ โฮลดิ้ง จ ากดั* - 99.99% - 
5. นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย ์ - 0.005% - 

 หมายเหตุ : * นิติบุคคลท่ีนายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมด 

ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่าการเขา้ท ารายการในการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษทั พินวีล2 จ ากดั 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั อดิสร สงขลา จ ากัด จะเป็นการขยายประเภทของธุรกิจ ช่วยส่งเสริมผลประกอบการใน
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ปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นการกระจายความเส่ียง ท าให้บริษัทฯสามารถเติบโตและมีความมั่งคงในระยะยาว ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2562 จึงมีมติ
ให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษทั พินวีล 2 จ ากัด ซ่ึง
หมายถึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดท่ีพินวีล 2 ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีมีในอนาคต ณ วนัโอน
กิจการทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงหุ้นสามญัจ านวน 109,988 หุ้น มูลค่าท่ี ตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ในบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยพินวีล 2 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ของอดิสร มีมูลค่ารวม
ทั้งส้ิน 1,550,000,000 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยห้าสิบลา้นบาท) รวมถึงการเขา้ท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอ่ืน ๆ และ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดดงักล่าว (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) ทั้งน้ี มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการดงักล่าวอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขให้ประธานกรรมการด าเนินการเจรจาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองการช าระหน้ีคืน
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีคงคา้งระหว่างอดิสร และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของอดิสร  

นอกจากน้ี ความเห็นเพ่ิมเติมของคณะกรรมการกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยให้คงหน้ี
เงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไวน้ั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าการตกลงให้คงหน้ีระยะยาวท่ีคงคา้งกบั
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 นั้น เป็นขอ้ตกลงทางธุรกิจ (Commercial Terms) ซ่ึงสามารถตกลงกนัไดใ้น
สัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงสัญญาโอนกิจการทั้งหมดมีการก าหนดขอ้ตกลงกระท าการของพินวีล 2 อนัเป็นการลดความ
เส่ียงให้กบับริษทัฯ เช่น พินวีล2 ตกลงจะด าเนินการให้ไม่มีการกูยื้มเงินระหว่างกนัใดๆ เพ่ิมเติม ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งใด
ของพินวีล2 และ ADS เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯเป็นลายลกัษณ์อกัษรและก าหนดให้พิลวีล 2 ด าเนินการให้กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งช าระหน้ีสินใดๆระหว่างอดิสรและกิจการเก่ียวข้องดงักล่าวทั้งหมดภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ตลอดจนถึง
ขอ้ก าหนดเร่ืองการชดใชค้่าเสียหายในกรณีท่ีบุคคลภายนอกมาเรียกร้องในเหตุใดๆอนัเกิดขึ้น ก่อนวนัโอนกิจการทั้งหมด 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562  ระหว่างบริษทัฯ และ บริษทั พินวีล 2 จ ากดั ไดข้อ้สรุปเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองการช าระ
หน้ีคนืเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งระหว่างอดิสร และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของอดิสร ดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุ้นของพินวีล 2 ตกลงท่ีจะด าเนินการให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง จ ากดั “TAH” ซ่ึงเป็น
บริษทัแม่ของพินวีล 2 ถือหุ้นร้อยละ 99.99%) ช าระคืนหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งให้กบัอดิสรจ านวนไม่น้อย
กว่า 500 ลา้นบาท (จ านวนหน้ีเงินให้กูยื้มระยะยาวมีมูลค่าประมาณ 1,059 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) 
ก่อนท่ี บริษทัฯ  จะรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2  

2. ส าหรับหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวขา้งตน้ท่ีคงคา้งส่วนท่ีเหลือทั้งหมด และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมด ของ บริษทั TAH จะ
ช าระคืนหน้ีดงักล่าวทั้งหมดให้อดิสรภายในไตรมาสท่ีสองของปี 2563 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระเงินมดัจ าจ านวน 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาท) ตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 ภายหลงั
จากท่ีไดล้งนามในหนงัสือขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เร่ือง การเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ระหว่าง STARK และพิน
วีล 2 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 ในกรณีท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด พินวีล 2 ตกลงจะ
คืนเงินมดัจ าทั้งจ านวนให้แก่บริษทัฯ โดยปราศจากดอกเบ้ีย ภายใน 7 วนันบัแต่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว หรือ วนัท่ีสัญญาโอน
กิจการทั้งหมดส้ินสุดลง และเม่ือเง่ือนไขการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดส าเร็จครบถว้น บริษทัจะช าระเงินส่วน
ท่ีเหลือจ านวน 1,350,000,000 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยห้าสิบลา้นบาท) ณ วนัโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสด ซ่ึงบริษทัฯคาดว่า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2562 
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นอกจากขอ้สรุปเบ้ืองตน้แลว้ บริษทัฯและ พินวีล 2 ยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลงเก่ียวกบัเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษทั และพินวีล 2 (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงขอ้ตกลงและสัญญาอื่น ๆ และ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัไดรั้บทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของอดิสร และไม่พบผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอยา่งมีนยัส าคญั   

(2) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 
และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

(3) ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอนัควรจะ
คาดไดว่้าจะเกิดขึ้น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่ออดิสร หรือขดัขวางการเขา้ท า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของพินวีล 2 มีมติอนุมติัการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่
บริษทั รวมถึงการเขา้ท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ขอ้ตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การเขา้ท าธุรกรรมการรับโอน
กิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ 

(5) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันช าระคืนหน้ีเงินให้กูยื้มระยะยาวท่ีคงค้างให้กบัอดิสรจ านวนไม่น้อยกว่า 500,000,000 
บาท (ห้าร้อยลา้นบาท)  

โดยเง่ือนไขบังคบัก่อนในการเข้าท ารายการในคร้ังน้ี มีสาระส าคญัคือก าหนดให้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายถึง 

TAH)ตอ้งช าระคืนเงินกูยื้มให้แก่อดิสรอย่างน้อย 500,000,000 บาท (ห้าร้อยลา้นบาท) ก่อนการเขา้ท ารายการ เพราะฉะนั้น 
เงินกูย้ืมท่ีอดิสรจะตอ้งไดรั้บช าระคืนภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 จึงเหลือจ านวน 559,000,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบเกา้
ลา้นบาท) (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) และหน้ีสินใดๆ ระหว่างอดิสรและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวทั้งหมด ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ทั้งน้ี การช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวส่วนท่ีเหลือจะช าระคืนภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 เน่ืองจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่าวมีก าหนดการช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าวตามสัญญาภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 โดยบริษทั
สามารถบรรลุขอ้ตกลงในการก าหนดให้มีการช าระเงินกูย้ืมดงักล่าวอยา่งนอ้ย 500,000,000 บาท (ห้าร้อยลา้นบาท) ก่อนเขา้
ท ารายการเพื่อลดความเส่ียงจากการช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าวทั้งน้ี กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดงักล่าวไดใ้ห้ค  ามัน่ในการจะช าระ
เงินคืนส่วนท่ีเหลือดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ทั้งน้ี จ ำนวนเงินท่ีอดิสรไดรั้บจำกกำรคืนหน้ี บริษทัจะน ำไปใชใ้นกำรลดภำระหน้ีสินจำกกำรกูยื้มธนำคำร (แหล่ง
เงินทุนในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในคร้ังน้ี ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำต่อรองกบัสถำบนักำรเงิน โดยอตัรำดอกเบ้ียในกำรกูยื้ม
ในคร้ังน้ีจะน้อยกว่ำอตัรำดอกเบ้ียท่ีอดิสรปล่อยกูใ้ห้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว) โดยบริษทัคำดว่ำจะด ำเนินกำรช ำระ
ภำระหน้ีสินดงักล่ำวภำยในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2563 นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรยงัไดพ้ิจำรณำว่ำภำยหลงัท่ีอดิสรไดรั้บกำรช ำระ
เงินกูค้ืนเต็มจ ำนวนแลว้ จะไม่ส่งผลต่อภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของอดิสรอย่ำงมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกอตัรำดอกเบ้ียรับและ
อตัรำดอกเบ้ียจ่ำยมีอตัรำท่ีใกลเ้คียงกนั กล่ำวคือ เงินจ ำนวนดงักล่ำวสำมำรถน ำไปช ำระคืนเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือลด
ภำระดอกเบ้ียของอดิสร  
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คณะกรรมการพิจารรณาพบว่าอดิสรไดมี้นโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนั (เช่น ค่าขนส่ง ค่าบริหารจดัการ และ
เงินให้กู้ยืม เป็นตน้) ท่ีเป็นไปตามหลกัการและเง่ือนไขการค้าทั่วไป (Arem’s length basis) คณะกรรมการจะติดตามและ
ทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดเพื่อให้นโยบายดงักล่าวสอดคลอ้งและเป็นไปตามสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
อย่างระมดัระวงั โดยค่าบริหารจดัการมีลกัษณะเป็นการให้บริการดา้นการบริหารงานต่างๆ เช่น ดา้นการขาย ดา้นการตลาด 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นการเงินและการบญัชี เป็นตน้ จากบริษทัผูถื้อหุ้นใหญ่ให้แก่อดิสร เน่ืองจากผูบ้ริหารและ
ทีมงานส่วนใหญ่มีการบริหารมาจากส่วนกลาง (centerized center) เพื่อลดตน้ทุนท่ีทบัซ้อนกนั โดยมีการคิดค่าบริหารจดัการ
ดงักล่าวประมาณ 1.0 – 1.5 ลา้นบาทต่อเดือน และมีอายสัุญญาปีต่อปี 

 ภายหลงัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ พินวีล 2 จะด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั
เพ่ือให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเวน้ภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และช าระบญัชีเพ่ือคืนทุน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ พินวีล 2  ทั้งน้ี โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ ก่อนการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ี
เก่ียวโยงกันฯ และภายหลงัการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกันฯ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพ
ต่อไปน้ี 
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โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างธุรกิจ ณ ปัจจบุัน ของ STARK และ พนิวีล 2 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก. พินวีล 2 

บจก. อดิสร สงขลำ 
(“ADS”) 

บจก. เอดีเอส 
โลจิสติคส์ 
(“ADSL”) 

บจก. อดิสรสงขลำ 
อินเตอร์เนชัน่แนล  

(“ADSI”) 

บจก. อดิสร
สงขลำ มำรีน 
(“ADSM”) 

 

บจก. อดิสรสงขลำ 
โพรเฟสชนันอล 

(“ADSP”) 

 

99.998%
% 

50.99%*
% 

99.97% 99.97% 99.97% 

บจก.ทีมเอโฮลดิ้ง 

99.99% 

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 

99.99% 

0.57% 2.96% 22.23% 

นายวนรัชต์   
ตั้งคารวคุณ 

Stark Investment 

Corporation Limited 
 นาย รีวิน เพทายบรรลือ 

UOB KAY HIAN 
PRIVATE  LIMITED 

STARK 

บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ำกดั 
(PDTL Trading) 

บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์อินเตอร์เนชัน่
แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (PDITL) 

บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อค จ ำกดั 
(TCR) 

73.37% 

99.28% 49.00% 

20.00% 5.00% 

หมำยเหตุ: * ผูถ้ือหุ้น 49.00% ของ ADSL เป็นผูถ้ือหุ้นรำยอ่ืน คือบริษทั บีเวฟ จ ำกดั ไม่เป็นบุคคลเกียว

ขอ้งกนักบั  STARK และ ADS 
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โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างธุรกิจ หลัง รับโอนกิจการท้ังหมด ของ พนิวีล 2 ให้กบับริษัท STARK 

 

บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์อินเตอร์
เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

(“PDITL”) 

บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ำกดั 
(“PDTL Trading”) 

บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด 
จ ำกดั (“TCR”) 

 

99.28% 49.00% 

20.00 % 5.00 % 

บจก. อดิสร สงขลำ 
(“ADS”) 

บจก. เอดีเอส โลจิ
สติคส์ 

(“ADSL”) 

บจก. อดิสรสงขลำ 
อินเตอร์เนชัน่แนล  

(“ADSI”) 

บจก. อดิสร
สงขลำ มำรีน 
(“ADSM”) 

 

บจก. อดิสรสงขลำ 
โพรเฟสชนันอล 

(“ADSP”) 

 

50.99%* 99.97% 99.97% 99.97% 

99.99% 

STARK 

0.57% 2.96% 22.23% 73.37% 

นายวนรัชต์   
ตั้งคารวคุณ 

Stark Investment 
Corporation Limited 

นาย รีวิน เพทายบรรลือ 
UOB KAY HIAN PRIVATE  

LIMITED 

หมำยเหตุ: * ผูถ้ือหุ้น 49.00% ของ ADSL เป็นผูถ้ือหุ้นรำยอ่ืน คือบริษทั บีเวฟ จ ำกดั ไม่เป็นบุคคลเกียว

ขอ้งกนักบั  STARK และ ADS 
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 ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่าย 
 (1) รายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน

การท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม)(“ประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 45.25 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน (Net Profit) ซ่ึงเขา้ข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ ซ่ึงขนาดรายการมูลค่าเท่ากบัร้อย
ละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบริษทั (ตามงบการเงินรวมท่ีผา่นการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 62) 
 (2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการ

ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 

2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) เป็นการท า

รายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากผูมี้อ  านาจควบคุมและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ นายวนรัชต ์ ตั้งคารวคุณ เป็น

กรรมการและผูถื้อหุ้นของพินวีล 2 นอกจากน้ี นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ เป็นกรรมการของอดิสร และเป็นผูบ้ริหาร/

กรรมการของ STARK โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ83.08 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 

3.00 ของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ และมากกว่า 20.00 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ี

ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที พร้อมทั้งแตง่ตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้

ความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการ และด าเนินการให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการ โดยจะตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

สรุปรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

จากการท่ีบริษทัฯเขา้ท าธุรกรรมการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดส าเร็จครบถว้น 
บริษทัฯจะซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของพินวีล 2 ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงหุ้นสามญัจ านวน 109,998 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ในอดิสรซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยพินวีล 2 (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนของอดิสร) มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,550,000,000 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยห้าสิบลา้นบาท) 

• รายการสินทรัพย์ 
ในวนัโอนกิจการ บริษทัจะรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ซ่ึงไดแ้ก่ 
(1) หุ้นทั้งหมดในอดิสรท่ีพินวีล 2 ถือจ านวน 109,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของอดิสร 
(2) ทรัพยสิ์นอื่นๆในงบการเงินท่ีมีอยู ่ณ วนัโอนกิจการ 

• รายการหนีสิ้น  ตามสัญญาการรับโอนกิจการทั้งหมดของ พินวีล 2  ระบุว่า “ไม่มีภาระหนีสิ้น” 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

ส่วนท่ี 1 - หนา้ 7 

หมายเหตุ: การรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ในคร้ังน้ี ทางบริษทั ADS มีเงินให้กูยื้มแก่ TAH จ านวน 
1,059 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ 31 ธันวาคม 2561) โดยไม่มีหลกัประกนั และมีการคิดดอกเบ้ีย เท่ากบั MLR ต่อปี 
หรือ ประมาณ 6.25% ต่อในปัจจุบนั 
 

ท่ีปรึกษาฯ ไดส้รุปขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการรับโอนกิจการ ของ พินวีล 2 และบริษทัอดิสร และบริษทัยอ่ย ท่ี 
ADS ถือหุ้น สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท พนิวีล 2 จ ากัด 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 10) 
 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท เอดีเอส โลจีสติคส์ จ ากัด (“ADSL”) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)  
สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (“ADSI”)  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากัด (“ADSM”)  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 
สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสซันนอล จ ากัด (“ADSP”)  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) 

สรุปรายละเอียดของสัญญาการรับโอนกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
คู่สัญญา 1)  บริษทั พินวีล 2 จ ากดั (ผูโ้อน) 

2)  บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ผูรั้บโอน) 
วนัท่ีในสัญญา ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 
การรับโอนกิจการ -รายละเอียดทรัพย์สินการรับโอนกิจการ 

1)  กิจการทั้งหมดของบริษทั พินวีล 2 จ ากดั (“พินวีล 2”) ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ 
หน้าท่ี และความรับผิดทั้งหมดท่ีพินวีล 2 ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัท่ี
โอนกิจการทั้งหมด 

2)  หุ้นสามญัจ านวน 109,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ในบริษทั อดิสรสงขลา 
จ ากดั (“อดิสร”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยพินวีล 2 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ของอดิสร (เลขหมายของหุ้นเลขท่ี 1-9900, เลขท่ี 
9901-9949, เลขท่ี 9951- 9999, และเลขท่ี 10001-110000 

3)  ส่วนหน้ีสินตามสัญญา ระบุว่า  “ไม่มี” 
มูลค่าการโอนและรับโอน
กิจการ 

มูลค่าทั้งส้ิน 1,550,000,000 บาท 

การช าระเงิน 1) เงินมัดจ า บริษทัฯจะช าระเงินมดัจ า จ านวน 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาท) โดย
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ผูรั้บโอนไดช้ าระให้แก่ผูโ้อนแลว้ เม่ือวนัที 7 ตุลาคม 2562    
ทั้งนี้ หากสัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดตาม ขอ้12 (เลิกสัญญา) ของสัญญาฉบบัน้ี ผูโ้อนตกลงคืน
เงินมดัจ าทั้งจ านวนให้แก่ผูรั้บโอน โดยปราศจากดอกเบ้ียใดๆ ภายใน 7 วนั นับแต่วนัท่ี
สัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลง 
 

2)  ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ เม่ือการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดส าเร็จครบถว้น 
บริษทัฯจะช าระเงินจ านวน 1,350,000,000 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยห้าสิบลา้นบาท) ณ วนั
โอนกิจการทั้งหมด โดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารตามรายละเอียดท่ีผูโ้อนแจง้ให้ผูรั้บ
โอนทราบล่วงหนา้ เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือช าระดว้ยแคชเชียร์เช็คส่ังจ่ายผูโ้อน 

การช าระค่าธรรมเนียม 
ต่างๆ  

ผูโ้อนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกบัการโอน
กิจการทั้งหมดภายใตสั้ญญาน้ี 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน ก) การโอนกิจการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุดงัต่อไปน้ี 
ส าเร็จครบถว้นก่อนหรือภายในวนัโอนกิจการ 

1. เง่ือนไขบังคับก่อนทั่วไป (ข้อความจากเอกสารแนบท้าย 2 ของสัญญา) 
1. ไม่มีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัของหน่วยงานราชการท่ีประกาศหรืออยูร่ะหว่างการประกาศใช ้

ซ่ึงห้ามมิให้มีการโอนกิจการทั้งหมด   
2. ไม่มีการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีใด ๆ ไม่ว่าผูรั้บโอน หรือ ผูโ้อน หรือ ADS จะเป็นโจทก์

หรือจ าเลยก็ตาม ซ่ึงจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญาน้ี 
รวมทั้งไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย หรือการด าเนินการโดยบุคคลใด ๆ เพ่ือโตแ้ยง้
การท าธุรกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาน้ี  

3. ผูรั้บโอนรับทราบผลการตรวจสอบสถานะของทางดา้นกฎหมายและการเงิน และไม่พบ
ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี 
 

2. เง่ือนไขบังคับก่อนท่ีเป็นความรับผิดชอบของผู้โอน (พนิวีล 2) 
2.1 ค ารับรองและรับประกนัของผูโ้อนถูกตอ้งแทจ้ริงทุกประการ  
2.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของผูโ้อน มีมติอนุมัติใน

เร่ืองดงัต่อไปน้ี  
- การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผูรั้บโอนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น

สัญญาน้ี 
- การเขา้ท าสัญญาฉบบัน้ีกบัผูรั้บโอน และ 
- การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือปฏิบติัตามหนา้ท่ีของผูโ้อนตามสัญญาฉบบัน้ีและเพ่ือให้

การโอนกิจการทั้งหมดเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
2.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ ADS และ/หรือ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ ADS 

(แลว้แต่กรณี) มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- การโอนหุ้น ADS ท่ีถือโดยผูโ้อน ให้แก่ผูรั้บโอน อนัเน่ืองจากธุรกรรมการโอน

กิจการทั้งหมด 
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- การเปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจลงนามส่ังจ่ายบญัชีธนาคารของบริษทัตามท่ีผูรั้บโอน
ก าหนด  

- การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษทัตามท่ีผูรั้บโอนก าหนด 
- การเปล่ียนแปลงอ านาจกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามท่ีผูรั้บโอน

ก าหนด 
2.4 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ย (ADSL, ADSI, ADSM, และ ADSP) และ/

หรือ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย (แลว้แต่กรณี) มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- การเปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจลงนามส่ังจ่ายบญัชีธนาคารของบริษทัตามท่ีผูรั้บโอน

ก าหนด 
- การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษทัตามท่ีผูรั้บโอนก าหนด 
- การเปล่ียนแปลงอ านาจกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามท่ี ผู้รับโอน

ก าหนด 
2.5 ผูโ้อนด าเนินการให้ TAH คืนหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีคงคา้ง ทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย ให้แก่ 

ADS เป็นจ านวนเงินตน้ไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยลา้นบาท) พร้อมมีหนงัสือ
ลงนามโดย ADS และส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระคืนหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวดงักล่าว เพ่ือ
ยืนยนัว่า TAH ช าระหน้ีเงินกูยื้มจ านวนดงักล่าวแลว้ครบถว้น 
 

3. เง่ือนไขบังคับก่อนท่ีเป็นความรับผิดชอบของผู้รับโอน (STARK) 
3.1 ค ารับรองและค ารับประกนัของผูรั้บโอนถูกตอ้งแทจ้ริงทุกประการ  
3.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของผูรั้บโอน มีมติอนุมติัใน

เร่ืองดงัต่อไปน้ี  
- การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดจากผูโ้อน 
- การเขา้ท าสัญญาฉบบัน้ีกบัผูโ้อน และ 
- การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติตามหน้าท่ีของผูรั้บโอนตามสัญญาฉบับน้ีและ

เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

หมายเหตุ: โดยเง่ือนไขการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะสมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3/2562 ในการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยง 
ซ่ึงจะจดัขึ้นในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
 
ขอ้เง่ือนไขบงัคบัก่อน (เพ่ิมเติม) 

ข) การยกเวน้หรือสละสิทธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลายขอ้ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี
อนัต้องปฏิบัติของคู่สัญญาฝ่ายใด จะมีผลบังคับก็ต่อเม่ือคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ท า
หนงัสือยกเวน้หรือสละสิทธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลายขอ้ดงักล่าว
ซ่ึงลงนามโดยถูกต้องครบถว้นให้แก่คู่สัญญาฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัเง่ือนไขบังคบั
ก่อนดงักล่าว เวน้แต่ในขอ้ 2.5 ตามเอกสารแนบทา้ย 2 ของสัญญาฉบบัน้ี (หรือ ขอ้ 2.5 
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ในส่วนเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเป็นความรับผิดชอบของผูโ้อน (พินวีล 2) ในตารางน้ี) ซ่ึง
คู่สัญญาตกลงและรับทราบว่าเง่ือนไขบงัคับก่อนดงักล่าวไม่สามารถไดรั้บการยกเวน้
หรือสละสิทธิได ้
ทั้ งน้ี  การท่ีผู ้โอนได้รับการยกเวน้หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อน
ดงักล่าวขา้งตน้น้ีไม่เป็นการตดัสิทธิผูรั้บโอนท่ีจะเรียกร้องให้ผูโ้อนปฏิบติัตามเง่ือนไข
บงัคบัก่อนท่ีไดรั้บการยกเวน้หรือผอ่นผนัดงักล่าวในภายหลงัวนัโอนกิจการและภายใต้
เง่ือนไขและหลกัเกณฑต์ามท่ีพิจารณาเห็นสมควร 

ค) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามทุกอย่างอย่างดีท่ีสุด  และโดยสุจริตเพื่อให้
เง่ือนไขบังคบัก่อนรวมทั้งภาระหน้าท่ีและค ารับรองท่ีให้ไวต้ามสัญญาน้ี ไดมี้การ
ปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งครบถว้นก่อนวนัโอนกิจการ 

ง) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายห น่ึงทราบ ใน
เหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะขดัขวางหรืออาจจะขดัขวางให้เง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จก่อน 
หรือในวนัโอนกิจการ โดยจะเปิดเผยในทนัทีท่ีทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว  

จ) ในกรณีท่ีเง่ือนไขบังคบัก่อนยงัไม่ส าเร็จ หรือไม่ไดรั้บการผ่อนผนัโดยคู่สัญญาท่ีมี
สิทธิท่ีจะผ่อนผนัภายในวนัโอนกิจการ คู่สัญญาท่ีมีสิทธิท่ีจะผ่อนผนัมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบบัน้ี โดยบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ 

เง่ือนไขส าคญัอื่นๆ ข้อตกลงกระท าการของผู้โอน 
1) นบัแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาจนถึงวนัโอนกิจการ ผูโ้อนตกลงจะด าเนินการให้ไม่มี

การกูย้ืมเงินระหว่างกนัใดๆเพ่ิมเติม ระหว่าง TAH หรือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ของผู ้
โอน และ ADS เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากผูรั้บโอนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2) ผูโ้อนตกลงว่า ผูโ้อนจะด าเนินการให้ TAH คืนหน้ีเงินกูยื้มระยาวท่ีคงคา้งทั้งเงินตน้
และดอกเบ้ียทั้งหมดให้แก่ ADS ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 พร้อมมีหนงัสือลง
นามโดย ADS และมีส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระคืนหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวดงักล่าว
เพื่อยืนยนัว่า TAH ไดช้ าระหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวทั้งหมดครบถว้นแลว้ 

การชดใชค้่าเสียหาย - คู่สัญญาท่ีชดใชค้่าเสียหายตกลงท่ีจะชดใชค้่าเสียหายตามท่ีคู่สัญญาท่ีไดรั้บการชดใช้
คา่เสียหายเรียกร้องภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากคู่สัญญา
ท่ีไดรั้บการชดใชค้่าเสียหาย 

- เง่ือนไขการชดใชค้่าเสียหาย 
(1) เม่ือคู่สัญญาท่ีไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายตอ้งการเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญา

น้ี คู่สัญญาท่ีไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายจะตอ้งแจง้แก่คู่สัญญาท่ีชดใช้
ค่าเสียหายเป็นหนงัสือระบรุายละเอียดของการเรียกร้อง รวมทั้งจ านวน
ค่าเสียหายท่ีเรียกร้อง  

(2) ในกรณีท่ีบคุคลภายนอกเรียกร้องค่าเสียหายต่อผูรั้บโอนหรือ ADS เน่ืองจาก    
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัโอนกิจการ ผูรั้บโอนจะแจง้ให้ผูโ้อนทราบโดยเร็ว
ภายหลงัจากไดรั้บทราบอยา่งเป็นทางการซ่ึงการเรียกร้องจากบคุคลภายนอก 
และผูโ้อนตกลงท่ีจะใหข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ผูรั้บโอน และคู่สัญญา
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ทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการต่อสู้ หรือโตแ้ยง้ขอ้เรียกร้อง
ดงักล่าว โดยในกรณีท่ีผูรั้บโอนหรือ ADS ตอ้งชดใชค้  ่าเสียหายใหแ้ก่
บุคคลภายนอก ผูโ้อนตกลงท่ีจะชดใชค้่าเสียหายดงักล่าว  

(3) การเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาน้ี คู่สัญญาท่ีไดรั้บการชดใชค้่าเสียหาย
จะตอ้งกระท าภายใน 1 (หน่ึง) ปีนบัจากวนัโอนกิจการ  

(4) ความรับผิดของผูโ้อนภายใตสั้ญญาน้ี ผูโ้อนจะรับผิดไม่เกินมูลค่าของ
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด  

การเลิกสัญญา  
(เหตุผิดสัญญา) 

- สัญญาฉบบัน้ีอาจถูกยกเลิกไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์อยา่งใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยการ
บอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์ 
(1) ผูโ้อนไม่ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นวนัโอนกิจการท่ีจะด าเนินการโอน
กิจการทั้งหมดให้แก่ผูรั้บโอน (ตาม ขอ้ 4.1 .ในสัญญาฯ) ก่อน หรือภายในวนัโอน
กิจการ ผูรั้บโอนมีสิทธิเลิกสัญญาน้ีโดยการบอกกล่าวไปยงัผูโ้อน  
(2) ผูรั้บโอนไม่ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นวนัโอนกิจการท่ีจะด าเนินการ
โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผูโ้อน (ตาม ขอ้ 4.2 .ในสัญญาฯ) ก่อน หรือภายในวนัโอน
กิจการ ผูโ้อนมีสิทธิเลิกสัญญาน้ีโดยก ารบอกกล่าวไปยงัผูรั้บโอน  
(3) ในกรณีท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนยงัไม่ส าเร็จ หรือไม่ไดรั้บการผอ่นผนัโดยคู่สัญญาท่ี
มีสิทธิท่ีจะผ่อนผนัภายในวนัโอนกิจการ คู่สัญญาท่ีมีสิทธิท่ีจะผ่อนผนัมีสิทธิเลิก
สัญญาฉบบัน้ี โดยการบอกกล่าวไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  
(4) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญาในขอ้ท่ีเป็นส าระส าคญั และคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึง ไดบ้อกกล่าวเป็นหนงัสือให้แกไ้ขแลว้ไม่ด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 
30 (สามสิบ) วนั นับจากวนัท่ีได้รับค าบอกกล่าว คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ได้ผิดสัญญามี
สิทธิเลิกสัญญาน้ีโดยก ารบอกกล่าวไปยงัคู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญา  
(5)ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของหน่วยราชการซ่ึงเป็นผลให้ไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงขอ้ใดขอ้หน่ึงในสัญญาได้ ทั้งน้ี ขอ้ตกลงนั้นเป็นขอ้ท่ี
เป็นส าระส าคญัของสัญญาน้ี เม่ือเกิดกรณีดงักล่าวขา้งตน้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมี
สิทธิเลิกสัญญาน้ีโดยการบอกกล่าวไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่าย 

  
คดีข้อพพิาททางกฎหมายของบริษัทอดิสร และบริษัทย่อย 

 ณ ปัจจุบนั อดิสรและบริษทัย่อย ไม่มีคดีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งและอาญา หรือถูกพิทกัษ์
ทรัพย ์ท่ีจะส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการเขา้ท าธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมด 

ความเห็นที่ปรึกษาฯ 
 ท่ีปรึกษาฯ เห็นว่าสัญญาฉบับน้ีเป็นการโอนกิจการทั้งหมดของ พินวีล 2 ให้แก่บริษัทฯ โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนในการโอนกิจการทั้ งหมด (Entire Business Transfer) ตามแนวทางท่ีก าหนดในประมวลรัษฎากรกรเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทฯปฏิบัติตามสัญญาฯฉบับน้ีเก่ียวกับหน้าท่ีของผูรั้บโอน ทั้งน้ีมี
สาระส าคญัในเง่ือนไขส าคญัอื่นๆท่ีให้ผูโ้อนจะด าเนินการให้ TAH คืนหน้ีเงินกูยื้มระยาวท่ีคงคา้งทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย
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ทั้งหมดให้แก่ ADS ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ เห็นว่าเป็นประเด็นส าคญัท่ีสามารถลดความเส่ียงต่อการ
ไม่ไดรั้บช าระเงินให้กูย้ืมระยะยาว และอาจกระทบต่อฐานะของ ADS  

ในการเขา้ท ารายการคร้ังน้ี สามารถสรุปขั้นตอนในการท ารายการไดด้งัน้ี 
ขั้นตอนการปฏิบตัิและระยะเวลาในการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ระหว่าง STARK  และ พนิวลี 2 

ล าดับที ่ วันที ่ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

 1.      การด าเนินการก่อนการโอนกิจการทั้งหมดของ พนิวลี 2 

1.1 30-ก.ย.-62 STARK ประชุมคณะกรรมการอนุมติัเร่ืองการรับโอนกิจการทั้งหมดของ พินวีล 2 

1.2 4-ต.ค.-62 
มีหนงัสือขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เร่ือง การเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ พินวีล 2 
ระหว่าง STARK และ พินวีล 2 

1.3 7-ต.ค.-62 
STARK ช าระเงินมดัจ าตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดจ านวน 200,000,000 บาท 
ให้แก่ พินวีล 2 

1.4 29-พ.ย.-62 
STARK ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2562 เร่ือง การรับโอนกิจการทั้งหมดของ 
พินวีล 2 และ เปิดเผยมติท่ีประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

1.5 ก่อน หรือ ในวนัท่ีจะลง
นามในสัญญาโอนกิจการ
ทั้งหมด (ประมาณ วนัท่ี 

2/12/62) 

พินวีล 2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนุมติัการลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด 
และเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ STARK 

1.6 ประมาณ วนัท่ี 2 ธ.ค. 62 STARK และ พินวีล 2 ลงนามในสัญญา โอนกิจการทั้งหมด 
1.7 ก่อนวนั Closing หรือ ใน

วนั Closing (27/12/62) 
- พินวีล 2 ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ STARK 
- ด าเนินการตามท่ีก าหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดเก่ียวกบัเง่ือนไขบงัคบัก่อน 

ซ่ึงรวมถึงการคืนหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียให้แก่ ADS 
จ านวน 500 ลา้นบาท 

2. การโอนกิจการทั้งหมดของ พนิวลี 2 (Closing Date) 

2.1 ประมาณ วนัท่ี 27 ธ.ค. 62 
(Closing Date) 

-STARK ช าระค่าตอบแทนส่วนท่ีเหลือ จ านวน 1,350 ลา้นบาท ให้แก่ พินวีล 2 
- พินวีล 2 ด าเนินการโอนกิจการทั้งหมดของ พินวีล 2  (จ านวนหุน้ ร้อยละ 99.99 
ใน ADS) ให้แก่ STARK รวมทั้งด าเนินการจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั DBD เช่น 
การเปล่ียนแปลงบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นของ ADS และการเปล่ียนแปลงกรรมการของ 
ADS และบริษทัยอ่ยของ ADS (ถา้มี)  

 

3. การจดทะเบียนเลิกบริษัทและช าระบัญชี ของ พนิวีล 2 

3.1 วนัท่ี 27 หรือ 30 ธ.ค. 62 พินวีล 2 จดทะเบียนเลิกกิจการกบั DBD และเร่ิมด าเนินการช าระบญัชี 
3.2 ภายใน 30 วนันบัแต่ วนัท่ี 

พินวีล2 จดทะเบียนเลิก
กิจการกบั DBD 

STARK ยื่นแบบ ค.อ. 1-4 และเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งต่อส านกังานสรรพากร
พ้ืนท่ี 
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 ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก 

1. ความรวดเร็วในการเจรจา 
เน่ืองจากบริษทัฯ และพินวีล2 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั อดิสร สงขลา จ ากัด  มีผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมการ ผูมี้

อ านาจควบคุม และผูบ้ริหารร่วมกัน คือ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ อีกทั้งมีกรรมการร่วมกนัอีก 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรัทธา 
จนัทรเศรษฐเลิศ ท าให้การเจรจาในการเขา้ท ารายการรวดเร็วกว่าการเจรจากบับุคคลภายนอก รวมถึงบุคลากรของบริษทัฯ มี
ความคุน้เคยกบับุคลากรของ ADS ซ่ึงจะช่วยให้การประสานงานดา้นต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตข้อ้ก าหนด
และเง่ือนไขขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีบุคลากรท่ีเข้าใจในธุรกิจได้ดี 

เน่ืองจาก การท่ีมีกรรมการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และผูบ้ริหารร่วมกนั ระหว่าง STARK และ ADS ท าให้ทราบถึงการ
บริหารงานภายในของบริษทั ADS ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงการเข้าใจในดา้นธุรกิจและเก่ียวกบัด้านบุคลากร ของบริษทั 
ADS ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ดงันั้นท่ีปรึกษาฯเห็นว่าการท่ีบริษทัฯ มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั ระหว่าง STARK และ ADS นั้น จะเป็นการลด
ปัญหาในการด าเนินการธุรกิจของ ADS ต่อจาก พินวีล2 และอีกทั้งสามารถบริหารไดต้่อเน่ือง ทั้งดา้นนโยบายและแนวโนม้
การด าเนินธุรกิจของบริษทั ADS 

3. ลดขั้นตอนและลดภาระการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจใหม่ 
เน่ืองจากธุรกิจของ ADS ค่อนขา้งเป็นธุรกิจเฉพาะ ซ่ึงกรณีถา้บริษทัฯมีความตอ้งการจะลงทุนในธุรกิจดา้นทรัพยากร

บุคคล ธุรกิจการให้เช่าสินทรัพย ์และให้บริการเก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม บริษทัฯอาจจะตอ้งใชเ้งินลงทุนและระยะเวลานาน 
กว่าจะได้ผลด าเนินงานเช่นเดียวกับ ADS และ/หรือ อาจไม่ได้ผลประกอบการท่ีตอ้งการได้ หรือ อาจมีผลประกอบการ
ขาดทุนในระยะแรกของการด าเนินงานได ้

ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก 

1. มีโอกาสขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
เน่ืองจากการเข้าท ารายการในคร้ังน้ี เป็นการท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน จึงอาจส่งผลให้การเจรจาต่อรอง

เง่ือนไขต่างๆ  ไม่สามารถกระท าได้เต็มท่ีเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอกและท าให้อาจไม่ได้ราคาท่ีต ่ากว่าน้ี 
อยา่งไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง 5/2562 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และบุคคลท่ีเก่ียวโยง 
คือ นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระดังกล่าว อีกทั้ง ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระดงักล่าวในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ คร้ังท่ี 3/ 2562 ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

2. การเจรจาต่อรองขอช าระหนี ้เงินให้กู้ยืมของ ADS แก่บริษัท TAH 
เน่ืองจาก บริษทั ADS มีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่ บริษทั TAH  (บริษทัท่ีเก่ียวโยงท่ีมีนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณเป็นผูถื้อ

หุ้นร้อยละ 99.99) เป็นจ านวนเงินตน้ 1,059 ล้านบาท  และดอกเบ้ียค้างรับ จ านวน 191.65 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ตามงบตรวจสอบผูส้อบบญัชี บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตภายใตก้ารก ากบัของส านักงาน กลต.) ดงันั้นอาจท าให้การเจรจาต่อรองขอช าระหน้ีในส่วนเงินให้กูย้ืมของ TAH 
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อาจกระท าไดไ้ม่เต็มท่ี เม่ือเทียบกบับุคคลภายนอก โดยในสัญญากูย้ืมเงิน ระหว่าง ADS และ TAH ไดร้ะบุวิธีการช าระคืน
เงินกูว่้า “คู่สัญญา (ADS และ TAH) ตกลงให้คืนเงินกูย้ืมถึงก าหนดเม่ือทวงถาม โดยผูกู้จ้ะตอ้งทวงถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร
โดยก าหนดวนัและรายละเอียดในการช าระเงิน และส่งให้แก่ผูกู้ไ้ม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ ผูกู้มี้สิทธิ
ช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผูใ้หกู้ไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ห้กูใ้นการช าระคืนตน้เงินกู”้ อยา่งไรก็
ตาม ตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนให้ TAH ช าระเงินกูย้ืมจ านวน 500 ลา้นบาท รวมทั้งช าระเงินส่วน
ท่ีเหลือรวมดอกเบ้ียทั้งหมดภายในไตรมาส 2 ปี 2563 (รายละเอียดในสรุปสัญญา ส่วนท่ี 3 ขอ้ 3.6 

 
3. ค่าเสียโอกาสในส่วนเงินมัดจ า 200 ล้านบาท ให้กับบริษัท พนิวีล 2 ซ่ึงเป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกับ STARK  

เน่ืองจาก Ultimate Shareholder ของ พินวีล 2 และ STARK เป็นบุคคลคนเดียวกนั คือ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ซ่ึงท า
ให้การท่ี STARK จ่ายเงินมดัจ า 200 ลา้นบาท นั้น อาจมองไดว่้าเป็นการเสียโอกาสน าเงินดงักล่าวไปหาผลตอบแทนดา้นอื่น 
อยา่งไรก็ตาม ในอีกมุมหน่ึง ถือไดว่้าการท่ีทาง STARK จ่ายเงินมดัจ าให้กบัทาง พินวีล2 นั้น ทาง STARK จะไดรั้บสิทธิแต่
เพียงผูเ้ดียว (Exclusivity) ในช่วงการศึกษาตรวจสอบสถานะ (Due diligence) เป็นระยะเวลาประมาณ 60 วนั นบัจากวนัท่ีลง
นาม (ณ วนัท่ี 4 ตุลาคม 2562) และเป็นขอ้ตกลงทางธุรกิจ (Commercial Terms) ตามมาตรฐานของสัญญาในการด าเนินการ
ซ้ือ/ขาย กิจการโดยทัว่ไป ซ่ึงในสัญญาการรับโอนกิจการในคร้ังน้ี ไดร้ะบุว่า กรณีถา้มีการเลิกสัญญาการโอนกิจการทั้งหมด
ของ พินวีล 2 ในสัญญาระบุว่าผูโ้อนตกลงคืนเงินมดัจ าทั้งจ านวนให้ผูรั้บโอน ภายใน 7 วนันบัจากสัญญาฉบบัน้ี ส้ินสุดลง 
ซ่ึงถือไดว่้า การเข้าท ารายการในคร้ังน้ีตามสัญญาในส่วนผูรั้บโอนไม่ได้มีความเส่ียงในการเสียเงินมดัจ ากรณีมีการเลิก
สัญญาเม่ือสัญญาอ่ืนๆทัว่ไป  

ดงันั้นท่ีปรึกษาฯเห็นว่า การท่ี STARK ตอ้งจ่ายเงินมดัจ า 200 ลา้นบาท นั้น เป็นเร่ืองขอ้ตกลงทางธุรกิจ (Commercial 
Terms)ตามปกติ เพราะในกรณีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเขา้ท าธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด เงินมดัจ าถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
การช าระค่าตอบแทนทั้งหมด  อีกทั้ง ยงัมีเง่ือนไขให้คืนเงินมดัจ าทั้งจ านวนโดยไม่มีดอกเบ้ีย หากไม่สามารถเขา้ท ารายการ
ตามสัญญาการรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ได ้ซ่ึงถา้โดยธุรกิจปกติทัว่ไป ผูจ้ะขายมกัจะไม่คืนเงินมดัจ าท่ีผูจ้ะซ้ือ
ช าระไว ้จึงถือได้ว่าเง่ือนไขการคืนเงินมัดจ าดงักล่าว ท าให้  STARK ไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากการไม่ไดรั้บ
ดอกเบ้ียหากไม่สามารถเขา้ท ารายการไดส้ าเร็จ และอาจเสียโอกาสจากการน าเงินจ านวนดงักล่าวไปลงทุนในดา้นอื่นๆ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

1. โอกาสทางธุรกิจใหม่ท่ีมีผลด าเนนิงานดีต่อเน่ืองมาในอดีต 
บริษทั ADS ซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลมานานมากกว่า 30 ปี ธุรกิจการให้บริการ

เก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจการให้เช่าสินทรัพย ์  ซ่ึงจะเห็นไดว่้า ADS มีผลประกอบการท่ีดีและมียอดขายท่ี
เติบโตอย่างต่อเน่ืองในดา้นธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภายหลงัจากท่ี TAH ได้เขา้ไปถือหุ้นใหญ่และด าเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 
2558 เป็นตน้มา ดงัรายละเอียดตามแผนภาพต่อไปน้ี 
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รายได้รวมและรายได้จากการให้บริการทรัพยากรบุคคลของ ADS ปี 2551-2562(F) 

รายได้และก าไรสุทธิของ ADS ปี 2551-2562(F) 

 

 

 

จากตารางแสดงรายไดจ้ากการบริหารทรัพยากรบุคคลและตารางแสดงรายไดแ้ละก าไรสุทธิขา้งตน้ จะเห็นว่าผล
ด าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษทั ADS มีผลประกอบการท่ีดีและมีแนวโนม้การเติบโตดา้นธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น ท่ีปรึกษา
ฯ เห็นว่าการท่ีบริษทัฯเขา้ท ารายการดงักล่าวในคร้ังน้ี ถือเป็นโอกาสท่ีบริษทัฯไดธุ้รกิจใหม่ท่ีมีผลด าเนินงานดีต่อเน่ืองมาใน
อดีต และน่าจะสามารถเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษทัฯไดใ้นอนาคต  

 
2. อุตสาหกรรมจัดหาบุคลากรมีแนวโน้มการเติบโต รวมถึง ADS มีแผนท่ีจะขยายไปยังธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง 

จากการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีของบริษทัฯ ส าหรับการซ้ือและรับโอนกิจการของ พินวีล2  ท่ีถือหุ้นใน ADS ซ่ึง
ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัให้บริการทรัพยากรบุคคล  โดยมุ่งเน้นบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) นั้น ถือ
ไดว่้าบริษทัฯ ก าลงัลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต ดงัจะเห็นไดจ้ากบทวิเคราะห์เร่ือง Staffing Trends in 
2019 วนัท่ี 30 มกราคม 2562 ของ Staffing Industry Analysts (SIA) ไดป้ระมาณการรายไดข้องธุรกิจการจดัหาบุคลากรว่า
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จะมีอตัราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ในปี 2019 ประมาณร้อยละ 6 ทั่วโลกโดยเฉล่ีย , บทวิเคราะห์ “Thailand 2019 Salary 
Guide” ของ Kelly Services, Inc. (Nasdaq: Kelya,Kelb) บริษทัให้บริการจดัหาบุคลากรในสหรัฐอเมริกา ไดค้าดการณ์การ
เติบโตของเงินเดือนในประเทศไทยปี 2019 เท่ากบัร้อยละ 6 เช่นกนั เป็นตน้ รวมทั้ง สถานการณ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีโลก
คาดการณ์โดย Information Handling Service (IHS) จะยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอนาคต โดยภายในปี 2565 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากมูลค่าตลาดราว 7 แสนลา้นดอล
ล่าร์สหรัฐฯ ในปี 2560 และจากการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียมโลก ในช่วงปี 2561- 2563 จะมีการเติบโต
อยู่ท่ีร้อยละ 4.5 ต่อปี และส าหรับตลาดปิโตรเคมีในประเทศไทย คาดว่าจะไดแ้รงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้ม
ขยายตวัดีขึ้น การบริโภคภายในประเทศขยายตวัต่อเน่ืองโดยในช่วงปี 2560 – 2562 มีความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี
ในประเทศมีแนวโน้มขยายตวัประมาณ 3.0 – 4.5% ต่อปี (อ้างอิงจาก Krungsri Research  2562) นอกจากน้ี ADS ก าลงัมี
แผนที่จะขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจปิโตรเลียม ในดา้น ธุรกิจ Logistic โดยมุ่งเน้นการให้บริการจดัหางานให้คนหางาน 
เพื่อไปท างานต่างประเทศ และดา้นธุรกิจการเดินเรือ (Marine) โดยมุ่งเน้นการให้บริการจดัหางานให้คนหางานเพื่อไป
ท างานเป็นคนประจ าเรือ  เป็นตน้ (รายละเอียดในเอกสารแนบ 4 ขอ้ 8 ภาวะอุตสาหกรรม) 

ดงันั้นท่ีปรึกษาฯ เห็นว่า  STARK น่าจะไดรั้บผลประโยชน์ในการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการช่วยขยายธุรกิจ
ของบริษทัฯไปสู่ธุรกิจให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลในหลายประเภทอุตสาหกรรม และน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
บริษทัและผูถื้อหุ้นทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  

 
3. มูลค่าการซ้ือขาย อยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสม 

จากการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีของบริษทัฯ โดยมูลค่าตามสัญญาการโอนกิจการทั้งหมด ของ พินวีล 2 ซ่ึงรวมถึงหุ้น
สามญัจ านวน 109,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ในบริษทั ADS มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,550 ลา้นบาท นั้น เม่ือท่ี
ปรึกษาการเงินฯได้เทียบมูลค่าประเมินกิจการส่วนของผูถื้อหุ้น ADS พบว่า มูลค่าตามสัญญาการโอนกิจการทั้งหมด 
ของพินวีล 2 เป็นมูลค่าการซ้ือขายอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม โดยจากการประเมินมูลค่ากิจการวิธีกระแสเงินสดส่วนลด (ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติม ส่วนท่ี 5 หนา้ 38 ) มีมูลค่าประเมิน เท่ากบั 1,637.51 – 1,931.25 ลา้นบาท ซ่ึงเห็นไดว่้าราคาท่ีซ้ือขายตาม
สัญญาฯ มีมูลค่าท่ีต ่ากว่ามูลค่าประเมินโดยวิธีกระแสเงินส่วนลด จึงเป็นราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัราคาประเมินโดยวิธี
กระแสเงินส่วนลด 

4. สามารถกระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของ STARK 
ส าหรับการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีของบริษทัฯ ถือว่าเป็นโอกาสดีท่ีบริษทัฯมีโอกาสขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีการ

เติบโต รวมถึงการลงทุนในบริษทั ADS ท่ีมีผลด าเนินงานด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัให้บริการทรัพยากรบุคคล  โดยมุ่งเน้น
บุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) นั้น มายาวนานกว่า 30 ปี และมีผลประกอบท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
สามารถเพ่ิมศกัยภาพและความมัน่คงให้กบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว ดงันั้น การลงทุนของบริษทัฯในคร้ังน้ี ถือไดว่้าเป็นการ
ช่วยการกระจายความเส่ียงในการลงทุนธุรกิจของ STARK 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

1. บริษัทฯ ต้องอาศัยเงินกู้ในการท ารายการ ท าให้มีภาระต้นทุนทางการเงินท่ีเพิม่ขึน้ 
ในการเขา้ท ารายการคร้ังน้ี บริษทัฯตอ้งอาศยัเงินกูใ้นการท ารายการ โดยอาจท าให้บริษทัฯตอ้งมีภาระเงินกูเ้ป็นจ านวน 

1,550 ลา้นบาท ซ่ึงท าให้มีภาระทางการเงิน เช่น ดอกเบ้ีย เพ่ิมสูงขึ้น เม่ือค านวณภาระดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯจะไดรั้บเพ่ิมขึ้นจาก
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การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ประมาณ 46.50 ลา้นบาท ต่อปี (บริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บภาระดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี) 
แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือเทียบกับความสามารถในการช าระดอกเบ้ียของบริษัทฯในอดีตท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มี
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียไดเ้ป็นอย่างดี โดยจากการค านวณ สัดส่วน D/E Ratio หลงัจากมีการปรับปรุงภาระหน้ี
เพ่ิมขึ้นจ านวน 1,550 ลา้นบาท (ในกรณีมีการกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินส าหรับการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี) จากงบการเงิน
ภายในบริษทัฯ ณ 30 มิ.ย. 62 พบว่า บริษทัฯมีค่า IBD to Equity Ratio เท่ากบั 1.54 เท่า และค านวณ DSCR ของบริษทัฯ ในปี 
2561 พบว่าบริษทัฯ มีค่าเท่ากบั 2.04 เท่า ซ่ึงเห็นไดว่้าบริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย และ
ในกรณีท่ีมีการกูย้ืมเงิน 1,550 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น บริษทัฯ จะมี DSCR เท่ากบั 1.86 เท่า ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ของธนาคารฯท่ีมีการ
ก าหนดไว ้

การค านวณ IBD to Equity Ratio  

รายการ  งบการเงินภายใน ณ  30 มิ.ย. 62 
(ล้านบาท) 

หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้+หนีสิ้นใหม่ 1,550 ล้านบาท 4,338.80 

ทุนช าระแล้วล่าสุด (หลังจากมกีารเพิม่ทุน RO) 2,810.98 

IBD to equity (เท่า) 1.54 

 
 
การค านวณ DSCR Ratio 

รายการ  งบการเงิน ณ  31 ธ.ค. 61 
(ล้านบาท) 

ปรับปรุงรายการ เพิม่ ภาระ
ดอกเบีย้เงินกู้ 1,550 ลบ. 

(ล้านบาท) 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) 989.15 989.15 

ช าระหนีสิ้นภายใน1 ปี + ต้นทุนทางการเงิน 484.98 418.36 

DSCR Ratio (เท่า) 2.04 1.86 

หมายเหตุ: การค านวณสูตร DSCR ขา้งตน้ เป็นการค านวณตามสถาบนัการเงิน 

 
2. มีโอกาสรับผลกระทบกับกระแสเงินสดของ STARK ในกรณีไม่ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินไม่เพียงพอ แต่ต้องใช้

เงินบางส่วนท่ีเพิง่ได้จากการเพิม่ทุน 
กรณีท่ีบริษัทฯ ไม่ได้รับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินเพียงพอต่อมูลค่าการซ้ือขายรายการในคร้ังน้ี อาจท าให้มี

ผลกระทบกบักระแสเงินสดของ STARK  อยา่งไรก็ตาม จากการตรวจสอบ บริษทัฯคาดว่าจะสามารถไดว้งเงินกูเ้ตม็จ านวน
ในการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี แต่หากบริษทัฯไม่ไดรั้บวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพียงพอต่อมูลค่าการซ้ือขาย บริษทัฯคาด
ว่าจะใช้เงินทุนท่ีได้รับจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินเพ่ิมทุน ตามท่ีมีมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 11 
เมษายน 2562 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีใชเ้ป็นเงินทนุหมุนเวียนและ/หรือ แหล่งเงินทุนในการด าเนินงานและ/หรือ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษทัฯในอนาคต 
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3. หากธุรกิจของ ADS ด าเนินการไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯโดยรวม 
ในกรณีท่ีผลด าเนินการของ ADS ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ แต่

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสัญญาจ้างและสัญญาเช่าล่าสุด คาดว่าผลด าเนินงานในระยะอนัใกล้น่าจะยงัไม่มีการ
เปล่ียนแปลงจากท่ีประมาณการไว ้ 

ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 

1. บริษัทฯ ไม่มีภาระทางการเงินจากการกู้เงินสถาบันการเงินเพ่ือท ารายการ – ภาระหนีแ้ละดอกเบีย้  
จากการบริษทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะท าให้บริษทัฯ ไม่มีภาระดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และไม่มีความเส่ียงใน

ภาระหน้ีกบัสถาบนัการเงินท าให้บริษทัฯ ไม่มีภาระเงินกูยื้มเพ่ิมขึ้นเช่นกนั 

2. ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ เน่ืองจากไม่ต้องใช้เงินทุนท่ีได้จากการเพิม่ทุน  
จากการท่ีบริษทัฯไม่เขา้ท ารายการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัฯ เน่ืองจากไม่ตอ้งใชเ้งินทุนท่ีไดจ้าก

การเพ่ิมทุน ตามมติประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2562 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 และท าให้บริษทัฯมีเงินทุนส ารอง
ส าหรับหมุนเวียนกิจการต่อไป 

3. ไม่มีความเส่ียงในการที่ ADS ไม่ได้รับช าระเงินให้กู้และดอกเบีย้คงค้างจาก TAH 
จากการท่ีบริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ท าใหบ้ริษทัฯ ไม่ไดรั้บความเส่ียงท่ีบริษทั ADS จะไม่ไดรั้บช าระเงิน

ให้กูแ้ละดอกเบ้ียคงคา้งจาก TAH 

4. ไม่มีความเส่ียงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ในคร้ังนี ้
จากการท่ีบริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ท าใหบ้ริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงจากการเขา้ลงทุนในธุรกิจใหม่ และท าให้

บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงในกรณีท่ีผลด าเนินการของธุรกิจ ADS ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย 

ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ  

1. เสียโอกาสลงทุนในธุรกิจท่ีมีผลด าเนินงานท่ีดีและมีอนาคต 
หากบริษทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะท าให้บริษทัฯ เสียโอกาสทางธุรกิจใหม่ท่ีมีผลด าเนินงานดีต่อเน่ืองมาตั้งแต่

ในอดีตและเป็นธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเติบโตต่อไปในอนาคต  รวมทั้งเสียโอกาสในการเพ่ิมผล
ด าเนินงาน ผลก าไร และความมัง่คงให้กบับริษทัฯในระยะยาว รวมถึง เสียโอกาสท่ีจะขยายไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองของ ADS 
ดว้ย 

2. บริษัทฯ เสียโอกาสในการกระจายความเส่ียงจากการลงทุน  
กรณีบริษทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะท าให้บริษทัฯ เสียโอกาสในการลงทุนขยายไปยงัธุรกิจดา้นอื่นๆ เพื่อลด

ความเส่ียงดา้นธุรกิจ โดยการกระจายการลงทุน แต่กรณีท่ีบริษทัฯไม่ไดเ้ขา้ท ารายการท าให้ความเส่ียงบริษทัฯยงัคงเดิม 
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ความเส่ียงจากการเข้าท ารายการ 

1. ความเส่ียงด้านธุรกิจ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงผู้รับสัมปทานจากภาครัฐ จากบริษัท Chevron เป็น PTTEP ซ่ึงทาง 
PTTEP มีบริษัทย่อย ( PTTEP Service) ท าธุรกิจคล้ายกับบริษัท ADS  
การเขา้ท ารายในคร้ังน้ี อาจท าให้บริษทัฯ มีความเส่ียงในดา้นธุรกิจ เน่ืองจาก มีการเปล่ียนแปลงผูรั้บสัมปทานจาก

ภาครัฐ จากเดิมบริษทั Chevron เป็น PTTEP ซ่ึงบริษทัย่อย PTTEP Service ท าธุรกิจคลา้ยกบับริษทั ADS แต่อย่างไรก็ตาม 
ผูรั้บสัมปทานใหม่ ยงัจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการกบัทาง ADS เน่ืองจากการพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลา รวมทั้ง 
PTTEP ยงัถือเป็นหน่วยงานของภาครัฐ และในการด าเนินการต่างๆ อาจไม่คล่องตวัเม่ือเทียบกบัภาคเอกชน นอกจากน้ี ADS 
มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เช่น ชายฝ่ังพม่า เป็นตน้ 

2. ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2559 – 2561 อดิสร มีรายไดร้วมจากลูกคา้รายใหญ่ 3 ราย ดงัน้ี 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกคำ้รำยท่ี 1 730.1 77.5 889.6 86.39 1,243.7 87.07 
ลูกคำ้รำยท่ี 2 22.4 2.4 38 3.7 54.9 3.85 
ลูกคำ้รำยท่ี 3 20.5 2.2 23.7 2.31 32.7 2.29 
อื่นๆ 169.5 18.0 78.20 7.60 96.9 6.79 
รวม 942.5 100.0 1,029.5 100.0 1,428.2 100.0 

หมายเหตุ : เรียงล าดบัลูกคา้จากรายไดร้วมในปี 2561 
 

ซ่ึงหากในอนาคต อดิสรไม่สามารถให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม และดา้นการ
ให้เช่าสินทรัพยไ์ปยงับริษทัดงักล่าว จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละก าไรของอดิสรอย่างมีนัยส าคญั นอกจากน้ี 
ลูกคา้รายท่ี 1 ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดข้องอดิสรเท่ากบัร้อยละ 77.5 86.39 และ 87.07 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั 
และเป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานในการส ารวจและขดุเจาะแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย ซ่ึงสัมปทานดงักล่าวจะส้ินสุดในปี 2565 

อย่างไรก็ตาม อดิสรได้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ด้านธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับปิโตรเลียม และด้านการให้เช่า
สินทรัพยก์บัลูกคา้รายดงักล่าวมามากกว่า 30 ปี ซ่ึงท าให้อดิสรมีความเช่ือมัน่ว่าค่าเส่ียงในความต่อเน่ืองของสัญญาจนครบ
ก าหนดส้ินสุดของสัมปทานท่ีลูกค้ารายดังกล่าวได้รับในปี 2565 สามารถบริหารจดัการได้ เน่ืองจากการให้บริการท่ีมี
คุณภาพมาอยา่งต่อเน่ืองกว่า 30 ปี 

นอกจากน้ี ภายหลงัสัมปทานของลูกคา้รายท่ี 1 ส้ินสุดลง คณะรัฐมนตรีคร้ังท่ี 50/2561 ไดมี้มติอนุมัติผูด้  าเนินการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมรายใหม่ ภายใตสั้ญญาแบ่งปันผลผลิตแปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทย ในพ้ืนท่ีเดิม โดยมีอายสัุญญา 
20 ปี 

ทั้งน้ี อดิสรไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงในการไดรั้บงานบริการดา้นต่างๆ จากผูด้  าเนินการรายใหม่ อยา่งไรก็ตาม อดิสรมี
ความเช่ือมัน่ว่าจะไดรั้บการว่าจา้งเพื่อให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม และดา้นอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูด้  าเนินการรายใหม่ เน่ืองจาก (1) อดิสรมีทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถในงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม (2) อดิสรมีเช่ียวชาญในพ้ืนท่ีดังกล่าวมายาวนานกว่า 30 ปี และ (3) อดิสรมีความพร้อมและสามารถ
ด าเนินการไดท้นัท่ีเพื่อให้การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีความต่อเน่ือง 
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ดงันั้น ทางท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การท่ี ADS มีผลด าเนินการมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีความสัมพนัธ์ท่ีดีและ
ไดรั้บความไวว้างใจจากคู่คา้มาอย่างสม ่าเสมอ  จากการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล ด้านธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม 
และดา้นการให้เช่าสินทรัพยท่ี์ครอบคลุมและมีคุณภาพ จึงสามารถเขา้ใจถึงประเด็นความเส่ียงดงักล่าว และจะมุ่งเนน้ในการ
รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพ่ิมความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของอดิสร เพ่ือจะไดส้ามารถเสนอ
การให้บริการอื่นๆ ในอนาคต และขยายฐานลูกคา้รายใหม่ เช่น การให้บริการพนกังานบนเรือ การขยายตลาดต่างประเทศ 
เพื่อลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่ในปัจจุบนัและในอนาคต 

3. ความเส่ียงเงินให้กู้ยืมของ ADS เน่ืองจาก ADS มีเงินให้กู้ยืมแก่ TAH จ านวน 1,059 ล้านบาท และดอกเบี้ยคงค้างอีก
ประมาณ 191.65 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 61) 
การเขา้ท ารายในคร้ังน้ี อาจท าให้บริษทัฯ มีความเส่ียงเงินให้กูยื้มของ ADS กบับริษทัที่เก่ียวขอ้ง (TAH) จ านวน 1,059 

ลา้นบาท และ ดอกเบ้ียคงคา้งอีกประมาณ 191.65 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61) นั้น ทั้งน้ีเงินให้กูยื้มดงักล่าว ไม่มี
หลกัประกนั มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั ร้อยละ 6.25 โดยสถานะผลด าเนินงานของ TAH ตามงบการเงินปี 2560 พบว่า บริษทั 
TAH อาจไม่สามารถช าระคืนให้แก่ ADS ได ้แมว่้าจะมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน ซ่ึงการให้ TAH ช าระคืนเงินกูย้ืม จ านวน 500 
ลา้นบาท แก่ ADS แต่อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ TAH เป็นผูมี้ช่ือเสียง (คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ) และเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของ STARK ดว้ยเช่นกนั น่าจะสามารถช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียคงคา้งดงักล่าวไดต้ามสัญญา  

ดงันั้นท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ทรัพยสิ์นเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคงคา้งแก่ TAH ของ ADS ท่ีจะเกิดขึ้นภายหลงัจาก
การท่ี STARK เขา้ไปถือหุ้นในบริษทั ADS นั้น จะท าให้บริษทัฯรับรู้ทรัพยสิ์นเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคงคา้งในบริษทัยอ่ย 
(ADS) ท่ีเกิดจากการท า EBT ประมาณจ านวน 500 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินท่ี ADS ให้กูยื้มแก่ TAH ท่ีเป็นบริษทัท่ีเก่ียวโยงนั้น 
และถือเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม สัญญาการรับโอนกิจการในคร้ังน้ี TAH 
จะคืนเงินกูส่้วนท่ีเหลือและดอกเบ้ียคงคา้งทั้งจ านวน ซ่ึงจะท าให้สถานะสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯดีขึ้น อีกทั้ง
ยงัไดก้ าหนดเวลาการช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียคงคา้งไวอ้ย่างชัดเจนในสัญญาโอนกิจการให้ช าระเงินกูค้งคา้งและดอกเบ้ีย
ภายในเดือนมิถุนายน 2563 (เน่ืองจากกระบวนการทางการท า EBT ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร) อีกทั้ง กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดงักล่าว
ไดใ้ห้ค  ามัน่ในการจะช าระเงินคืนส่วนท่ีเหลือดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ท่ีปรึกษาฯจึงมีความเห็นว่าการท ารายการดงักล่าวโดยท่ียงัคงคา้งเงินกูแ้ละดอกเบ้ียไวห้ลงัการท าสัญญาจนส้ินสุด
กระบวนการ และ ADS ไดรั้บช าระเงินภายในมิถนุายน 2562 มีความเหมาะสมตามระยะเวลาและกระบวนการแลว้  

4. ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
เน่ืองจากการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ แมจ้ะมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ TAH ตอ้งช าระ

เงินกูย้ืม จ านวน 500 ลา้นบาท ก่อนเข้าท ารายการ แต่บริษทัฯอาจมีความเส่ียงหาก TAH ไม่ท าการช าระคืนเงินกู้ยืมและ
ดอกเบ้ียดงักล่าวภายในระยะเวลาในสัญญา ก็อาจจะตอ้งด าเนินการฟ้องร้องและอาจถูกพิจารณาตั้งดอ้ยค่าโดยผูส้อบบญัชี
ในภายหลงั 

5. ความเส่ียงในเร่ืองภาวะ การแข่งขันด้านธุรกิจ  
คู่แข่งขนัส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นบริษทัท่ีเป็นสาขาของบริษทัท่ีให้บริการดา้นบุคลากรจากต่างประเทศ เช่น องักฤษ 

เป็นต้น  อาจจะท าให้คู่ค้าของ ADS ไปใช้บริการของคู่แข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม ADS ท าธุรกิจมานานกว่า 30 ปี มี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่ค้ามาอย่างยาวนาน ไดรั้บการต่อสัญญาว่าจา้งบุคลากรมาต่อเน่ือง อีกทั้ง ADS มีความเขา้ใจและมี
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ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคลากรของบริษทัเอง มีระบบการอบรม ระบบการให้ค่าตอบแทนท่ีไดม้าตรฐานท าให้จูงใจบุคลากร
ไม่ให้เปล่ียนงานบ่อย หรือ ลาออกจาก ADS ไปท่ีอื่น 

 
6. ความเส่ียงจากการขอเงินกู้จากสถาบันการเงินเพ่ือใช้สนับสนุนในการเข้าท ารายการคร้ังนี ้

บริษทัฯ จะใชแ้หล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน ภายในประเทศในสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าการซ้ือขาย 
หรือ ประมาณ 1,550 ลา้นบาท ท าให้มีความเส่ียงกรณีท่ีสถาบนัการเงินไม่อนุมติัเงินกู ้หรือ ไดรั้บเงินกูใ้นวงเงินท่ีน้อยกว่า
และ/หรือ เง่ือนไขท่ีดอ้ยกว่าตามท่ีย่ืนค าขอ รวมทั้งความเส่ียงดา้นความล่าชา้ในการไดรั้บอนุมติัวงเงิน ซ่ึงอาจท าให้บริษทัฯ
มีเงินทุนในการด าเนินโครงการไม่เพียงพอหรืออาจจดัหาวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินแห่งอ่ืนไม่ทนัเวลา ทั้งน้ี ปัจจุบนั บริษทั 
อยูร่ะหว่างการเจรจาขอวงเงินกูย้ืมเพื่อสนบัสนุนโครงการจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง และคาดว่า จะไดรั้บการสนบัสนุน
ทางการเงินจากสถาบนัทางการเงินดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯได ้ท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการในคร้ังน้ี อีกทั้งยงั
มีประวติัการติดต่อกบัสถาบนัการเงินท่ีดีมาโดยตลอด 

7. ความเส่ียงตามสัญญา – ในส่วนความรับผิดของคู่สัญญา ( “STARK” หรือ “พนิวีล2”) 
เน่ืองจากในสัญญาระบุว่า คู่สัญญา (ระหว่าง “STARK” หรือ“พินวีล2”) ท่ีชดใชค้่าเสียหายตกลงท่ีจะชดใชค้่าเสียหาย

ตามท่ีคู่สัญญาเรียกร้องภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้ท่ีปรึกษาทางกฎหมายใน
การท าสอบทานและด าเนินการขั้นตอนในการ โอนกิจการทั้งหมดของพินวีล2 ในคร้ังน้ี ซ่ึงคาดว่าสามารถลดความเส่ียงใน
ขอ้ผิดพลาดในการด าเนินการจนเกิดค่าเสียหายท่ีระบุตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ได ้

ผลกระทบภายหลังการเข้าท ารายการ 

 ภายหลงัการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะท าให้โครงสร้างการลงทุนในธุรกิจของบริษทัฯเปล่ียนแปลงไป โดยจาก
เดิมท่ีมีการลงทุนในบริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ( “PDITL”) ท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการผลิต
และจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้าหลากหลายชนิด เพียงอยา่งเดียวนั้น โดยบริษทัฯจะมีการลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจ
เก่ียวกบัให้บริการทรัพยากรบุคคล คือ บริษทั ADS ซ่ึงด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัให้บริการทรัพยากรบุคคล  โดยมุ่งเนน้
บุคลากรในอตุสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) นั้น มายาวนานกว่า 30 ปี และมีผลประกอบที่ดีมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงคาดว่า
สามารถเพ่ิมศกัยภาพและความมัน่คงให้กบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว ดงันั้น การลงทุนของบริษทัฯในคร้ังน้ี ถือไดว่้าเป็นการ
ช่วยการกระจายความเส่ียงในการลงทุนธุรกิจของ STARK ซ่ึงภายหลงัโครงสร้างการลงทุนธุรกิจของ STARK- ภายหลงัเขา้
ท ารายการ เป็นดงัน้ี 
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โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างธุรกิจ หลังรับโอนกิจการท้ังหมด ของ พนิวลี 2 ให้กับบริษัท STARK 
 

บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์อินเตอร์
เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

(“PDITL”) 

บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิง้ 
จ ำกดั (“PDTL Trading”) 

บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด 
จ ำกดั (“TCR”) 

 

99.28% 49.00% 

20.00 % 5.00 
% 

บจก. อดิสร สงขลำ 
(“ADS”) 

บจก. เอดีเอส โลจิ
สติคส์ 

(“ADSL”) 

บจก. อดิสรสงขลำ 
อินเตอร์เนชัน่แนล  

(“ADSI”) 

บจก. อดิสร
สงขลำ มำรีน 
(“ADSM”) 

 

บจก. อดิสรสงขลำ 
โพรเฟสชนันอล 
(“ADSP”) 

 

50.99%* 99.97% 99.97% 99.97% 

99.99% 

STARK 

0.57% 2.96% 22.23% 73.37% 

นายวนรัชต์   
ตั้งคารวคุณ 

Stark Investment 
Corporation Limited 

นาย รีวิน เพทายบรรลือ 
UOB KAY HIAN PRIVATE  

LIMITED 

หมำยเหตุ: * ผูถ้ือหุ้น 49.00% ของ ADSL เป็นผูถ้ือหุ้นรำยอ่ืน คือบริษทั บีเวฟ จ ำกดั  ไม่เป็นบุคคลเกียวขอ้งกนักบั  

STARK และ ADS 
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นอกจากน้ี ผลกระทบภายหลงัเข้าท ารายการอีกส่วนหน่ึง คือ บริษัทฯ ต้องมีภาระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 1,550 ล้านบาท 
ส าหรับกรณีท่ีสถาบนัการเงินปล่อยเงินกูใ้ห้เขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ท าให้บริษทัฯมีภาระดอกเบ้ียเพ่ิมสูงขึ้น อยา่งไรก็ตาม จาก
การค านวณ DSCR และ IB Debt to Equity มีค่าเท่ากบั 1.86x และ 1.54x ตามล าดบั ซ่ึงถือไดว่้า ค่าของ DSCR  และ IB Debt 
to Equity อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถช าระหน้ี ธนาคารได ้

ทั้งน้ีทรัพยสิ์นเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคงคา้งแก่ TAH ของ ADS ท่ีจะเกิดขึ้นภายหลงัจากการท่ี STARK เขา้ไปถือ
หุ้นในบริษทั ADS นั้น จะท าให้บริษทัฯรับรู้ทรัพยสิ์นเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคงคา้งในบริษทัยอ่ย (ADS) ท่ีเกิดจากการท า 
EBT ประมาณจ านวน 500 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินท่ี ADS ให้กูยื้มแก่ TAH ท่ีเป็นบริษทัท่ีเก่ียวโยงนั้น และถือเป็นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม สัญญาการรับโอนกิจการในคร้ังน้ี TAH จะคืนเงินกูส่้วนท่ีเหลือ
และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งจ านวน ซ่ึงจะท าให้สถานะสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯดีขึ้น อีกทั้งยงัไดก้ าหนดเวลาการ
ช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียคงคา้งไวอ้ยา่งชดัเจนในสัญญาโอนกิจการให้ช าระเงินกูค้งคา้งและดอกเบ้ียภายในเดือนมิถุนายน 2563 
(เน่ืองจากกระบวนการทางการท า EBT ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร) ท่ีปรึกษาฯจึงมีความเห็นว่าการท ารายการดงักล่าวโดยท่ียงัคง
คา้งเงินกูแ้ละดอกเบ้ียไวห้ลงัการท าสัญญาจนส้ินสุดกระบวนการ และ ADS ไดรั้บช าระเงินภายในมิถุนายน 2562 มีความ
เหมาะสมตามระยะเวลาและกระบวนการแลว้  

 จากการพิจารณาข้อดีและขอ้ดอ้ยของการท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยงกนัเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก ขอ้ดีและ
ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ท ารายการ และความเส่ียงของการเขา้ท ารายการ ท่ีปรึกษาฯ เห็น
ว่าโดยภาพรวมการเขา้ท ารายการการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี จะสร้างประโยชน์และ
ผลตอบแทนให้แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นไดใ้นระยะยาว ท่ีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าการเข้าท ารายการในคร้ังนีม้ีความสมเหตุสมผล 

การประเมินมูลค่ากิจการ 

จากการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS  จะไดผ้ลสรุปดงัน้ี 

สรุปวิธีการประเมินมลูค่ากิจการ  

มูลค่ากิจการของ ADS – 
ส่วนของผู้ถือหุ้น พนิวีล 2 
สัดส่วนการถือหุ้น 99.998% 

(ล้านบาท) 

 1. วิธีมูลค่ากิจการตามบญัชี (Book Value Approach)  863.93 

 2. วิธีปรับปรุงมูลค่ากิจการตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 1,003.62 

 3. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 517.20 – 867.01 

 4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings per Share Ratio Approach)  2,182.70 

 5. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 1,637.51 – 1,931.25 
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สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS  

1.การประเมนิมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)  
การประเมินวิธีมูลค่าตามบญัชี จะสะทอ้นถึงมูลค่าตามบญัชีของกิจการ  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยพิจารณาจากขอ้มูล

ในอดีตตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วของบริษทัฯ โดยมูลค่ากิจการท่ีค านวณไดจ้ากวิธีน้ีอาจจะไม่ได้สะทอ้นถึงมูลค่าท่ี
แทจ้ริงของสินทรัพย ์ณ เวลานั้น เพราะสินทรัพยบ์างรายการอาจเป็นสินทรัพยท่ี์ไดมี้การบนัทึกตามมูลค่าการลงทุนท่ีนาน
มาแลว้ ปัจจุบนัอาจมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลง อีกทั้งการประเมินมูลค่ากิจการตามมูลค่าทางบญัชีมิไดส้ะทอ้นและค านึงถึงผล
การด าเนินงานของADS และ ADSL โดยสัดส่วน ADS ถือหุ้นในADSL ร้อยละ 50.99 

 ดงันั้นท่ีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าทางบญัชี เป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่ากิจการ
ของ ADS และ ADSL โดยสัดส่วน ADS ถือหุ้นในADSL ร้อยละ 50.99  

2. การประเมินมูลค่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินทางบัญชี (Adjust Book Value Approach) 

การประเมินวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี ซ่ึงใชวิ้ธีการประเมิน โดยปรับปรุงมูลค่าทรัพยสิ์นตามผูป้ระเมินอิสระฯ 
และปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี จากการสอบทานงบการเงิน (Due Diligence: Financial Position) ของท่ีปรึกษา บจก. เจพี ทิพ 
ออดิท 

 ส าหรับท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง โดย ส าหรับการประเมินท่ีดิน ผูป้ระเมินใชวิ้ธีเปรียบเทียบตลาด (Market Approach) 
โดยทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคามีรูปแบบ ลกัษณะท่ีดินเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกันกับขอ้มูลเปรียบเทียบบริเวณใกลเ้คียง 
สามารถเปรียบเทียบได ้จึงใชวิ้ธีเปรียบเทียบตลาดเป็นตวัก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น 

โดยส าหรับการประเมินส่ิงปลูกสร้าง ผูป้ระเมินใชวิ้ธีคิดตน้ทุน Cost Approach คือ การประมาณการตน้ทุนในการ
สร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบนั แล้วหักลบดว้ยค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้งานแลว้ บวกดว้ยมูลค่าตลาดของ
ท่ีดิน แต่เน่ืองจากทรัพยสิ์นในการประเมินคร้ังน้ี ไม่รวมส่วนเน้ือท่ีของท่ีดิน จึงเป็นเพียงการค านวณจากมูลค่าตน้ทุนในการ
สร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบัน แลว้หักลบดว้ยค่าเส่ือมตามอายุการใช้งาน โดยวิธีน้ีส่วนมากเหมาะส าหรับ
ทรัพยสิ์นท่ีอาคารสร้างขึ้นโดยเฉพาะ เช่น โรงงาน เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีดงักล่าว ไม่ไดพ้ิจารณาถึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจและการท า
ก าไรของกลุ่มบริษทั ADS  ตลอดจนแนวโนม้ของภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต จึงท าให้การประเมินมูลคา่
กิจการดว้ยวิธีน้ี อาจจะยงัไม่สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของกลุ่มบริษทั ADS อีกทั้งการประเมินสินทรัพยข์องบริษทั ADS เป็นการ
ประเมินทรัพยสิ์นท่ียงัไม่คลอบคลุมทรัพยสิ์นทั้งหมดของ ADS และ ADSL ดงันั้น ท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมิน
มูลค่ากิจการดว้ยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีจึงอาจเป็นวิธีท่ียงัไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ากิจการในคร้ังน้ี 

3. การประเมินมูลค่าวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 
การประเมินวิธีน้ี เป็นการประเมินมูลค่ากิจการโดยอา้งอิงอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีเฉล่ีย (P/BV Ratio) 

เฉล่ียยอ้นหลงัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีประกอบกิจการใกลเ้คียงกบับริษทัในหมวดบริการ  ธุรกิจ
บุคคลากร ไดแ้ก่ ETE  (เน่ืองจากท่ีปรึกษาฯ ได้ตรวจสอบขอ้มูลบริษทัท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั 
ADS มีเพียงบริษทัเดียวท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัท่ีสุด ดงันั้นจึงมีขอ้มูลบริษทัท่ีน ามาเปรียบเทียบกบั ADS เพียงรายเดียว) และ 
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ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ไดแ้ก่  FPT และ WIN มาเฉล่ียร่วมกบัอตัราส่วน P/BV ของADS และ ADSL   
ซ่ึงการใช้อตัราส่วน P/BV ของบริษทัขา้งตน้มาใชอ้า้งอิงในการค านวณมูลค่ากิจการอาจสะทอ้นมูลค่ากิจการของบริษทัได้
เน่ืองจากราคาหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นมูลค่ากิจการท่ีสะทอ้นถึงการรับรู้ข่าวสารในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ
เช่น ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและ
เศรษฐกิจโลกได ้ 

 อย่างไรก็ตามการน ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัมาค านวณมูลค่ากิจการตามวิธีอตัราส่วน P/BV อาจจะยงัไม่มีความ
เหมาะสมเพียงพอ เน่ืองจากบริษัทท่ีน าอัตราส่วน P/BV มาเปรียบเทียบอาจมีการบริหารจัดการ โครงสร้างธุรกิจ และ
โครงสร้างทางการเงินแตกต่างจากบริษทั ประกอบกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทั ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณมูลค่ากิจการไม่ได้
ค  านึงถึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ การบริหารจัดการองค์กร แผนการลงทุนและด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมในอนาคตของกลุ่มบริษทั ดงันั้นท่ีปรึกษาฯ  จึงเห็นว่าวิธีน้ีไม่
เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ ADSL โดยสัดส่วน ADS ถือหุ้นในADSL ร้อยละ 50.99 

4.การประเมินมูลค่าวิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings per Share Ratio Approach) 
การประเมินวิธีน้ี เป็นวิธีท่ีการน าอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) เฉล่ียยอ้นหลงัของบริษทัในตลาด

หลกัทรัพยท่ี์ด าเนินธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกบับริษทั มาค านวณมูลค่ากิจการของบริษทั เช่นเดียวกบัวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตาม
บญัชี (P/BV Ratio) เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบมีขนาดทรัพยสิ์น และธุรกิจท่ีใหญ่กว่า ADS และ ADSL 
โดยสัดส่วน ADS ถือหุ้นในADSL ร้อยละ 50.99  จึงท าให้การเมินดว้ยวิธีไม่เหมาะสม 

5. การประเมินมูลค่าตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 
การประเมินดว้ยวิธีน้ี  เป็นการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ ADSL โดยค านึงถึงการด าเนินธุรกิจของกิจการ

และแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจต่อเน่ืองไปในอนาคต ทั้งในเร่ืองความสามารถในการสร้างรายได ้การประมาณการค่าใชจ้่าย ผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดสุทธิ โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคต โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บจากการจดัท าประมาณการทางการเงิน
ดว้ยตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของADS และ ADSL โดยสัดส่วน
ท่ี ADS ถือหุ้น  เพื่อหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของมูลค่ากิจการ ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ ไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของกิจการ ในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนของปี 2562 (ก.ค.-ธ.ค.)  จนถึงเดือน ธนัวาคม ปี 2573  

จากขอ้มูลดงักล่าว ท่ีปรึกษาฯ สรุปไดว่้า การประเมินมูลกิจการในคร้ังน้ี  เห็นควรใชวิ้ธีมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิ ซ่ึงจะไดมู้ลค่ากิจการอยูร่ะหว่าง 1,637.51 – 1,931.25 ลา้นบาท 

ท่ีปรึกษาทางการเงินฯ จึงเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธี
ท่ีสะทอ้นถึงความสามารถ และศกัยภาพของธุรกิจของบริษทัในอนาคต  ซ่ึงถือว่าเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการเมินมูลค่า
กิจการของ ADS และ ADSLโดยสัดส่วนท่ี ADS ถือหุ้นในADSL ร้อยละ 50.99 ในคร้ังน้ี 

จากการพิจารณาทั้งขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเส่ียงของการท ารายการ รวมทั้งการประเมินมูลค่าของสินทรัพยด์งักล่าว  
ท่ีปรึกษาฯ เห็นว่าการเขา้ท ารายการในคร้ัง มีความสมเหตุสมผลและมีราคาท่ีเหมาะสม ผูถื้อหุ้น ควรอนุมัติการเข้าท าการ
ได้มาซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี และการคงรายการเงินให้กูย้ืมส่วนท่ีเหลือภายหลงัจากการช าระเงิน
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จ านวน 500 ลา้นบาทจาก TAH ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน ของบริษทัยอ่ย (ADS) จนกว่าการท า EBT จะเสร็จสมบูรณ์และ ADS 
ไดรั้บช าระเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมดภายในไตรมาสสอง ปี 2563 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

 

ส่วนท่ี 2 - หนา้ 1 

ส่วนที่ 2 : แนวทางการปฏิบัติงานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดท ารายงาน 

 ท่ีปรึกษาฯ ไดพ้ิจารณาและศึกษาขอ้มูลการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและรายการเก่ียวโยงกนั ของบริษทั พิน
วีล 2 จ ากัด (“พินวีล 2”) ให้กับบริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “STARK”) ตามสัญญาโอน
กิจการทั้งหมดของบริษทั พินวีล 2 ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของพินวีล 2 ท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงหุ้นสามัญจ านวน 109,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1,000 บาท ในอดิสรซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยพินวีล 2 (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของอดิสร) ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร 
และขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2562 ของบริษทัฯ และสารสนเทศท่ีเปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น ของ พินวีล 2 ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงฯ 

2. เอกสารของ พินวีล 2, อดิสร กลุ่มอดิสร และ STARK เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบั 
เป็นตน้ 

3. สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ร่างสัญญาการโอนกิจการทั้งหมด, สัญญาเงินกูย้ืม, สัญญาเช่าช่วงระหว่าง ADS  
กบั ADSL, สัญญาการเช่าท่ีและคลงัสินคา้ เป็นตน้  

4. การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. รายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
6. ขอ้มูลสถิติจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และภาวะอุตสาหกรรม 

 ความเห็นของท่ีปรึกษาฯ ตั้ งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ ได้รับ ตลอดจนการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัฯรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริง โดยท่ีปรึกษาฯ ไดพ้ิจารณาและ
ศึกษาขอ้มูลดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวิชาชีพ นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาฯ ถือว่า 
สัญญาและขอ้ตกลงทางธุรกิจต่างๆ มีผลบงัคบัใชแ้ละผูกพนัตามกฎหมาย และไม่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข เพิกถอน หรือ 
ยกเลิก รวมถึงไม่มีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขใดๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น
ของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี  

 ดงันั้น หากขอ้มูล และ/หรือ เอกสาร ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ ไดรั้บ ไม่ถูกตอ้ง และ/หรือ ไม่เป็นความจริง หรือ สัญญาและ
ขอ้ตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มีผลบงัคบัใช้ และ/หรือ ไม่ผูกพนัตามกฎหมาย และ/หรือ มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข เพิกถอน 
หรือ ยกเลิก และ/หรือ มีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขใดๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึง
ทรัพยสิ์นของ พินวีล 2 ก็อาจส่งผลต่อความเห็นของท่ีปรึกษาฯ ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นต่อผลกระทบดงักล่าว
ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได ้

 ความเห็นของท่ีปรึกษาฯ จดัท าขึ้นภายใตข้อ้มูลซ่ึงท่ีปรึกษาฯ ไดรั้บ รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ 
และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการจดัท า ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในภายหลงั และอาจส่งผลกระทบต่อ
ความเห็นของท่ีปรึกษาฯ โดยท่ีปรึกษาฯ ไม่มีภาระผกูพนัในการปรับปรุงความเห็นของรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาฯ ฉบบั
น้ี 
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 รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาฯ ฉบบัน้ี จดัท าขึ้นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ใชพ้ิจารณาประกอบการตดัสินใจลง
มติการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ดงันั้นการตดัสินใจอนุมติัหรือไม่อนุมติั
การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นส าคญั ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ควรศึกษาขอ้มูล
ในเอกสารต่างๆ ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัก่อน
ท าการลงมติ เพื่อท่ีจะไดพ้ิจารณาลงมติไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 อย่างไรก็ตาม รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาฯ มิไดเ้ป็นการรับรองผลส าเร็จของการเขา้ท ารายการต่างๆ รวมถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และท่ีปรึกษาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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ส่วนที่ 3 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2562  เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3 / 2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ซ้ือ
และรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษทั พินวีล 2 จ ากดั (“พินวีล 2”) ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดท่ีพินวีล 2 ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึง
รวมถึงหุ้นสามญัจ านวน 109,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ในบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั (“อดิสร”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยท่ีถือหุ้นโดยพินวีล 2 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของอดิสร มีมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 
1,550,000,000 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยห้าสิบลา้นบาท) รวมถึงการเขา้ท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอ่ืน ๆ และเอกสารอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้ งหมด”) ทั้งน้ี มติท่ีประชุม
คณะกรรมการดงักล่าวอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขให้ประธานกรรมการด าเนินการเจรจาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองการช าระหน้ีคืนเงินกูยื้ม
ระยะยาวท่ีคงคา้งระหว่างอดิสร และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของอดิสร  

นอกจากน้ี ความเห็นเพ่ิมเติมของคณะกรรมการกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยให้คงห
หน้ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไวน้ั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าการตกลงให้คงหน้ีระยะยาวท่ีคงคา้ง
กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 นั้น เป็นขอ้ตกลงทางธุรกิจ (Commercial Terms) ซ่ึงสามารถตกลงกนัได้
ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงสัญญาโอนกิจการทั้งหมดมีการก าหนดขอ้ตกลงกระท าการของพินวีล 2 อนัเป็นการลดความ
เส่ียงให้กบับริษทัฯ เช่น พินวีล2 ตกลงจะด าเนินการให้ไม่มีการกูย้ืมเงินระหว่างกนัใดๆ เพ่ิมเติม ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งใด
ของพนิวีล2 และ ADS เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯเป็นลายลกัษณ์อกัษรและก าหนดให้พิลวีล 2 ด าเนินการให้กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งช าระหน้ีสินใดๆระหว่างอดิสรและกิจการเก่ียวข้องดงักล่าวทั้งหมดภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ตลอดจนถึง
ขอ้ก าหนดเร่ืองการชดใชค้่าเสียหายในกรณีท่ีบุคคลภายนอกมาเรียกร้องในเหตุใดๆอนัเกิดขึ้น ก่อนวนัโอนกิจการทั้งหมด 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562  ระหว่างบริษทัฯ และ บริษทั พินวีล 2 จ ากดั ไดข้อ้สรุปเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองการช าระ
หน้ีคืนเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งระหว่างอดิสร และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของอดิสร ดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุ้นของพินวีล 2 ตกลงท่ีจะด าเนินการให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง จ ากดั “TAH”ซ่ึงเป็น
บริษทัแม่ของพินวีล 2 ถือหุ้นร้อยละ 99.99%)  ช าระคืนหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งให้กบัอดิสรจ านวนไม่นอ้ย
กว่า 500 ลา้นบาท (จ านวนหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะยาวมีมูลค่าประมาณ 1,059 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) 
ก่อนท่ี บริษทัฯ  จะรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2  

2. ส าหรับหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีคงค้าง และดอกเบ้ียคงค้างทั้งหมด ของ บริษทั TAH จะช าระคืนหน้ีดังกล่าว
ทั้งหมดให้อดิสรภายในไตรมาสท่ีสองของปี 2563 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระเงินมดัจ าจ านวน 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาท) ตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 ภายหลงั

จากท่ีไดล้งนามในหนงัสือขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เร่ือง การเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ระหว่าง STARK และพิน
วีล 2 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 ในกรณีท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด พินวีล 2 ตกลงจะ
คืนเงินมดัจ าทั้งจ านวนให้แก่บริษทัฯ โดยปราศจากดอกเบ้ีย ภายใน 7 วนันบัแต่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว หรือ วนัท่ีสัญญาโอน
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กิจการทั้งหมดส้ินสุดลง และเม่ือเง่ือนไขการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดส าเร็จครบถว้น บริษทัจะช าระเงินส่วน
ท่ีเหลือจ านวน 1,350,000,000 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยห้าสิบลา้นบาท) ณ วนัโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสด ซ่ึงบริษทัฯคาดว่า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2562 

 
นอกจากขอ้สรุปเบ้ืองตน้แลว้ บริษทัฯและ พินวีล 2 ยงัไดบ้รรลขุอ้ตกลงเก่ียวกบัเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้น

สัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษทัฯ และพินวีล 2 (“สัญญาโอนกิจการท้ังหมด”) รวมถึงขอ้ตกลงและสัญญาอื่น ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัไดรั้บทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของอดิสร และไม่พบผลกระทบในทาง
ลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอยา่งมีนยัส าคญั 

(2) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 
และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

(3) ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอนัควรจะ
คาดไดว่้าจะเกิดขึ้น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่ออดิสร หรือขดัขวางการเขา้ท า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของพินวีล 2 มีมติอนุมติัการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่
บริษทัฯ รวมถึงการเขา้ท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ขอ้ตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้
ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การเขา้ท าธุรกรรมการรับ
โอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ 

(5) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัช าระคืนหน้ีเงินให้กูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งให้กบัอดิสรจ านวนไม่น้อยกว่า 500,000,000 
บาท (ห้าร้อยลา้นบาท)  

โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนในการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ก าหนดให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งช าระคืนเงินกูยื้มให้แก่อดิสร

อย่างน้อย 500,000,000 บาท (ห้าร้อยลา้นบาท) ก่อนการเขา้ท ารายการ เพราะฉะนั้น เงินกูยื้มท่ีอดิสรจะตอ้งไดรั้บช าระคืน
ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 จึงเหลือจ านวน 559,000,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบเกา้ลา้นบาท) (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561)  และหน้ีสินใดๆ ระหว่างอดิสรและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวทั้งหมด ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ทั้งน้ี การช าระ
คืนเงินกูร้ะยะยาวส่วนท่ีเหลือจะช าระคืนภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 เน่ืองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมีก าหนดการ
ช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าวตามสัญญาภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 โดยบริษทัสามารถบรรลุขอ้ตกลงในการก าหนดให้มี
การช าระเงินกูย้ืมดงักล่าวอย่างน้อย 500,000,000 บาท (ห้าร้อยลา้นบาท) ก่อนเขา้ท ารายการเพ่ือลดความเส่ียงจากการช าระ
คืนเงินกู้ระยะยาวดังกล่าว ทั้งน้ี กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดังกล่าวไดใ้ห้ค  ามั่นในการจะช าระเงินคืนส่วนท่ีเหลือดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ทั้งน้ี จ ำนวนเงินท่ีอดิสรไดรั้บจำกกำรคืนหน้ี บริษทัจะน ำไปใชใ้นกำรลดภำระหน้ีสินจำกกำรกูยื้มธนำคำร (แหล่ง
เงินทุนในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในคร้ังน้ี ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำต่อรองกบัสถำบนักำรเงิน โดยอตัรำดอกเบ้ียในกำรกูยื้ม
ในคร้ังน้ีจะน้อยกว่ำอตัรำดอกเบ้ียท่ีอดิสรปล่อยกูใ้ห้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว) โดยบริษทัคำดว่ำจะด ำเนินกำรช ำระ
ภำระหน้ีสินดงักล่ำวภำยในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2563 นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรยงัไดพ้ิจำรณำว่ำภำยหลงัท่ีอดิสรไดรั้บกำรช ำระ
เงินกูค้ืนเต็มจ ำนวนแลว้ จะไม่ส่งผลต่อภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของอดิสรอย่ำงมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกอตัรำดอกเบ้ียรับและ
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อตัรำดอกเบ้ียจ่ำยมีอตัรำท่ีใกลเ้คียงกนั กล่ำวคือ เงินจ ำนวนดงักล่ำวสำมำรถน ำไปช ำระคืนเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือลด
ภำระดอกเบ้ียของอดิสร  

คณะกรรมการพิจารรณาพบว่าอดิสรไดมี้นโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนั (เช่น ค่าขนส่ง ค่าบริหารจดัการ และ
เงินให้กู้ยืม เป็นตน้) ท่ีเป็นไปตามหลกัการและเง่ือนไขการค้าทั่วไป (Arem’s length basis) คณะกรรมการจะติดตามและ
ทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดเพื่อให้นโยบายดงักล่าวสอดคลอ้งและเป็นไปตามสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
อย่างระมดัระวงั โดยค่าบริหารจดัการมีลกัษณะเป็นการให้บริการดา้นการบริหารงานต่างๆ เช่น ดา้นการขาย ดา้นการตลาด 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นการเงินและการบญัชี เป็นตน้ จากบริษทัผูถื้อหุ้นใหญ่ให้แก่อดิสร เน่ืองจากผูบ้ริหารและ
ทีมงานส่วนใหญ่มีการบริหารมาจากส่วนกลาง (centerized center) เพื่อลดตน้ทุนท่ีทบัซ้อนกนั โดยมีการคิดค่าบริหารจดัการ
ดงักล่าวประมาณ 1.0 – 1.5 ลา้นบาทต่อเดือน และมีอายสัุญญาปีต่อปี 

 ภายหลงัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ พินวีล2 จะด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั
เพ่ือให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเวน้ภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และช าระบญัชีเพ่ือคืนทุน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ พินวีล 2  ทั้งน้ี โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ ก่อนการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ี
เก่ียวโยงกันฯ และภายหลงัการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกันฯ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพ
ต่อไปน้ี 
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ส่วนท่ี 3 - หนา้ 3 

โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างธุรกิจ ณ ปัจจบุัน ของ STARK และ พนิวีล 2 
 

 

0.57% 2.96% 22.23% 

นายวนรัชต์   
ตั้งคารวคุณ 

Stark Investment 

Corporation Limited 
 นาย รีวิน เพทายบรรลือ 

UOB KAY HIAN 
PRIVATE  
LIMITED 

STARK 

บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ำกดั 
(PDTL Trading) 

บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์อินเตอร์
เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

(PDITL) 

บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อค จ ำกดั 
(TCR) 

73.37% 

99.28% 49.00% 

20.00% 5.00% 

บจก. พินวีล 2 

บจก. อดิสร สงขลำ 
(“ADS”) 

บจก. เอดีเอส 
โลจิสติคส์ 
(“ADSL”) 

บจก. อดิสรสงขลำ 
อินเตอร์เนชัน่แนล  

(“ADSI”) 

บจก. อดิสร
สงขลำ มำรีน 
(“ADSM”) 

 

บจก. อดิสรสงขลำ 
โพรเฟสชนันอล 

(“ADSP”) 

 

99.998%
% 

50.99%*
% 

99.97% 99.97% 99.97% 

บจก.ทีมเอโฮลดิ้ง 

99.99% 

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 

99.99% 

หมำยเหตุ: * ผูถ้ือหุ้น 49.00% ของ ADSL เป็นผูถ้ือหุ้นรำยอ่ืน คือบริษทั บีเวฟ จ ำกดั ไม่เป็นบุคคลเกียวขอ้งกนักบั  

STARK และ ADS 
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โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างธุรกิจ หลัง รับโอนกิจการท้ังหมด ของ พนิวีล 2 ให้กบับริษัท STARK 
 

 

 

บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์อินเตอร์
เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

(“PDITL”) 

บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ำกดั 
(“PDTL Trading”) 

บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด 
จ ำกดั (“TCR”) 

 

99.28% 49.00% 

20.00 % 5.00 % 

บจก. อดิสร สงขลำ 
(“ADS”) 

บจก. เอดีเอส โลจิ
สติคส์ 

(“ADSL”) 

บจก. อดิสรสงขลำ 
อินเตอร์เนชัน่แนล  

(“ADSI”) 

บจก. อดิสร
สงขลำ มำรีน 
(“ADSM”) 

บจก. อดิสรสงขลำ 
โพรเฟสชนันอล 

(“ADSP”) 

50.99%* 99.97% 99.97% 99.97% 

99.99% 

STARK 

0.57% 2.96% 22.23% 73.37% 

นายวนรัชต ์  
ตั้งคารวคุณ 

Stark Investment 
Corporation Limited 

นาย รีวิน เพทายบรรลือ UOB KAY HIAN PRIVATE  
LIMITED 

หมำยเหตุ: * ผูถ้ือหุ้น 49.00% ของ ADSL เป็นผูถ้ือหุ้นรำยอ่ืน คือบริษทั บีเวฟ จ ำกดั ไม่เป็นบุคคลเกียวขอ้งกนักบั  

STARK และ ADS 
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 ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่าย 
 (1) รายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท า
รายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
(“ประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 45.25 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
(Net Profit) ซ่ึงเขา้ข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ ซ่ึงขนาดรายการมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสูง
กว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบริษทั (ตามงบการเงินรวมท่ีผา่นการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 62)  
 (2)    รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) เป็นการท ารายการ
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากผูมี้อ  านาจควบคุมและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการ
และผูถื้อหุ้นของพินวีล 2 นอกจากน้ี นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ เป็นกรรมการของอดิสร และเป็นผูบ้ริหาร/กรรมการของ 
STARK โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ83.08 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษทัฯ และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนั้น บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผย
สารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที พร้อมทั้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบั
การเขา้ท ารายการ และด าเนินการให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการ โดยจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

จากหลกัเกณฑ์ขา้งต้น บริษทัฯ จึงได้แต่งตั้งบริษทั เวลแคป แอดไวเซอร่ี จ ากัด (“IFA” หรือ “ท่ีปรึกษาฯ”) เป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั พินวีล 2 จ ากดั (“พินวีล 2”) 
ให้แก่ STARK ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ในคร้ังน้ี ต่อผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาลงมติ 

3.2 วัน / เดือน / ปีที่ท ารายการ 

บริษทัฯ จะเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกันฯ ในเดือนธันวาคม 2562 ภายหลงัจากท่ีท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2562 ของบริษทัฯ อนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ และ
คู่สัญญามีการปฏิบติัตามเง่ือนไขการเขา้ท ารายการตามขอ้ 3.6 ครบถว้น 
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ทั้งน้ีสามารถสรุปขั้นตอนในการท ารายการไดด้งัน้ี 
ขั้นตอนการปฏิบตัิและระยะเวลาในการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ระหว่าง STARK  และ พนิวลี 2 

ล าดับที ่ วันที ่ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

 1.      การด าเนินการก่อนการโอนกิจการทั้งหมดของ พนิวลี 2 

1.1 30-ก.ย.-62 
STARK ประชุมคณะกรรมการอนุมติัเร่ืองการรับโอนกิจการทั้งหมดของ 
พินวีล 2 

1.2 4-ต.ค.-62 
มีหนงัสือขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เร่ือง การเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ 
พินวีล 2 ระหว่าง STARK และ พินวีล 2 

1.3 7-ต.ค.-62 
STARK ช าระเงินมดัจ าตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดจ านวน 200,000,000 
บาท ให้แก่ พินวีล 2 

1.4 29-พ.ย.-62 
STARK ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2562 เร่ือง การรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ พินวีล 2 และ เปิดเผยมติท่ีประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

1.5 ก่อน หรือ ในวนัท่ีจะลงนามใน
สัญญาโอนกิจการทั้งหมด 
(ประมาณ วนัท่ี 2/12/62) 

พินวีล 2 ประชุมคณะกรรมการเพือ่อนุมติัการลงนามในสัญญาโอนกิจการ
ทั้งหมด และเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ 
STARK 

1.6 ประมาณ วนัท่ี 2 ธ.ค. 62 STARK และ พินวีล 2 ลงนามในสัญญา โอนกิจการทั้งหมด 
1.7 ก่อนวนั Closing หรือ ในวนั 

Closing (27/12/62) 
- พินวีล 2 ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ STARK 
- ด าเนินการตามท่ีก าหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดเก่ียวกบัเง่ือนไข
บงัคบัก่อน ซ่ึงรวมถึงการคืนหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งทั้งเงินตน้และ
ดอกเบ้ียให้แก่ ADS จ านวน 500 ลา้นบาท 

2. การโอนกิจการทั้งหมดของ พนิวลี 2 (Closing Date) 

2.1 ประมาณ วนัท่ี 27 ธ.ค. 62 (Closing 
Date) 

-STARK ช าระค่าตอบแทนส่วนท่ีเหลือ จ านวน 1,350 ลา้นบาท ให้แก่ พิน
วีล 2 

 

- พินวีล 2 ด าเนินการโอนกิจการทั้งหมดของ พินวีล 2  (จ านวนหุน้ ร้อยละ 
99.99 ใน ADS) ให้แก่ STARK รวมทั้งด าเนินการจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั DBD เช่น การเปล่ียนแปลงบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นของ ADS และการ
เปล่ียนแปลงกรรมการของ ADS และบริษทัยอ่ยของ ADS (ถา้มี)  

3. การจดทะเบียนเลิกบริษัทและช าระบัญชี ของ พนิวีล 2 

3.1 วนัท่ี 27 หรือ 30 ธ.ค. 62 พินวีล 2 จดทะเบียนเลิกกิจการกบั DBD และเร่ิมด าเนินการช าระบญัชี 
3.2 ภายใน 30 วนันบัแต่ วนัท่ี พินวีล

2 จดทะเบียนเลิกกิจการกบั DBD 
STARK ยื่นแบบ ค.อ. 1-4 และเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งต่อส านกังาน
สรรพากรพ้ืนท่ี 
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3.3 คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สัญญา 

ผูโ้อน : บริษทั พินวีล 2 จ ากดั (“พินวีล 2”) 
ผูรั้บโอน : บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “STARK”) 

 รายช่ือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกนัและมีความสัมพนัธ์ 
 พินวีล 2 มีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ คือ คู่สัญญามีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และผูบ้ริหารร่วมกนั 

ซ่ึงไดแ้ก่ นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รายช่ือผูถื้อหุ้นของ STARK  (ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2562)  พินวีล 2 (ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562) และอดิสร (ณ 
วนัท่ี 16 กนัยายน 2562) 

ผู้ถือหุ้น / บริษัท STARK พนิวีล 2 อดิสร 
1. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 73.37% 0.005% 0.01% 

2. Stark Investment Corporation Limited* 22.23% - - 
3. พินวีล 2 - - 99.99% 
4. บริษทั ทีมเอ โฮลดิ้ง จ ากดั* - 99.99% - 
5. นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย ์ - 0.005% - 

  หมายเหตุ : * นิติบุคคลท่ีนายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมด 
 
(2) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของ STARK  พินวีล 2 และอดิสร 

ผู้ถือหุ้น / บริษัท STARK พนิวีล 2 อดิสร 
1) นายชนินทร์ เยน็สุดใจ C - - 
2) นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ I I - 
3) นายชินวฒัน์ อศัวโภคี I - - 
4) นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ I, V - I 
5) นายทรงภพ พลจนัทร์ II, IV - - 
6) ม.ล.พิพฒัน์ไชย เพญ็พฒัน์ III, IV - - 
7) นายกุศล สังขนนัท ์ III, IV - - 
8) นายนิรุทธ เจียกวธญัญู I, V - - 
9) นายกิตติศกัด์ิ จิตตป์ระเสริฐงาม V - - 
10) นายพิเชษฐ์ โล่ห์ชนะจิต V - - 
11) นางสาวยสบวร อ ามฤต - - I 
12) นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย ์ - I - 

หมายเหตุ :  
C  ประธานกรรมการ  III กรรมการตรวจสอบ 
I  กรรมการ   IV กรรมการอิสระ 
II  ประธานกรรมการตรวจสอบ V ผูบ้ริหาร 
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โดยในปัจจุบนั ผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีการด า เนินธุรกิจท่ีแข่งขนักบัธุรกิจในปัจจบุนั 

และภายหลงัการเขา้ลงทนุในอดิสร ของบริษทัฯ 
 

3.4 ประเภทและขนาดของรายการ 

3.4.1 รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีคือ บริษทัฯ เขา้ซ้ือและรับโอนกิจการของพินวีล 2 โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของพิน
วีล 2 ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงหุ้นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99  ของอดิสร เป็นส าคญั ซ่ึงบริษทัให้ผลตอบแทนแก่พินวีล 
2 เป็นเงินสดจ านวน 1,550,000,000 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยห้าสิบลา้นบาท) ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ จดทะเบียนตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญั
ท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศฯเร่ืองไดม้าหรือ
จ าหน่ายไป”) (ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เกิดขึ้นในรอบหกเดือนท่ีผ่านมาท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น) 

เม่ือค านวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินเสมือนของ STARK ท่ีผ่านการสอบทานของผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาต ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบการเงินของ ADS ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส าหรับงวด 12 
เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษทั ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัสสุ ไชยยส สอบบัญชี จ ากัด สามารถค านวณขนาด
รายการไดด้งัน้ี 

เกณฑ์การคิดค านวณ สูตรการค านวณ2. ค านวณค่า 
ขนาดของ
รายการ
(ร้อยละ) 

1) มูลค่าสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ (NTA) 

NTA ของอดิสร x สัดส่วนการถือหุ้น 
NTA ของบริษทัฯ 

781.74 ลา้นบาท x 100 
1,865.65 ลา้นบาท 

41.90 

2) ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิของอดิสร x สัดส่วนการถือหุ้น 
ก าไรสุทธิของบริษทัฯ 

129.47 ลา้นบาท x 100 
286.10 ลา้นบาท 

45.25 

3) มูลค่ารวมส่ิงตอบ
แทน 

มูลค่าท่ีจ่ายหรือไดรั้บ x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ 

1,550.00 ลา้นบาท x 100 
13,013.16 ลา้นบาท 

11.91 

4) มูลค่าหุ้น ท่ีบริษัท
ออกเพื่อช าระ 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯ ออกเพื่อช าระสินทรัพย ์x 100 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทั 

ไม่สามารถคิดค านวณได ้

รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ในคร้ังน้ีมีขนาดรายการตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน (Net Profit) เท่ากบัร้อยละ 
45.25 ซ่ึงมีขนาดรายการมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 
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รายละเอียดขอ้มูลการค านวณขนาดรายการ มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) และก าไรสุทธิของบริษทัและอดิสร 
ดงัน้ี 

 STARK(1) อดิสร(2) 
สินทรัพยร์วม 13,013.16 1,899.22 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
- ค่าความนิยม 
- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 

 
893.47 
17.22 

 
- 
- 

หน้ีสินรวม 10,202.18 1,117.48 
ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 34.65 - 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) 1,865.65 781.74 

ก าไรสุทธิ (ย้อนหลัง 12 เดือน) 286.10 129.47 
หมายเหตุ :  
(1) อา้งอิงจากงบการเงินของบริษทั ซ่ึงปรับปรุงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

(Right Offering) จ านวน 1,322.9 ลา้นบาท ดงัน้ี 

รายการ ไตรมาส 2/2562 ปรับปรุง ไตรมาส 2/2562 (ปรับปรุง) 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 11,690.2 1,322.9 13,013.1 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 10,202.2 - 10,202.2 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (ลา้นบาท) 1,488.0 1,322.9 2,810.9 
(2) อา้งอิงจากงบการเงินของอดิสรส าหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงตรวจสอบโดยบริษทัดีลอยท ์

ทูช้ โธมสัสุไชยยส สอบบญัชี จ ากดั 
 

3.4.2  รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
นอกจากน้ี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจดัสรรหุ้น เขา้ข่ายเป็นการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียว

โยงกนั โดยจดัเป็นรายการประเภทท่ี 4 รายการเก่ียวกบัสินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) 
เน่ืองจากกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นปัจจุบนัของ พินวีล 2 นั้น เป็นบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั ไดแ้ก่ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ นอกจากน้ี นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ เป็นกรรมการของอดิสร และเป็นผูบ้ริหาร/
กรรมการของ STARK โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงัน้ี 

  มูลค่าท่ีจ่าย x  100    = 1,550.00 ลา้นบาท x 100  
มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ       1,865.65 ลา้นบาท 
          ณ วนัท่ี 30มิถุนายน 2562 
      =  83.08% 
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จากการค านวณ มีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 83.08 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ตาม
รายงานการให้ความเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่อการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินเสมือนท่ีรวมอยู่ในหนังสือช้ีชวน 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

โดยการท ารายการเก่ียวโยงในคร้ังน้ี ถือเป็นรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการท่ีมีขนาดรายการเกินกว่า 20 ลา้น
บาท รวมทั้งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯ จึงตอ้งท าการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย และผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีสิทธิ
ลงคะแนน ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 ซ่ึงไดแ้ก่   

ล าดับ 
ผู้ถือหุ้นของSTARK ที่มีส่วนได้เสียใน พนิวีล 2  

(รวมถงึผู้เกี่ยวข้องและผู้มีความสัมพนัธ์) 
ถือหุ้นใน STARK ร้อยละ 

1 นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ1/ 16,500,000,000 69.293 

2 Stark investment Corporation Limited 2/ 5,000,000,000 21.003 

รวม 21,500,000,000 90.293 
หมายเหตุ:  
1. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารร่วมกนั ของ STARK และ บจก.พินวีล 2 ซ่ึงเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมการ

รับโอนกิจการทั้งหมด 
2. บริษทั Stark investment Corporation Limited ถือหุ้นโดย นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ จ านวน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมด 
3. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ และ Stark Investment Corporation Limited มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
3.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

จากการท่ีบริษทัฯเขา้ท าธุรกรรมการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดส าเร็จครบถว้น 
บริษทัฯจะซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมด
ของพินวีล 2 ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงหุ้นสามญัจ านวน 109,998 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ในอดิสรซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยพินวีล 2 (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ของอดิสร) มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,550,000,000 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยห้าสิบลา้นบาท) 

• รายการสินทรัพย์ 
ในวนัโอนกิจการ บริษทัจะรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ซ่ึงไดแ้ก่ 
(1) หุ้นทั้งหมดในอดิสรท่ีพินวีล 2 ถือจ านวน 109,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของอดิสร 
(2) ทรัพยสิ์นอื่นๆในงบการเงินท่ีมีอยู ่ณ วนัโอนกิจการ 

• รายการหนีสิ้น ตามสัญญาการรับโอนกิจการทั้งหมดของ พินวีล 2  ระบุว่า “ไม่มีภาระหนีสิ้น” 
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หมายเหตุ: การรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ในคร้ังน้ี ทางบริษทั ADS มีเงินให้กูยื้มแก่ TAH จ านวน 
1,059 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2561) โดยไม่มีหลกัประกนั และมีการคิดดอกเบ้ีย เท่ากบั MLR ต่อปี 
หรือ ประมาณ 6.25% ต่อในปัจจบุนั 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

ช่ือบริษทั บริษทั พินวีล 2 จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ซ่ึงมี
การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 0105562104937 

วนัจดทะเบียนบริษทั 17 มิถุนายน 2562 

ทุนจดทะเบียน 110,098,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 110,098,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไว ้ 100 บาท 

2.  รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 

ล าดับ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมด 
1 บริษทั ทีมเอ โฮลดิ้ง จ ากดั* 1,100,978 99.9998 
2 นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 1 0.0001 
3 นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย ์ 1 0.0001 

รวม 1,100,980 100.00 
    หมายเหตุ : * นิติบุคคลท่ีนายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมด 

3.  รายช่ือคณะกรรมการ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 
2 นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย ์ กรรมการ 

4.  การประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ซ่ึงมีการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 
ไดแ้ก่ อดิสร 
 
5.  ข้อมูลทางเงิน 
พินวีล 2  ยงัไม่มีการจดัท างบการเงินเน่ืองจากเพ่ิงจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 ทั้งน้ี พินวีล 2 ไม่มี
รายการหน้ีสินท่ีมีนยัส าคญัตั้งแต่การจดัตั้งบริษทัและภายหลงัการเขา้ถือหุ้นในอดิสร 
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3.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด มีรายละเอียดสรุปดังนี ้
1.  ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

ช่ือบริษทั บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ 
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการดา้นทรัพยากรบคุคล การใหเ้ช่า
สินทรัพย ์การรับจา้งขนส่งและให้บริการปรึกษาเก่ียวกบัธุรกิจ
ปิโตรเลียม 

ท่ีตั้ง 
39/15 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา 
จงัหวดัสงขลา 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 0905523000291 

วนัจดทะเบียนบริษทั 3 พฤศจิกายน 2523 

ทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 110,000,000 บาท 

ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาต บริษทัดีลอยท ์ทูช้ โธมสัสุไชยยส สอบบญัชี จ ากดั ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 

2.  รายช่ือผู้ถือหุ้นของอดิสร ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมด 
1 บริษทั พินวีล 2 จ ากดั 109,998 99.998 
2 นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 1 0.001 
3 นางปิยะชนก ตั้งคารวคุณ 1 0.001 

รวม 110,000 100.00 

3.  รายช่ือคณะกรรมการของอดิสร ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาว ยสบวร อ ามฤต กรรมการ 

2 นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ 

 
4.  การประกอบธุรกิจ 

4.1 ความเป็นมา 

บริษทั อดิสรสงขลา จ ากัด (“อดิสร”) ก่อตั้งเม่ือปี 2523 ท่ีจงัหวดัสงขลา โดยธุรกิจเร่ิมแรก ไดแ้ก่ การ
ให้บริการดา้นงานก่อสร้างทัว่ไป และต่อไปไดข้ยายการด าเนินงานโดยมุ่งเนน้ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการดา้น
ทรัพยากรบุคคล การให้บริการเช่าสินทรัพย ์และการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม ซ่ึงท่ีผา่นมา อดิสร
มีพฒันาการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
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ปี รายละเอียดท่ีส าคัญ 

2523 ก่อตั้งบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั เพ่ือด าเนินธุรกิจให้บริการดา้นงานก่อสร้างทัว่ไป 
โดยมีบุคคลากรทีมีประสบการณ์ดา้นวิศวกรรม ดา้นเทคนิค และดา้นสถาปัตยกรรม 

2525 - เร่ิมธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล โดยจดัหาบุคคลากรท่ีมีคุณสมบัติ 
เช่น ช่างสี แรงงานฝีมือ ช่างเช่ือม พนักงานเก่ียวกบัคลงัสินคา้ ช่างเทคนิค และ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความปลอดภัย เป็นตน ส าหรับลูกค้าในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม (Oil and gas) 

- นอกจากน้ี อดิสรยงัให้บริการดา้นอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจปิโตรเลียม เช่น งาน
สร้างและประกอบช้ินส่วน (Fabrication) งานสี (Painting) และงานบ ารุงรักษา
ต่างๆ (Maintenance) เป็นตน้ 

- ขยายธุรกิจสู่การบริการด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการด้านทรัพยากร
บุคคล เช่น งานด้านกฎระเบียบเก่ียวกับการจ้างแรงงานทั้ งแรงงานไทยและ
แรงงานต่างประเทศ ตลอดจนการให้เช่าคลังสินค้าและโกดังส าหรับลูกค้าท่ี
ตอ้งการพ้ืนท่ีเก็บสินคา้ต่างๆ เป็นตน้ 

2556 อดิสรได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้าน Quality Assurance จาก 
Bureau Verities Thailand เพ่ือให้ความมัน่ใจกบัลูกคา้ในคุณภาพการให้บริการและ
การพฒันาบุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

2558 เปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นเป็นบริษทั ทีมเอ โฮลดิ้ง จ ากดั (ผูถื้อหุ้นรายใหญ่คือ 
นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ) ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 109,998 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 
ของทุนจะทะเบียนช าระแลว้ของอดิสร 

กรกฎาคม 2562 เปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นภายใน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ี

แท้จริง (Ultimate shareholder - นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ) กล่าวคือ บริษทั พินวีล 2 

จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ทีมเอโฮลดิ้ง จ ากดั ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ

บริษทั พินวีล 2 จ ากดั เขา้เป็นผูถื้อหุ้นจ านวน 109,998 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 

ของทุนจะทะเบียนช าระแลว้ของอดิสร 

 

4.2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

ในปัจจุบนั อดิสร มีโครงสร้างรายได ้และการด าเนินธุรกิจหลกั ดงัต่อไปน้ี 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
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รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรบุคคล 

772.96 82.01 869.69 80.43 1,282.73 86.07 

รายได้จากการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจปิโตรเลียม 

81.52 8.65 121.50 11.24 94.44 6.34 

รายไดค้่าเช่า 41.10 4.36 38.62 3.57 51.81 3.48 
รายไดอ้ื่น 46.91 4.98 51.46 4.76 61.29 4.11 
รวมรายได้ 942.50 100 1,081.27 100 1,490.26 100 

 (1) ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (Manpower services) 

 อดิสรด าเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลมากกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้นบุคลากรในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม (Oil and gas) โดยเฉพาะบุคลากรท่ีตอ้งท างานบนแท่นผลิตปิโตรเลียม ซ่ึงตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมตามท่ีก าหนด โดยอดิสรไดพ้ฒันาบุคลากรคุณภาพในแรงงาน
อยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนั อดิสรมีแรงงานฝีมือมากกว่า 750 คน ท่ีให้บริการลูกคา้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

 ลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล เช่น การเป็นตวักลางในการ
จดัหาแรงงานเพื่อเข้าท างานเป็นพนักงานของลูกค้าเอง (Recruiting services) การจัดหาแรงงานของอดิสรเพื่อ

ให้บริการกบัลูกคา้ (Manpower services)  และการให้บริการที่เก่ียวเน่ือง เช่น การขออนุญาตท างานในประเทศไทย
ของแรงงานต่างชาติ (Visa and work permits) และบริการดา้นการบริการจดัการบัญชีเงินเดือน (Payroll services) 
เป็นตน้ 

การด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจะมีพนักงานประจ าเพียงบางส่วนเพื่อลด
ภาระการจดัหาแรงงาน โดยผูป้ระกอบการดงักล่าวจะจดัจา้งผูป้ระกอบที่ให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลในการจดัหา
พนกังานและแรงงาน เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตอ้งเน้นความต่อเน่ืองในการด าเนินการ
และความปลอดภยัเป็นหลกั ดงันั้น พนักงานและแรงงานด้านต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ีสามารถจดัหา
พนกังานไดท้นัท่วงที นอกจากน้ี พนกังานและแรงงานท่ีจะท างานบนแท่นขุดเจาะจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอบรมพิเศษ
ทั้งดา้นความรู้และดา้นสภาพจิตใจ ดงันั้น ลกัษณะของสัญญาว่าจา้งจะเป็นในลกัษณะสัญญาประมาณ 2-3 ปี เพื่อให้
ทั้งลูกคา้และผูใ้ห้บริการสามารถปรับเปล่ียนจ านวนพนักงาน ค่าจา้ง และสวสัดิการให้สะทอ้นการด าเนินการ ณ 
ช่วงเวลาต่างๆ 

 ทั้ งน้ี  อดิสรได้เข้าท าสัญญาการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลกับผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม โดยสัญญาระบุให้คู่สัญญาดงักล่าวตอ้งเจรจาต่อรองเก่ียวกบั งบประมาณ จ านวนบุคลากร และเง่ือนไข
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อื่นๆ ทุก 2 ปี ซ่ึงการเจรจาต่อรองคร้ังต่อไปจะเกิดขึ้นช่วงปลายปี 2562 โดยคู่สัญญาไดต้กลงการต่อสัญญาและอยู่
ระหว่างการเจรจาเพ่ิมเติม โดยท่ีผ่านมา อดิสรไดใ้ห้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลแก่ผูป้ระกอบการรายงดงักล่าวมา
อยา่งต่อเน่ืองมากกว่า 30 ปี 

 นอกจากน้ี อดิสรไดเ้ลง็เห็นว่า การจดัหาบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนั ดว้ยเหตุดงักล่าว อดิสรจึง
ไดส้ร้างพนัธมิตรและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการศึกษาในจงัหวดัสงขลาและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เพื่อลดความเส่ียง
ในการจดัหาบุคลากร ตลอดจนเพื่อสร้างอาชีพให้กบัผูค้นในชุมชน โดยอดิสรจะเปิดรับสมคัรผูท่ี้สนใจเพื่อเขา้รับ
การอบรมและฝึกฝนทักษะให้เป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ ตามลกัษณะงานท่ีลูกคา้ก าหนด นอกจากน้ี อดิสรมีแนวทาง
จดัหาบุคลากรดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์ในงานดา้นแรงงาน (Road shows) และการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อ
เขา้ถึงกลุ่มคนท่ีสนใจ เช่น เวบ็ไซตจ์ดัหางาน และส่ือสังคมออนไลน์ เป็นตน้ 

 
(2) ธุรกิจการให้บริการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียม (Engineering services) 

 อดิสรให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจปิโตรเลียม เช่น การให้บริการท าความสะอาดเรือและถงัน ้ามนับน
เรือ (Vessel cleaning) การก่อสร้างช้ินงานและการติดตั้งช้ินงาน (Offshore construction services) และการซ่อมบ ารุง 
(Fabrication and maintenance services) เป็นตน้ โดยกลุ่มลูกคา้ ไดแ้ก่ บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจปิโตรเลียม ซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นลูกคา้เจา้เดียวกบัลูกคา้ท่ีอดิสรให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมัน่ใจในคุณภาพบริการและคุณภาพผลงาน
ของอดิสร โดยลกัษณะงานเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละคร้ัง 

  
(3) ธุรกิจการให้บริการเช่าสินทรัพย์ (Property rental services) 
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 นอกจากการให้บริการนอกชายฝ่ัง (Offshore services) อดิสรยงัให้บริการเช่าสินทรัพย์ ได้แก่ คลังสินค้าและ
อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร โดยคลงัสินคา้ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีไม่ไกลจากท่าเทียบเรือในจงัหวดัสงขลา เพื่อสะดวกในการขน
ถ่ายส่ิงของต่างๆ โดยคลงัสินคา้ของอดิสรมีพ้ืนท่ีให้บริการเฉพาะพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ ประมาณ 82,000 ตารางเมตร โดย
มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัสินคา้ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ซ่ึงสินคา้รับฝากจะมี
หลากหลายตั้ งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยสินค้ารับฝากส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองจักรกลใน
อุตสาหกรรม นอกจากน้ี อดิสรยงัให้บริการให้เช่าอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่างๆ เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือม 
กระเชา้ ตูค้อนเทนเนอร์ สลิง เคร่ืองอดัอากาศ และเคร่ืองจกัรหนกั เป็นตน้ 
 
5.  ข้อมูลทางการเงินของอดิสร 

 อา้งอิงจากงบการเงินของอดิสร ซ่ึงตรวจสอบโดยบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมสัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึง
มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย  : ล้านบาท 
งบการเงินส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.32 120.29 38.82 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 316.33 352.68 335.50 
ตน้ทุนการให้บริการรอรับรู้ 3.84 13.38 10.61 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 18.02 4.28 11.20 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 4.72 2.56 2.41 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 355.22 493.19 398.55 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝากประจ าท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 2.03 2.05 2.06 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.51 0.51 0.51 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1.00 - - 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 650.03 872.73 1,059.13 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 192.44 186.99 179.74 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 30.75 81.46 61.96 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 82.67 132.11 191.65 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี 2.26 - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - 5.63 5.63 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 961.68 1,281.48 1,500.67 

รวมสินทรัพย์ 1,316.90 1,774.67 1,899.22 

หนีสิ้นหมุนเวียน    
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 140.00 210.00 268.00 
ตัว๋แลกเงิน 145.00 184.50 90.00 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

 

ส่วนท่ี 3 - หนา้ 17 

หน่วย  : ล้านบาท 
งบการเงินส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

หุ้นกู ้ 110.00 50.00 135.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 100.20 116.12 167.27 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ในหน่ึงปี 58.44 103.44 103.44 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี - 9.32 9.68 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 12.60 9.13 9.93 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 556.24 682.51 783.32 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 194.42 393.59 283.46 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 42.92 33.24 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7.65 8.07 13.60 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - 5.32 3.87 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 202.06 439.90 334.16 

รวมหนีสิ้น 768.31 1,122.41 1,117.48 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนจดทะเบียน    

หุ้นสามญั 110,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท 110.00 110.00 110.00 

ทุนที่ช าระแลว้    
หุ้นสามญั 110,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท 110.00 110.00 110.00 

ก าไรสะสม    
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.00 6.00 6.00 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 432.59 536.27 665.74 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 548.59 652.27 781.74 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,316.90 1,774.67 1,899.22 

 

หน่วย  : ล้านบาท 
งบก าไรขาดทุน 

31 ธันวาคม 2559 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

รายได้    
รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล 772.96 869.69 1,282.73 
รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ปิโตรเลียม 81.52 121.50 94.44 
รายไดค้่าเช่า 41.10 38.62 51.82 
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หน่วย  : ล้านบาท 
งบก าไรขาดทุน 

31 ธันวาคม 2559 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

รายไดอ้ื่น 46.91 51.46 61.29 
รวมรายได้ 942.50 1,081.27 1,490.26 
ตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล 663.40 753.12 1,091.87 
ตน้ทุนการให้บริการอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม 63.63 78.13 94.00 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14.21 10.46 16.04 
ตน้ทุนการให้เช่า - 9.04 22.73 
ตน้ทุนการให้เช่าอุปกรณ์ 2.20 3.07 1.55 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.06 0.06 0.05 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 47.31 51.20 49.17 
รวมค่าใช้จ่าย 790.81 905.08 1,275.41 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 151.69 176.19 214.86 
ตน้ทุนทางการเงิน 40.22 44.54 50.76 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 111.47 131.65 164.09 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 22.28 27.98 34.62 
ก าไรสุทธิ 89.19 103.67 129.47 

 รายละเอียดทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัท ADS ได้แก่ 

(1) บริษทั ADS มีโฉนดจ านวน 88 แปลง พ้ืนท่ีอยู ่ต.เขารูปชา้ง และ ต.ชิงโค จ.สงขลา โดยมีเน้ือท่ีรวมประมาณ 
101-0-35.4 ไร่ มูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 เท่ากบั 69.85 ลา้นบาท 

(2) บริษัท ADS มีพ้ืนท่ีอาคารและโกดังให้เช่าทั้ งหมด 206,320 ตรม. มูลค่าทางบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 
ประมาณ 108.57 ลา้นบาท 

(3) บริษทั ADS มีมูลค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยมูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 ประมาณ 34.76 ลา้นบาท 
เป็นตน้ 

ทั้งน้ี อดิสร ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยจ านวน 4 บริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 
บริษัทย่อย จดทะเบียนจัดตั้ง การประกอบธุรกิจ 

(1) บริษทั เอดีเอส โลจีสติคส์ จ ากดั 9 กนัยายน 2557 ธุรกิจให้เช่าโกดงัสินคา้ 
(2) บริษทั อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 14 มีนาคม 2562 

ยงัไม่มีการด าเนินการ (3) บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั 14 มีนาคม 2562 
(4) บริษทั อดิสรสงขลา โพรเฟสซนันอล จ ากดั 14 มีนาคม 2562 
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(1) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท  เอดีเอส โลจีสติคส์ จ ากัด (“ADSL”) มีรายละเอียดสรุปดังนี ้ 
1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
ช่ือบริษทั บริษทั เอดีเอส โลจีสติคส์ จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ ให้บริการเช่าคลงัสินคา้ 

ท่ีตั้ง 
39/15 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดั
สงขลา 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 0905557003161 
วนัจดทะเบียนบริษทั 9 กนัยายน 2557 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 1,000,000 บาท 
มูลค่าท่ีตราไว ้ 100 บาท 

2. รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมด 

1 บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 5,099 50.99 

2 บริษทั บี เวฟ จ ากดั* 4,900 49.00 

3 นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 1 0.01 
รวม 10,000 100.00 

                 หมายเหตุ : * บริษทั บี เวฟ จ ากดั ถือหุ้นโดยนายนรนิติ นนัทะเลขา (ร้อยละ 90.0) นายกิตติ เตชะทวีกิลกลุ (ร้อยละ 5.0)  
                                      และนายลีลาวรรณ ศรีดารณพ (ร้อยละ 5.0) 

 3. รายช่ือคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 
2 นายวิฑูรย ์สุริยารังสรรค ์ กรรมการ 
3 นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย ์ กรรมการ 
4 นายนรนิติ นนัทะเลขา กรรมการ 
5 นางกมลวรรณ นนัทะเลขา กรรมการ 

 4. การประกอบธุรกิจ 

 ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าคลงัสินคา้ในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีให้บริการประมาณ 24,176 ตารางเมตร 
โดยผูเ้ช่าเป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil & gas) 
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 5. ข้อมูลทางการเงินของ ADSL 

หน่วย  : ล้านบาท 
งบการเงินส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.002 0.002 0.002 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3.51 5.76 1.50 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 1.81 1.16 1.71 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5.32 6.92 3.21 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 69.18 62.42 55.67 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 0.20 1.07 0.68 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 69.38 63.50 56.35 

รวมสินทรัพย์ 74.70 70.42 59.56 

หนีสิ้นหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 3.44 4.47 3.30 
เจา้หน้ีการคา้ 6.08 4.30 1.13 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ท่ี ถึ ง
ก าหนดช าระในหน่ึงปี 8.58 8.58 6.77 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4.71 7.03 6.12 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 22.81 24.38 17.32 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15.35 6.77 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัร่วมทุน 26.22 26.22 26.22 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 41.58 33.00 26.22 

รวมหนีสิ้น 64.39 57.38 43.55 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนจดทะเบียน    
   หุ้นสามญั 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท 1.00 1.00 1.00 
ทุนที่ช าระแลว้    
  หุ้นสามญั 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท 1.00 1.00 1.00 
ก าไรสะสม    
จดัสรรแลว้ - - - 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9.32 12.04 15.01 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 10.32 13.04 16.01 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 74.70 70.42 59.56 
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หน่วย  : ล้านบาท 
งบก าไรขาดทุน 

31 ธันวาคม 2559 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

รายได้    
รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 12.26 10.87 10.45 
รายไดซ่้อมแซม-บริการ 8.99 7.99 7.74 
รายไดจ้ากการชดเชยความเสียหาย - 0.04 - 
รวมรายได้ 21.25 18.90 18.20 
ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนการด าเนินงาน 11.79 11.73 11.02 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.22 1.49 1.51 
รวมค่าใช้จ่าย 12.01 13.22 12.52 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได ้ 9.23 5.68 5.67 
ตน้ทุนทางการเงิน 2.74 2.68 2.19 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 6.50 3.00 3.48 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - 0.27 0.51 
ก าไรสุทธิ 6.50 2.73 2.97 

รายละเอียดทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัท ADSL ได้แก่ 

(1) บริษทั ADSL มีโกดงัให้เช่าทั้งหมด 24,176 ตรม. มูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 ประมาณ 42.17 ลา้นบาท 
(2) บริษทั ADSL มีมูลค่าลานคอนกรีต โดยมูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 ประมาณ 9.43 ลา้นบาท  
(3) บริษทั ADSL มีระบบไฟฟ้า โดยมูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 ประมาณ 1.52 ลา้นบาท 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (“ADSI”) มีรายละเอียดสรุปดังนี ้
1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
ช่ือบริษทั บริษทั อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ 
ธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และใหบ้ริการอื่นท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

ท่ีตั้ง 
39/15 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา 
จงัหวดัสงขลา 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 0905562001898 
วนัจดทะเบียนบริษทั 14 มีนาคม 2562 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 1,000,000 บาท 
มูลค่าท่ีตราไว ้ 100 บาท 
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2. รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมด 
1 บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 9,997 99.97 
2 นางสาวยสบวร อ ามฤต 1 0.01 
3 นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ 1 0.01 
4 นายชาญชยั บุญรุ่งเรือง 1 0.01 

รวม 10,000 100.00 

3. รายช่ือคณะกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวยสบวร อ ามฤต กรรมการ 
2 นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ 

4. การประกอบธุรกิจ 
 ธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นท่ีเก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม  โดยมุ่งเน้นการ

ให้บริการจดัหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ ซ่ึงอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆโดย
คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการภายในปี 2563 

 
5. ข้อมูลทางการเงิน 

 ADSI ยงัไม่มีการจดัท างบการเงิน เน่ืองจากจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากัด (“ADSM”) มีรายละเอียดสรุปดังนี ้
1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

ช่ือบริษทั บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ 
ธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และใหบ้ริการอื่นท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจปิโตรเลียม 

ท่ีตั้ง 
39/15 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา 
จงัหวดัสงขลา 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 0905562001871 

วนัจดทะเบียนบริษทั 14 มีนาคม 2562 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 1,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไว ้ 100 บาท 
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2. รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมด 
1 บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 9,997 99.97 
2 นางสาวยสบวร อ ามฤต 1 0.01 
3 นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ 1 0.01 
4 นายชาญชยั บุญรุ่งเรือง 1 0.01 

รวม 10,000 100.00 

 

3. รายช่ือคณะกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวยสบวร อ ามฤต กรรมการ 
2 นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ 

4. การประกอบธุรกิจ 
ธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นท่ีเก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม โดยมุ่งเน้นการ

ให้บริการจดัหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ ซ่ึงอยูร่ะหว่างการขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ
โดยคาดว่าจะด าเนินการภายในปี 2563  

5. ข้อมูลทางการเงิน 
 ADSM ยงัไม่มีการจดัท างบการเงิน เน่ืองจากจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสซันนอล จ ากัด (“ADSP”) มีรายละเอียดสรุปดังนี ้
1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

ช่ือบริษทั บริษทั อดิสรสงขลา โพรเฟสซนันอล จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ 
ธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และใหบ้ริการอื่นท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

ท่ีตั้ง 
39/15 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา 
จงัหวดัสงขลา 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 0905562001880 

วนัจดทะเบียนบริษทั 14 มีนาคม 2562 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 1,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไว ้ 100 บาท 
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2. รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมด 
1 บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 9,997 99.97 
2 นางสาวยสบวร อ ามฤต 1 0.01 
3 นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ 1 0.01 
4 นายชาญชยั บุญรุ่งเรือง 1 0.01 

รวม 10,000 100.00 

3. รายช่ือคณะกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวยสบวร อ ามฤต กรรมการ 
2 นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ 

4. การประกอบธุรกิจ 
ธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นท่ีเก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม  โดยมุ่งเน้นการ

ให้บริการจดัหางานให้คนหางานท างานในประเทศ ซ่ึงอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆโดยคาดว่าจะเร่ิม
ด าเนินการภายในปี 2563 

5. ข้อมูลทางการเงิน 
ADSP ยงัไม่มีการจดัท างบการเงิน เน่ืองจากจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
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3.6 เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 

 บริษทัตอ้งขออนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงอนุมติัไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ี
มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู ้ถือหุ้นท่ีไม่มีสิทธิลงคะแนน  (ได้แก่ นายวนรัชต์ ตั้ งคารวคุณ และ STARK INVESTMENT 
CORPORATION LIMITED ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 73.37 และ 22.23 ตามล าดบั - ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 

 สรุปสัญญาโอนกิจการท้ังหมด ได้ดังนี ้

สรุปรายละเอียดของสัญญาการรับโอนกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
คู่สัญญา 1)  บริษทั พินวีล 2 จ ากดั (ผูโ้อน) 

2)  บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ผูรั้บโอน) 
วนัท่ีในสัญญา ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 
การรับโอนกิจการ -รายละเอียดทรัพย์สินการรับโอนกิจการ 

1)  กิจการทั้งหมดของบริษทั พินวีล 2 จ ากดั (“พินวีล 2”) ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ 
หน้าท่ี และความรับผิดทั้งหมดท่ีพินวีล 2 ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัท่ี
โอนกิจการทั้งหมด 

2)  หุ้นสามญัจ านวน 109,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ในบริษทั อดิสรสงขลา 
จ ากดั (“อดิสร”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยพินวีล 2 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ของอดิสร (เลขหมายของหุ้นเลขท่ี 1-9900, เลขท่ี 
9901-9949, เลขท่ี 9951- 9999, และเลขท่ี 10001-110000 

3)  ส่วนหน้ีสินตามสัญญา ระบุว่า  “ไม่มี” 
มูลค่าการโอนและรับโอน
กิจการ 

มูลค่าทั้งส้ิน 1,550,000,000.00 บาท 

การช าระเงิน 1. เงินมัดจ า บริษทัฯจะช าระเงินมดัจ า จ านวน 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาท) โดย
ผูรั้บโอนไดช้ าระให้แก่ผูโ้อนแลว้ เม่ือวนัที 7 ตุลาคม 2562    
ทั้งนี้ หากสัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดตาม ขอ้12 (เลิกสัญญา) ของสัญญาฉบบัน้ี ผูโ้อนตกลงคืน
เงินมดัจ าทั้งจ านวนให้แก่ผูรั้บโอน โดยปราศจากดอกเบ้ียใดๆ ภายใน 7 วนั นับแต่วนัท่ี
สัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลง 

2)  ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ เม่ือการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดส าเร็จครบถว้น 
บริษทัฯจะช าระเงินจ านวน 1,350,000,000 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยห้าสิบลา้นบาท) ณ วนั
โอนกิจการทั้งหมด โดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารตามรายละเอียดท่ีผูโ้อนแจง้ให้ผูรั้บ
โอนทราบล่วงหนา้ เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือช าระดว้ยแคชเชียร์เช็คส่ังจ่ายผูโ้อน 

การช าระค่าธรรมเนียม 
ต่างๆ  

ผู้โอนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกบัการโอน
กิจการทั้งหมดภายใตสั้ญญาน้ี 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน 
ก) การโอนกิจการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุดงัต่อไปน้ี 
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ส าเร็จครบถว้นก่อนหรือภายในวนัโอนกิจการ 

1. เง่ือนไขบังคับก่อนทั่วไป (ข้อความจากเอกสารแนบท้าย 2 ของสัญญา) 

1.1 ไม่มีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัของหน่วยงานราชการท่ีประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช ้
ซ่ึงห้ามมิให้มีการโอนกิจการทั้งหมด   

1.2 ไม่มีการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีใด ๆ ไม่ว่าผูรั้บโอน หรือ ผูโ้อน หรือ ADS จะเป็นโจทก์
หรือจ าเลยก็ตาม ซ่ึงจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญาน้ี 
รวมทั้งไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย หรือการด าเนินการโดยบุคคลใด ๆ เพื่อโตแ้ยง้
การท าธุรกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาน้ี  

1.3 ผูรั้บโอนรับทราบผลการตรวจสอบสถานะของทางดา้นกฎหมายและการเงิน และไม่พบ
ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี 

2. เง่ือนไขบังคับก่อนท่ีเป็นความรับผิดชอบของผู้โอน (พนิวีล 2) 
2.1 ค ารับรองและรับประกนัของผูโ้อนถูกตอ้งแทจ้ริงทุกประการ  
2.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของผูโ้อน มีมติอนุมัติใน

เร่ืองดงัต่อไปน้ี  
- การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผูรั้บโอนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น

สัญญาน้ี 
- การเขา้ท าสัญญาฉบบัน้ีกบัผูรั้บโอน และ 
- การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือปฏิบติัตามหนา้ท่ีของผูโ้อนตามสัญญาฉบบัน้ีและเพ่ือให้

การโอนกิจการทั้งหมดเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
2.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ ADS และ/หรือ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ ADS 

(แลว้แต่กรณี) มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- การโอนหุ้น ADS ท่ีถือโดยผูโ้อน ให้แก่ผูรั้บโอน อนัเน่ืองจากธุรกรรมการโอน

กิจการทั้งหมด 
- การเปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจลงนามส่ังจ่ายบญัชีธนาคารของบริษทัตามท่ีผูรั้บโอน

ก าหนด  
- การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษทัตามท่ีผูรั้บโอนก าหนด 
- การเปล่ียนแปลงอ านาจกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามท่ีผูรั้บโอน

ก าหนด 
2.4 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อย (ADSL, ADSI, ADSM, และ ADSP) และ/

หรือ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย (แลว้แต่กรณี) มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- การเปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจลงนามส่ังจ่ายบญัชีธนาคารของบริษทัตามท่ีผูรั้บโอน

ก าหนด 
- การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษทัตามท่ีผูรั้บโอนก าหนด 
- การเปล่ียนแปลงอ านาจกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามท่ี ผู้รับโอน
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ก าหนด 
2.5 ผูโ้อนด าเนินการให้ TAH คืนหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้ง ทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย ให้แก่ 

ADS เป็นจ านวนเงินตน้ไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยลา้นบาท) พร้อมมีหนงัสือ
ลงนามโดย ADS และส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระคืนหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวดงักล่าว เพ่ือ
ยืนยนัว่า TAH ช าระหน้ีเงินกูยื้มจ านวนดงักล่าวแลว้ครบถว้น 

3. เง่ือนไขบังคับก่อนท่ีเป็นความรับผิดชอบของผู้รับโอน (STARK) 
3.1 ค ารับรองและค ารับประกนัของผูรั้บโอนถูกตอ้งแทจ้ริงทุกประการ  
3.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของผูรั้บโอน มีมติอนุมติัใน

เร่ืองดงัต่อไปน้ี  
- การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดจากผูโ้อน 
- การเขา้ท าสัญญาฉบบัน้ีกบัผูโ้อน และ 
- การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติตามหน้าท่ีของผูรั้บโอนตามสัญญาฉบับน้ีและ

เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

หมายเหตุ: โดยเง่ือนไขการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะสมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3/2562 ในการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยง 
ซ่ึงจะจดัขึ้นในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
 
ข้อเง่ือนไขบังคับก่อน (เพิม่เติม) 

ข) การยกเวน้หรือสละสิทธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลายขอ้ซ่ึงเป็นหน้าท่ี
อนัตอ้งปฏิบติัของคูสั่ญญาฝ่ายใด จะมีผลบงัคบัก็ต่อเม่ือคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไดท้  าหนงัสือ
ยกเวน้หรือสละสิทธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลายขอ้ดงักล่าวซ่ึงลงนาม
โดยถูกตอ้งครบถว้นให้แก่คู่สัญญาฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักล่าว 
เวน้แต่ในขอ้ 2.5 ตามเอกสารแนบทา้ย 2 ของสัญญาฉบบัน้ี (หรือ ขอ้ 2.5 ในส่วนเง่ือนไข
บงัคบัก่อนท่ีเป็นความรับผิดชอบของผูโ้อน (พินวีล 2) ในตารางน้ี) ซ่ึงคู่สัญญาตกลงและ
รับทราบว่าเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักล่าวไม่สามารถไดรั้บการยกเวน้หรือสละสิทธิได ้

ค) ทั้งน้ี การท่ีผูโ้อนไดรั้บการยกเวน้หรือผ่อนผนัการปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักล่าว
ขา้งต้นน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิผูรั้บโอนท่ีจะเรียกร้องให้ผูโ้อนปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคบั
ก่อนท่ีไดรั้บการยกเวน้หรือผอ่นผนัดงักล่าวในภายหลงัวนัโอนกิจการและภายใตเ้ง่ือนไข
และหลกัเกณฑต์ามท่ีพิจารณาเห็นสมควร 

ง) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใชค้วามพยายามทุกอย่างอย่างดีท่ีสุด และโดยสุจริตเพื่อให้เง่ือนไข
บงัคบัก่อนรวมทั้งภาระหน้าท่ีและค ารับรองท่ีให้ไวต้ามสัญญาน้ี ไดมี้การปฏิบัติอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นก่อนวนัโอนกิจการ 

จ) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ ใน
เหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะขดัขวางหรืออาจจะขดัขวางให้เง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จก่อน หรือ
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ในวนัโอนกิจการ โดยจะเปิดเผยในทนัทีท่ีทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว  
ฉ) ในกรณีท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนยงัไม่ส าเร็จ หรือไม่ไดรั้บการผ่อนผนัโดยคู่สัญญาท่ีมีสิทธิท่ี

จะผ่อนผนัภายในวนัโอนกิจการ คู่สัญญาท่ีมีสิทธิท่ีจะผ่อนผนัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบั
น้ี โดยบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบในกรณีท่ีเง่ือนไข
บงัคบัก่อนยงัไม่ส าเร็จ หรือไม่ไดรั้บการผ่อนผนัโดยคู่สัญญาท่ีมีสิทธิท่ีจะผอ่นผนัภายใน
วนัโอนกิจการ คู่สัญญาท่ีมีสิทธิท่ีจะผ่อนผนัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ี โดยบอกกล่าว
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ 

รายละเอียดการ
ด าเนินการโอนกิจการ 

ผู้โอน 
1) ผูโ้อนส่งมอบตราสารการโอนหุ้น ADS ให้แก่ผูรั้บโอน ท่ีลงลายมือช่ือของผูโ้อน

พร้อมประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และพยาน โดยระบุช่ือผูรั้บโอน เป็นผูรั้บโอนหุน้ 
ADS 

2) ผูโ้อนส่งมอบส าเนาสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของ ADS ท่ีมีการบนัทึกการโอนหุ้น ADS 
พร้อมทั้งรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของ ADS 

3) ผูโ้อนส่งมอบใบหุ้นใหม่ของ ADS โดยระบุช่ือผูรั้บโอน เป็นผูถื้อหุ้น ADS แทนใบ
หุ้นเดิม และส่งมอบใบหุน้ดงักล่าวให้ผูรั้บโอน 

4) ผูโ้อนด าเนินการให้ ADS ยื่นบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นใหมต่่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์เพื่อแสดงว่าผูรั้บโอนเป็นผูถื้อหุ้นของ ADS ในส่วนของหุ้นท่ีได้
รับมาจากการโอนกิจการทั้งหมด 

5) ผูโ้อนส่งมอบส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้นของผูโ้อน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจของผูโ้อน โดยมีมติอนุมติั
การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผูรั้บโอนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาน้ี 

6) ผูโ้อนออกและส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผูรั้บโอน เม่ือผูรั้บโอนช าระค่าตอบแทน
ส่วนท่ีเหลือเรียบร้อยแลว้  

7) ผูโ้อนส่งมอบส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ รายงานการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ ADS ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจของ 
ADS โดยมีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- การโอนหุ้น ADS ท่ีถือโดยผูโ้อนให้แก่ผูรั้บโอน อนัเน่ืองมาจากธุรกรรมการโอน
กิจการทั้งหมด 

- การแต่งตั้งกรรมการใหม่และแกไ้ขอ านาจกรรมการ ตามท่ีผูรั้บโอนก าหนด
เปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจในการส่ังจ่ายเงินในบญัชีของ ADS ตามท่ีผูรั้บโอนก าหนด 

8) ผูโ้อนด าเนินการให้ ADS ยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการและแกไ้ขอ านาจ
กรรมการต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

9) ผูโ้อนด าเนินการให้ ADS ย่ืนขอเปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจในการส่ังจา่ยเงินในบญัชีของ 
ADS ต่อธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง  

10) ผูโ้อนส่งมอบส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ รายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทั
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ยอ่ย แต่ละบริษทั โดยมีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- การแต่งตั้งกรรมการใหม่และแกไ้ขอ านาจกรรมการ ตามท่ีผูรั้บโอนก าหนด 
- เปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจในการส่ังจ่ายเงินในบญัชีของบริษัทย่อยตามท่ีผู้รับโอนก าหนด 

11) ผูโ้อนด าเนินการให้บริษทัยอ่ยยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการและแกไ้ขอ านาจ
กรรมการต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

12) ผูโ้อนด าเนินการให้บริษทัยอ่ยย่ืนขอเปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจในการส่ังจ่ายเงินในบญัชีของ
บริษทัยอ่ยต่อธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผู้รับโอน 
1) ช าระค่าตอบแทนส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูโ้อน หลงัจากเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดส าเร็จครบถว้นสมบูรณ์ บริษทัฯจะช าระเงินจ านวน 1,350,000,000 บาท (หน่ึง
พนัสามร้อยห้าสิบล้านบาท) ณ วนัโอนกิจการทั้ งหมด โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารตามรายละเอียดท่ีผูโ้อนแจง้ให้ผูรั้บโอนทราบล่วงหน้า เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรือช าระดว้ยแคชเชียร์เช็คส่ังจ่ายผูโ้อนของสัญญาฉบบัน้ี และส่งมอบหลกัฐานการ
ช าระค่าตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผูโ้อน  

2) ผูรั้บโอนส่งมอบส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุ้นของผูรั้บโอน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจของผูรั้บโอน 
โดยมีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากผูโ้อนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญาน้ี 

หนา้ท่ีของผูโ้อน และ
ผูรั้บโอนกิจการ 

หน้าท่ีของผู้โอน 
1) ก่อนวนัโอนกิจการ ผูรั้บโอนมีหน้าท่ีแจ้งการโอนกิจการและแจง้การเลิกประกอบ

กิจการอนัเน่ืองมาจากการโอนกิจการทั้งหมด ณ ส านักงานสรรพากรเขตท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัโอนกิจการ ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีก าหนดในมาตรา 85/13 
แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 7 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ฉบบัท่ี 131 (หากมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

2) หลงัจากวนัโอนกิจการ เพ่ือให้การโอนกิจการทั้งหมดภายใต้สัญญาฉบับน้ีได้รับ
บรรดาสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้ งหลายตามท่ีกฎหมายก าหนด ผู ้โอนมีหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ี 
• เลิกบริษทัของผูโ้อนตามท่ีกฎหมายก าหนดและเร่ิมด าเนินการช าระบญัชีของผู ้

โอนในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกบัวนัโอนกิจการ 
• ปฏิบติัตามแนวทางต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวป้ระมวลรัษฎากรและกฎหมายต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กนัอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง 
• บันทึกบัญชีส าหรับธุรกรรมต่าง ๆ ส าหรับการโอนการกิจการทั้งหมดตาม

มาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

หน้าท่ีของผู้รับโอน 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

 

ส่วนท่ี 3 - หนา้ 30 

1) ก่อนวนัโอนกิจการ ผูรั้บโอนมีหน้าท่ีแจง้การรับโอนกิจการและเปล่ียนแปลงรายการ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถา้มี) อนัเน่ืองมาจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ส านกังาน
สรรพากร ณ เขตท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว ้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวันโอนกิจการ 
ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีก าหนดในมาตรา 85/13 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 7 แห่ง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม ฉบบัท่ี 131 

2) หลงัจากวนัโอนกิจการ เพ่ือให้การโอนกิจการทั้งหมดภายใต้สัญญาฉบับน้ีได้รับ
บรรดาสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้ งหลายตามท่ีกฎหมายก าหนด ผูรั้บโอนมีหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ี  
• แจง้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้แก่อธิบดีกรมสรรพากรตามแบบ ค.อ.1 ค.อ.2 ค.อ.3 

และ ค.อ.4 ภายใน 30 วนันับแต่การจดทะเบียนเลิกบริษทัของ ผู้โอนต่อนาย
ทะเบียนกระทรวงพาณิชย ์

(1) รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุ้น และมูลค่าหุ้นทั้งตามบญัชีและตามทะเบียนหุ้น
ของผู้โอนและผู้รับโอน 

(2) ขอ้มูลของผู้โอนและผู้รับโอน  
(3) การเป็นลูกหน้ีค่าภาษีอากร  

ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีก าหนดในมาตรา 5 โสฬส มาตรา 5 สัตตรส และ
มาตรา 6 (31) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 

• ปฏิบติัตามแนวทางต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวป้ระมวลรัษฎากรและกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กนัอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง 

• บันทึกบัญชีส าหรับธุรกรรมต่าง  ๆ ส าหรับการโอนกิจการทั้ งหมดตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

เง่ือนไขส าคญัอื่นๆ ข้อตกลงกระท าการของผู้โอน 
1) นบัแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาจนถึงวนัโอนกิจการ ผูโ้อนตกลงจะด าเนินการให้ไม่มีการ

กูยื้มเงินระหว่างกนัใดๆเพ่ิมเติม ระหว่าง TAH หรือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ของผูโ้อน 
และ ADS เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากผูรั้บโอนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2) ผูโ้อนตกลงว่า ผูโ้อนจะด าเนินการให้ TAH คืนหน้ีเงินกูยื้มระยาวท่ีคงคา้งทั้งเงินตน้และ
ดอกเบ้ียทั้งหมดให้แก่ ADS ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 พร้อมมีหนงัสือลงนามโดย 
ADS และมีส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระคืนหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวดงักล่าวเพื่อยืนยนัว่า 
TAH ไดช้ าระหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวทั้งหมดครบถว้นแลว้ 

การชดใชค้่าเสียหาย - คู่สัญญาท่ีชดใชค้่าเสียหายตกลงท่ีจะชดใชค้่าเสียหายตามท่ีคู่สัญญาท่ีไดรั้บการชดใช้
ค่าเสียหายเรียกร้องภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากคู่สัญญา
ท่ีไดรั้บการชดใชค้่าเสียหาย 

- เง่ือนไขการชดใชค้่าเสียหาย 
(1) เม่ือคู่สัญญาท่ีไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายตอ้งการเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญา

น้ี คู่สัญญาท่ีไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายจะตอ้งแจง้แก่คู่สัญญาท่ีชดใช้
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ค่าเสียหายเป็นหนงัสือระบรุายละเอียดของการเรียกร้อง รวมทั้งจ านวน
ค่าเสียหายท่ีเรียกร้อง  

(2) ในกรณีท่ีบคุคลภายนอกเรียกร้องค่าเสียหายต่อผูรั้บโอนหรือ ADS เน่ืองจาก    
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัโอนกิจการ ผูรั้บโอนจะแจง้ให้ผูโ้อนทราบโดยเร็ว
ภายหลงัจากไดรั้บทราบอยา่งเป็นทางการซ่ึงการเรียกร้องจากบคุคลภายนอก 
และผูโ้อนตกลงท่ีจะใหข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ผูรั้บโอน และคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการต่อสู้ หรือโตแ้ยง้ขอ้เรียกร้อง
ดงักล่าว โดยในกรณีท่ีผูรั้บโอนหรือ ADS ตอ้งชดใชค้  ่าเสียหายใหแ้ก่
บุคคลภายนอก ผูโ้อนตกลงท่ีจะชดใชค้่าเสียหายดงักล่าว  

(3) การเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาน้ี คู่สัญญาท่ีไดรั้บการชดใชค้่าเสียหาย
จะตอ้งกระท าภายใน 1 (หน่ึง) ปีนบัจากวนัโอนกิจการ  

(4) ความรับผิดของผูโ้อนภายใตสั้ญญาน้ี ผูโ้อนจะรับผิดไม่เกินมูลค่าของ
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด  

การเลิกสัญญา  
(เหตุผิดสัญญา) 

- สัญญาฉบบัน้ีอาจถูกยกเลิกไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์อยา่งใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยการ
บอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์ 
(1) ผูโ้อนไม่ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นวนัโอนกิจการท่ีจะด าเนินการโอน
กิจการทั้งหมดให้แก่ผูรั้บโอน (ตาม ขอ้ 4.1 .ในสัญญาฯ) ก่อน หรือภายในวนัโอน
กิจการ ผูรั้บโอนมีสิทธิเลิกสัญญาน้ีโดยการบอกกล่าวไปยงัผูโ้อน  
(2) ผูรั้บโอนไม่ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นวันโอนกิจการท่ีจะด าเนินการ
โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผูโ้อน (ตาม ขอ้ 4.2 .ในสัญญาฯ) ก่อน หรือภายในวนัโอน
กิจการ ผูโ้อนมีสิทธิเลิกสัญญาน้ีโดยการบอกกล่าวไปยงัผูรั้บโอน  
(3) ในกรณีท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนยงัไม่ส าเร็จ หรือไม่ไดรั้บการผอ่นผนัโดยคู่สัญญาท่ี
มีสิทธิท่ีจะผ่อนผนัภายในวนัโอนกิจการ คู่สัญญาท่ีมีสิทธิท่ีจะผ่อนผนัมีสิทธิเลิก
สัญญาฉบบัน้ี โดยการบอกกล่าวไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  
(4) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญาในขอ้ท่ีเป็นส าระส าคญั  และคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึง ไดบ้อกกล่าวเป็นหนงัสือให้แกไ้ขแลว้ไม่ด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 
30 (สามสิบ) วนั นับจากวนัท่ีได้รับค าบอกกล่าว คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ได้ผิดสัญญามี
สิทธิเลิกสัญญาน้ีโดยการบอกกล่าวไปยงัคู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญา  
(5)ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของหน่วยราชการซ่ึงเป็นผลให้ไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงขอ้ใดขอ้หน่ึงในสัญญาได้ ทั้งน้ี ขอ้ตกลงนั้นเป็นขอ้ท่ี
เป็นสาระส าคญัของสัญญาน้ี เม่ือเกิดกรณีดงักล่าวขา้งตน้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมี
สิทธิเลิกสัญญาน้ีโดยการบอกกล่าวไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่าย 
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คดีข้อพพิาททางกฎหมายของบริษัทอดิสร และบริษัทย่อย 

 ณ ปัจจุบนั อดิสรและบริษทัย่อย ไม่มีคดีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งและอาญา หรือถูกพิทกัษ์
ทรัพย ์ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการเขา้ท าธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมด 
  
ท่ีปรึกษาฯ เห็นว่าสัญญาฉบบัน้ีเป็นการโอนกิจการทั้งหมดของ พินวีล 2 ให้แก่บริษทัฯ โดยด าเนินการตามขั้นตอนในการ
โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ตามแนวทางท่ีก าหนดในประมวลรัษฎากรกรเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษทัฯปฏิบติัตามสัญญาฯฉบบัน้ีเก่ียวกบัหน้าท่ีของผูรั้บโอน ท่ีปรึกษาฯเห็นว่า ไม่มีประเด็นท่ีเป็น
นยัส าคญัเป็นเหตุให้มีผลกระทบจากสัญญาฉบบัน้ี ต่อบริษทัฯ 

 
3.7 แหล่งเงินทุนท่ีใช้ และวิธีการช าระส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯไดพ้ิจารณาแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการท ารายการรับโอนกิจการในคร้ังน้ีจากการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินโดย
ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหว่างการเจรจากบัสถาบนัการเงินบางแห่ง โดยบริษทัฯคาดว่าจะสามารถใชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ทั้งหมดเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการธุรกรรมในคร้ังน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัผลการเจรจากบัสถาบันการเงินเก่ียวกับวงเงินกูยื้ม
ดงักล่าว 

แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯไม่สามารถใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินทั้งหมด บริษทัฯจะน าเงินทุน
บางส่วนจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อ
เขา้ลงทุนในธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินเพ่ิมทุน ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 
1 /2562 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ แหล่งเงินทุนในการด าเนินงาน และ/หรือ 
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัฯในอนาคต 

เม่ือเง่ือนไขการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดส าเร็จครบถว้น บริษทัจะช าระค่าตอบแทนการซ้ือและรับ
โอนกิจการทั้งหมดให้แก่พินวีล 2 เป็นจ านวน 1,550,000,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดการช าระ ดงัน้ี 

1) บริษทัไดช้ าระเงินมดัจ าจ านวน 200,000,000 บาทแลว้เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 ตามสัญญาขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 

2) บริษทัจะช าระเงินจ านวน 1,350,000,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด

และเง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว โดยจะช าระเป็นเงินสด ซ่ึงบริษทัคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะ

แลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2562 
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ส่วนที่ 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการ 

4.1 วัตถุประสงค์ของการเข้าท ารายการ 

เน่ืองจาก บริษทัฯ มีความสนใจท่ีจะหาธุรกิจเพื่อขยายการลงทุนของบริษทัฯ และเห็นโอกาสทางธุรกิจของบริษทั อดิ
สรสงขลา จ ากดั (“ADS”)  ซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลมามากกว่า 30 ปี ธุรกิจการให้บริการ
เก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจการให้เช่าสินทรัพย ์ มีผลประกอบการท่ีดีและมียอดขายท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองในดา้น
ธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่าการเขา้ท ารายการในการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษทั พินวีล2 จ ากดั ซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั อดิสร สงขลา จ ากดั จะเป็นการขยายประเภทของธุรกิจ ช่วยส่งเสริมผลประกอบการในปัจจุบนัของ
บริษทัฯ เป็นการกระจายความเส่ียง ท าให้บริษทัฯสามารถเติบโตและมีความมัง่คงในระยะยาว ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น
โดยรวม ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2562 จึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษทั พินวีล 2 จ ากดั ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดท่ีพินวีล 2 ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงรวมถึง
หุ้นสามัญจ านวน 109,988 หุ้น มูลค่าท่ี ตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ในบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้น
โดยพินวีล 2 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ของอดิสร มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,550,000,000 บาท 
(หน่ึงพนัห้าร้อยห้าสิบลา้นบาท) รวมถึงการเขา้ท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอ่ืน ๆ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดดงักล่าว (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) ทั้งน้ี มติท่ีประชุมคณะกรรมการดงักล่าวอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขให้ประธานกรรมการด าเนินการเจรจาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองการช าระหน้ีคืนเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งระหว่าง
อดิสร และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของอดิสร  

นอกจากน้ี ความเห็นเพ่ิมเติมของคณะกรรมการกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยให้คงหน้ี
เงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไวน้ั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าการตกลงให้คงหน้ีระยะยาวท่ีคงคา้งกบั
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 นั้น เป็นขอ้ตกลงทางธุรกิจ (Commercial Terms) ซ่ึงสามารถตกลงกนัไดใ้น
สัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงสัญญาโอนกิจการทั้งหมดมีการก าหนดขอ้ตกลงกระท าการของพินวีล 2 อนัเป็นการลดความ
เส่ียงให้กบับริษทัฯ เช่น พินวีล2 ตกลงจะด าเนินการให้ไม่มีการกูย้ืมเงินระหว่างกันใดๆ เพ่ิมเติม ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งใด
ของพินวีล2 และ ADS เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯเป็นลายลกัษณ์อกัษรและก าหนดให้พิลวีล 2 ด าเนินการให้กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งช าระหน้ีสินใดๆระหว่างอดิสรและกิจการเก่ียวข้องดงักล่าวทั้งหมดภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ตลอดจนถึง
ขอ้ก าหนดเร่ืองการชดใชค้่าเสียหายในกรณีท่ีบุคคลภายนอกมาเรียกร้องในเหตุใดๆอนัเกิดขึ้น ก่อนวนัโอนกิจการทั้งหมด 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562  ระหว่างบริษทัฯ และ บริษทั พินวีล 2 จ ากดั ไดข้อ้สรุปเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองการช าระหน้ีคืน
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีคงคา้งระหว่างอดิสร และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของอดิสร ดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุ้นของพินวีล 2 ตกลงท่ีจะด าเนินการให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง จ ากดั “TAH”ซ่ึงเป็น
บริษทัแม่ของพินวีล 2 ถือหุ้นร้อยละ 99.99%) ช าระคืนหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีคงคา้งให้กบัอดิสรจ านวนไม่น้อย
กว่า 500 ลา้นบาท (จ านวนหน้ีเงินให้กูยื้มระยะยาวมีมูลค่าประมาณ 1,059 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) 
ก่อนท่ี บริษทัฯ  จะรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2  
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2.  ส าหรับหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวขา้งตน้ท่ีคงคา้งส่วนท่ีเหลือทั้งหมด และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมด ของ บริษทั TAH 
จะช าระคืนหน้ีดงักล่าวทั้งหมดให้อดิสรภายในไตรมาสท่ีสองของปี 2563 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระเงินมดัจ าจ านวน 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาท) ตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 ภายหลงัจาก
ท่ีไดล้งนามในหนงัสือขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เร่ือง การเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ระหว่าง STARK และพินวีล 
2 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 ในกรณีท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด พินวีล 2 ตกลงจะคืน
เงินมดัจ าทั้งจ านวนให้แก่บริษทัฯ โดยปราศจากดอกเบ้ีย ภายใน 7 วนันับแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หรือ วนัท่ีสัญญาโอน
กิจการทั้งหมดส้ินสุดลง และเม่ือเง่ือนไขการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดส าเร็จครบถว้น บริษทัจะช าระเงินส่วน
ท่ีเหลือจ านวน 1,350,000,000 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยห้าสิบลา้นบาท) ณ วนัโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสด ซ่ึงบริษทัฯคาดว่า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2562 

4.2 ความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการเข้าซ้ือกิจการทั้ งหมดในคร้ังน้ีมีความสมเหตุสมผลและจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั รวมถึงผูถื้อหุ้น  เน่ืองจากเป็นการช่วยขยายธุรกิจของบริษทัไปสู่ธุรกิจให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลซ่ึง
จะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัและผูถื้อหุ้น และช่วยกระจายความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทัในภาพรวม 
ตลอดจนเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและ
เพ่ิมกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัในระยะยาว 

4.3 ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก 

4.3.1 ความรวดเร็วในการเจรจา 
เน่ืองจากบริษทัฯ และพินวีล2 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั อดิสร สงขลา จ ากดั  มีผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมการ  ผูมี้

อ านาจควบคุม และผูบ้ริหารร่วมกนั คือ นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ อีกทั้งมีกรรมการร่วมกนัอีก 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศรัทธา จนัทร
เศรษฐเลิศ ท าให้การเจรจาในการเข้าท ารายการรวดเร็วกว่าการเจรจากับบุคคลภายนอก รวมถึงบุคลากรของบริษัทฯ มี
ความคุน้เคยกบับุคลากรของ ADS ซ่ึงจะช่วยให้การประสานงานดา้นต่างๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตข้อ้ก าหนดและ
เง่ือนไขขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.3.2 มีบุคลากรท่ีเข้าใจในธุรกิจได้ดี 
เน่ืองจาก การท่ีมีกรรมการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และผูบ้ริหารร่วมกนั ระหว่าง STARK และ ADS ท าให้ทราบถึงการ

บริหารงานภายในของบริษทั ADS ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงการเขา้ใจในดา้นธุรกิจและเก่ียวกบัดา้นบุคลากร ของบริษทั ADS 
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ดงันั้นท่ีปรึกษาฯเห็นว่าการท่ีบริษทัฯ มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั ระหว่าง STARK และ ADS นั้น จะเป็นการลด
ปัญหาในการด าเนินการธุรกิจของ ADS ต่อจาก พินวีล2 และอีกทั้งสามารถบริหารไดต้่อเน่ือง ทั้งดา้นนโยบายและแนวโน้ม
การด าเนินธุรกิจของบริษทั ADS 

4.3.3 ลดขั้นตอนและภาระการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจใหม่ 
เน่ืองจากธุรกิจของ ADS ค่อนขา้งเป็นธุรกิจเฉพาะ ซ่ึงกรณีถา้บริษทัฯมีความตอ้งการจะลงทุนในธุรกิจดา้นทรัพยากร

บุคคล ธุรกิจการให้เช่าสินทรัพย ์และให้บริการเก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม บริษทัฯอาจจะตอ้งใชเ้งินลงทุนและระยะเวลานาน 
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กว่าจะได้ผลด าเนินงานเช่นเดียวกับ ADS และ/หรือ อาจไม่ได้ผลประกอบการท่ีต้องการได้ หรือ อาจมีผลประกอบการ
ขาดทุนในระยะแรกของการด าเนินงานได ้

4.4 ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก 

4.4.1 มีโอกาสขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  
เน่ืองจากการเข้าท ารายการในคร้ังน้ี เป็นการท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน จึงอาจส่งผลให้การเจรจาต่อรอง

เง่ือนไขต่างๆ  ไม่สามารถกระท าไดเ้ตม็ท่ีเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอกและท าให้อาจไม่ไดร้าคาท่ีต ่ากว่าน้ี อย่างไร
ก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง 5/2562 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และบุคคลท่ีเก่ียวโยง คือ นาย 
วนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่ไดเ้ขา้ร่วมพิจารณาในวาระดงักล่าว อีกทั้ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ดงักล่าวในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ คร้ังท่ี 3/ 2562 ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

 
4.4.2 การเจรจาต่อรองขอช าระหนี ้เงินให้กู้ยืมของ ADS แก่บริษัท TAH  

 เน่ืองจาก บริษทั ADS มีเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่ บริษทั TAH  (บริษทัที่เก่ียวขอ้งท่ีมีนายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณเป็นผูถื้อ
หุ้นร้อยละ 99.99) เป็นจ านวนเงิน 1,059 ลา้นบาท  และมีดอกเบ้ียคา้งรับ จ านวน 191.65 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ตามงบตรวจสอบผูส้อบบญัชี บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใต้
การก ากบัของส านักงาน กลต.) ดงันั้นอาจท าให้การเจราต่อรองขอช าระหน้ีในส่วนเงินให้กูยื้มของ TAH อาจกระท าไดไ้ม่
เต็มท่ี เม่ือเทียบกบับุคคลภายนอก โดยในสัญญากูย้ืมเงิน ระหว่าง ADS และ TAH ไดร้ะบุวิธีการช าระคืนเงินกูว่้า “คู่สัญญา 
(ADS และ TAH) ตกลงให้คืนเงินกูย้ืมถึงก าหนดเม่ือทวงถาม โดยผูกู้จ้ะตอ้งทวงถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยก าหนดวนัและ
รายละเอียดในการช าระเงิน และส่งให้แก่ผูกู้ไ้ม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ ผูกู้มี้สิทธิช าระคืนเงินตน้ทั้งหมด
หรือบางส่วนแก่ผูใ้ห้กูไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ห้กูใ้นการช าระคืนตน้เงินกู”้ อย่างไรก็ตาม ตามสัญญาโอน
กิจการทั้งหมด ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนให้ TAH ช าระเงินกูย้ืมจ านวน 500 ลา้นบาท รวมทั้งช าระเงินส่วนท่ีเหลือรวมดอกเบ้ีย
ทั้งหมดภายในไตรมาส 2 ปี 2563 (รายละเอียดในสรุปสัญญา ส่วนท่ี 3 ขอ้ 3.6)  

 
4.4.3   ค่าเสียโอกาสในส่วนเงินมัดจ า 200 ล้านบาท ให้กับบริษัท พนิวีล 2 ซ่ึงเป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกับ STARK  

เน่ืองจาก Ultimate Shareholder ของ พินวีล 2 และ STARK เป็นบุคคลคนเดียวกนั คือ นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ซ่ึงท าให้
การท่ี STARK จ่ายเงินมดัจ า 200 ลา้นบาท นั้น มองว่าเป็นการเสียโอกาสน าเงินดงักล่าว ไปหาผลตอบแทนดา้นอ่ืน แต่อยา่งไร
ก็ตาม ในอีกมุมหน่ึง ถือไดว่้าการที่ทาง STARK จ่ายเงินมดัจ าให้กบัทาง พินวีล2 นั้น ทาง STARK ถือว่าไดรั้บสิทธิแต่เพียงผู ้
เดียว (Exclusivity) ในการศึกษาตรวจสอบสถานะ (Due diligence) เป็นระยะเวลา 60 วนั นับจากวนัท่ีลงนาม (ณ วนัท่ี 
4/10/62) และเป็นข้อตกลงทางธุรกิจ (Commercial Terms) ตามมาตรฐานของสัญญาในการด าเนินการซ้ือ/ขาย กิจการ
โดยทัว่ไป ซ่ึงในสัญญาการรับโอนกิจการในคร้ังน้ี ไดร้ะบุว่า กรณีถา้มีการเลิกสัญญาการโอนกิจการทั้งหมดของ พินวีล 2 ใน
สัญญาระบุว่าผูโ้อนตกลงคืนเงินมดัจ าทั้งจ านวนให้ผูรั้บโอน ภายใน 7 วนันบัจากสัญญาฉบบัน้ี ส้ินสุดลง ซ่ึงถือไดว่้า การเขา้
ท ารายการในคร้ังน้ีตามสัญญาในส่วนผูรั้บโอนไม่ไดมี้ความเส่ียงในการเสียเงินมดัจ ากรณีมีการเลิกสัญญาเม่ือสัญญาอื่นๆ
ทัว่ไป  

ดงันั้นท่ีปรึกษาฯเห็นว่า การท่ี STARK ตอ้งจ่ายเงินมดัจ า 200 ลา้นบาท นั้น เป็นเร่ืองขอ้ตกลงทางธุรกิจ (Commercial 
Terms)ตามปกติ เพราะในกรณีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเขา้ท าธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด เงินมดัจ าถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการ
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ช าระค่าตอบแทนทั้งหมด  อีกทั้ง ยงัมีเง่ือนไขให้คืนเงินมดัจ าทั้งจ านวนโดยไม่มีดอกเบ้ีย หากไม่สามารถเขา้ท ารายการตาม
สัญญาการรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ได ้ซ่ึงถา้โดยธุรกิจปกติทัว่ไป ผูจ้ะขายมกัจะไม่คืนเงินมดัจ าท่ีผูจ้ะซ้ือช าระไว ้
จึงถือไดว่้าเง่ือนไขการคืนเงินมดัจ าดงักล่าว ท าให้ STARK ไม่เสียประโยชน์แต่อยา่งใด นอกจากการไม่ไดรั้บดอกเบ้ียหากไม่
สามารถเขา้ท ารายการไดส้ าเร็จ และอาจเสียโอกาสจากการน าเงินจ านวนดงักล่าวไปลงทุนในดา้นอืน่ๆ 

4.5 ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

4.5.1 โอกาสทางธุรกิจใหม่ท่ีมีผลด าเนินงานดีต่อเน่ืองมาในอดีต 
บริษทั ADS ซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลมานานมากกว่า 30 ปี ธุรกิจการให้บริการ

เก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจการให้เช่าสินทรัพย ์  ซ่ึงจะเห็นไดว่้า ADS มีผลประกอบการท่ีดีและมียอดขายท่ีเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองในดา้นธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ภายหลงัจากท่ี TAH ไดเ้ขา้ไปถือหุ้นใหญ่และด าเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้
มา ดงัรายละเอียดตามแผนภาพต่อไปน้ี 

รายได้รวมและรายได้จากการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ADS ปี 2551-2562(F) 
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รายได้และก าไรสุทธิของ ADS ปี 2551-2562(F) 

 

จากตารางแสดงรายไดจ้ากการบริหารทรัพยากรบุคคลและตารางแสดงรายได้และก าไรสุทธิข้างตน้ จะเห็นว่าผล
ด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทั ADS มีผลประกอบการท่ีดีและมีแนวโน้มการเติบโตดา้นธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น ท่ีปรึกษาฯ 
เห็นว่าจากการท่ีบริษทัฯเขา้ท ารายการดงักล่าวในคร้ังน้ี ถือเป็นโอกาสท่ีบริษทัฯไดธุ้รกิจใหม่ท่ีมีผลด าเนินงานดีต่อเน่ืองมาใน
อดีต และน่าจะสามารถเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษทัฯไดใ้นอนาคต  

4.5.2   อุตสาหกรรมจัดหาบุคลากรมีแนวโน้มการเติบโต รวมถึง ADS มีแผนท่ีจะขยายไปยังธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง 

จากการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีของบริษทัฯ ส าหรับการซ้ือและรับโอนกิจการของ พินวีล2  ท่ีถือหุ้นใน ADS ซ่ึง
ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัให้บริการทรัพยากรบุคคล  โดยมุ่งเน้นบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) นั้น ถือได้
ว่าบริษทัฯ ก าลงัลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต ดงัจะเห็นไดจ้ากบทวิเคราะห์เร่ือง Staffing Trends in 2019 
วนัท่ี 30 มกราคม 2562 ของ Staffing Industry Analysts (SIA) ไดป้ระมาณการรายไดข้องธุรกิจการจดัหาบุคลากรว่าจะมี
อตัราการเพ่ิมขึ้นของรายไดใ้นปี 2019 ประมาณร้อยละ 6 ทัว่โลกโดยเฉล่ีย , บทวิเคราะห์ “Thailand 2019 Salary Guide” ของ 
Kelly Services, Inc. (Nasdaq: Kelya,Kelb) บริษทัให้บริการจัดหาบุคลากรในสหรัฐอเมริกา ไดค้าดการณ์การเติบโตของ
เงินเดือนในประเทศไทยปี 2019 เท่ากบัร้อยละ 6 เช่นกนั เป็นตน้ รวมทั้ง สถานการณ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีโลกคาดการณ์
โดย Information Handling Service (IHS) จะยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต โดยภายในปี 2565 อุตสาหกรรมปิโตร
เคมีจะมีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากมูลค่าตลาดราว 7 แสนลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี 2560 
และจากการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียมโลก ในช่วงปี 2561- 2563 จะมีการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 4.5 ต่อปี และ
ส าหรับตลาดปิโตรเคมีในประเทศไทย คาดว่าจะได้แรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น การบริโภค
ภายในประเทศขยายตัวต่อเน่ืองโดยในช่วงปี 2560 – 2562 มีความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในประเทศมีแนวโน้ม
ขยายตัวประมาณ 3.0 – 4.5% ต่อปี (อ้างอิงจาก Krungsri Research  2562) นอกจากน้ี ADS ก าลงัมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจปิโตรเลียม ในด้าน ธุรกิจ Logistic โดยมุ่งเน้นการให้บริการจัดหางานให้คนหางาน เพื่อไปท างาน
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ต่างประเทศ และดา้นธุรกิจการเดินเรือ (Marine) โดยมุ่งเนน้การให้บริการจดัหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ า
เรือ  เป็นตน้ (รายละเอียดในเอกสารแนบ 4 ขอ้ 8 ภาวะอุตสาหกรรม) 

ดงันั้นท่ีปรึกษาฯ เห็นว่า  STARK น่าจะไดรั้บผลประโยชน์ในการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการช่วยขยายธุรกิจ
ของบริษทัฯไปสู่ธุรกิจให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลในหลายประเภทอุตสาหกรรม และน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
บริษทัและผูถื้อหุ้นทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  

4.5.3 มูลค่าการซ้ือขาย อยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสม 
จากการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีของบริษทัฯ โดยมูลค่าตามสัญญาการโอนกิจการทั้งหมด ของ พินวีล 2 ซ่ึงรวมถึงหุ้น

สามัญจ านวน 109,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ในบริษทั ADS มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,550 ล้านบาท นั้น เม่ือท่ี
ปรึกษาการเงินฯไดเ้ทียบมูลค่าประเมินกิจการส่วนของผูถื้อหุ้น ADS พบว่า มูลค่าตามสัญญาการโอนกิจการทั้งหมด ของพิน
วีล 2 เป็นมูลค่าการซ้ือขายอยูใ่นช่วงราคาท่ีเหมาะสม โดยจากการประเมินมูลค่ากิจการวิธีกระแสเงินสดส่วนลด (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติม ส่วนท่ี 5 หน้า 38 ) มีมูลค่าประเมิน เท่ากบั 1,637.51 – 1,931.25 ลา้นบาท ซ่ึงเห็นไดว่้าราคาท่ีซ้ือขายตามสัญญาฯ มี
มูลค่าท่ีต ่ากว่ามูลค่าประเมินโดยวิธีกระแสเงินส่วนลด จึงเป็นราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัราคาประเมินโดยวิธีกระแสเงิน
ส่วนลด 

4.5.4  สามารถกระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของ STARK 
 ส าหรับการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีของบริษทัฯ ถือว่าเป็นโอกาสดีท่ีบริษทัฯมีโอกาสขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมี
การเติบโต รวมถึงการลงทุนในบริษทั ADS ท่ีมีผลด าเนินงานด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัให้บริการทรัพยากรบุคคล  โดยมุ่งเนน้
บุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) นั้น มายาวนานกว่า 30 ปี และมีผลประกอบท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถ
เพ่ิมศกัยภาพและความมัน่คงให้กบับริษทัฯไดใ้นระยะยาว ดงันั้น การลงทุนของบริษทัฯในคร้ังน้ี ถือไดว่้าเป็นการช่วยการ
กระจายความเส่ียงในการลงทุนธุรกิจของ STARK 

4.6 ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

4.6.1 บริษัทฯ ต้องอาศัยเงินกู้ในการท ารายการ ท าให้มีภาระต้นทุนทางการเงินท่ีเพิม่ขึน้ 
ในการเขา้ท ารายการคร้ังน้ี บริษทัฯตอ้งอาศยัเงินกูใ้นการท ารายการ โดยอาจท าให้บริษทัฯตอ้งมีภาระเงินกูเ้ป็นจ านวน 

1,550 ลา้นบาท ซ่ึงท าให้มีภาระทางการเงิน เช่น ดอกเบ้ีย เพ่ิมสูงขึ้น เม่ือค านวณภาระดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯจะไดรั้บเพ่ิมขึ้นจาก
การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ประมาณ 46.50 ลา้นบาท ต่อปี (บริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บภาระดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี) 
แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือเทียบกับความสามารถในการช าระดอกเบ้ียของบริษัทฯในอดีตท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มี
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียได้เป็นอย่างดีโดยจากการค านวณ สัดส่วน D/E Ratio หลงัจากมีการปรับปรุงภาระหน้ี
เพ่ิมขึ้นจ านวน 1,550 ลา้นบาท (ในกรณีมีการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินส าหรับการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี) จากงบการเงิน
ภายในบริษทัฯ ณ 30 มิ.ย. 62 พบว่า บริษทัฯมีค่า IBD to Equity Ratio เท่ากบั 1.54 เท่า และค านวณ DSCR ของบริษทัฯ ในปี 
2561 พบว่าบริษทัฯ มีค่าเท่ากบั 2.04 เท่า ซ่ึงเห็นไดว่้าบริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย และใน
กรณีท่ีมีการกู้ยืมเงิน 1,550 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น บริษัทฯ จะมี DSCR เท่ากับ 1.86 เท่า ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ของธนาคารฯท่ีมีการ
ก าหนดไว ้
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การค านวณ IBD to Equity Ratio  

รายการ  งบการเงินภายใน ณ  30 มิ.ย. 62 
(ล้านบาท) 

หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้+หนีสิ้นใหม่ 1,550 ล้านบาท 4,338.80 

ทุนช าระแล้วล่าสุด (หลังจากมกีารเพิม่ทุน RO) 2,810.98 

IBD to equity (เท่า) 1.54 

 
การค านวณ DSCR Ratio 

รายการ  งบการเงิน ณ  31 ธ.ค. 61 
(ล้านบาท) 

ปรับปรุงรายการ เพิม่ ภาระ
ดอกเบีย้เงินกู้ 1,550 ลบ. 

(ล้านบาท) 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) 989.15 989.15 

ช าระหนีสิ้นภายใน1 ปี + ต้นทุนทางการเงิน 484.98 418.36 

DSCR Ratio (เท่า) 2.04 1.86 

หมายเหตุ: การค านวณสูตร DSCR ขา้งตน้ เป็นการค านวณตามสถาบนัการเงิน 

4.6.2 มีโอกาสรับผลกระทบกับกระแสเงินสดของ STARK ในกรณีไม่ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินไม่เพียงพอ แต่ต้องใช้
เงินบางส่วนที่เพิง่ได้รับจากการเพิม่ทุน 
กรณีท่ีบริษัทฯ ไม่ได้รับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินเพียงพอต่อมูลค่าการซ้ือขายรายการในคร้ังน้ี อาจท าให้มี

ผลกระทบกบักระแสเงินสดของ STARK  อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ บริษทัฯคาดว่าจะสามารถไดว้งเงินกูเ้ต็มจ านวน
ในการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี แต่หากบริษทัฯไม่ไดรั้บวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพียงพอต่อมูลค่าการซ้ือขาย บริษทัฯคาดว่า
จะใชเ้งินทุนท่ีไดรั้บจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินเพ่ิมทุน ตามท่ีมีมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 
2562 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือ แหล่งเงินทุนในการด าเนินงานและ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษทัฯในอนาคต  

4.6.3 หากธุรกิจของ ADS ด าเนินการไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯโดยรวม 
ในกรณีท่ีผลด าเนินการของ ADS ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ แต่

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสัญญาจ้างและสัญญาเช่าล่าสุด คาดว่าผลด าเนินงานในระยะอันใกล้น่าจะยงัไม่มีการ
เปล่ียนแปลงจากท่ีประมาณการไว ้



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

 

ส่วนท่ี 4 - หนา้ 8 

4.7 ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 

4.7.1 บริษัทฯ ไม่มีภาระทางการเงินจากการกู้เงินสถาบันการเงินเพ่ือท ารายการ – ภาระหนีแ้ละดอกเบีย้ 
 จากการบริษทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะท าให้บริษทัฯ ไม่มีภาระดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และไม่มีความเส่ียงใน

ภาระหน้ีกบัสถาบนัการเงินท าให้บริษทัฯ ไม่มีภาระเงินกูยื้มเพ่ิมขึ้นเช่นกนั 
4.7.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ เน่ืองจากไม่ต้องใช้เงินทุนท่ีได้จากการเพิม่ทุน 

   จากการท่ีบริษทัฯไม่เขา้ท ารายการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัฯ เน่ืองจากไม่ตอ้งใชเ้งินทุนท่ีได้
จากการเพ่ิมทุน ตามมติประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2562 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 และท าให้บริษทัฯมีเงินทุนส ารอง
ส าหรับหมุนเวียนกิจการต่อไป 
 
4.7.3   ไม่มีความเส่ียงในการที่ ADS ไม่ได้รับช าระเงินให้กู้และดอกเบีย้คงค้างจาก TAH 
 จากการท่ีบริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ท าใหบ้ริษทัฯ ไม่ไดรั้บความเส่ียงท่ีบริษทั ADS จะไม่ไดรั้บช าระเงิน
ให้กูแ้ละดอกเบ้ียคงคา้งจาก TAH 
 
4.7.4   ไม่มีความเส่ียงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ในคร้ังนี ้
 จากการท่ีบริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ท าใหบ้ริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงจากการเขา้ลงทุนในธุรกิจใหม่ และท า
ให้บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงในกรณีท่ีผลด าเนินการของธุรกิจ ADS ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย 

4.8 ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

4.8.1 เสียโอกาสลงทุนในธุรกิจท่ีมีผลด าเนินงานท่ีดีและมีอนาคต 
 หากบริษทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะท าให้บริษทัฯ เสียโอกาสทางธุรกิจใหม่ท่ีมีผลด าเนินงานดีต่อเน่ืองมา

ตั้งแต่ในอดีตและเป็นธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเติบโตต่อไปในอนาคต  รวมทั้งเสียโอกาสในการเพ่ิมผล
ด าเนินงาน ผลก าไร และความมัง่คงให้กบับริษทัฯในระยะยาว รวมถึง เสียโอกาสท่ีจะขยายไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองของ ADS 
ดว้ย 

4.8.2 บริษัทฯ เสียโอกาสในการกระจายความเส่ียงจากการลงทุน 
 กรณีบริษทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะท าให้บริษทัฯ เสียโอกาสในการลงทุนขยายไปยงัธุรกิจดา้นอื่นๆ เพื่อลด

ความเส่ียงดา้นธุรกิจ โดยการกระจายการลงทุน แต่กรณีท่ีบริษทัฯไม่ไดเ้ขา้ท ารายการท าให้ความเส่ียงบริษทัฯยงัคงเดิม 
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4.9 ความเส่ียงจากการเข้าท ารายการ 

4.9.1 ความเส่ียงด้านธุรกิจ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงผู้รับสัมปทานจากภาครัฐ จากบริษัท Chevron เป็น PTTEP ซ่ึงทาง 
PTTEP มีบริษัทย่อย ( PTTEP Service) ท าธุรกิจคล้ายกับบริษัท ADS  
 การเขา้ท ารายในคร้ังน้ี อาจท าให้บริษทัฯ มีความเส่ียงในดา้นธุรกิจ เน่ืองจาก มีการเปล่ียนแปลงผูรั้บสัมปทานจาก

ภาครัฐ จากเดิมบริษัท Chevron เป็น PTTEP ซ่ึงบริษทัย่อย PTTEP Service ท าธุรกิจคลา้ยกบับริษทั ADS แต่อย่างไรก็ตาม 
ผูรั้บสัมปทานใหม่ ยงัจ าเป็นตอ้งใช้บริการกบัทาง ADS เน่ืองจากการพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้เวลา รวมทั้ง 
PTTEP ยงัถือเป็นหน่วยงานของภาครัฐ และในการด าเนินการต่างๆ อาจไม่คล่องตวัเม่ือเทียบกบัภาคเอกชน นอกจากน้ี ADS 
มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เช่น ชายฝ่ังพม่า เป็นตน้ 

 

4.9.2   ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2559 – 2561 อดิสร มีรายไดร้วมจากลูกคา้รายใหญ่ 3 ราย ดงัน้ี 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกคำ้รำยท่ี 1 730.1 77.5 889.6 86.39 1,243.7 87.07 
ลูกคำ้รำยท่ี 2 22.4 2.4 38 3.7 54.9 3.85 
ลูกคำ้รำยท่ี 3 20.5 2.2 23.7 2.31 32.7 2.29 
อื่นๆ 169.5 18.0 78.20 7.60 96.9 6.79 
รวม 942.5 100.0 1,029.5 100.0 1,428.2 100.0 

หมายเหตุ : เรียงล าดบัลูกคา้จากรายไดร้วมในปี 2561 
 

ซ่ึงหากในอนาคต อดิสรไม่สามารถให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม และดา้นการให้
เช่าสินทรัพยไ์ปยงับริษทัดงักล่าว จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละก าไรของอดิสรอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ี ลูกคา้ราย
ท่ี 1 ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดข้องอดิสรเท่ากบัร้อยละ 77.5 86.39 และ 87.07 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั และเป็นผู ้
ไดรั้บสัมปทานในการส ารวจและขดุเจาะแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย ซ่ึงสมัปทานดงักล่าวจะส้ินสุดในปี 2565 

อยา่งไรก็ตาม อดิสรไดใ้ห้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม และดา้นการให้เช่าสินทรัพย์
กบัลูกคา้รายดงักล่าวมามากกว่า 30 ปี ซ่ึงท าให้อดิสรมีความเช่ือมัน่ว่าค่าเส่ียงในความต่อเน่ืองของสัญญาจนครบก าหนด
ส้ินสุดของสัมปทานท่ีลูกคา้รายดงักล่าวไดรั้บในปี 2565 สามารถบริหารจดัการได ้เน่ืองจากการให้บริการท่ีมีคุณภาพมาอยา่ง
ต่อเน่ืองกว่า 30 ปี 

นอกจากน้ี ภายหลงัสัมปทานของลูกคา้รายท่ี 1 ส้ินสุดลง คณะรัฐมนตรีคร้ังท่ี 50/2561 ไดมี้มติอนุมติัผูด้  าเนินการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมรายใหม่ ภายใตสั้ญญาแบ่งปันผลผลิตแปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทย ในพ้ืนท่ีเดิม โดยมีอายสัุญญา 20 ปี 

ทั้งน้ี อดิสรไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงในการไดรั้บงานบริการดา้นต่างๆ จากผูด้  าเนินการรายใหม่ อยา่งไรก็ตาม อดิสรมี
ความเช่ือมัน่ว่าจะไดรั้บการว่าจา้งเพ่ือให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม และดา้นอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูด้  าเนินการรายใหม่ เน่ืองจาก (1) อดิสรมีทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส ารวจและ



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

 

ส่วนท่ี 4 - หนา้ 10 

ผลิตปิโตรเลียม (2) อดิสรมีเช่ียวชาญในพ้ืนท่ีดังกล่าวมายาวนานกว่า 30 ปี และ (3) อดิสรมีความพร้อมและสามารถ
ด าเนินการไดท้นัท่ีเพื่อให้การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีความต่อเน่ือง 

ดงันั้น ทางท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การท่ี ADS มีผลด าเนินการมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีความสัมพนัธ์ท่ีดีและไดรั้บ
ความไวว้างใจจากคู่คา้มาอย่างสม ่าเสมอ  จากการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม และ
ดา้นการให้เช่าสินทรัพยท่ี์ครอบคลุมและมีคุณภาพ จึงสามารถเขา้ใจถึงประเด็นความเส่ียงดงักล่าว และจะมุ่งเนน้ในการรักษา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพ่ิมความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของอดิสร เพ่ือจะไดส้ามารถเสนอการ
ให้บริการอื่นๆ ในอนาคต และขยายฐานลูกคา้รายใหม่ เช่น การให้บริการพนกังานบนเรือ การขยายตลาดต่างประเทศ เพื่อลด
ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่ในปัจจุบนัและในอนาคต 

 

4.9.3 ความเส่ียงเงินให้กู้ยืมของ ADS เน่ืองจาก ADS มีเงินให้กู้ยืมแก่ TAH จ านวน 1,059 ล้านบาท และดอกเบี้ยคงค้างอีก
ประมาณ 191.65 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 61) 

 การเขา้ท ารายในคร้ังน้ี อาจท าใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงเงินให้กูยื้มของ ADS กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (TAH) 
จ านวน 1,059 ลา้นบาท และ ดอกเบ้ียคงคา้งอีกประมาณ 191.65 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61) นั้น ทั้งน้ีเงินให้กูยื้ม
ดงักล่าว ไม่มีหลกัประกนั มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั ร้อยละ 6.25 โดยสถานะผลด าเนินงานของ TAH ตามงบการเงินปี 2560 
พบว่า บริษทั TAH อาจไม่สามารถช าระคืนให้แก่ ADS ได ้ แมว่้าจะมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน ซ่ึงการให้ TAH ช าระคืนเงินกูย้มื 
จ านวน 500 ลา้นบาท แก่ ADS แต่อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ TAH เป็นผูมี้ช่ือเสียง (คณุวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ) และ
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญข่อง STARK ดว้ยเช่นกนั น่าจะสามารถช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียคงคา้งดงักล่าวไดต้ามสัญญา  

ดงันั้นท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ทรัพยสิ์นเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคงคา้งแก่ TAH ของ ADS ท่ีจะเกิดขึ้นภายหลงัจาก
การท่ี STARK เขา้ไปถือหุ้นในบริษทั ADS นั้น จะท าให้บริษทัฯรับรู้ทรัพยสิ์นเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคงคา้งในบริษทัย่อย 
(ADS) ท่ีเกิดจากการท า EBT ประมาณจ านวน 500 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินท่ี ADS ให้กูยื้มแก่ TAH ท่ีเป็นบริษทัท่ีเก่ียวโยงนั้น 
และถือเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม สัญญาการรับโอนกิจการในคร้ังน้ี TAH 
จะคืนเงินกูส่้วนท่ีเหลือและดอกเบ้ียคงคา้งทั้งจ านวน ซ่ึงจะท าให้สถานะสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯดีขึ้น อีกทั้ง
ยงัได้ก าหนดเวลาการช าระเงินกู้และดอกเบ้ียคงคา้งไวอ้ย่างชัดเจนในสัญญาโอนกิจการให้ช าระเงินกู้คงคา้งและดอกเบ้ีย
ภายในเดือนมิถุนายน 2563 (เน่ืองจากกระบวนการทางการท า EBT ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร)  อีกทั้ง กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดงักล่าว
ไดใ้ห้ค  ามัน่ในการจะช าระเงินคืนส่วนท่ีเหลือดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ท่ีปรึกษาฯจึงมีความเห็นว่าการท ารายการดงักล่าวโดยท่ียงัคงคา้งเงินกูแ้ละดอกเบ้ียไวห้ลงัการท าสัญญาจนส้ินสุด
กระบวนการ และ ADS ไดรั้บช าระเงินภายในมิถนุายน 2562 มีความเหมาะสมตามระยะเวลาและกระบวนการแลว้  

4.9.4 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 เน่ืองจากการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ แมจ้ะมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ TAH ตอ้ง

ช าระเงินกูย้ืม จ านวน 500 ลา้นบาท ก่อนเขา้ท ารายการ แต่บริษทัฯอาจมีความเส่ียงหาก TAH ไม่ท าการช าระคืนเงินกูย้ืมและ
ดอกเบ้ียดงักล่าวภายในระยะเวลาในสัญญา ก็อาจจะตอ้งด าเนินการฟ้องร้องและอาจถูกพิจารณาตั้งดอ้ยค่าโดยผูส้อบบญัชีใน
ภายหลงั 
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4.9.5 ความเส่ียงในเร่ืองภาวะ การแข่งขันด้านธุรกิจ 
คู่แข่งขนัส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นบริษทัท่ีเป็นสาขาของบริษทัท่ีให้บริการดา้นบุคลากรจากต่างประเทศ เช่น องักฤษ 

เป็นตน้ อาจจะท าให้คู่คา้ของ ADS ไปใชบ้ริการของคู่แข่งขนัได ้อยา่งไรก็ตาม ADS ท าธุรกิจมานานกว่า 30ปี มีความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัคู่คา้มาอยา่งยาวนาน ไดรั้บการต่อสัญญาว่าจา้งบุคลากรมาต่อเน่ือง อีกทั้ง ADS มีความเขา้ใจและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
บุคลากรของบริษทัเอง มีระบบการอบรม ระบบการให้ค่าตอบแทนท่ีไดม้าตรฐานท าให้จูงใจบุคลากรไม่ให้เปล่ียนงานบ่อย 
หรือ ลาออกจาก ADS ไปท่ีอื่น 

4.9.6 ความเส่ียงจากการขอเงินกู้จากสถาบันการเงินเพ่ือใช้สนับสนุนในการเข้าท ารายการคร้ังนี ้
บริษทัฯ จะใชแ้หล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน ภายในประเทศในสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าการซ้ือขาย 

หรือ ประมาณ 1,550 ลา้นบาท ท าให้มีความเส่ียงกรณีท่ีสถาบนัการเงินไม่อนุมติัเงินกู ้หรือ ไดรั้บเงินกูใ้นวงเงินท่ีน้อยกว่า
และ/หรือ เง่ือนไขท่ีดอ้ยกว่าตามท่ีย่ืนค าขอ รวมทั้งความเส่ียงดา้นความล่าชา้ในการไดรั้บอนุมติัวงเงิน ซ่ึงอาจท าให้บริษทัฯมี
เงินทุนในการด าเนินโครงการไม่เพียงพอหรืออาจจัดหาวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินแห่งอ่ืนไม่ทนัเวลา ทั้งน้ี ปัจจุบนั บริษทั 
อยู่ระหว่างการเจรจาขอวงเงินกูย้ืมเพื่อสนบัสนุนโครงการจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง และคาดว่า จะไดรั้บการสนับสนุน
ทางการเงินจากสถาบนัทางการเงินดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯได ้ท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการในคร้ังน้ี อีกทั้งยงัมี
ประวติัการติดต่อกบัสถาบนัการเงินท่ีดีมาโดยตลอด 

4.9.7 ความเส่ียงตามสัญญา – ในส่วนความรับผิดของคู่สัญญา ( “STARK” หรือ “พนิวีล2”) 
เน่ืองจากในสัญญาระบุว่า คู่สัญญา (ระหว่าง “STARK” หรือ“พินวีล2”) ท่ีชดใชค้่าเสียหายตกลงท่ีจะชดใชค้่าเสียหาย

ตามท่ีคู่สัญญาเรียกร้องภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้ท่ีปรึกษาทางกฎหมายใน
การท าสอบทานและด าเนินการขั้นตอนในการ โอนกิจการทั้งหมดของพินวีล2 ในคร้ังน้ี ซ่ึงคาดว่าสามารถลดความเส่ียงใน
ขอ้ผิดพลาดในการด าเนินการจนเกิดค่าเสียหายท่ีระบุตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ได ้

4.10 ผลกระทบภายหลังการเข้าท ารายการ 

 ภายหลงัการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะท าให้โครงสร้างการลงทุนในธุรกิจของบริษทัฯเปล่ียนแปลงไป โดยจากเดิมท่ี
มีการลงทุนในบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด ( “PDITL”) ท่ีด าเนินธุรกิจด้านการผลิตและ
จ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้าหลากหลายชนิด เพียงอย่างเดียวนั้น โดยบริษทัฯจะมีการลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจ
เก่ียวกับให้บริการทรัพยากรบุคคล คือ บริษทั ADS ซ่ึงด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับให้บริการทรัพยากรบุคคล  โดยมุ่งเน้น
บุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) นั้น มายาวนานกว่า 30 ปี และมีผลประกอบท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงคาดว่า
สามารถเพ่ิมศกัยภาพและความมัน่คงให้กบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว ดงันั้น การลงทุนของบริษทัฯในคร้ังน้ี ถือไดว่้าเป็นการ
ช่วยการกระจายความเส่ียงในการลงทุนธุรกิจของ STARK ซ่ึงภายหลงัโครงสร้างการลงทุนธุรกิจของ STARK- ภายหลงัเขา้
ท ารายการ เป็นดงัน้ี 
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โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างธุรกิจ หลัง รับโอนกิจการท้ังหมด ของ พนิวีล 2 ให้กบับริษัท STARK 
 

บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์อินเตอร์
เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

(“PDITL”) 

บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิง้ 
จ ำกดั (“PDTL Trading”) 

บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด 
จ ำกดั (“TCR”) 

 

99.28% 49.00% 

20.00 % 5.00 % 

บจก. อดิสร สงขลำ 
(“ADS”) 

บจก. เอดีเอส โลจิ
สติคส์ 

(“ADSL”) 

บจก. อดิสรสงขลำ 
อินเตอร์เนชัน่แนล  

(“ADSI”) 

บจก. อดิสร
สงขลำ มำรีน 
(“ADSM”) 

 

บจก. อดิสรสงขลำ 
โพรเฟสชนันอล 
(“ADSP”) 

 

50.99%* 99.97% 99.97% 99.97% 

99.99% 

STARK 

0.57% 2.96% 22.23% 73.37% 

นายวนรัชต์   
ตั้งคารวคุณ 

Stark Investment 
Corporation Limited 

นาย รีวิน เพทายบรรลือ 
UOB KAY HIAN PRIVATE  

LIMITED 

หมำยเหตุ: * ผูถ้ือหุ้น 49.00% ของ ADSL เป็นผูถ้ือหุ้นรำยอ่ืน คือบริษทั บีเวฟ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีรู้จกั

กบั ADS แต่ไม่เป็นบุคคลเกียวขอ้งกนักบั STARK และ ADS 
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4.11 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 จากการพิจารณาข้อดีและขอ้ดอ้ยของการท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยงกนัเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก ขอ้ดีและ
ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ท ารายการ และความเส่ียงของการเขา้ท ารายการ ท่ีปรึกษาฯ เห็น
ว่าโดยภาพรวมการเขา้ท ารายการการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี จะสร้างประโยชน์และ
ผลตอบแทนให้แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นไดใ้นระยะยาว ท่ีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าการเข้าท ารายการในคร้ังนีม้ีความสมเหตุสมผล 
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ส่วนที่ 5 : การประเมินมูลค่า 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัให้บริษทัSTARK ซ้ือและรับ
โอนกิจการทั้งหมดของบริษทั พินวีล 2 จ ากดั ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดทั้งหมดจาก พินวีล 
2 ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงหุ้นสามญัจ านวน 109,998 หุ้น (มีมูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท) ในบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั (“อดิสร”) (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระ
แลว้ของอดิสร) 

บริษทั พินวีล 2 ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในกลุ่มบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 99.99 ท่ีปรึกษาฯ 
จึงไดพ้ิจารณาน างบการเงินเสมือนของกลุ่มบริษทัอดิสรสงขลา จ ากดั มาประเมินมูลค่ากิจการโดยกลุ่มบริษทั อดิสรสงขลา 
จ ากดั ประกอบดว้ย  

บริษัท ช่ือย่อ วันที่จดทะเบียน 
บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั ADS 3 พฤศจิกายน 2523 
บริษทั เอดีเอส โลจิสติคส์ จ ากดั ADSL 9 กนัยายน 2557 
บริษทั อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั* ADSI 14 มีนาคม 2562 
บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั* ADSM 14 มีนาคม 2562 
บริษทั อดิสรสงขลา โพรเฟสซนันอล จ ากดั* ADSP 14 มีนาคม 2562 

หมายเหตุ *  ปัจจุบนัยงัไม่เร่ิมด าเนินธุรกิจดงักล่าวจึงไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงิน  

 
 โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการประเมินมูลค่ากิจการในคร้ังน้ี จากวิธีการประเมิน

มูลค่ากิจการจ านวน 5 วิธี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดใ้ชวิ้ธีการประเมิน 5 วิธี ดงัน้ี 

(1) วิธีมูลค่ากิจการตามบญัชี (Book Value Approach)  

(2) วิธีปรับปรุงมูลค่ากิจการตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

(3) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach) 

(4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings per Share Ratio Approach)  

(5) วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปความเห็นเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ ADSL ไดเ้พียง 2 

บริษทั ส่วนอีก 3 บริษทัไม่ไดน้ ามาประเมินมูลค่ากิจการ เน่ืองจาก ADSI,ADSM,ADSP ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ  

5.1 วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีมูลค่ากิจการทางบญัชี เป็นการประเมินมูลค่ากิจการเบ้ืองตน้ของ ADS และ ADSL 
ตามท่ีปรากฏในงบการเงินภายใน  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดยการน ามูลค่าสินทรัพยร์วมหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินรวมได้
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้น เพื่อค านวณหามูลค่ากิจการตามบญัชีต่อกิจการ โดยแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
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รายละเอียด ADS (30 มิ.ย.62) ADSL (30 มิ.ย.62) 
รวมมูลค่ากิจการท้ัง 2 บริษัท

(ล้านบาท) 

สินทรัพยร์วม 1,997.07 55.29 2,052.36 

หน้ีสินรวม 1,141.33 38.19 1,179.52 

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทั 855.74 17.10 872.84 

มูลค่าตามบญัชีของกิจการ 855.74 17.10 872.84 

หกั มูลค่าการลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.51 - 
 

มูลค่ากิจการตามบญัชีสุทธ ิ 855.23 17.10 872.33 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.00 0.00 
 

มูลค่ากิจการตามสัดส่วน 855.23 8.72 863.95 

สัดส่วนการถือหุ้นของพนิวีล 2 (99.998%) 863.93 

จากการประเมินมูลค่ากิจการตามมูลค่าทางบญัชีของ ADS และ ADSL หลงัจากค านวณมูลค่ากิจการ ส่วนของผูถื้อ
หุ้นของพินวีล 2 ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 99.998 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ากิจการเท่ากบั 863.93 ลา้น
บาท 

ท่ีปรึกษาฯ เห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการดว้ยวิธีน้ีเป็นเพียงการสะทอ้นถึงมูลค่าทางบญัชี ณ เวลานั้น โดยการ
ประเมินมูลค่าทางบญัชีแตไ่ม่สะทอ้นถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมแทจ้ริง และมิไดส้ะทอ้นถึงศกัยภาพความสามารถของการ
ด าเนินงานของกิจการในอนาคต จึงไม่ใช่วิธีประเมินมูลค่ากิจการท่ีเหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่ากิจการในคร้ังน้ี 

 
5.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

ส าหรับการประเมินมูลค่ากิจการดว้ยวิธีน้ี จะพิจารณามูลค่าตามบญัชีของบริษทั ซ่ึงปรากฏตามงบการเงินภายใน ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 แลว้ปรับปรุงดว้ยรายการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น หรือรายการท่ีมีผลกระทบท าให้มูลค่าตามบญัชีสะทอ้นมูล
ค่าท่ีแทจ้ริงมากขึ้น เช่น ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดจากการประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในงบการเงิน รายการบวก
กลบัหน้ีสงสัยจะสูญหรือหน้ีสูญท่ีไดรั้บช าระคืน รายการธุรกิจซ้ือหรือขายทรัพยสิ์น รายการเพ่ิมทุน/ลดทุน และค่าความ
นิยม (Goodwill) เป็นตน้ 

 จากการพิจารณารายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ ADS และ ADSL ประกอบกบัวตัถุประสงค์ของการประเมิน
มูลค่ากิจการคร้ังน้ีเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมด ของพินวีล 2 ดังนั้น ท่ี
ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าควรท่ีจะต้องมีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ ตามรายงานการประเมิน
ทรัพยสิ์นโดยบริษัท ศศิภกัด์ิ จ ากัด (“ผูป้ระเมินอิสระฯ”) เม่ือวนัที 17 ตุลาคม 62 (รายละเอียดในเอกสารแนบ 8 สรุป
รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย ์) ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าทรัพยสิ์นดงัน้ี 
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รายการ 
(หน่วย:บาท) 

มูลค่าตามบัญชีงบภายใน 
(ณ30 มิ.ย. 62 ) 

มูลค่าตามประเมินราคาฯ ผลต่าง เพิม่ขึน้ / 
(ลดลง) 

ท่ีดิน        69,854,005.00  189,647,000.00 119,792,995.00 * 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน        23,394,460.00    
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        19,002,030.50  129,100,000.00 22,266,190.00 ** 
โกดงั        87,831,779.50    
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์        24,502,781.50    
เคร่ืองใชส้ านกังาน             948,742.00    
ยานพาหนะ          2,286,544.50    
รวมทรัพย์สินถาวร       227,820,343.00  318,747,000.00 142,059,185.00 

หมายเหตุ: *ท่ีดิน เป็นการประเมินจ านวน 86 โฉนด จาก 88 โฉนดของ ADS เท่านั้น ซ่ึงมูลค่าดังกล่าวข้างต้นไม่รวม
ประเมินโฉนดเลขท่ี 71012 และ 71023 ต.เขารูปชา้ง จ. สงขลา บนเน้ือท่ี รวม 1,468.9 ตรว. ท่ีไม่ไดร้วมประเมินมูลค่าใน
คร้ังน้ีโดยท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การท่ีไม่ได้ประเมินมูลค่าท่ีดิน 2 แปลงดังกล่าวขา้งตน้ ไม่ไดมี้ผลกระทบต่อมูลค่า
ประเมินรวมของบริษทั ADS อย่างมีนัยส าคญั (โดยกรณีค านวณ จ านวน ตรม.1,468.9 ตรว. @ 500 บาท (ราคาประเมิน
ราชการ) จะไดมู้ลค่าประเมินเท่ากบั 0.74 ลา้นบาท และถา้ใชร้าคาท่ีผูป้ระเมินอิสระฯ ประเมินราคา ตารางวาละ @ 3,000 
บาท (บริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีดินท่ีประเมินของผูป้ระเมินอิสระฯ) จะไดมู้ลค่าประมาณ 4.41 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบั
มูลค่าสินทรัพยข์องบริษทั ADS ประมาณร้อยละ 0.22 ของสินทรัพยร์วมของ ADS ซ่ึงถือไดว่้าไม่ไดมี้ผลกระทบนยัส าคญั
ต่อมูลค่าของบริษทั ADS) 
 ** อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นการประเมินบนพ้ืนท่ี โฉนดเลขท่ี 43387, 46281, 53532 และ น.ส. 3 ก. 
เลขท่ี 1451 เท่านั้น ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 8 หนา้ 8 

*** ส าหรับการประเมินมูลค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีทางบริษัทฯไม่ได้น ามาประเมินนั้ น เน่ืองจากเป็น
เคร่ืองจกัรเฉพาะท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง จะท าให้มีค่าใชจ้่ายสูงในการประเมิน ท่ี
ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า มูลค่าทางบญัชีของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ มีมูลค่าประมาณเท่ากบัร้อยละ 1.23 ของสินทรัพยร์วม
ของบริษทั ADS เท่านั้น จึงเห็นว่าไม่ไดมี้ผลกระทบต่อมูลค่าประเมินรวมของ ADS อย่างมีนัยส าคญั และเพื่อมิให้ตอ้งมี
ค่าใชจ้่ายในการประเมินท่ีสูงขึ้น 
 นอกจากน้ี ทางบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง ท่ีปรึกษา บจก. เจพี ทิพ ออดิท (“JP”) ในการประเมินและตรวจสอบ
สถานะทางการเงินของบริษทั ADS ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบปี 2561- 2560 ตามล าดบั ดงันั้น ท่ีปรึกษาเห็นควรใช้
ตรวจเลขตามการสอบทานของที่ปรึกษา JP ในการปรับปรุงในส่วนของมูลค่าบญัชี ณ 30 มิ.ย. 62 ดงัน้ี 

รายละเอียด  
งบการเงินภายใน 

 ณ 30 มิ.ย.62 
งบสอบทานจากบจก.เจพ ี
ทิพ ออดิท ณ 30 มิ.ย.62 

ผลต่างของ 
ADS (เพิม่/ลด) 

ผลต่างของ 
ADSL (เพิม่/ลด) 

ADS  ADSL ADS  ADSL 
สินทรัพยร์วม 1,997.07 55.29 2,000.06 55.43 2.99 0.14 

หน้ีสินรวม 1,141.33 38.19 1,146.68 38.19 5.35 - 

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทั 855.74 17.10 853.38 17.24 (2.36) 0.14 
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หมายเหตุ  : 1. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สินทรัพยร์วมของ ADS  เพ่ิมขึ้น  2.99 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก สินทรัพย ์
        หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 5.63 ลา้นบาท และเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น  3 ลา้นบาท 

                    2. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 หน้ีสินรวมของ ADS เพ่ิมขึ้น 5.25 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก เจา้หน้ีการคา้และ 
                        เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้น 3 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เพ่ิมขึ้น  
                        26.85 ลา้นบาท หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ิมขึ้น 0.57 ลา้นบาท และภาระผกูพนัผลประโยชน ์
                        พนกังานเพ่ิมขึ้น 2.35 ลา้นบาท  
                    3. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ส่วนของผูถื้อหุ้นของ ADS ลดลง 2.36 ลา้นบาท เน่ืองจาก มีการตั้งส ารองในส่วน 
                        ผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมขึ้น 
                    4. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สินทรัพยร์วมของ ADSL เพ่ิมขึ้น 0.14 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี  

         อื่น เพ่ิมขึ้น 0.55 ลา้นบาท  

ดงันั้น จากการพิจารณามูลค่าประเมินของผูป้ระเมินอิสระ ท่ีปรึกษาฯ จึงน ามาค านวณการปรับปรุงทางบญัชีไดด้งัน้ี 

รายการ ADS ADSL 
รวมมูลกิจการท้ัง 2 บริษัท  

(ล้านบาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62 855.74 17.1 872.84 
รายการปรับปรุงเพิม่ (ลด) จากการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินตามรายงาน
บริษัทประเมินฯ 

142.06 0 142.06 

รายการปรับปรุงเพิม่ (ลด) จากการปรับปรุงมูลค่าบัญชีตามงบสอบทาน
ของ บจก. เจพ ีทิพ ออดิท 

(2.36) 
 

0.14 (2.22) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลังปรับปรุง 995.44 17.24 1,012.68 

หกั มูลค่าการลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.51 0 0.51 

มูลค่ากิจการตามบญัชีสุทธ ิ 994.93 17.24 1,012.17 

สัดส่วนการถือหุ้นของพนิวิล 2 99.99% 51% 
 

มูลค่ากิจการตามสัดส่วน 994.83 8.79 1,003.62 

ดงันั้น จากการประเมินดว้ยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี จะไดมู้ลค่ากิจการของบริษทั ADS และ ADSL ( สัดส่วน 
ADS ถือหุ้นในADSL 50.99%)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากบั 1,003.62  ลา้นบาท  

อย่างไรก็ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีดงักล่าว ไม่ไดพ้ิจารณาถึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจและการท า
ก าไรของกลุ่มบริษทั ADS  ตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต จึงท าให้การประเมิน
มูลค่ากิจการดว้ยวิธีน้ี อาจจะยงัไม่สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของกลุ่มบริษทั ADS อีกทั้งการประเมินสินทรัพยข์องบริษทั ADS 
เป็นการประเมินทรัพยสิ์นท่ียงัไม่คลอบคลุมทรัพยสิ์นทั้งหมดของ ADS และ ADSL ดงันั้น ท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการ
ประเมินมูลค่ากิจการดว้ยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีจึงอาจเป็นวิธีท่ียงัไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ากิจการในคร้ังน้ี 
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5.3 วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่ากิจการดว้ยวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach – P/BV) เป็น
การประเมินมูลค่ากิจการโดยใช้มูลค่าหุ้นตามบัญชี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินภายในของADS และ ADSL ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 คูณกับค่าเฉล่ียอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง โดย
ค่าเฉล่ีย P/BV ท่ีใชอ้า้งอิงยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่างๆ (ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ, ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ, ยอ้นหลงั 30 วนัท าการ, 
60 วนัท าการ, 90 วนัท าการ, 120 วนัท าการ, 180 วนัท าการ และ 365 วนัท าการ) ขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ในหมวดบริการ ธุรกิจบุคลากร 1 บริษทัท่ีด าเนิน
ธุรกิจใกล้เคียงกับ ADS ได้แก่ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (ETE) (เน่ืองจากท่ีปรึกษาฯ ได้
ตรวจสอบขอ้มูลบริษทัที่อยู่ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั ADS มีเพียงบริษทัเดียวท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั
ท่ีสุด ดงันั้นจึงมีขอ้มูลบริษทัท่ีน ามาเปรียบเทียบกบั ADS เพียงรายเดียว) 

ในส่วนธุรกิจดา้นจดัหาบุคลากร ท่ีปรึกษาฯ ไดค้ดัเลือกบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดบริการท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คยีงกบั ADS จ านวน 3 บริษทัมาเทียบเคียงไดแ้ก่ ATP30, 
ETE และ OTO โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างรายได้ 
บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) ATP30 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกั 2 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 
1. รถโดยสารของบริษทั 
2. รถโดยสารร่วมบริการ 

แบ่งตามประเภทของรายได ้
1. รถโดยสารของบริษทั 

- รถบสั ร้อยละ 52.16 ของ
รายไดร้วม 

- รถมินิบสั ร้อยละ 7.57 ของ
รายไดร้วม 

- รถตู ้ร้อยละ 13.78 ของ
รายไดร้วม 

- รถตู ้วีไอพี ร้อยละ 1.89 
ของรายไดร้วม 

- รถเก๋ง ร้อยละ 0.28 ของ
รายไดร้วม 

2. รถโดยสารร่วมบริการ 
- รถบสั ร้อยละ 2.70 ของ

รายไดร้วม 
- รถตู ้ร้อยละ 21.62 ของ

รายไดร้วม 
บริษทั บูรพา เทคนิค
อล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกั 4 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 
1. ธุรกิจบริการบริหารจดัการ 

- งานบริหารจดัการบคุลากร 

แบ่งตามประเภทของรายได ้
1. รายไดจ้ากการบริการบริหาร

จดัการ 
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างรายได้ 
(มหาชน) ETE 

 

 

- งานบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ 
2. ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 

- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 
- งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 

3. ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์
4. ธุรกิจจดัหา และจดัจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์ความ

ปลอดภยั 
 

- บริหารจดัการบคุลากร ร้อย
ละ  43.03 ของรายไดร้วม 

- บริหารจดัการระบบงาน
ธุรกิจ ร้อยละ  2.93 ของ
รายไดร้วม 

2. ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 

ร้อยละ  30.91 ของรายได้
รวม 

- งานวิศวกรรมระบบ
โทรคมนาคม ร้อยละ  9.73 
ของรายไดร้วม   

3. รายไดจ้ากพลงังานทดแทน
จากพลงังานแสงอาทิตย ์ร้อย
ละ  7.62 ของรายไดร้วม 

4. รายไดจ้ากการขายสินคา้ ร้อย
ละ  5.67 ของรายไดร้วม 

 
บริษทั วนัทูวนั คอน
แทคส์ จ ากดั (มหาชน) 

OTO 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกั 2 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 
1. บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลและลูกคา้สัมพนัธ์ 

- บริการบริหารจดัการศนูยล์ูกคา้สัมพนัธ์
แบบเตม็รูปแบบ 

- บริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและ
อุปกรณ์ 

- บริการจดัหาเจา้หนา้ท่ีลูกคา้สัมพนัธ์ 
- บริการบ ารุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มูล 

2.  บริการออกแบบพฒันา และติดตั้งระบบ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบด็เสร็จ 

แบ่งตามประเภทของรายได ้
1. รายไดจ้ากการขายและงานตาม

สัญญา  
- การให้บริการออกแบบ 

พฒันา และติดตั้งระบบ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบ
เบด็เสร็จ ร้อยละ 2.09 ของ
รายไดร้วม 

2. รายไดจ้าการให้บริการ 
- บริการบริหารจดัการศนูย์

ลูกคา้สัมพนัธ์แบบเตม็
รูปแบบร้อยละ 70.26  ของ
รายไดร้วม 

- บริการระบบศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลและอุปกรณ์ ร้อยละ
3.95 ของรายไดร้วม 
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างรายได้ 
- บริการจดัหาเจา้หนา้ท่ี

ลูกคา้สัมพนัธ์ ร้อยละ19.86 
ของรายไดร้วม 

- บริการบ ารุงรักษา
ศูนยบ์ริการขอ้มูล ร้อยละ 
3.84 ของรายไดร้วม 

เน่ืองจากท่ีปรึกษาฯ ไดต้รวจสอบข้อมูลบริษทัท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั ADS มีเพียง
บริษทัเดียวท่ีมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนัท่ีสุด คือ ETE ดงันั้นจึงมีขอ้มูลบริษทัท่ีน ามาเปรียบเทียบกบั ADS 
เพียงรายเดียว คือ ETE โดยใชเ้กณฑธุ์รกิจดา้นบริการทรัพยากรบุคคลเป็นหลกัซ่ึงใกลเ้คียงกบั ADS 

การค านวณมูลค่ากิจการของ ADS ตามวิธีราคาต่อมูลค่าตามบญัชี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ค่า P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 365 วัน 

ETE 0.59 0.60 0.61 0.69 0.73 0.77 0.81 1.00 

ค่ามัธยฐานของ 1 บริษัท 0.59 0.60 0.61 0.69 0.73 0.77 0.81 1.00 

มูลค่ากิจการของADS (บาท/หุ้น)  4,609.34   4,664.87   4,750.39   5,368.49   5,657.45   6,020.28   6,329.97   7,791.19  

สัดส่วนการถือหุ้นของพินวีล 2 
(99.998%)  (บาท/หุ้น) 

 4,609.25   4,664.78   4,750.30   5,368.38   5,657.34   6,020.16   6,329.84   7,791.03  

หมายเหตุ : ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 

จากการประเมินมูลค่ากิจการดว้ยวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี จะไดมู้ลค่ากิจการของ ADS ตามส่วนของผู ้
ถือหุ้น พินวีล 2 สัดส่วนการถือหุ้น 999.998%  เท่ากบั 507.02 – 857.01 ลา้นบาท  

ในส่วนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพย ์ดา้นให้เช่าคลงัสินคา้ ท่ีปรึกษาฯ ไดค้ดัเลือกบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียง
กบั ADSL จ านวน 2 บริษทัมาเทียบเคียงไดแ้ก่ FPT และWINโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์2 บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ
ใกลเ้คียงกบั ADSL ไดแ้ก่ 

 

บริษัทจดทะเบียนที่น ามาเปรียบเทียบกับหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

1. บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT 

2. บริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์จ ากดั (มหาชน) WIN 
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างรายได้ 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) FPT 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 
1.  กลุ่มอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอุตสาหกรรม 
2. กลุ่มเทคโนโลย ี
3. กลุ่มสมาร์ทโซลูชัน่ 

แบ่งตามประเภทของรายได ้
- รายไดจ้ากการขาย

อสังหาริมทรัพย ์ร้อยละ 55.06 
ของรายไดร้วม 

- รายไดจ้ากการให้เช่าและการ
บริการ ร้อยละ 28.69 ของ
รายไดร้วม 

- รายไดค้่าบริหารจดัการจาก
บริษทัร่วม ร้อยละ 5.65 ของ
รายไดร้วม 

บริษทั สวนอุตสาหกรรม 
วินโคสท ์จ ากดั (มหาชน) 
WIN 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 
1. รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 
2. รายไดจ้ากการขาย 
3. รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 

แบ่งตามประเภทของรายได ้
- รายไดจ้ากการให้เช่าและ

บริการ ร้อยละ 50.21 ของ
รายไดร้วม 

- รายไดจ้ากการขาย ร้อยละ 
6.57 ของรายไดร้วม 

- รายไดจ้ากการรับเหมา
ก่อสร้าง ร้อยละ 20.31 ของ
รายไดร้วม  

ท่ีปรึกษาฯไดท้ าการตรวจสอบขอ้มูลบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั ADSL มี 2 บริษทัที่มี
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนัท่ีสุด คือ FPT และ WIN โดยใชเ้กณฑ์การพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละการให้เช่าเป็น
หลกัซ่ึงทั้ง 2 บริษทัใกลเ้คียงกบั ADSL 

การค านวณมูลค่ากิจการของ ADSL ตามวิธีราคาต่อมูลค่าตามบญัชี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ค่า P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 365 วัน 

1.FPT 1.41 1.42 1.45 1.42 1.38 1.34 1.27 1.24 
2.WIN 0.92 0.92 0.92 0.93 0.95 0.97 0.99 1.06 

ค่ามัธยฐานของ 2 บริษัท 1.17 1.17 1.19 1.17 1.16 1.15 1.13 1.15 

มูลค่ากิจการของADSL (บาท/หุ้น)  1,996.12   2,001.00   2,030.36   2,004.99   1,989.51  1,971.79   1,930.50   1,960.24  

มูลค่าตามสัดส่วน  51 %(บาท/หุ้น) 1,018.02 1,020.51 1,035.48 1,022.55 1,014.65 1,005.61 984.56 999.72 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 
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สรุปการประเมินมูลค่ากิจการรวมของ ADS และ ADSL สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
รายการ ADS ADSL1 รวมมูลค่ากิจการ (ล้านบาท) 

ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ 507.03  10.18   517.21  

ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ 513.14  10.21   523.34  

ยอ้นหลงั 30 วนัท าการ 522.54  10.35   532.90  

ยอ้นหลงั 60 วนัท าการ 590.53  10.23   600.76  

ยอ้นหลงั 90 วนัท าการ 622.32  10.15   632.47  

ยอ้นหลงั 120 วนัท าการ 662.23  10.06   672.29  

ยอ้นหลงั 180 วนัท าการ 696.30  9.85   706.14  

ยอ้นหลงั 365 วนัท าการ 857.03  10.00   867.03  

หมายเหตุ :  1. . สัดส่วนการถือหุ้นของ ADS ใน ADSL เท่ากบั 51% 

จากการประเมินมูลค่ากิจการดว้ยวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี ของ ADS และ ADSL ตามส่วนของผู้ถือหุ้น 
พนิวีล 2 สัดส่วนการถือหุ้น 99.998% ไดมู้ลค่ากิจการเท่ากบั 517.20 – 867.01 ลา้นบาท  

ท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การน ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัมาค านวณหามูลค่ากิจการตามวิธีอตัราส่วน P/BV อาจจะ
ยงัไม่มีความเหมาะสมเพียงพอ เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีของแต่ละบริษทัท่ีน ามาใช้อา้งอิงอาจจะไม่ไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าท่ี
แทจ้ริง จึงอาจส่งผลท าให้มูลค่ากิจการที่ประเมินมีความคลาดเคล่ือนตามมูลค่ากิจการตามบญัชีและสภาพคล่องของกิจการ
ท่ีน ามาเปรียบเทียบจึงเป็นผลท าให้มูลค่ากิจการท่ีประเมินดว้ยวิธีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถสะทอ้นมูลค่าท่ีเหมาะสมได ้

5.4 วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Approach; P/E Ratio) 

การประเมินมูลค่ากิจการดว้ยวิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Approach; P/E Ratio) เป็นการ
ประเมินโดยการน าก าไรของ ADS และ ADSL ตามงบการเงินในช่วง 30 มิถุนายน 2562  คูณกบัค่าเฉล่ียอตัราส่วนราคาต่อ
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง โดยอา้งอิงจากค่าเฉล่ีย P/E ท่ีใชอ้า้งอิงยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่างๆ 
(ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ, ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ, ยอ้นหลงั 30 วนัท าการ, 60 วนัท าการ, 90 วนัท าการ, 120 วนัท าการ, 180 วนั
ท าการ และ 365 วนัท าการ) ขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ในหมวดบริการ ธุรกิจบุคลากร  1  บริษทัที่ด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั ADS ไดแ้ก่บริษทั บูรพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (ETE) (เน่ืองจากที่ปรึกษาฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลบริษทัท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ด าเนินธุรกิจ
ใกลเ้คียงกบั ADS มีเพียงบริษทัเดียวท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัท่ีสุด ดงันั้นจึงมีขอ้มูลบริษทัท่ีน ามาเปรียบเทียบกบั ADS เพียง
รายเดียว) 

การค านวณมูลค่ากิจการของ ADS ตามวิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น ไม่สามารถหาค่าเฉล่ียยอ้นหลงัครบตาม
จ านวนวนัท่ีก าหนดไดเ้น่ืองจาก ค่า P/E ของ ETE มีขอ้มูลท่ีน ามาเปรียบเทียบไม่ครบ ดงันั้น ท่ีปรึกษาฯ ค านวณไดข้อ้มูล
ยอ้นหลงั 365 วนัท าการเท่านั้น ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 15.23x  

ขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ใน
หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์2 บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั ADSL ไดแ้ก่ 
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การค านวณมูลค่ากิจการของ ADSL ตามวิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ค่า P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 365 วัน 
1.FPT 29.29 29.38 30.10 29.89 29.23 27.95 27.55 37.30 
2.WIN N/A N/A N/A 57.65 59.60 57.80 54.41 53.73 

ค่ามัธยฐานของ 2 บริษัท 29.29 29.38 30.10 43.77 44.41 42.87 40.98 45.52 

มูลค่ากิจการของADSL (บาท/หุ้น) 10,687.06 10,721.64 10,981.44 15,971.51 16,206.02 15,643.74 14,952.67 16,608.26 

มูลค่าตามสัดส่วน  51 %(บาท/หุ้น) 5,450.40 5,468.03 5,600.53 8,145.47 8,265.07 7,978.31 7,625.86 8,470.21 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 

 
สรุปการประเมินมูลค่ากิจการรวมของ ADS และ ADSL สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ ADS* ADSL รวมมูลค่า (ล้านบาท) 

ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ - 54.50 54.50 

ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ - 54.68 54.68 

ยอ้นหลงั 30 วนัท าการ - 56.01 56.01 

ยอ้นหลงั 60 วนัท าการ - 81.45 81.45 

ยอ้นหลงั 90 วนัท าการ - 82.65 82.65 

ยอ้นหลงั 120 วนัท าการ - 79.78 79.78 

ยอ้นหลงั 180 วนัท าการ - 76.26 76.26 

ย้อนหลัง 365 วันท าการ 2,098.03 84.70 2,182.74 
หมายเหตุ :  1. สัดส่วนการถือหุ้นของ ADS ใน ADSL เท่ากบั 51% 

                2. ค่า P/E ท่ีน ามาเปรียบเทียบยอ้นหลงัของ ADS ไม่ครบ สามารถหายอ้นหลงัไดเ้พียง 365 วนัท าการเท่านั้น 

จาก การประเมินมูลค่ากิจการดว้ยวิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นของบริษทั ADS และ ADSL ตามส่วนของผู้ถือ
หุ้น พนิวีล 2 สัดส่วนการถือหุ้น 99.998%ซ่ึงไดมู้ลค่ากิจการสูงสุดยอ้นหลงั 365 วนัท าการ เท่ากบั 2,182.70 ลา้นบาท 

ดงันั้น ท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การน ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัมาค านวณหามูลค่ากิจการตามวิธีอตัราส่วน P/E 
อาจจะยงัไม่มีความเหมาะสมเพียงพอ เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีของแต่ละบริษทัท่ีน ามาใชอ้า้งอิงอาจจะไม่ไดส้ะทอ้นถึงมูล
ค่าท่ีแทจ้ริง จึงอาจส่งผลท าให้มูลค่ากิจการท่ีประเมินมีความคลาดเคล่ือนตามมูลค่าราคาต่อก าไรต่อหุ้นท่ีน ามาเปรียบเทียบ
จึงเป็นผลท าให้มูลค่ากิจการท่ีประเมินดว้ยวิธีดงักล่าวไม่สามารถสะทอ้นมูลค่าท่ีเหมาะสมได ้

 

บริษัทจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบกับหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

1. บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT 

2. บริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์จ ากดั (มหาชน) WIN 
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5.5 วิธส่ีวนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 การประเมินมูลค่ากิจการตามวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  เป็น
วิธีการค านวณมูลค่ากิจการท่ีแสดงให้เห็นถึงมูลค่าของกิจการท่ีเหมาะสม (Intrinsic Value)  เป็นวิธีการค านวณมูลค่ากิจการ 
โดยค านึงผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับจากการประมาณการทางการเงินของบริษทัในช่วง
ระยะเวลา 11 ปี (ปี 2563 –2567) ดว้ยการน ามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของกิจการระหว่างช่วง (ก.ค.  – ธ.ค. ปี 2562 – 
2573) คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ดว้ยอตัราตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (WACC) ของมูลค่ากิจการ  

 ซ่ึงการประมาณการในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาฯ ไดอ้า้งอิงสมมติฐานจากขอ้มูล ของงบการเงินของADS, ADSL ณ ส้ินปี 
2559-2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจาก บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมสัสุ สอบบญัชี จ ากดั โดย นายชยัพล อินทุประภา ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 10792 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มบริษทั และ งบการเงินภายในของบริษทั  ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน  2562 และอา้งอิงจากประมาณการผลการด าเนินงานจากการเติบโตของการด าเนินธุรกิจของ ADS และ ADSL 
ตามสัญญาเช่าช่วงท่ีบริษทัฯมีต่อลูกคา้ แผนการด าเนินงานต่างท่ีเกิดขึ้นในอดีต ภาวะอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร 
รวมถึงเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาฯ ไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ท่ี
ไดรั้บจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของของ ADS และ ADSL และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็นไปตามหลกัความ
ระมดัระวงั (Conservative Basis) อย่างไรก็ตาม ประมาณการทางการเงินทั้งหมดน้ีจดัท าขึ้นภายใตส้มมติฐานว่าจะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมีนัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของ ADS และ ADSL นอกจากน้ีในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการด าเนินของ ADS และ ADSL อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ ADSL 
เปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นเดียวกนั โดยการประเมินมูลค่าประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ ADSL มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.5.1  สมมติฐานทางการเงิน ของ ADS 
สมมติฐานการประมาณการรายได้ของ ADS 

การประมาณการในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาฯ ไดอ้า้งอิงสมมติฐานจากขอ้มูลของบริษทั พินวีล 2 จ ากดั งบการเงินปี 2559  - 
2561 และงบการเงินภายในกลุ่มบริษทั ADS ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ADS ไดแ้ก่ รายได้
การให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล รายไดจ้ากการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม รายไดค้่าเช่า และ
รายไดอ้ื่นๆ  มีรายละเอียดการประมาณการดงัน้ี 

1. สมมติฐานการประมาณการรายได้การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล 

ท่ีปรึกษาไดป้ระมาณการรายไดก้ารให้บริการที่เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล เป็นรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาคน
เขา้ท างานในด้านธุรกิจปิโตรเลียม โดยใช้ค่าเฉล่ียรายได้ จ านวนคน และรายได้ต่อคนของปี 2561 และ คร่ึงปี 2562 มา
ค านวณหาสมมติฐานประมาณการรายไดก้ารให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล โดยท่ีปรึกษาฯตั้งสมมติฐานดงัน้ี 

- คงอตัราก าลงัคนไวเ้ท่ากบัประมาณการปี 2562 จนตลอดระยะเวลาประมาณการ เท่ากบั 10,754 ของแรงงานคน
ต่อปี ไม่มีการเติบโต ทั้งน้ีขอ้มูลอตัราการเติบโตเฉล่ียของจ านวนคน (CAGR) ในปี 2557-2561 ของบริษทั เท่ากบั
ร้อยละ 4.29 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 
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- อตัรารายได้มีอตัราการเติบโต ร้อยละ 5.53 ทุกปี โดยใช้ประมาณการคร่ึงปี 2562 เทียบกับปี 2561 จนตลอด
ระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงต ่ากว่าขอ้มูลอตัราการเติบโตเฉล่ียของรายไดต้่อหัว (CAGR) ของบริษทั ในปี 2557-
2561 ซ่ึง เท่ากับร้อยละ 7.28 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั ทั้งน้ี สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ด้าน
อุตสาหกรรมจดัหาบุคลากรท่ีคาดการณ์การเติบโตของรายไดไ้วท่ี้ร้อยละ 6 (รายละเอียดในเอกสารแนบ 3 ขอ้ 8 
ภาวะอุตสาหกรรม) 

- ท่ีปรึกษาฯ ไดแ้สดงอตัราการเติบโตของพนกังานและอตัราการเติบโตของรายไดต้่อหัว ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2558 – 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ 2558 2559 2560 2561 
อตัราการเติบโตของพนกังาน (1.39)% (2.35)% 1.05% 21.56% 
อตัราการเติบโตรายไดต้่อหวัต่อเดือน (0.97)% (1.01)% 11.35% 21.33% 

 
 

ตารางท่ี 5.1 ตารางสมมติฐานการประมาณรายได้การให้บริการที่เกี่ยวข้องกบัทรัพยากรบุคคล (ก.ค. 2562 - 2573) 

สมมติฐาน ADS หน่วย 

การประมาณการรายได้จากการให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกบัทรัพยากรบุคคล 

   2562      
( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

รายได้จากการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล 

       

จ านวนคน (แรงงานคนต่อปี)  5,377.00 10,754.00 10,754.00 10,754.00 10,754.00 10,754.00 
รายไดต้่อหวั (ต่อเดือน) (บาท) 118,873.02 125,452.59 132,396.35 139,724.43 147,458.13 155,619.88 
รายได้จากการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล 

(ล้านบาท) 639.18 1,349.12 1,423.79 1,502.60 1,585.76 1,673.54 

 

สมมติฐาน ADS (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการรายได้จากการให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกบัทรัพยากรบุคคล 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

รายได้จากการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล 

              

จ านวนคน (แรงงานคนต่อปี)   10,754.00 10,754.00 10,754.00 10,754.00 10,754.00 10,754.00 

รายไดต้่อหวั (ต่อเดือน) (บาท) 164,233.38 173,323.63 182,917.03 193,041.42 203,726.19 215,002.36 

รายได้จากการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล 

(ล้านบาท) 1,766.17 1,863.92 1,967.09 2,075.97 2,190.87 2,312.14 
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2. สมมติฐานการประมาณการรายได้จากการให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียม 

ท่ีปรึกษาฯ ประมาณการรายไดจ้าการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม เป็นรายไดท่ี้ประกอบดว้ย รายไดพ้่น
ทราย-พ่นสี รายได้ซ่อมแซม-บริการ และรายได้ค่าขนส่ง ซ่ึงใช้ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 มาค านวณหา
สมมติฐานการประมาณการรายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม  โดยคิดอตัราการเติบโตรายไดจ้ากการ
ให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้นปีละ ร้อยละ 2.03 ตลอดระยะเวลาประมาณการ(อา้งอิงตาม Inflation Rate 
ยอ้นหลงั 20 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย)  
 
ตารางท่ี 5.2 ตารางสมมติฐานการประมาณการรายได้จากการให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียม(ก.ค. 2562 - 2573) 

สมมติฐาน ADS หน่วย 
ประมาณการรายได้จากการให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

       2562    
( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจปิโตรเลียม 

        

  รายไดพ้่นทราย-พ่นสี (ลา้นบาท) 0.63 1.29 1.31 1.34 1.37 1.39 
  รายไดค้่าซ่อมแซม-บริการ (ลา้นบาท) 49.76 101.55 103.61 105.71 107.86 110.05 
  รายไดค้่าขนส่ง (ลา้นบาท) 0.19 0.39 0.39 0.40 0.41 0.42 
รวมรายได้จากการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

(ล้านบาท) 50.58 103.22 105.31 107.45 109.63 111.86 

 

สมมติฐาน ADS (ต่อ) หน่วย 
ประมาณการรายได้จากการให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจปิโตรเลียม 

              

  รายไดพ้่นทราย-พ่นสี (ลา้นบาท) 1.42 1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 
  รายไดค้่าซ่อมแซม-บริการ (ลา้นบาท) 112.28 114.56 116.88 119.26 121.68 124.15 
  รายไดค้่าขนส่ง (ลา้นบาท) 0.43 0.44 0.44 0.45 0.46 0.47 
รวมรายได้จากการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

(ล้านบาท) 114.13 116.44 118.81 121.22 123.68 126.19 
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3. สมมติฐานการประมาณการรายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าท่ีน ามาประมาณการสมมติฐาน ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รายไดค้่าเช่า 
พ้ืนท่ีเช่าช่วง และรายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

- รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีปรึกษาฯ ได้ประมาณการรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย ์มี
อตัราการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี (ตามค่าเฉล่ียรายไดย้อ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2562) มีพ้ืนท่ีให้เช่า 
156,481 ตรม. 

- รายไดค้่าเช่า จากพ้ืนท่ีเช่าช่วง  ท่ีปรึกษาฯ ไดป้ระมาณการรายไดค้า่เช่า มีอตัราการเติบโตร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
(ตามค่าเฉล่ียรายไดย้อ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561) มีพ้ืนท่ีให้เช่า 49,839 ตรม. 

- รายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ ท่ีปรึกษาฯ ไดป้ระมาณการรายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ มีอตัราการเติบโตร้อยละ 3 ทุกปี (ตาม
ค่าเฉล่ียรายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561) 

 
ตารางท่ี 5.3 ตารางสรุปสมมติฐานการประมาณการรายได้ค่าเช่า (ก.ค. 2562 - 2573) 

สมมติฐาน ADS หน่วย 
ประมาณการรายได้ค่าเช่า 

     2562      
( ก.ค. - ธ.ค.) 

2563 2564 2565 2566 2567 

รายได้ค่าเช่า               

  รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย ์
   เพ่ือการลงทุน (พ้ืนท่ี ADS) 

(ลา้นบาท) 8.44 18.60 18.60 20.45 20.45 20.45 

  รายไดค้่าเช่า (พ้ืนท่ีเช่าช่วง) (ลา้นบาท) 12.41 22.81 22.81 25.09 25.09 25.09 

  รายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ (ลา้นบาท) 3.39 6.99 7.20 7.41 7.64 7.87 

รวมรายได้ค่าเช่า (ล้านบาท) 24.25 48.40 48.61 52.96 53.19 53.41 

        

สมมติฐาน ADS (ต่อ) หน่วย 
ประมาณการรายได้ค่าเช่า 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

รายได้ค่าเช่า         

  รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย ์ 
   เพ่ือการลงทุน (พ้ืนท่ี ADS) 

(ลา้นบาท) 22.50 22.50 22.50 24.75 24.75 24.75 

  รายไดค้่าเช่า (พ้ืนท่ีเช่าช่วง) (ลา้นบาท) 27.60 27.60 27.60 30.36 30.36 30.36 
  รายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ (ลา้นบาท) 8.10 8.34 8.59 8.85 9.12 9.39 
รวมรายได้ค่าเช่า (ล้านบาท) 58.21 58.45 58.70 63.97 64.23 64.51 
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4. สมมติฐานการประมาณการรายได้อ่ืนๆ  
ท่ีปรึกษาฯ ไดป้ระมาณการรายไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ และรายไดก้ าไรจากอตัราแลกเปล่ียน มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ  ท่ีปรึกษาฯไดป้ระมาณการรายไดด้อกเบ้ียรับร้อยละ 6.25 (ตามอตัราเงินกูย้ืมจากธนาคาร

กสิกรไทย เน่ืองจากบริษทักูจ้ากกสิกรฯ) จากสมมติฐานการประมาณการรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ ท่ีปรึกษาฯ ได้
พิจารณาจากการด าเนินงาน ณ ปัจจุบันของ ADS โดยไม่ได้ค  านึงถึงการรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 
เน่ืองจากท่ีปรึกษาฯ ประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ ADS บนขอบเขตการด าเนินงานปกติ ณ ปัจจุบนั 

- รายไดก้ าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ท่ีปรึกษาฯ ไดป้ระมาณการรายไดก้ าไรจากอตัราแลกเปล่ียนร้อยละ 0.05  (ตาม
สัดส่วนรายไดH้R และบริการปิโตรเลียม) 
จากการประมาณการรายไดแ้ต่ละประเภทของ ADS สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 5.4 ตารางสรุปสมมติฐานการประมาณการรายได้รวม  (ก.ค. 2562 - 2573) 

สมมติฐาน ADS หน่วย 

การประมาณการรายได้รวม 

  2562      
( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทรัพยากรบุคคล 

(ลา้นบาท) 639.18 1,349.12 1,423.79 1,502.60 1,585.76 1,673.54 

สัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล 

(%) 85.45% 85.99% 86.51% 86.82% 87.35% 87.82% 

รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจปิโตรเลียม 

(ลา้นบาท) 50.58 103.22 105.31 107.45 109.63 111.86 

สัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

(%) 6.76% 6.58% 6.40% 6.21% 6.04% 5.87% 

รายไดค้่าเช่า (ลา้นบาท) 24.25 48.40 48.61 52.96 53.19 53.41 
สัดส่วนรายค่าเช่า                 (%) 3.24% 3.08% 2.95% 3.06% 2.93% 2.80% 
รายไดอ้ื่นๆ (ลา้นบาท) 34.05 68.13 68.16 67.72 66.79 66.83 
สัดส่วนรายไดอ้ื่นๆ                      (%) 4.55% 4.34% 4.14% 3.91% 3.68% 3.51% 
รวมรายได้รวม (ล้านบาท) 748.05 1,568.86 1,645.87 1,730.73 1,815.37 1,905.64 

 

สมมติฐาน ADS (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการรายได้รวม 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 
รายไดจ้ากการให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล 

(ลา้นบาท) 1,766.17 1,863.92 1,967.09 2,075.97 2,190.87 2,312.14 

สัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล 

(%) 88.07% 88.52% 88.95% 89.17% 89.57% 89.97% 

รายไดจ้ากการให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

(ลา้นบาท) 114.13 116.44 118.81 121.22 123.68 126.19 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

 

ส่วนท่ี 5 – หนา้ 16 

 

สมมติฐาน ADS (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการรายได้รวม 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

สัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

(%) 5.69% 5.53% 5.37% 5.21% 5.06% 4.91% 

รายไดค้่าเช่า (ลา้นบาท) 58.21 58.45 58.70 63.97 64.23 64.51 
สัดส่วนรายค่าเช่า                 (%) 2.90% 2.78% 2.65% 2.75% 2.63% 2.51% 
รายไดอ้ื่นๆ (ลา้นบาท) 66.88 66.93 66.98 67.03 67.08 67.14 
สัดส่วนรายไดอ้ื่นๆ                      (%) 3.34% 3.18% 3.03% 2.88% 2.74% 2.61% 
รวมรายได้รวม (ล้านบาท) 2,005.38 2,105.74 2,211.57 2,328.18 2,445.87 2,569.98 

 
สมมติฐานการประมาณการต้นทุนการด าเนินงานของ ADS 

 การประมาณการตน้ทุนการด าเนินงานของ ADS  มีรายละเอียดดงัน้ี 

-  ตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ ค่าแรงพนกังาน  ค่าอุปกรณ์ในการท างาน เช่น

ชุด Safety  เป็นตน้ โดยท่ีปรึกษาฯไดป้ระมาณการตน้ทุนการให้บริการที่เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคลเท่ากบัร้อยละ 

86 ของรายไดใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล (ตามค่าเฉล่ียตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร

บุคคล ยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2561) 

-  ตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจปิโตรเลียม ได้แก่ ค่าแรงในการให้บริการ ค่าอุปกรณ์ในการ

ด าเนินงาน เป็นตน้  โดยท่ีปรึกษาฯไดป้ระมาณการตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียมเท่ากบัร้อย

ละ 81 ของรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับธุรกิจปิโตรเลียม (ตามค่าเฉล่ียตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม  

ยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561)  

-  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยท่ีปรึกษาฯไดป้ระมาณ

การ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเท่ากบัร้อยละ 31 ของรายไดจ้ากค่าเช่า

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ตามค่าเฉล่ียค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-

2561) 

-  ตน้ทุนการให้เช่า (พ้ืนท่ีเช่าช่วง) โดยท่ีปรึกษาฯ ไดป้ระมาณการตน้ทุนการให้เช่า (พ้ืนท่ีเช่าช่วง) เท่ากบั

ร้อยละ 68  ของรายไดค้่าเช่า (พ้ืนท่ีเช่าช่วง) (ตามค่าเฉล่ียตน้ทุนการให้เช่า (พ้ืนท่ีเช่าช่วง) ยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 

2561) 

- ต้นทุนการให้เช่าอุปกรณ์ โดยท่ีปรึกษาประมาณการต้นทุนการให้เช่าอุปกรณ์เท่ากบั ร้อยละ 35  ของ

รายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ (ตามค่าเฉล่ียตน้ทุนการให้เช่าอุปกรณ์ยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี2559 - 2561) 
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ตารางท่ี 5.5 ตารางสรุปสมมติฐานประมาณการต้นทุนการด าเนนิงาน (ก.ค. 2562 - 2573) 

สมมติฐาน ADS หน่วย 
การประมาณการต้นทุนการด าเนนิงาน 

      2562     
( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

ตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรบุคคล 

(ลา้นบาท) 548.72 1,158.18 1,222.28 1,289.93 1,361.33 1,436.68 

  สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล 

(%) 91% 91% 91% 91% 92% 92% 

ตน้ทุนการให้บริการอื่นที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจปิโตรเลียม 

(ลา้นบาท) 40.79 83.23 84.92 86.64 88.40 90.20 

  สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการอื่นที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

(%) 6.74% 6.54% 6.34% 6.14% 5.96% 5.78% 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ี
เกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

(ลา้นบาท) 2.63 5.79 5.79 6.37 6.37 6.37 

ค่าเส่ือมจากสินทรัพยอ์สังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุน 

(ลา้นบาท) 3.69 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 

  สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน 

(%) 0.43% 0.46% 0.43% 0.45% 0.43% 0.41% 

ตน้ทุนการให้เช่า (ลา้นบาท) 8.45 15.54 15.54 17.09 17.09 17.09 

  สัดส่วนตน้ทุนการให้เช่า      (%) 1.40% 1.22% 1.16% 1.21% 1.15% 1.10% 

ตน้ทุนการให้เช่าอุปกรณ์ (ลา้นบาท) 1.18 2.43 2.50 2.58 2.65 2.73 

  สัดส่วนตน้ทุนการให้เช่าอุปกรณ์      (%) 0.19% 0.19% 0.19% 0.18% 0.18% 0.18% 

รวมค่าต้นทุนการด าเนินงาน (ล้านบาท) 605.45 1,272.54 1,338.40 1,409.99 1,483.22 1,560.45 

 

สมมติฐาน ADS (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการต้นทุนการด าเนนิงาน 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

ตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรบุคคล 

(ลา้นบาท) 1,516.20 1,600.12 1,688.69 1,782.16 1,880.80 1,984.90 

  สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล 

(%) 92% 92% 93% 93% 93% 93% 

ตน้ทุนการให้บริการอื่นที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจปิโตรเลียม 

(ลา้นบาท) 92.03 93.89 95.80 97.75 99.73 101.75 

  สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการอื่นที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

(%) 5.60% 5.43% 5.26% 5.09% 4.94% 4.79% 
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สมมติฐาน ADS (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการต้นทุนการด าเนนิงาน 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิด
จากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

(ลา้นบาท) 7.01 7.01 7.01 7.71 7.71 7.71 

ค่าเส่ือมจากสินทรัพยอ์สังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

(ลา้นบาท) 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 

  สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทาง
ตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน 

(%) 0.43% 0.40% 0.38% 0.40% 0.38% 0.36% 

ตน้ทุนการให้เช่า (ลา้นบาท) 18.80 18.80 18.80 20.68 20.68 20.68 

  สัดส่วนตน้ทุนการให้เช่า      (%) 1.14% 1.09% 1.03% 1.08% 1.02% 0.97% 

ตน้ทุนการให้เช่าอุปกรณ์ (ลา้นบาท) 2.81 2.90 2.99 3.08 3.17 3.26 

  สัดส่วนตน้ทุนการให้เช่าอุปกรณ์      (%) 0.17% 0.17% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 

รวมค่าต้นทุนการด าเนินงาน (ล้านบาท) 1,644.23 1,730.10 1,820.66 1,918.74 2,019.46 2,125.68 

 
สมมติฐานการประมาณการค่าใช้จ่ายของ ADS 

ตารางท่ี 5.6 ตารางสรุปสมมติฐานประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(ก.ค. 2562 - 2573) 

สมมติฐาน ADS หน่วย 
การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

   2562    
 ( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่ารับรอง-ขาย (ลา้นบาท) 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 
ค่าโฆษณา-ขาย (ลา้นบาท) 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง-ขาย (ลา้นบาท) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 
เงินเดือนและผลตอบแทน (ลา้นบาท) 6.12 12.86 13.50 14.18 14.89 15.63 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง (ลา้นบาท) 0.39 0.79 0.81 0.82 0.84 0.86 
ค่าอบรมสัมมนา (ลา้นบาท) 0.27 0.55 0.57 0.58 0.59 0.60 
ค่าสาธารณูปโภค (ลา้นบาท) 0.49 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 
ค่าโทรศพัท ์อินเตอร์เนต็ (ลา้นบาท) 0.42 0.86 0.88 0.90 0.91 0.93 
ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ลา้นบาท) 1.65 - - - - - 
ค่าภาษีท่ีดิน (ตามกฎหมายใหม)่ (ลา้นบาท) - 1.10 1.10 2.70 2.67 2.73 
ค่าธรรมเนียม (ลา้นบาท) 2.86 5.83 5.95 6.07 6.19 6.32 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  (ลา้นบาท) 5.60 11.43 11.66 11.90 12.14 12.38 
รวมค่าเส่ือมราคา (ลา้นบาท) 11.26 16.24 1.40 0.87 0.58 2.58 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 29.10 50.74 36.95 39.14 39.95 43.21 
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สมมติฐาน ADS (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 
ค่ารับรอง-ขาย (ลา้นบาท) 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 
ค่าโฆษณา-ขาย (ลา้นบาท) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง-ขาย (ลา้นบาท) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
เงินเดือนและผลตอบแทน (ลา้นบาท) 16.41 17.23 18.09 19.00 19.95 20.95 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง (ลา้นบาท) 0.88 0.89 0.91 0.93 0.95 0.97 
ค่าอบรมสัมมนา (ลา้นบาท) 0.61 0.63 0.64 0.65 0.66 0.68 
ค่าสาธารณูปโภค (ลา้นบาท) 1.09 1.12 1.14 1.16 1.19 1.21 
ค่าโทรศพัท ์อินเตอร์เนต็ (ลา้นบาท) 0.95 0.97 0.99 1.01 1.03 1.05 
ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ลา้นบาท) - - - - - - 
ค่าภาษีท่ีดิน (ตามกฎหมายใหม)่ (ลา้นบาท) 2.69 2.77 2.73 2.81 2.78 2.87 
ค่าธรรมเนียม (ลา้นบาท) 6.45 6.58 6.71 6.85 6.99 7.13 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  (ลา้นบาท) 12.64 12.89 13.15 13.42 13.69 13.97 

รวมค่าเส่ือมราคา (ลา้นบาท) 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 44.41 45.77 47.06 48.54 49.94 51.54 

การประมาณการค่าใชจ้่ายในการขาย ไดแ้ก่ ค่ารับรอง ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยท่ีปรึกษาฯ ได้
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายตามค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายในการขายยอ้นหลัง 3 ปี ตั้ งแต่ปี 2559-2561 แต่เน่ืองจาก
ค่าใชจ้่ายในการขายมีค่าใชจ้่ายนอ้ยท าให้ค่าเฉล่ียออกมาเท่ากบัร้อยละ 0 

การประมาณการค่าใชจ้่ายในการบริหาร ไดแ้ก่ เงินเดือนและผลตอบแทน ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ค่าอบรมสัมมนา 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัท์อินเตอร์เน็ต ค่าภาษีท่ีดินและโรงเรือน ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

1. เงินเดือนและผลตอบแทน ท่ีปรึกษาฯไดป้ระมาณการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  (ตามค่าเฉล่ียเงินเดือนและผลตอนแทน
ยอ้นหลงั) 

2. ค่าใชจ้่ายเดินทาง,อบรมสัมมนา,ค่าสาธารณูปโภค,ค่าโทรศพัท,์ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีปรึกษาฯ ประมาณการอตัรา
ร้อยละ 2.03  (อา้งอิงตาม Inflation Rate ยอ้นหลงั 20 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

3. ภาษีโรงเรือน ไดป้ระมาณการค่าภาษีโรงเรือนมีอตัราจดัเก็บภาษีโรงเรือนร้อยละ 12.50 % ต่อปีของรายไดค้่าเช่า
พ้ืนท่ี ซ่ึงใชค้  านวณในปี 2562 เท่านั้น เน่ืองจากในปี 2563 ไดมี้การใชพ้รบ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
มาทดแทน  

4. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคล  อตัราภาษีร้อยละ 20  ต่อปี คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 
5. จากการประมาณการค่าใชจ้่ายตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีหลกัเกณฑก์ารค านวณดงัน้ี 

i. ประเมินมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (โดยประเมินมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างถือตามเกณฑข์อง

กรมธนารักษ)์ และน ามูลค่าประเมินราคาตามเกณฑข์องกรมธนารักษม์าก าหนดอตัราภาษีท่ีตอ้ง
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ช าระตามพรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาค านวณ ในปี 2563 และ 2564 ตามตาราง

ดงัน้ี 

ตารางท่ี 5.7 ตารางอัตราการจัดเกบ็ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

มูลค่าทรัพย์สิน อตัราภาษ ี
    0 - 50 ลา้นบาท 0.3% 

> 50 – 200 ลา้นบาท 0.4% 
> 200 – 1,000 ลา้นบาท 0.5% 

>1,000 – 5,000 ลา้นบาท 0.6% 
> 5,000 ลา้นบาท 0.7% 

หมายเหตุ : จากตารางขา้งตน้ เป็นอตัราเก็บภาษีในช่วงปี 2563 – 2564 โดยตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป จะค านวณอตัราภาษี เท่ากบั 

ร้อยละ 1.2 ของมูลค่าประเมิน 

ii. ในปี 2563 – 2565 พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีการบรรเทาภาระภาษี โดยในปี 
2563 – 2565 ให้น าภาษีท่ีตอ้งช าระตามพรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นั้นมาเทียบ
ฐานภาษีโรงเรือนของปี 2562 กรณีมีส่วนเกินจากฐานภาษีโรงเรือนของปี 2562 ให้ช าระเพียงร้อย
ละ 25, ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 75 ในแต่ละปีของปี 2563 – 2565 ตามล าดบั ตามตารางดงัน้ี 

ตารางที่ 5.8 ตารางแสดงการค านวณค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใหม่ตามพรบ. ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดย
เร่ิมใช้ใน ปี 2563   (จัดเก็บตามมูลค่าภาษีที่ดินใหม่ (ตามพาณิชยกรรม) (ก.ค. 2562 - 2573) 

รายการ  
มูลค่าตามราคาประเมินตามเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

    2562    
( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

มูลค่าท่ีดิน (ลา้นบาท) N/A 76.68 76.68 84.35 84.35 92.78 

มูลค่าส่ิงปลูกสร้าง (ล้านบาท) N/A 144.13 142.57 141.00 137.87 134.73 
รวมมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ล้านบาท) N/A 220.81 219.25 225.35 222.22 227.52 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใหม่ตามปี 2563 (ล้านบาท) N/A 1.10 1.10 2.70 2.67 2.73 

 

รายการ  
มูลค่าตามราคาประเมินตามเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 
มูลค่าท่ีดิน (ลา้นบาท) 102.06 102.06 112.27 112.27 123.50 123.50 
มูลค่าส่ิงปลูกสร้าง (ลา้นบาท) 128.47 125.33 122.20 119.07 115.93 112.80 
รวมมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง(ล้านบาท) 230.53 227.40 234.47 231.34 239.43 236.30 
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างใหม่ตามปี 2563 (ล้านบาท) 2.69 2.77 2.73 2.81 2.78 2.87 

หมายเหตุ : 1. ปี 2562 (ก.ค. – ธ.ค.) ไดป้ระมาณการตามค่าภาษีโรงเรือนมีอตัราจดัเก็บภาษีโรงเรือนร้อยละ 12.50 % ต่อปีของรายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ี 
         2. ปี 2563 – 2573 ไดป้ระมาณการค่าใชจ่้ายตาม พรบ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาทดแทน 
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6. ประมาณการเงินลงทุน โดยท่ีปรึกษาฯไดป้ระมาณการเงินลงทุน ทุก 5 ปี โดยมูลค่าการลงทุน 10 ลา้นบาท เป็นการ
ส ารองเผื่อมูลค่าการลงทุนในส่วนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ในกรณีเคร่ืองจกัรมีการเสียหายหรือช ารุดไป 

7. ดอกเบ้ียจ่าย (ตน้ทุนทางการเงิน) ท่ีปรึกษาฯ ไดป้ระมาณการดอกเบ้ียจ่ายดงัน้ี 
- เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน, เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.25 ต่อปี 
- เงินกูยื้มสัญญาเช่าทางการเงิน ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.19 ต่อปี 
- ตัว๋แลกเงิน ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 6.50 ต่อปี 
- หุ้นกู ้ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 6.75 ต่อปี 
ตารางที่ 5.9 ตารางสรุปสมมติฐานประมาณการดอกเบีย้จ่าย (ต้นทุนทางการเงิน) (ก.ค. 2562-2573) 

สมมติฐาน ADS หน่วย 

การประมาณการต้นทุนทางการเงิน 

      2562   
( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

ดอกเบ้ียเงินกูยื้มระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน 

(ลา้นบาท) 8.35 16.70 16.70 15.82 6.95 0.06 

ดอกเบ้ียเงินกูยื้มระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

(ลา้นบาท) 8.13 11.54 5.82 1.52 - - 

ดอกเบ้ียเช่าทางการเงิน (ลา้นบาท) 0.69 1.10 0.71 0.25 - - 

ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋แลกเงิน (ลา้นบาท) 2.63 4.77 3.30 0.79 - - 

ดอกเบ้ียจ่ายหุ้นกู ้ (ลา้นบาท) 4.74 4.99 2.22 - - - 

รวมต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) 24.54 39.09 28.75 18.37 6.95 0.06 

 
 

สมมติฐาน ADS (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการต้นทุนทางการเงิน 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน 

(ลา้นบาท) - - - - - - 

ดอกเบ้ียเงินกูยื้มระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

(ลา้นบาท) - - - - - - 

ดอกเบ้ียเช่าทางการเงิน (ลา้นบาท) - - - - - - 
ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋แลกเงิน (ลา้นบาท) - - - - - - 
ดอกเบ้ียจ่ายหุ้นกู ้ (ลา้นบาท) - - - - - - 
รวมต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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สมมติฐานอัตราส่วนคิดลด (Discount rate)  ADS 

อตัราส่วนคิดลดท่ีใชใ้นการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของมูลค่ากิจการจะใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ
มูลค่ากิจการ (Weighted Average Cost of Capital : WACC) โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

WACC  = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 

 
โดยท่ี  

 WACC = อตัราตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั สัดส่วนหน้ีเท่ากบั 53.43 %  
            และสัดส่วนทุน เท่ากบั 46.57%   

 D = สัดส่วนหน้ีสินท่ีมีเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน,เงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน,สัญญาเช่าทางการเงิน,ตัว๋แลกเงิน,และหุ้นกู ้ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มูลค่ารวม 981.83 ลา้นบาท  

 E = ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน 2562 

 Kd = อตัราดอกเบ้ียจากค่าเฉล่ียดอกเบ้ียเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนั การ
เงิน,เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน,สัญญาเช่าทาง การเงิน,ตัว๋
แลกเงิน,และหุ้นกู ้เท่ากบัร้อยละ 4.50 ต่อปี 

 T = อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล เท่ากบัร้อยละ 20 
 
 Ke = อตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการซ่ึงค านวณมาจากสูตร CAPM 

ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 16.85 โดยมีรายละเอียดการค านวณค่า Ke ดงัน้ี 

Ke = Rf   +   β( Rm  –  Rf ) 

 
โดยท่ี 
 Ke = อตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการ 

 Risk Free Rate (Rf) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง อ้างอิงจากอตัรา
ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ20 ปี ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.66 (อา้งอิง
ข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วัน ท่ี  30 กันยายน 2562) โดยท่ี
ปรึกษาฯ เลือกใช้อตัราดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลา
เดียวกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเฉล่ียยอ้นหลงั 20 ปี  

 

http://www.thaibma.or.th/
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 Rm = อตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เฉล่ียยอ้นหลงั 20 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 -31 กนัยายน 2562 ซ่ึง
เท่ากบัร้อยละ 10.37  ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาสะทอ้นภาวการณ์ลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาต่างๆ ไดดี้กว่าการใช้ข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาส้ัน (อา้งอิงขอ้มูลจาก www.set.or.th) 

 Beta (β) = เป็นค่าเฉล่ียความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวนัของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการประกอบธุรกิจ
บริการดา้นทรัพยากรบุคล ซ่ึงใกลเ้คียงกบั ADS ไดแ้ก่ บริษทั บูรพา 
เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (ETE) (เน่ืองจากท่ีปรึกษาฯ 
ได้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ด าเนินธุรกิจ
ใกล้เคียงกับ ADS มีเพียงบริษัทเดียวท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกันท่ีสุด 
ดงันั้นจึงมีขอ้มูลบริษทัท่ีน ามาเปรียบเทียบกบั ADS เพียงรายเดียว)
เทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตาม
ความสัมพนัธ์ของ INDEX: SET ช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รายวนั (ท่ีมา:  Bloomberg.com) เท่ากบั 1.42 
(ETE: Adj. Beta) 

ทั้งน้ีจากสูตรการค านวณและค่าตวัแปรต่างๆ ท่ีน ามาใชด้งักล่าวขา้งตน้จะค านวณไดผ้ลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการ (Ke) 

เท่ากบัร้อยละ 14.04 ต่อปี  

แต่เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูถื้อหุ้นยอ่มตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น

เพ่ือชดเชยความเส่ียงหรือรวมทั้งประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ ดงันั้นท่ีปรึกษาฯ จึงไดป้ระเมินผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะสูงขึ้นกว่า

กลุ่มบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์จึงปรับอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (Ke) เพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 20 ดงันั้นท าให้ค่า 

WACC หลงัจากมีการปรับอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

แทนค่าตวัแปรในสมการเพื่อค านวณหาผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการ 
 Ke = {Rf   +   β( Rm  –  Rf )}*(1+20%) 
  = {1.66% + 1.42 (10.37% - 1.66%)}*(1+20%) 
  = 16.85% 

แทนค่าตวัแปรในสมการเพ่ือค านวณหาอตัราตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 WACC = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 
  = 2.40% + 7.85%  
  
 = 10.25% 

http://www.set.or.th/
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สมมติฐานกระแสเงินสดกิจการหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

 ท่ีปรึกษาฯ ไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 11.5  ปี โดยส้ินสุด ณ เดือน ธนัวาคม ปี 2573 โดยท่ี
ปรึกษาฯ มีสมมติฐานให้ ADS  ไม่มีการเติบโตของธุรกิจภายหลงัระยะเวลาการประมาณการดงักล่าว ซ่ึงเป็นไปตามหลกั
ความระมดัระวงั (Conservative  Basis)  

ตารางท่ี 5.10 ผลการประมาณการทางการเงิน (ก.ค. 2562 - 2573) 

(หน่วย : ล้านบาท) 
   2562      

( ก.ค. - ธ.ค.)   2563 2564 2565 2566 2567 

รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรบุคคล 

639.18 1,349.12 1,423.79 1,502.60 1,585.76 1,673.54 

รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ปิโตรเลียม 

50.58 103.22 105.31 107.45 109.63 111.86 

รายไดค้่าเช่า 24.25 48.40 48.61 52.96 53.19 53.41 
รายไดอ้ื่นๆ 34.05 68.13 68.16 67.72 66.79 66.83 
รายได้รวม 748.05 1,568.86 1,645.87 1,730.73 1,815.37 1,905.64 
ตน้ทุนการด าเนินงาน 605.45 1,272.54 1,338.40 1,409.99 1,483.22 1,560.45 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 29.10 50.74 36.95 39.14 39.95 43.21 
รวมค่าใช้จ่าย 634.55 1,323.28 1,375.36 1,449.13 1,523.18 1,603.65  

ก าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่ายและภาษี 113.50 245.58 270.51 281.60 292.20  301.99  
ดอกเบ้ียจ่าย 24.54 39.09 28.75 18.37 6.95  0.06  
ก าไรก่อนหักภาษ ี 88.96 206.49 241.76 263.23 285.25  301.92  
ค่าใชจ้่ายภาษ ี 17.79 41.30 48.35 52.65 57.05  60.38  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 71.17 165.19 193.41 210.59 228.20  241.54  

        

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี  71.17 165.19 193.41 210.59 228.20  241.54  
+ ค่าเส่ือมราคา 14.94 23.61 8.77 8.25 7.95  9.95  
 + ดอกเบ้ียจ่าย 24.54 39.09 28.75 18.37 6.95  0.06  
(เพ่ิม)/ลด สินทรัพยห์มุนเวียน 75.70 (16.75) (17.73) (19.33) (19.71)  (20.78) 
เพ่ิม/ลด หน้ีสินหมุนเวียน 8.58 6.85 7.59 8.44 8.43  8.90  
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 194.93 218.00 220.79 226.31 231.82  239.68  

กระแสเงินสดสุทธิ จากการลงทุน - - - - - (10.00) 

 มูลค่าของกระแสเงนิสดอิสระของกิจการ 
(FCFF) 

 194.93   218.00   220.79   226.31   231.82   229.68  
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(หน่วย : ล้านบาท) 2568 2569 2570 2571 2572 2573 
 รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร
บุคคล  

1,766.17 1,863.92 1,967.09 2,075.97 2,190.87 2,312.14 

 รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ปิโตรเลียม  

114.13 116.44 118.81 121.22 123.68 126.19 

 รายไดค้่าเช่า  58.21 58.45 58.70 63.97 64.23 64.51 
 รายไดอ้ื่นๆ  66.88 66.93 66.98 67.03 67.08 67.14 
 รายได้รวม  2,005.38 2,105.74 2,211.57 2,328.18 2,445.87 2,569.98 
 ตน้ทุนการด าเนินงาน  1,644.23 1,730.10 1,820.66 1,918.74 2,019.46 2,125.68 
 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร   44.41   45.77   47.06   48.54   49.94   51.54  
 รวมค่าใช้จ่าย  1,688.63 1,775.87 1,867.72 1,967.28 2,069.40 2,177.22 

 ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี   316.75   329.88   343.85   360.90   376.47   392.75  
 ดอกเบ้ียจ่าย   0.00   -     0.00   0.00   0.00   0.00  
 ก าไรก่อนหกัภาษี   316.75   329.88   343.85   360.90   376.47   392.75  
 ค่าใชจ้่ายภาษี   63.35   65.98   68.77   72.18   75.29   78.55  
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  253.40   263.90   275.08   288.72   301.17   314.20  

        

 ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี    253.40   263.90   275.08   288.72   301.17   314.20  
 + ค่าเส่ือมราคา   9.95   9.95   9.95   9.95   9.95   9.95  
  + ดอกเบ้ียจ่าย   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
 (เพ่ิม)/ลด สินทรัพยห์มนุเวียน   (22.98)  (23.11)  (24.37)  (26.87)  (27.09)  (28.57) 
 เพ่ิม/ลด หน้ีสินหมุนเวียน   9.65   9.90   10.42   11.30   11.59   12.23  
 กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนนิงาน   250.02   260.64   271.09   283.11   295.62   307.81  

 กระแสเงินสดสุทธิ จากการลงทุน - - - - (10.00) - 

 มูลค่าของกระแสเงนิสดอิสระของกิจการ 
(FCFF)  

250.02 260.64 271.09 283.11 285.62 307.81 

Terminal Value 3,003.27 ล้านบาท  
 

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดอิสระของ
กิจการ 

2,641.86 ล้านบาท  
 

+ เงินสด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62 36.00 ล้านบาท   
- ภาระหนีสิ้น ณ 30 มิ.ย. 62 981.83 ล้านบาท   
มูลค่าบริษัท คงเหลือ ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,696.03 ล้านบาท   
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จากประมาณการกระแสเงินสดของ ADS ท่ีไดจ้ากการก าหนดสมมติฐานต่างๆ ขา้งตน้ ท่ีปรึกษาไดป้ระมาณการโดย
น ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานและหักกระแสเงินสดจากการลงทุน ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุน 10 ล้านบาท ทุก 5 ปี   
สามารถสรุปการประเมินมูลค่าบริษทัคงเหลือส่วนของผูถื้อหุ้น ไดเ้ท่ากบั  1,696.03 ลา้นบาท  

5.5.2  สมมติฐานทางการเงิน ของ ADSL 
สมมติฐานการประมาณการรายได้ของ ADSL 

การประมาณการในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาฯ ไดอ้า้งอิงสมมติฐานจากขอ้มูลงบการเงินของบริษทัย่อย ADSL  ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 ซ่ึงรายไดห้ลกัของบริษทัย่อย ADSL ไดแ้ก่ รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์และรายไดค้่าซ่อมแซม-บริการ  มี
รายละเอียดการประมาณการดงัน้ี 

1. สมมติฐานการประมาณการรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ท่ีปรึกษาฯ ไดป้ระมาณการรายไดค้่าเช่าอตัราการเติบโตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ทุก 3 ปี (ตามค่าเฉล่ียสัญญาค่าเช่าฯ) 
และใช้ราคาค่าเช่าเฉล่ียต่อตรม. ต่อปี เท่ากบั 432.26 บาท อา้งอิงจากขอ้มูลรายไดค้่าเช่ายอ้นหลงัปี 2561 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีให้เช่า 
24,176 ตรม.  

ตารางท่ี 5.11 ตารางสมมติฐานการประมาณรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์  (ก.ค. 2562 - 2573) 

สมมติฐาน ADSL หน่วย 
การประมาณการรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

   2562     
  ( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์         

ราคาค่าเช่า 
ต่อตรม. 
(บาท)  

36.02 36.02 36.02 36.02 36.02 36.02 

 จ านวนพ้ืนท่ีเช่า   ( ตรม.) 24,176.00 24,176.00 24,176.00 24,176.00 24,176.00 24,176.00 

รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 5.23 10.45 10.45 11.60 11.60 11.60 

 

สมมติฐาน ADSL (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์               

ราคาค่าเช่า 
ต่อตรม. 
(บาท)  

36.02 36.02 36.02 36.02 36.02 36.02 

 จ านวนพ้ืนท่ีเช่า   ( ตรม.) 24,176.00 24,176.00 24,176.00 24,176.00 24,176.00 24,176.00 

รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 12.76 12.76 12.76 13.93 13.93 13.93 
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2. สมมติฐานการประมาณการรายได้ค่าซ่อมแซม-บริการ 

ท่ีปรึกษาฯ ไดป้ระมาณการายไดค้่าซ่อมแซม-บริการมีอตัราการเติบโตร้อยละ74 ของรายไดค้่าเช่า(ตามค่าเฉล่ีย

รายไดค้่าเช่ายอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2559-2561) 

ตารางท่ี 5.12 ตารางสรุปสมมติฐานการประมาณการรายได้รวม (ก.ค. 2562 - 2573) 

สมมติฐาน ADSL หน่วย 
การประมาณการรายได้รวม 

       2562      
( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ (ลา้นบาท) 5.23 10.45 10.45 11.60 11.60 11.60 
สัดส่วนรายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ (%) 57.59% 57.59% 57.59% 57.59% 57.59% 57.59% 
รายไดซ่้อมแซม-บริการ (ลา้นบาท) 3.85 7.69 7.69 8.54 8.54 8.54 
สัดส่วนรายไดซ่้อมแซม-บริการ (%) 42.41% 42.41% 42.41% 42.41% 42.41% 42.41% 
รวมรายได้รวม (ล้านบาท) 9.07 18.14 18.14 20.15 20.15 20.15 

 

สมมติฐาน ADSL (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการรายได้รวม 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ (ลา้นบาท) 12.76 12.76 12.76 13.93 13.93 13.93 
สัดส่วนรายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ (%) 57.59% 57.59% 57.59% 57.59% 57.59% 57.59% 
รายไดซ่้อมแซม-บริการ (ลา้นบาท) 9.40 9.40 9.40 10.25 10.25 10.25 
สัดส่วนรายไดซ่้อมแซม-บริการ (%) 42.41% 42.41% 42.41% 42.41% 42.41% 42.41% 
รวมรายได้รวม (ล้านบาท) 22.16 22.16 22.16 24.18 24.18 24.18 

 

สมมติฐานการประมาณการต้นทุนการด าเนินงานของ  ADSL 

 ตน้ทุนการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย  ADSL ไดแ้ก่  ตน้ทุนค่าเช่าท่ีดินบริการ ค่าวสัดุบริการ-ซอมแซม และมี
ค่าใชจ้่ายของตน้ทุนทางการเงินไดแ้ก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัทอิ์นเตอร์เนต็ ค่าเบ้ียประกนั และค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

-  ตน้ทุนค่าเช่าท่ีดิน-บริการ ท่ีปรึกษาฯไดป้ระมาณการจากอตัราค่าเช่าตามสัญญาเช่าฯ  ประมาณการอตัราการ
เติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี (อา้งอิงตามสัญญาเช่า)  

-  ต้นทุนค่าวสัดุบริการ-ซ่อมแซม ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัท์อินเตอร์เน็ต ค่าเบ้ียประกัน และค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษา มีอตัราร้อยละ 2.03 ทุกปี (อา้งอิงตาม Inflation Rate ยอ้นหลงั 20 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 5.13 ตารางสรุปสมมติฐานประมาณการต้นทุนการด าเนินงาน (ก.ค. 2562 - 2573) 

สมมติฐาน ADSL  หน่วย 
การประมาณการต้นทุนการด าเนนิงาน 

        2562    
( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าเช่าท่ีดิน-บริการ (ลา้นบาท) 0.77 1.54 1.78 1.78 1.78 2.04 
ค่าวสัดุบริการ-ซ่อมแซม (ลา้นบาท) 1.20 2.45 2.50 2.55 2.60 2.66 
ค่าไฟฟ้า-บริการ (ลา้นบาท) 0.22 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48 
ค่าน ้าประปา-บริการ (ลา้นบาท) 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
ค่าโทรศพัท-์บริการ (ลา้นบาท) 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
ค่าใช ้Internet- บริการ (ลา้นบาท) 0.11 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 
ค่าเบ้ียประกนั-บริการ (ลา้นบาท) 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพยสิ์น-บริการ (ลา้นบาท) 0.10 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 
ค่าเส่ือมราคา (ลา้นบาท) 3.38 6.22 5.37 4.75 4.75 4.75 
รวมค่าต้นทุนการด าเนนิงาน (ล้านบาท) 5.86 11.26 10.71 10.17 10.25 10.59 

 

สมมติฐาน ADSL (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการต้นทุนการด าเนนิงาน 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 
ค่าเช่าท่ีดิน-บริการ (ลา้นบาท) 2.04 2.04 2.34 2.34 2.34 2.69 
ค่าวสัดุบริการ-ซ่อมแซม (ลา้นบาท) 2.71 2.76 2.82 2.88 2.94 3.00 
ค่าไฟฟ้า-บริการ (ลา้นบาท) 0.49 0.50 0.51 0.52 0.54 0.55 
ค่าน ้าประปา-บริการ (ลา้นบาท) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
ค่าโทรศพัท-์บริการ (ลา้นบาท) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
ค่าใช ้Internet- บริการ (ลา้นบาท) 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 
ค่าเบ้ียประกนั-บริการ (ลา้นบาท) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพยสิ์น-บริการ (ลา้นบาท) 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 
ค่าเส่ือมราคา (ลา้นบาท) 4.75 4.75 4.75 4.75 4.10 - 
รวมค่าต้นทุนการด าเนนิงาน (ล้านบาท) 10.66 10.74 11.12 11.20 10.63 6.97 
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สมมติฐานการประมาณการค่าใช้จ่ายของ ADSL 
ตารางท่ี 5.14 ตารางสรุปสมมติฐานประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ก.ค. 2562 -  2573) 

สมมติฐาน ADSL  หน่วย 
การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 2562  
( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

เงินเดือนและผลตอบแทน (ลา้นบาท) 0.05 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 
ค่าโฆษณา (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าไปรษณียโ์ทรเลข (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าธรรมเนียม (ลา้นบาท) 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 
ค่าใชบ้ริการ Internet  (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าวารสารและสมาชิก (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ลา้นบาท) 0.65 - - - - - 
ค่าภาษีท่ีดิน (ตามกฎหมายใหม)่ (ลา้นบาท) -  0.13   0.13   0.56   0.56   0.59  
ค่าตรวจบญัชี (ลา้นบาท) 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  (ลา้นบาท) 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองใชส้ านกังาน (ลา้นบาท) 0.00 - - - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท)  0.77   0.37   0.38   0.81   0.82   0.86  

 

สมมติฐาน ADSL (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

เงินเดือนและผลตอบแทน (ลา้นบาท) 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 
ค่าโฆษณา (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าไปรษณียโ์ทรเลข (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าธรรมเนียม (ลา้นบาท) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 
ค่าใชบ้ริการ Internet  (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าวารสารและสมาชิก (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ลา้นบาท) - - - - - - 
ค่าภาษีท่ีดิน (ตามกฎหมายใหม)่ (ลา้นบาท)  0.58   0.62   0.61   0.65   0.65   0.69  
ค่าตรวจบญัชี (ลา้นบาท) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  (ลา้นบาท) 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

สมมติฐาน ADSL (ต่อ) หน่วย การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
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สมมติฐาน ADSL (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองใชส้ านกังาน (ลา้นบาท) - - - - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท)  0.87   0.91   0.92   0.97   0.97   1.03  

การประมาณการค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่  เงินเดือนและผลตอบแทน ค่าโฆษณา ค่าเคร่ืองเขียนแบบ
พิมพ ์ค่าธรรมเนียม ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และค่าตรวจสอบบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 

- เงินเดือนและผลตอบแทน ท่ีปรึกษาฯไดป้ระมาณการเงินเดือนและผลตอบแทนอตัราร้อยละ  5    (ตามค่าเฉล่ีย
เงินเดือนและผลตอนแทนยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561) 

- ภาษีโรงเรือน ไดป้ระมาณการค่าภาษีโรงเรือนมีอตัราจดัเก็บภาษีโรงเรือนร้อยละ 12.50 % ต่อปีของรายไดค้่าเช่า
พ้ืนท่ี ซ่ึงใชค้  านวณในปี 2562 เท่านั้น เน่ืองจากในปี 2563 ไดมี้การใชพ้รบ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
มาทดแทน 

- ค่าโฆษณา,เคร่ืองเขียนแบบพิมพ,์ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าตรวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษาฯไดป้ระมาณ
การอตัราร้อยละ 2.03 (อา้งอิงตาม Inflation Rate ยอ้นหลงั 20 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคล  อตัราภาษีร้อยละ 20  ต่อปี คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 
- จากการประมาณการค่าใชจ้่ายตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีหลกัเกณฑก์ารค านวณดงัน้ี 

▪ ประเมินมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (โดยประเมินมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างถือตามเกณฑ์

ของกรมธนารักษ์) และน ามูลค่าประเมินราคาตามเกณฑ์ของกรมธนารักษ์มาก าหนดอตัรา

ภาษีท่ีตอ้งช าระตามพรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาค านวณ ในปี 2563 และ 

2564 ตามตารางดงัน้ี 

ตารางท่ี 5.7 ตารางอัตราการจัดเกบ็ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

มูลค่าทรัพย์สิน อัตราภาษ ี
    0 - 50 ลา้นบาท 0.3% 

> 50 – 200 ลา้นบาท 0.4% 
> 200 – 1,000 ลา้นบาท 0.5% 

>1,000 – 5,000 ลา้นบาท 0.6% 
> 5,000 ลา้นบาท 0.7% 

หมายเหตุ : จากตารางขา้งตน้ เป็นอตัราเก็บภาษีในช่วงปี 2563 – 2564 โดยตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป จะค านวณอตัราภาษี เท่ากบั 

ร้อยละ 1.2 ของมูลค่าประเมิน 

 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

 

ส่วนท่ี 5 – หนา้ 31 

 

▪ ในปี 2563 – 2565 พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีการบรรเทาภาระภาษี โดยใน
ปี 2563 – 2565 ให้น าภาษีท่ีตอ้งช าระตามพรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นั้นมา
เทียบฐานภาษีโรงเรือนของปี 2562 กรณีมีส่วนเกินจากฐานภาษีโรงเรือนของปี 2562 ให้ช าระ
เพียงร้อยละ 25, ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 75 ในแต่ละปีของปี 2563 – 2565 ตามล าดับ ตาม
ตารางดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 5.15 ตารางแสดงการค านวณค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างใหม่ตามพรบ. ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 โดย

เร่ิมใช้ใน ปี 2563   (จัดเก็บตามมลูค่าภาษีท่ีดินใหม่ (ตามพาณิชยกรรม) (ก.ค. 2562 - 2573) 

สมมติฐาน ADSL  
มูลค่าตามราคาประเมินตามเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

    2562    
( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

มูลค่าท่ีดิน (ลา้นบาท) N/A 26.98 26.98 29.68 29.68 32.65 

มูลค่าส่ิงปลูกสร้าง (ล้านบาท) N/A 17.14 16.95 16.77 16.59 16.41 

รวมมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ล้านบาท) N/A 44.12 43.93 46.45 46.27 49.05 
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างใหม่ตามปี  (ล้านบาท) N/A 0.13 0.13 0.56 0.56 0.59 

 

สมมติฐาน ADSL (ต่อ) 
มูลค่าตามราคาประเมินตามเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 
มูลค่าท่ีดิน (ลา้นบาท) 32.65 35.91 35.91 39.50 39.50 43.45 
มูลค่าส่ิงปลูกสร้าง (ลา้นบาท) 16.04 15.68 15.31 14.95 14.58 14.22 
รวมมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง(ล้านบาท) 48.69 51.59 51.22 54.45 54.09 57.67 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใหม่ตามปี  (ล้านบาท) 0.58 0.62 0.61 0.65 0.65 0.69 

หมายเหตุ : 1. ปี 2562 (ก.ค. – ธ.ค.) ไดป้ระมาณการตามค่าภาษีโรงเรือนมีอตัราจดัเก็บภาษีโรงเรือนร้อยละ 12.50 % ต่อปีของรายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ี 
         2. ปี 2563 – 2573 ไดป้ระมาณการค่าใชจ่้ายตาม พรบ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาทดแทน 

 
- ดอกเบ้ียจ่าย (ตน้ทุนทางการเงิน) ท่ีปรึกษาฯ ไดป้ระมาณการดอกเบ้ียจ่ายดงัน้ี 

▪ เงินกูย้ืมระยะส้ัน ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 6.99  ต่อปี 
▪ เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.74  ต่อปี 
▪ เงินกูย้ืม-บริษทัร่วมทุนอดิสร ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.89  ต่อปี 
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ตารางที่ 5.16  ตารางสรุปสมมติฐานประมาณการดอกเบีย้จ่าย (ต้นทุนทางการเงิน) (ก.ค. 2562 – 2573) 

สมมติฐาน ADSL  หน่วย 
การประมาณการต้นทุนทางการเงิน 

      2562     
( ก.ค. - ธ.ค.)   

2563 2564 2565 2566 2567 

ดอกเบ้ียจ่าย (ลา้นบาท) 0.64 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 
ดอกเบ้ียเงินกู ้ (ลา้นบาท) 0.03 - - - - - 
ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี (ลา้นบาท) 0.07 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
ค่าธรรมเนียมจดัการธนาคาร (ลา้นบาท) 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
รวมต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) 0.76 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 

 
 

สมมติฐาน ADSL (ต่อ) หน่วย 
การประมาณการต้นทุนทางการเงิน 

2568 2569 2570 2571 2572 2573 

 ดอกเบ้ียจ่าย   (ลา้นบาท)  1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 
 ดอกเบ้ียเงินกู ้  (ลา้นบาท)  - - - - - - 
 ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี   (ลา้นบาท)  0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
 ค่าธรรมเนียมจดัการธนาคาร   (ลา้นบาท)  0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
 รวมต้นทุนทางการเงนิ   (ล้านบาท)  1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 
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สมมติฐานอัตราส่วนคิดลด (Discount rate) ADSL 
อตัราส่วนคิดลดท่ีใชใ้นการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของมูลค่ากิจการจะใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ

มูลค่ากิจการ (Weighted Average Cost of Capital : WACC) โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

WACC  = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 

 
โดยท่ี  

 WACC = อตัราตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั สัดส่วนหน้ีเท่ากบั 64.44 %        
และสัดส่วนทุน เท่ากบั 35.56 % 

 D = สัดส่วนหน้ีสินท่ีมีเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน,เงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืม-บริษทัร่วมอดิสร มูลค่ารวม  
30.99 ลา้นบาท 

 E = ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน 2562 

 Kd = อัตราดอกเบ้ียจากค่าเฉล่ียดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน,เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน,สัญญาเช่าทางการเงิน,
เงินกูย้ืม-บริษทัร่วมทุนอดิสร เท่ากบัร้อยละ 5.04  ต่อปี 

 T = อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล เท่ากบัร้อยละ 20 

 Ke = อตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการซ่ึงค านวณมาจากสูตร CAPM 
ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 9.81 โดยมีรายละเอียดการค านวณค่า Ke ดงัน้ี 

Ke = Rf   +   β( Rm  –  Rf ) 

 
โดยท่ี 
 Ke = อตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการ 

 Risk Free Rate (Rf) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง อา้งอิงจากอตัรา
ดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี  ซ่ึงมีค่าเท่ากับร้อยละ 1.66 
(อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562) 
โดยท่ีปรึกษาฯ เลือกใช้อัตราดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเฉล่ียยอ้นหลงั 20 ปี  

http://www.thaibma.or.th/
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 Rm = อตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เฉล่ียยอ้นหลงั 20 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 -31 กนัยายน 2562 
ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 10.37  ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาสะท้อนภาวการณ์
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาต่างๆ ไดดี้กว่าการใช้ขอ้มูล
ในช่วงระยะเวลาส้ัน (อา้งอิงขอ้มูลจาก www.set.or.th) 

 Beta (β) = เป็นค่าเฉล่ียความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวนัของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการประกอบ
ธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้างดา้นคลงัสินคา้ ซ่ึงใกลเ้คียงกบั ADSLไดแ้ก่ 

- บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (FPT) 

- บริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากดั (มหาชน) 
(WIN) 

    เทียบกบัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตาม
ความสัมพนัธ์ของ INDEX: SET ช่วงระหว่างวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รายวนั (ท่ีมา:  Bloomberg.com) เท่ากบั 
0.94   (FPT และ WIN: Adj. Beta)  

 
ทั้งน้ีจากสูตรการค านวณและค่าตวัแปรต่างๆ ท่ีน ามาใชด้งักล่าวขา้งตน้จะค านวณไดผ้ลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการ (Ke) 

เท่ากบัร้อยละ 9.81 ต่อปี 

แต่เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูถื้อหุ้นยอ่มตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น

เพ่ือชดเชยความเส่ียงหรือรวมทั้งประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ ดงันั้นท่ีปรึกษาฯ จึงไดป้ระเมินผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะสูงขึ้นกว่า

กลุ่มบริษทัท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์จึงปรับอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (Ke) เพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 20 ดงันั้นท าให้ค่า 

WACC หลงัจากมีการปรับอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

แทนค่าตวัแปรในสมการเพื่อค านวณหาผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการ 
 Ke = {Rf   +   β( Rm  –  Rf )}*(1+20%) 
  = {1.66% + 1.42 (10.37% - 1.66%)}*(1+20%) 
  = 11.77% 
 
แทนค่าตวัแปรในสมการเพื่อค านวณหาอตัราตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 WACC = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 
  = 2.60% + 4.19%  

               =            6.79% 

http://www.set.or.th/
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สมมติฐานกระแสเงินสดกิจการหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

 ท่ีปรึกษาฯ ไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 11.5  ปี โดยส้ินสุด ณ เดือน ธนัวาคม ปี 2573 โดยท่ี
ปรึกษาฯ มีสมมติฐานให้ ADSL  ไม่มีการเติบโตของธุรกิจภายหลงัระยะเวลาการประมาณการดงักล่าว ซ่ึงเป็นไปตามหลกั
ความระมดัระวงั (Conservative  Basis)  

ตารางท่ี 5.17 ผลการประมาณการทางการเงิน (ก.ค. 2562 - 2573) ADSL 

หน่วย : ล้านบาท 
2562 

( ก.ค. - ธ.ค.) 2563 2564 2565 2566 2567 

รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 5.23 10.45 10.45 11.60 11.60 11.60 
รายไดซ่้อมแซม-บริการ 3.85 7.69 7.69 8.54 8.54 8.54 
รายได้รวม 9.07 18.14 18.14 20.15 20.15 20.15 
ตน้ทุนการด าเนินงาน 5.86 11.26 10.71 10.17 10.25 10.59 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 0.77  0.37   0.38   0.81   0.82   0.86  
รวมค่าใช้จ่าย 6.63  11.63   11.09   10.99   11.07   11.45  

ก าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่ายและภาษี 2.44  6.52   7.05   9.16   9.08   8.70  
ดอกเบ้ียจ่าย 0.76  1.47   1.47   1.47   1.47   1.47  
ก าไรก่อนหักภาษ ี 1.68  5.05   5.58   7.70   7.62   7.24  
ค่าใชจ้่ายภาษ ี 0.34  1.01   1.12   1.54   1.52   1.45  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 1.35  4.04   4.47   6.16   6.09   5.79  

        

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลังภาษี  1.35  4.04   4.47   6.16   6.09   5.79  
+ ค่าเส่ือมราคา 3.38  6.22   5.37   4.75   4.75   4.75  
 + ดอกเบ้ียจ่าย 0.74  1.42   1.42   1.42   1.42   1.42  
(เพ่ิม)/ลด สินทรัพยห์มุนเวียน 0.05  -     -     (0.17)  -     -    
เพ่ิม/ลด หน้ีสินหมุนเวียน 0.43  0.14   (0.04)  (0.01)  0.01   0.03  
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 5.94  11.82   11.21   12.15   12.27   11.99  

 มูลค่าของกระแสเงนิสดอิสระของกิจการ 
(FCFF) 

5.94 11.82 11.21 12.15 12.27 11.99 
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หน่วย : ล้านบาท (ต่อ) 2568 2569 2570 2571 2572 2573 
 รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 12.76 12.76 12.76 13.93 13.93 3.93 
 รายไดซ่้อมแซม-บริการ  9.40 9.40 9.40 10.25 10.25 10.25 
 รายได้รวม  22.16 22.16 22.16 24.18 24.18 24.18 
 ตน้ทุนการด าเนินงาน  10.66 10.74 11.12 11.20 10.63 6.97 
 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร   0.87   0.91   0.92   0.97   0.97   1.03  
 รวมค่าใช้จ่าย   11.53   11.65   12.04   12.17   11.61   8.00  

 ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี   10.63   10.51   10.13   12.01   12.57   16.18  
 ดอกเบ้ียจ่าย   1.47   1.47   1.47   1.47   1.47   1.47  
 ก าไรก่อนหกัภาษี   9.17   9.05   8.66   10.54   11.11   14.72  
 ค่าใชจ้่ายภาษี   1.83   1.81   1.73   2.11   2.22   2.94  
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  7.33   7.24   6.93   8.44   8.89   11.77  

 ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี    7.33   7.24   6.93   8.44   8.89   11.77  
 + ค่าเส่ือมราคา  4.75 4.75 4.75 4.75 4.10 - 
  + ดอกเบ้ียจ่าย  1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 
 (เพ่ิม)/ลด สินทรัพยห์มุนเวียน  (0.17) - - (0.17) - - 
 เพ่ิม/ลด หน้ีสินหมุนเวียน   0.01   0.01   0.03   0.01   (0.05)  (0.07) 
 กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนนิงาน   13.35   13.42   13.13   14.45   14.36   13.13  

 มูลค่าของกระแสเงนิสดอิสระของกิจการ 
(FCFF) 

13.35 13.42 13.13 14.45 14.36 13.13 

Terminal Value 193.47 ล้านบาท  
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดอิสระ
ของกิจการ 

189.40 ล้านบาท 
 

เงินสด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62 0.0005 ล้านบาท  

ภาระหนีสิ้น ณ 30 มิ .ย.  62 (30.99) ล้านบาท  
 มูลค่าบริษัท คงเหลือ ส่วนของผู้ถือหุ้น  158.41 ล้านบาท  
สัดส่วนการถือหุ้นของ ADS (50.99%) 80.77 ล้านบาท  
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สรุปการค านวณมูลค่ากิจการของ ADS และบริษัทย่อย ADSLโดยสัดส่วน ADS ถือหุ้นใน ADSL ร้อยละ 50.99 (Sum of 

the Part) 

จากขอ้มูลและสมมติฐานดงักล่าวขา้งตน้ จะสามารถค านวณหามูลค่ากิจการ-ส่วนของผูถื้อหุ้นของ ADS และ ADSL 
ตามวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ในสัดส่วนท่ี พินวีล 2 ถือหุ้นทั้งหมด ไดด้งัน้ี 

มูลค่าประเมินของบริษัท ADS – ส่วนทุน 1,696.03  

มูลค่าประเมินของบริษัท ADSL- ส่วนทุน โดย สัดส่วน ADS ถือหุ้น 50.99% 80.77 

มูลค่ารวมของบริษัท ADS และ ADSL – ส่วนทุน 1,776.80 

สัดส่วนท่ี พินวีล 2 ถือหุ้น 1,776.77 

จากประมาณการกระแสเงินสดของ ADS ท่ีไดจ้ากการก าหนดสมมติฐานต่างๆ ขา้งตน้ ท่ีปรึกษาไดป้ระมาณการโดย
หกักระแสเงินสดจากการลงทุน มีมูลค่าการลงทุน 10 ลา้นบาท ทุก 5 ปี   สามารถสรุปการประเมินมูลค่าบริษทัคงเหลือส่วน
ของผูถื้อหุ้น ไดเ้ท่ากบั  1,696.03 ลา้นบาท และจากการประมาณการกระแสเงินสดของ ADSL สามารถสรุปการประเมิน
มูลค่ากิจการของ ADSL โดยสัดส่วน ADS ถือหุ้นใน ADSL ร้อยละ 50.99 ไดเ้ท่ากบั 80.77 ลา้นบาท  

ดงันั้น จากการประมาณการกระแสเงินสดของ ADS และ ADSL สามารถค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแส
เงินสดท่ีได้จากมูลค่ากิจการของ ADS และADSL ได้เท่ากับ 1,776.80 ล้านบาท โดยสัดส่วนท่ีพินวีล 2 ถือหุ้นในอดิสร 
เท่ากบั 1,776.77 ลา้นบาท 

 
5.6  การวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

การประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และADSL จะถูกตอ้งหรือมีมูลค่าใกลเ้คียงความเป็นจริงนั้น ขึ้นอยู่กบัความ
ถูกตอ้งและความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการทางการเงิน และแผนการด าเนินธุรกิจและนโยบายการ
บริหารงานในอนาคต ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้ น หากมีเหตุการณ์ท่ีส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจท า
ให้ประมาณการท่ีก าหนดขึ้นภายใตส้มมติฐานท่ีกล่าวมาขา้งตน้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั และอาจส่งผลกระทบให้
มูลค่ากิจการ  ท่ีประเมินไดเ้ปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยสาเหตุและปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลงและอาจส่งผลกระทบกบัการประเมินมูลค่า กิจการของ ADS 
และADSL ท่ีปรึกษาฯ จึงไดท้  าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ
ADSL  เพื่อศึกษาถึงผลกระทบโดยปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของ
มูลค่ากิจการของ ADS และADSL ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ
ADSL ดว้ยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด ไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 5.17 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความไวตามการเปลี่ยนแปลงของ อตัราถั่วเฉลี่ยน ้าหนักของทุน (WACC) 

อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของทุน(WACC) 

มูลค่ารวม บริษัท ADS - 
ส่วนของผู้ถือหุ้น พนิวีล 2 
สัดส่วนการถือหุ้น 99.998% 

 (ล้านบาท) 

WACC – 0.5%  1,931.25 

WACC  1,776.77  

WACC + 0.5%  1,637.51 

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และADSL  โดยการ
เปล่ียนแปลงของอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของทุน (WACC) เพื่อมาคิดมูลค่ากิจการของ ADS และADSL  จากการค านวณ
จะได้มูลค่ากิจการ ADS-ส่วนของผู้ถือหุ้นพนิวีล 2 สัดส่วนการถือหุ้น 99.998 % อยู่ระหว่าง 1,637.51 – 1,931.25 ล้านบาท  
 
5.7 สรุปผลการประเมนิมูลค่ากิจการ 

จากการประเมินมูลค่ากิจการของ ADSและADSL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ พินวีล 2  99.998%  จะไดผ้ลสรุปดงัน้ี 

สรุปวิธีการประเมินมลูค่ากิจการ   

มูลค่ากิจการของ ADS- 
ส่วนของผู้ถือหุ้น พนิวีล 2 
สัดส่วนการถือหุ้น 99.998% 

(ล้านบาท) 

 1. วิธีมูลค่ากิจการตามบญัชี (Book Value Approach)  863.93 

 2. วิธีปรับปรุงมูลค่ากิจการตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 1,003.62 

 3. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 517.20 – 867.01 

 4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings per Share Ratio Approach)  2,182.70 

 5. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 1,637.51 – 1,931.25 

สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจการของ ADSและADSL ตามสัดส่วน
การถือหุ้นของ พนิวีล 2  99.998%    

1.การประเมนิมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)  

การประเมินวิธีมูลค่าตามบัญชี จะสะทอ้นถึงมูลค่าตามบญัชีของกิจการ  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยพิจารณาจาก
ขอ้มูลในอดีตตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯ โดยมูลค่ากิจการท่ีค านวณไดจ้ากวิธีน้ีอาจจะไม่ไดส้ะทอ้นถึงมูล
ค่าท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์ณ เวลานั้น เพราะสินทรัพยบ์างรายการอาจเป็นสินทรัพยท่ี์ไดมี้การบนัทึกตามมูลค่าการลงทุนท่ี
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นานมาแล้ว ปัจจุบันอาจมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลง อีกทั้งการประเมินมูลค่ากิจการตามมูลค่าทางบัญชีมิได้สะท้อนและ
ค านึงถึงผลการด าเนินงานของADS และ ADSL โดย สัดส่วน ADS ถือหุ้นในADSL ร้อยละ 50.99   

 ดงันั้นท่ีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าทางบญัชี เป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่ากิจการ
ของ ADS และ ADSL โดย สัดส่วน ADS ถือหุ้นในADSL ร้อยละ 50.99   

2. การประเมินมูลค่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินทางบัญชี (Adjust Book Value Approach) 

การประเมินวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี ซ่ึงใชวิ้ธีการประเมิน โดยปรับปรุงมูลค่าทรัพยสิ์นตามผูป้ระเมินอิสระฯ 
และปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี จากการสอบทานงบการเงิน (Due Diligence: Financial Position) ของท่ีปรึกษา บจก. เจพี ทิพ 
ออดิท  

 ส าหรับท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง โดย ส าหรับการประเมินท่ีดิน ผูป้ระเมินใช้วิธีเปรียบเทียบตลาด (Market 
Approach) โดยทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคามีรูปแบบ ลกัษณะท่ีดินเหมือนกัน หรือคลา้ยคลึงกนักบัขอ้มูลเปรียบเทียบบริเวณ
ใกลเ้คียง สามารถเปรียบเทียบได ้จึงใชวิ้ธีเปรียบเทียบตลาดเป็นตวัก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น 

โดยส าหรับการประเมินส่ิงปลูกสร้าง ผูป้ระเมินใช้วิธีคิดตน้ทุน Cost Approach คือ การประมาณการตน้ทุนใน
การสร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบนั แลว้หักลบดว้ยค่าเส่ือมราคาตามอายุการใชง้านแลว้ บวกดว้ยมูลค่าตลาด
ของท่ีดิน แต่เน่ืองจากทรัพยสิ์นในการประเมินคร้ังน้ี ไม่รวมส่วนเน้ือท่ีของท่ีดิน จึงเป็นเพียงการค านวณจากมูลค่าตน้ทุน
ในการสร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบนั แลว้หักลบดว้ยค่าเส่ือมตามอายุการใช้งาน โดยวิธีน้ีส่วนมากเหมาะ
ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีอาคารสร้างขึ้นโดยเฉพาะ เช่น โรงงาน เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีดงักล่าว ไม่ไดพ้ิจารณาถึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจและการท า
ก าไรของกลุ่มบริษทั ADS  ตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต จึงท าให้การประเมิน
มูลค่ากิจการดว้ยวิธีน้ี อาจจะยงัไม่สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของกลุ่มบริษทั ADS อีกทั้งการประเมินสินทรัพยข์องบริษทั ADS 
เป็นการประเมินทรัพยสิ์นท่ียงัไม่คลอบคลุมทรัพยสิ์นทั้งหมดของ ADS และ ADSL ดงันั้น ท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการ
ประเมินมูลค่ากิจการดว้ยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีจึงอาจเป็นวิธีท่ียงัไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ากิจการในคร้ังน้ี 

3. การประเมินมูลค่าวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 
การประเมินวิธีน้ี เป็นการประเมินมูลค่ากิจการโดยอา้งอิงอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเฉล่ีย (P/BV 

Ratio) เฉล่ียยอ้นหลงัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีประกอบกิจการใกลเ้คียงกบับริษทัในหมวดบริการ 
ไดแ้ก่ ETE  (เน่ืองจากที่ปรึกษาฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลบริษทัที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั ADS มีเพียง
บริษทัเดียวท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัท่ีสุด ดงันั้นจึงมีขอ้มูลบริษทัท่ีน ามาเปรียบเทียบกบั ADS เพียงรายเดียว) และ ในหมวด
พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ไดแ้ก่  FPT และ WIN มาเฉล่ียร่วมกบัอตัราส่วน P/BV ของADS และ ADSL   ซ่ึงการ
ใช้อตัราส่วน P/BV ของบริษัทข้างต้นมาใช้อ้างอิงในการค านวณมูลค่ากิจการอาจสะท้อนมูลค่ากิจการของบริษัทได้
เน่ืองจากราคาหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นมูลค่ากิจการท่ีสะทอ้นถึงการรับรู้ข่าวสารในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ
เช่น ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
และเศรษฐกิจโลกได ้ 
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ส่วนท่ี 5 – หนา้ 40 

 

อยา่งไรก็ตามการน ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัมาค านวณมูลค่ากิจการตามวิธีอตัราส่วน P/BV อาจจะยงัไม่มีความ
เหมาะสมเพียงพอ เน่ืองจากบริษัทท่ีน าอตัราส่วน P/BV มาเปรียบเทียบอาจมีการบริหารจดัการ โครงสร้างธุรกิจ และ
โครงสร้างทางการเงินแตกต่างจากบริษทั ประกอบกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทั ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณมูลค่ากิจการไม่ได้
ค  านึงถึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ การบริหารจัดการองค์กร แผนการลงทุนและด าเนิ นธุรกิจ 
ตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมในอนาคตของกลุ่มบริษทั ดงันั้นท่ีปรึกษาฯ  จึงเห็นว่าวิธีน้ีไม่
เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ ADSL โดยสัดส่วน ADS ถือหุ้นในADSL ร้อยละ 50.99   

 
4.  การประเมินมูลค่าวิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings per Share Ratio Approach) 

การประเมินวิธีน้ี เป็นวิธีท่ีการน าอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) เฉล่ียยอ้นหลงัของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์ด าเนินธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกบับริษทั มาค านวณมูลค่ากิจการของบริษทั เช่นเดียวกบัวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่ า
ตามบญัชี (P/BV Ratio) เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบมีขนาดทรัพยสิ์น และธุรกิจท่ีใหญ่กว่า ADS และ 
ADSL โดยสัดส่วน ADS ถือหุ้นในADSL ร้อยละ 50.99   จึงท าให้การเมินดว้ยวิธีไม่เหมาะสม 

5.  การประเมินมูลค่าตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินด้วยวิธีน้ี  เป็นการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ ADSL โดยค านึงถึงการด าเนินธุรกิจของ
กิจการและแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจต่อเน่ืองไปในอนาคต ทั้งในเร่ืองความสามารถในการสร้างรายได ้การประมาณการ
ค่าใชจ้่าย ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดสุทธิ โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีคาดว่า
จะไดรั้บในอนาคต โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บจากการจดัท าประมาณ
การทางการเงินดว้ยตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของADS และ 
ADSL โดยสัดส่วนท่ี ADS ถือหุ้นในADSL ร้อยละ 50.99    เพื่อหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของมูลค่ากิจการ ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ ได้
จดัท าประมาณการทางการเงินของกิจการ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนของปี 2562 (ก.ค.-ธ.ค.)  จนถึงเดือน ธนัวาคม ปี 2573  

จากขอ้มูลดงักล่าว ท่ีปรึกษาฯ สรุปไดว่้า การประเมินมูลกิจการในคร้ังน้ี  เห็นควรใชวิ้ธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดสุทธิ ซ่ึงมูลค่ากิจการของ ADS – ส่วนของผูถื้อหุ้น พินวีล 2 สัดส่วนการถือหุ้น 99.998% อยู่ระหว่าง 1,637.51 – 
1,931.25 ลา้นบาท 

 
ดังนั้ นท่ีปรึกษาทางการเงินฯ จึงเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow 

Approach) เป็นวิธีท่ีสะทอ้นถึงความสามารถ และศกัยภาพของธุรกิจของบริษทัในอนาคต  ซ่ึงถือว่าเป็นวิธีการท่ี เหมาะสม
ในการเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ ADSLโดยสัดส่วนท่ี ADS ถือหุ้นในADSL ร้อยละ 50.99   
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ส่วนท่ี 6 – หนา้ 1 

ส่วนที่ 6 : สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 
สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาฯ เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

จากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อาทิ เง่ือนไขต่างๆ ในการเขา้ท ารายการ ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยในการเขา้ท ารายการ ความ
เส่ียงจากการเขา้ท ารายการ รวมถึงความเหมาะสมของราคาท่ีเขา้ท ารายการ โดยสามารถสรุปความเห็นของท่ีปรึกษาฯ ไดด้งัน้ี 

ท่ีปรึกษาฯ เห็นว่าการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะเป็นการเปิดโอกาสให้กบับริษทัฯไดข้ยายการท าธุรกิจไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆท่ีมี
ศกัยภาพในการเติบโต (เอกสารแนบ 3 ขอ้ 8 ภาวะอุตสาหกรรม) รวมทั้งตวั ADS เองก็ถือไดว่้าเป็นบริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดี
มาตลอดต่อเน่ืองในระยะเวลาหลายปี มีอัตราการเติบโตท่ีดีโดยเฉพาะตั้งแต่ท่ี TAH ไดเ้ขา้ไปเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่และด าเนินธุรกิจ
เร่ือยมาตั้งแต่ปี 2558 ดงัจะเห็นไดจ้ากกราฟรายไดร้วมและก าไรสุทธิในส่วนท่ี 4 ขอ้ 4.5.1 โอกาสทางธุรกิจใหม่ฯ นอกจากน้ีแลว้ 
ADS ยงัริเร่ิมท่ีจะจดัตั้งบริษทัยอ่ยอ่ืนๆอีกหลายแห่ง โดยคาดหวงัว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคต ซ่ึงนอกจากจะไดธุ้รกิจ
ท่ีมีผลด าเนินงานท่ีดีแลว้ ยงัเป็นการกระจายความเส่ียงของบริษทัฯอีกดว้ย 

แมว่้าในการเขา้ท ารายการคร้ังน้ี จ าเป็นจะตอ้งใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงินเป็นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด และท าให้ตอ้งมี
ภาระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียเพ่ิมมากขึ้น แต่จากการสัมภาษณ์และตรวจสอบสถานะจากงบการเงินของบริษทัฯแลว้ คาดว่าจะไม่เป็นภาระ
มากนกั 

ทั้งน้ีทรัพยสิ์นเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคงคา้งแก่ TAH ของ ADS ท่ีจะเกิดขึ้นภายหลงัจากการท่ี STARK เขา้ไปถือหุ้นใน
บริษทั ADS นั้น จะท าให้บริษทัฯรับรู้ทรัพยสิ์นเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคงคา้งในบริษทัยอ่ย (ADS) ท่ีเกิดจากการท า EBT ประมาณ
จ านวน 500 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินท่ี ADS ให้กูยื้มแก่ TAH ท่ีเป็นบริษทัท่ีเก่ียวโยงนั้น และถือเป็นรายการใหค้วามช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม สัญญาการรับโอนกิจการในคร้ังน้ี TAH จะคืนเงินกูส่้วนท่ีเหลือและดอกเบ้ียคงคา้งทั้ง
จ านวน ซ่ึงจะท าให้สถานะสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯดีขึ้น อีกทั้งยงัไดก้ าหนดเวลาการช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียคงคา้ง
ไวอ้ยา่งชดัเจนในสัญญาโอนกิจการให้ช าระเงินกูค้งคา้งและดอกเบ้ียภายในเดือนมิถุนายน 2563 (เน่ืองจากกระบวนการทางการท า 
EBT ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร) ท่ีปรึกษาฯจึงมีความเห็นว่าการท ารายการดงักล่าวโดยท่ียงัคงคา้งเงินกูแ้ละดอกเบ้ียไวห้ลงัการท า
สัญญาจนส้ินสุดกระบวนการ และ ADS ไดรั้บช าระเงินภายในมิถนุายน 2562 มีความเหมาะสมตามระยะเวลาและกระบวนการแลว้  

จากการพิจารณาถึงขอ้ดีขอ้ดอ้ย ปัจจยัความเส่ียงต่างๆขา้งตน้แลว้ ท่ีปรึกษาฯจึงเห็นว่าการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ พินวีล 2 มีความสมเหตุสมผล 
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ส่วนท่ี 6 – หนา้ 2 

 

ส่วนในดา้นความเหมาะสมของราคา ท่ีปรึกษาฯ ไดป้ระเมินมูลค่ากิจการของ ADS และADSL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ 
พินวีล 2 ร้อยละ 99.998%  ท่ีไดจ้ากการประเมินในแต่ละวิธีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

สรุปวิธีการประเมินมลูค่ากิจการ 

มูลค่ากิจการของ ADS – 
ส่วนของผู้ถือหุ้น พนิวีล 2
สัดส่วนการถือหุ้น 99.998% 

(ล้านบาท) 

 1. วิธีมูลค่ากิจการตามบัญชี (Book Value Approach)  863.93 

 2. วิธีปรับปรุงมูลค่ากิจการตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 1,003.62 

 3. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 517.20 – 867.01 

 4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings per Share Ratio Approach)  2,182.70 

 5. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 1,637.51 – 1,931.25 

จากตารางดังกล่าวท่ีปรึกษาฯ  สรุปได้ว่าการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ ADSLในคร้ังน้ี  เห็นควรใช้วิธีมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ ท่ีสะทอ้นถึงความสามารถ และศกัยภาพของธุรกิจของบริษทัในอนาคต ซ่ึงการประเมินมูลค่าดว้ยวิธี
น้ี ท่ีปรึกษาไดป้ระมาณการตามหลกัการระมดัระวงั ซ่ึงไดมู้ลค่าตามวิธีกระแสเงินสดสุทธิ เท่ากบั 1,637.51 – 1,931.25ลา้นบาท 

 ท่ีปรึกษาฯสรุปไดว่้า จากการประเมินมูลค่ากิจการของ ADS และ ADSL ในคร้ังน้ี การท่ี STARK เขา้ซ้ือและรับโอนกิจการ
จากพินวีล 2 ซ่ึงถือหุ้นใน ADS  เป็นราคาที่เหมาะสม เน่ืองจากการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ราคาท่ี STARK เสนอซ้ือและรับโอน
กิจการเท่ากบั 1,550 ลา้นบาท  มีมูลค่าต ่ากว่าราคามูลค่ากิจการท่ี ท่ีปรึกษาฯไดป้ระเมินราคา ในช่วง 1,637.51 – 1,931.25 ลา้นบาท 
ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ เห็นควรว่าการท่ีบริษทัฯ การได้มาซ่ึงสินทรัพยแ์ละการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันในคร้ังน้ี STARK จะได้รับ
ผลตอบแทน และเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมรายได้  ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงและเพ่ิมกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของบริษทัในระยะยาว 

 ดงันั้น ท่ีปรึกษาฯ เห็นว่าการเขา้ท ารายการในคร้ัง มีความสมเหตุสมผลและมีราคาทีเ่หมาะสม ผูถื้อหุ้น ควรอนุมัติการเข้าท า
การไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี และการท ารายการเงินให้กูย้ืมของบริษทัยอ่ย (ADS) กบั TAH 

 อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารฯควรให้ความส าคญัในการด าเนินการตามสัญญาอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวขอ้งกบั
การรับช าระหน้ีเงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียคงคา้งจาก TAH ซ่ึงเป็นบุคคลเก่ียวโยงกบับริษทัฯดว้ย 
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เอกสารแนบ 1 : สรุปข้อมูลของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 
1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ช่ือบริษัท : บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) STARK 
ช่ือเดิม :   บริษทั สยามอินเตอร์มลัติมีเดีย จากดั (มหาชน) (“SMM”)) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท PDITL ท่ีด าเนินธุรกิจหลัก คือ 

ผูผ้ลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าส าหรับระบบการส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้า 
และสายไฟฟ้าทัว่ไป มีกลุ่มลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นรายแรก
และรายเดียวในประเทศไทยท่ีให้บริการทดสอบระบบสายไฟฟ้าแรงดนัสูง
แบบเคล่ือนท่ี 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107546000466 

ที่ตั้งบริษัท : 459 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กทม. 10310 

ทุนจดทะเบียน : 24,626,422,010 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 24,626,422,010 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2562) 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 22,489,877,671 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 22,489,877,671 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2562) 

 
2. ประวัติความเป็นมา 

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากดั (มหาชน) (“STARK” หรือ “บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทั
อื่น (Holding Company) และมีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั คือ บริษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 
จ ากดั (“PDITL”) โดย PDITL ไดเ้ร่ิมก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2511 และด าเนินการผลิตคร้ังแรกท่ีโรงงานส าโรง โดย
เร่ิมแรก PDITL เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัผูผ้ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ภายในประเทศไทยและกลุ่มบริษทั Phelps Dodge 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงกลุ่มบริษทั Phelps Dodge แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ทองแดงรายใหญ่
ในอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2377 รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 180 ปี 

ปัจจุบนั PDITL เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสายไฟหลากหลายชนิดสู่ตลาดโลก โดยมีเครือข่ายธุรกิจเช่ือมโยงกบัฐานการ
ผลิตและส านกังานในภูมิภาคต่างๆ เช่น ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑข์อง PDITL ถือเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น อสังหาริมทรัพย ์ก่อสร้าง ปิโตรเคมี ตลอดจนอุปกรณ์ส าหรับการส่ือสารและ
โทรคมนาคม เป็นต้น โดยโครงการท่ีส าคญัในอดีตท่ี PDITL เป็นผูจ้  าหน่าย และบริการ ได้แก่ อาคารมหานคร อาคาร
เทอร์มินลั 21 โคราช อาคารไอดีโอ สามยา่น อาคารไบเทค 2 อาคารท่ีมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั บางนา โครงการสถานีไฟฟ้ายอ่ย
ร่วมกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโครงการสถานีไฟฟ้ายอ่ยท่ีเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย เป็นตน้ 

พฒันาการที่ส าคัญของ STARK 
STARK (เดิมช่ือ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“SMM”)) ก่อตั้งขึ้ นเม่ือปี 2533 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น ท่ีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท หลงัจากนั้นในปี 2546 ไดแ้ปรสภาพจากบริษทั
จ ากัด เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และในปี 2547  STARK เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
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หลกัทรัพยฯ์”) พร้อมเสนอขายแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรกดว้ยทุนจดทะเบียน 240,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 240,000,000 หุ้น 
ท่ีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

ดงันั้นเพ่ือพิจารณาพฒันาการท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจของ STARK สามารถอา้งอิงพฒันาการท่ีส าคญัของ PDITL 
ไดด้งัน้ี 

ปี เหตุการณ์ 
2511 -PDITL ไดถู้กก่อตั้งขึ้นดว้ยทุนจดทะเบียน 44,000,000 บาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและ

สายเคเบิ้ลไฟฟ้า โดยเร่ิมด าเนินการผลิตท่ีโรงงานส าโรงเป็นแห่งแรก 
2530 -PDITL ร่วมจดัตั้งบริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากดั (“TCR”) ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออก

และช าระแลว้ ร่วมกบัผูป้ระกอบการผลิตและจ าหน่ายสายเคเบิล้ไฟฟ้ารายอ่ืน เพ่ือด าเนินธุรกิจให้บริการหลอม
และรีดสายลวดทองแดง 

2535 -PDITL ยา้ยฐานการผลิตจากโรงงานส าโรงมาท่ีโรงงานบางพลี 
2536 -PDITL เร่ิมสายการผลิต Vertical Continuous Vulcanization (VCV) หรือการหุ้มฉนวนแบบแนวด่ิงท่ีโรงงาน

บางพลี โดยในปัจจุบนั PDITL เป็นผูผ้ลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศท่ีน าเทคโนโลยี VCV มาผลิตสายไฟ 
ซ่ึงเทคโนโลยีดงักล่าวสามารถผลิตสายไฟฟ้าแรงสูงพิเศษ (Extra High Voltage : EHV) ไดสู้งสุด 245 kV 

2538 -PDITL ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการด้านคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบันBritish Approvals 
Service for Cables (BASEC) เป็นบริษทัแรกในประเทศไทย 

2542 -PDITL ขยายฐานการผลิต โดยจดัตั้งโรงงานเพ่ิมเติมท่ีจงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับการผลิตสายไฟขนาดเลก็ และ
โรงงานดงักล่าวไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบนั DQS Underwriters Laboratories (“UL”) 

2543 -PDITL ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคุณภาพ ISO 9001 จาก ULและ จากสถาบนัรับรอง
มาตรฐาน ISO (“MASCI”) และยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
จากสถาบนั DQS UL 

2544 -โรงงานของ PDITL ท่ีบางพลี ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 
18001:1999 จากสถาบนั UL 

2545 -โรงงานของ PDITL ท่ีบางพลีและท่ีจงัหวดัระยอง ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน 
DQS UL และสถาบนั MASCI 

2546 -โรงงานของ PDITL ท่ีจงัหวดัระยอง ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 จากสถาบนั 
DQS UL 

2548 -PDITL ได้รับรางวลัชนะเลิศ Chairman’s Award ประจ าปี 2548 ในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ประเภทโรงงานขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่บริษทัท่ีมีสถิติความปลอดภยัเป็นเลิศ 

2552 -PDITL ไดรั้บรางวลัผูรั้กษามาตรฐานดีเด่นจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
2556 -โรงงานท่ีระยองของ PDITL ไดรั้บการรับรองความสามารถห้องปฏิบติัการทดสอบ Flame Test ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 
2558 -กลุ่มบริษัท Phelps Dodge แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการปรับโครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศ 

TAH2 จึงไดเ้ขา้ซ้ือกิจการ PDITL โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเร่ิมแรกเท่ากบัร้อยละ 75.66 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
และช าระแลว้ 
-PDITL มีการเปล่ียนแปลงคณะผูบ้ริหารเป็นสัญชาติไทยทั้งหมด 
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ปี เหตุการณ์ 
2560 -PDITL เร่ิมให้บ ริการ High Voltage Mobile Testing Unit ห รือ Mobile AC Resonance On-Site Test เพื่ อ

ให้บริการทดสอบระบบสายไฟฟ้าแรงดนัสูงด้วยมาตรฐานระดบัสากล แบบให้บริการถึงสถานท่ี (On-Site 
Services) ซ่ึงเป็นเคร่ืองแรกในประเทศไทย 

2561 - ณ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561วนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 มีมติพิเศษอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จาก 44,000,000 บาท เป็น 400,000,000 บาท โดยคิดเป็นการออกหุ้นสามญัใหม่จานวน 356,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท 

2562 - 6 มีนาคม บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยเพื่อเป็นการรองรับการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจของบริษทั คือ บริษทั 
เอสเอม็เอม็ พลสั จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2562 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 100 บาท 
- 11 เมษายน ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวน 24,303,211,005 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 323,211,005 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 24,626,422,010 บาท มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท  
- 9 กรกฎาคม บริษทัรับโอนกิจการของบริษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จ ากดั มูลค่า 12,900,000,000 บาท 
- 22 กรกฎาคม บริษัทมีการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทและช่ือย่อหลกัทรัพยจ์ากช่ือเดิม บริษัท สยามอินเตอร์
มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ SMM เป็นช่ือใหม่ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ 
STARK  
- 25 กรกฎาคม บริษทัมีการปรับยา้ยกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ เดิมกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ
เดิม ส่ือและส่ิงพิมพ์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ สินค้าอุตสาหกรรม หมวกธุรกิจ วสัดุอุตสาหกรรมและ
เคร่ืองจกัร 

 
3. รายช่ือคณะกรรมการ 

 ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2562 มีคณะกรรมการบริษทัจ านวน 8 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
 ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ 
2.  นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการ 
3.  นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 
4.  นายชินวฒัน์ อศัวโภค ี กรรมการ 
5.  นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ 
6.  นายทรงภพ พลจนัทร์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7.  ม.ล.พิพฒัน์ไชย เพญ็พฒัน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
8.  นายกุศล สังขนนัท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ที่มา : www.set.or.th  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
นายชนินทร์ เยน็สุดใจ หรือนายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ หรือนายชินวฒัน์ อศัวโภคี หรือนายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ 
กรรมการสองในส่ีคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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4. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2562 STARK มีรายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ ดงัน้ี 
ล าดับ ช่ือ – นามสกุล หุ้น ร้อยละ 
1.  นายวนรัชต ์ ตั้งคารวคุณ 16,500,000,000 73.37 
2.  Stark Investment Corporation Limited 5,000,000,000 22.23 
3.  นาย รีวิน เพทายบรรลือ 666,666,666 2.96 
4.  UOB KAY HIAN PRIVATE  LIMITED  129,269,938 0.57 
5.  อื่นๆ  193,941067 0.87 

 รวม 22,489,877,671 100.00 

ที่มา : www.set.or.th  
โครงสร้างการถือหุ้นของ STARK 

- โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างธุรกิจ ณ ปัจจุบัน ของ STARK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบริษัทย่อย 

ล าดับ บริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 
1. บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์

เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จากดั 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้า 99.28 

2. บริษทั พีดีทีแอล เทรดด้ิง จากดั ธุรกิจซ้ือขายสินคา้อุปโภคบริโภค ทัว่ไป 49.00 
 

0.57% 2.96% 22.23% 

นายวนรัชต์   
ตั้งคารวคุณ 

Stark Investment 
Corporation Limited 

นาย รีวิน เพทายบรรลือ UOB KAY HIAN 
PRIVATE  LIMITED 

STARK 

บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิง้ 
จ ำกดั (PDTL Trading) 

บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์
อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั (PDITL) 

บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อค จ ำกดั (TCR) 

73.37
% 

99.28% 49.00% 

20.00% 5.00% 

http://www.set.or.th/
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- โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ของ STARK หลัง จากรับโอนกิจการจาก พนิวีล 2 ท่ีถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในกลุ่ม ADS 
 

บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ ์อินเตอร์
เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

(“PDITL”) 

บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ำกดั 
(“PDTL Trading”) 

บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ำกดั 
(“TCR”) 

 

99.28% 49.00% 

20.00 % 5.00 % 

บจก. อดิสร สงขลำ 
(“ADS”) 

50.99%* 99.97% 99.97% 99.97% 

บจก. เอดีเอส  
โลจิสติคส์ 
(“ADSL”) 

บจก. อดิสรสงขลำ 
อินเตอร์เนชัน่แนล  

(“ADSI”) 

บจก. อดิสร
สงขลำ มำรีน 
(“ADSM”) 

 

บจก. อดิสรสงขลำ 
โพรเฟสชนันอล

“ADSP”) 

 

99.99% 

STARK 

0.57% 2.96% 22.23% 73.37
% 

นายวนรัชต์   
ตั้งคารวคุณ 

Stark Investment Corporation 

Limited 
นาย รีวิน เพทายบรรลือ UOB KAY HIAN 

PRIVATE  LIMITED 

หมำยเหตุ: * ผูถ้ือหุ้น 49.00% ของ ADSL เป็นผูถ้ือหุ้นรำยอ่ืน คือบริษทั บีเวฟ จ ำกดั ไม่เป็นบุคคล

เกียวขอ้งกนักบั STARK และ ADS 
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5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) และมี

บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั คือ บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“PDITL”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม
ทุนระหว่างบริษทัผูผ้ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทยและกลุ่มบริษทั Phelps Dodge แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็น
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเหมืองแร่ทองแดงรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2377 รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 180 ปี 

ในปี 2530 PDITL ไดร่้วมจดัตั้งบริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากดั (“TCR”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกและช าระแลว้ ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง PDITL และผูป้ระกอบการผลิตและจ าหน่ายสายเคเบิ้ลไฟฟ้ารายอ่ืน
ในประเทศไทย โดย TCR ด าเนินธุรกิจให้บริการหลอมและรีดสายลวดทองแดงให้กบักลุ่มผูป้ระกอบการผลิตสายไฟฟ้า 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทั Phelps Dodge แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมี้การขายเงินลงทุนในต่างประเทศ และบริษทั 
ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จ ากดั ซ่ึงผูถื้อหุ้นหลกัคือ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของ PDITL ในสัดส่วนร้อยละ 75.66 ของ
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ของ PDITL ในขณะนั้น และไดเ้ปล่ียนแปลงคณะกรรมการและผูบ้ริหารของ PDITL 
เป็นผูบ้ริหารสัญชาติไทยทั้งหมด โดยท่ี PDITL ยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจสายไฟดว้ยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้
และความเช่ียวชาญ รวมทั้งพฒันาบุคลากรเดิมและบุคลากรใหม่ให้กา้วทนักบัเทคโนโลยีอยูเ่สมอ 

ในปัจจุบนั PDITL ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้าหลากหลายชนิดสู่ตลาดโลก โดยมี
เครือข่ายธุรกิจเช่ือมโยงกบัฐานการผลิตและส านกังานในภูมิภาคต่าง ๆ  เช่น ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา เป็นตน้ 
นอกจากน้ี PDITL ยงัให้บริการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายเคเบิ้ลไฟฟ้า 

ปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยทั้งหมด 2 บริษทัตามประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น  % 

ทุนจดทะเบียนและ
เรียกช าระแล้ว 

(บาท) 
บริษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ไทยแลนด ์)จ ากดั 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิ้ลไฟฟ้า 

99.28% 400,000,000 

บริษทั พดีีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั ธุรกิจซ้ือมาขายไป สินคา้อุปโภค 
บริโภคทัว่ไป ทั้งน้ี ไม่มีการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัในปัจจุบนั 

49% 1,000,000 

 
5. 1 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด (“PDITL”) 

PDITL ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2511 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษทัผูผ้ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ภายในประเทศ
ไทยและกลุ่มบริษทั Phelps Dodge แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงกลุ่มบริษทั Phelps Dodge แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
บริษทัเหมืองแร่ทองแดงรายใหญ่ในอเมริกามาก่อน โดยก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2377 เป็นระยะเวลามากกว่า 180 ปี ทั้งน้ี PDITL 
เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสายไฟหลากหลายชนิดสู่ตลาดโลก โดยมีเครือข่ายธุรกิจเช่ือมโยงกบัฐานการผลิตและส านกังานต่างๆ 
ในภูมิภาคต่างๆ เช่น ทวีปอเมริกา เอเชียและแอฟริกา เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑ์ของ PDITL เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในทุก
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อุตสาหกรรม เช่น พลงังาน การก่อสร้าง  น ้ามนัและก๊าซ เหมืองแร่ ตลอดจนอุปกรณ์ส าหรับการส่ือสารและโทรคมนาคม เป็น
ตน้ 

โครงสร้างรายได้ส าหรับงบการเงินงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ในปี 2559 2560 และ 2561 และงวด 6  เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับงวดปีส้ินสุดวันท่ี งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

  (ตรวจสอบแล้ว)   ยังไม่ได้ตรวจสอบ  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 6,721.76 98.90 7,792.74 98.50 10,420.00 99.11  5,098.28   98.55  

รายไดจ้ากการให้บริการ - - 1.23 0.02 5.50 0.05  4.25   0.08  

รายไดอ้ื่น 75.03 1.10 117.37 1.48 88.48 0.84  70.73   1.37  

รวมรายได้ 6,796.79 100.00 7,911.34 100.00 10,513.98 100.00  5,173.27   100.00  

 
5.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
5.1.1.1 สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ไฟฟ้า 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
PDITL ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้าเป็นหลกั โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ PDITL 

สามารถจ าแนกได ้2 กลุ่มหลกัตามชนิดของตวัน าไฟฟ้า ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์สายไฟตวัน าทองแดง และผลิตภณัฑ์สายไฟตวัน า
อลูมิเนียม ซ่ึงมีรายละเอียดผลิตภณัฑท่ี์ส าคญั ดงัน้ี 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ 

1. ผลิตภณัฑส์ายไฟตวัน าทองแดง - สายทองแดงเปลือย (Copper Bare) 
- สายอาคาร (Building Wire) 
- สายทนความร้อน (Fire Resistance Cable) 
- สายชนิดแรงดนัต ่า (Low Voltage) 
- สายชนิดแรงดนักลาง (Medium Voltage) 
- สายชนิดแรงดนัสูง (High Voltage) 
- สายชนิดแรงดนัสูงพิเศษ (Extra High Voltage) 
- สายโทรศพัทแ์ละสายเคเบิ้ล (Telephone Wire & Cable) 
- สายเคเบิ้ลควบคุม (Control Cable) 
- สายอุปกรณ์ (Instrumentation) 

2. ผลิตภณัฑส์ายไฟตวัน าอลูมิเนียม - สายอลูมิเนียมเปลือย (Aluminum Bare) 
- สายชนิดแรงดนัต ่า (Low Voltage) 
- สายชนิดแรงดนักลาง (Medium Voltage) 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ 

- สายชนิดแรงดนัสูง (High Voltage) 

 
การจ าแนกลกัษณะผลิตภัณฑ์ตามประเภทโครงสร้างผลิตภณัฑ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 
1. สายไฟฟ้าส าหรับระบบการส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วย 

ช่ือ โครงสร้างผลิตภณัฑ์ คุณสมบัตแิละการใช้งาน 
1. สายไฟฟ้าเปลือย 

- Bare 

 

- สายไฟฟ้าตวัน าอลูมิเนียมหรือทองแดง 

- สายไฟเปลือย 
 

 
- ใชส้ าหรับระบบงานจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดนัสูง  
- เน่ืองจากไม่ไดผ้่านกระบวนการหุ้มฉนวน จึงมี
น ้ าหนักเบา เหมาะกบังานเดินอากาศ เพราะเม่ือ
ยึดสายไฟฟ้าแลว้จะไม่หยอ่นหรือโคง้ลง  

 

2. สายแรงดนัไฟฟ้า
ปานกลาง 

- SAC (Spaced Aerial 
Cable) 
 
 
 
 
 
 

 
 
- สายไฟฟ้าแกนเดียว 
- ตวัน าอลูมิเนียมแบบอดัแน่น 
- หุ้มดว้ยฉนวนและเปลือก XLPE 

 
 
แรงดนัมี 3 ขนาด คือ 15 kV 25 kV และ 35 kV 
- เป็นสายไฟฟ้าท่ีมีน ้าหนกัเบา 
- เหมาะกบัการเดินลอยในอากาศ บนเสาไฟฟ้า และ
เดินบนฉนวนลูกถว้ย 
- รองรับการใช้งานไดท่ี้อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
และรองรับได้สูงสุดในกรณีฉุกเฉินท่ีอุณหภูมิ 130 
องศาเซลเซียส 
- มาตรฐาน มอก. 2341-2555 
- มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง 
- มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- MXLP-CWS 
(CWS: Copper Wire 
Shield) 

- สายไฟฟ้าแกนเดียว หรือ 3 แกน 
- ตวัน าทองแดง 
- หุ้มฉนวน XLPE 
- มีเทปทองแดงชิลด ์
- หุ้มเปลือก PE 

- แรงดนัตั้งแต่ 3.6/6 (7.2) kV ถึง 18/30 (36) kV 
- เดินบนรางเคเบิล ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้
ดิน 
- รองรับการใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
- มาตรฐาน IEC 60502-2 

- MXLP-LS-SWA 
(LS: Lead Sheath 
and SWA: Steel 
Wire Armour) 

- สายไฟฟ้า 3 แกน 
- ตวัน าทองแดง 
- หุ้มฉนวน XLPE 
- มีเทปทองแดงชิลด ์
- หุ้มเปลือก PE 
- หุ้มเปลือกตะกัว่ 

- แรงดนัตั้งแต่ 3.6/6 (7.2) kV ถึง 18/30 (36) kV 
- เดินบนรางเคเบิล ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้
ดิน 
- รองรับการใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
- Lead Sheath สามารถป้องกนัการซึมของน ้ าทนต่อ
การกดักร่อนของไอน ้ ามันและสารเคมีบางชนิดได้
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ช่ือ โครงสร้างผลิตภณัฑ์ คุณสมบัตแิละการใช้งาน 
- มีอาร์เมอร์เป็นลวดเหลก็ อย่างดี นิยมใช้สายประเภทน้ีในการเดินสายไฟใต้

ดินและงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil & Gas) 
- มาตรฐาน IEC 60502-2 

3. สายแรงดนัไฟฟ้า
สูงและพิเศษ 

- HXLP-CWS-LAT 
(แรงสูง) 
(CWS: Copper 
Wire Shield และ 
LAT: Laminated 
Aluminum Tape) 

 
 
- สายไฟฟ้าตวัน าทองแดง 
- หุ้มฉนวน XLPE 
- มีชีลดล์วดทองแดงและชั้นอลูมิเนียมเทป
กนัน ้า 
- หุ้มเปลือกนอก PE 

 
 
- แรงดนั 69 kV หรือ 115 kV 
- ใชเ้ดินบนรางเคเบิล ฝัง ดินโดยตรง และเดินในท่อ
ใตดิ้น 
- รองรับการใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
- มาตรฐาน มอก. 2202-2547 

- EHXLP-CWS-
LAT (แรงสูงพิเศษ) 
(CWS: Copper 
Wire Shield และ 
LAT: Laminated 
Aluminum Tape) 

- สายไฟฟ้าตวัน าทองแดง 
- หุ้มฉนวน XLPE 
- มีชีลดล์วดทองแดง 
- ชั้นอลูมิเนียมเทปกนัน ้า 
- หุ้มเปลือกนอก PE 

- แรงดนั 127/230 (245) kV 
- เดินบนรางเคเบิล ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้
ดิน 
- รองรับการใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
- เปลือกทาจาก PE 
- มาตรฐาน IEC 62067 

 
2. สายไฟฟ้าท่ัวไฟ ประกอบด้วย  

ช่ือ โครงสร้างผลิตภณัฑ์ คุณสมบัตแิละการใช้งาน 

1. สายไฟฟ้าส าหรับ
อาคารทัว่ไป 

- THW 
THW-A 

 
 
- สายไฟแกนเดียว 
- ตวัน าทองแดงหรืออลูมิเนียมเส้นเด่ียวแขง็
หรือตีเกลียว 
- หุ้มฉนวน Polyvinyl Chloride (“PVC”) 

 
 
- แรงดนั 450/750 V 
- สายไฟฟ้าท่ีใชส้าหรับเดินร้อยท่อภายในบา้นและ
อาคาร โดยสามารถรองรับแรงดนัไฟฟ้าระหว่าง
ตวัน ากบัดินไม่เกิน 450 V 
- รวมทั้งเหมาะสาหรับใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ี ใช้ ว งจร เฟส  3 เ น่ื อ งจ ากส าม ารถรอง รับ
แรงดนัไฟฟ้าระหว่างตวัน ากบัตวัน าไดสู้งสุด 750 
V และใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
- เหมาะกับงานร้อยท่อฝัง ผนังคอนกรีต ร้อยท่อ
เดินใต้ฝ้า เดินบนฉนวนลูกถ้วย เดินในช่อง
เดินสายแบบปิดมิดชิดท่ีป้องกนัน ้ าเขา้ช่องเดินสาย 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 10 
 

ช่ือ โครงสร้างผลิตภณัฑ์ คุณสมบัตแิละการใช้งาน 
ซ่ึง THW และ THW-A ไม่สามารถฝังดินโดยตรง 
เพราะวสัดุและฉนวน ไม่ไดถู้กออกแบบมาเพื่อทน
ต่อการใชง้านใตดิ้นท่ีมีความช้ืนหรือการกระแทก 
- มาตรฐาน มอก.11-2553 
- มาตรฐาน มอก.293-2541 

- NYY 
NYY-G (แกนเดียว
ถึง 5 แกน) 

- สายไฟแกนเดียวหรือหลายแกน 
- ตวัน าทองแดงเส้นเด่ียวแขง็หรือตีเกลียว 
- หุ้มฉนวน PVC 
- โครงสร้างผลิตภณัฑค์ลา้ยกบัสายไฟฟ้า 
THW แตกต่างโดย NYY มีการหุม้เปลือก 
PVC เพ่ิมขึ้น 2 ชั้น 

- แรงดนั 450/750 V 
- สามารถรับแรงดนัไฟฟ้าระหว่างตวัน ากบัดินไม่
เกิน 450V และ แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวน ากับ
ตวัน าไม่เกิน 750 V 
- สายไฟท่ีใช้เดินภายในและภายนอกอาคาร ใช้
งานไดท่ี้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
- นิยมใช้เดินร้อยท่อฝัง ดินหรือฝัง ดินโดยตรง
ห รือก่อน เข้าอาคาร สามารถร้อยท่ อฝังผนัง
คอนกรีต ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า เดินในช่องเดินสาย 
และยงัสามารถวางบนรางเคเบิล เดินลอยในอากาศ 
เดินบนฉนวนลูกถว้ย 
- จากท่ีเปลือกและฉนวน PVC ของ NYY หนาขึ้น
จาก  THW จึ งสามารถทนความ เสี ยห ายทาง
กายภาพได้มากขึ้น ทนการกระแทกและรอยขีด
ข่วน ซ่ึงช่วยให้ใช้งานฝังดินโดยตรงได้ และ
ป้องกนัความช้ืนไดดี้กว่า 
- มาตรฐาน มอก. 11-2553 

- 60227 IEC 52 - สายไฟหลายแกน 
- ตวัน าทองแดงเส้นฝอย 
- หุ้มฉนวนและเปลือก PVC 

- แรงดนั 300/300 V 
- สามารถรับแรงดนัไฟฟ้าระหว่างตวัน ากบัดินไม่
เกิน 300V และ แรงดนัไฟฟ้าระหว่างตวัน ากบั
ตวัน าไม่เกิน 300 V เช่นกนั 
- ใชต้่อภายในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และใชต้่อเขา้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีสามารถหยิบยกได ้
- มาตรฐาน มอก. 11-2553 

2. สายแรงดนัไฟฟ้า
ต ่า 

- PV Cable 
H1Z2Z2-K 

 
 

- สายไฟตวัน าทองแดงเคลือบดีบกุชนิดสาย
อ่อน 
- หุ้มฉนวนและเปลือก Cross-Linked 

 
 
- แรงดนักระแส DC 1.5(1.8) kV และแรงดนั
กระแส AC 1.0/1.0 kV 
- สายไฟส าหรับแผงโซล่าเซลล ์ใชไ้ดท้ั้งภายใน
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ช่ือ โครงสร้างผลิตภณัฑ์ คุณสมบัตแิละการใช้งาน 
Polyethylene (“XLPE”) อาคารและภายนอกอาคาร ทนกรดและด่าง ทนต่อ

สภาพอากาศโอโซนและรังสียวีู ไม่ลามไฟ ควนั
นอ้ย และไม่ปล่อยก๊าซพิษเม่ือถูกเพลิงไหม ้
- มาตรฐาน BS EN 50618 

- CVV - สายไฟฟ้าสาหรับวงจรควบคุม 
- ตวัน าทองแดงสายอ่อน 
- หุ้มฉนวน PVC 
- เปลือก PVC 

- แรงดนั 600/1000 V 
- รองรับการใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
- ใชต้่อวงจรระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
เคร่ืองจกัร วางบนรางเคเบิ้ล หรือเดินร้อยท่อ 
รองรับการท างานทั้งในพ้ืนท่ีแห้งและเปียก 
รวมทั้งสามารถใชติ้ดตั้งภายในและภายนอกอาคาร 
- มาตรฐาน IEC 60502-1 

- CV - สายไฟฟ้าแกนเดียวและหลายแกน 
- ตวัน าทองแดงตีเกลียว 
- โครงสร้างผลิตภณัฑข์อง CV คลา้ยกบั 
NYY แต่ต่างกนัท่ี ฉนวนทาจาก XLPE 
- เปลือก PVC 

- แรงดนั 600/1000 V 
- สามารถรับแรงดนัไฟฟ้าระหว่างตวัน ากบัดินไม่
เกิน 600V และ แรงดนัไฟฟ้าระหว่างตวัน ากบั
ตวัน าไม่เกิน 1000 V (1 kV) 
- รองรับการใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
- ใชใ้นงานติดตั้งทัว่ไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อ
ฝังดินหรือฝังดินโดยตรง การติดตั้งภายในอาคาร
ตอ้งเดินในช่องเดินสายท่ีปิดมิดชิด เดินเกาะผนงั 
และเดินบนฉนวนลูกถว้ย 
- มาตรฐาน IEC 60502-1 

- CV-AWA 
และCV-SWA 
(AWA/SWA: 
Aluminum/ 
Steel Wire 
Armour) 

- โครงสร้างผลิตภณัฑค์ลา้ยกบั CV ทั้งตวัน า
ไฟฟ้า การหุ้มฉนวน XLPE และเปลือก PVC 
- โดยจุดต่างกนัคือ CV-AWA มีการเสริม
โครงสร้างลวดอลูมิเนียมและ CV-SWA  

- แรงดนั 600/1000 V 
- การใชง้านเหมือนสาย CV เช่นกนั 
- เพ่ิมเติมดว้ยการเสริมโครงสร้างอลูมิเนียมหรือ
โครงสร้างเหลก็ หรือท่ีเรียกว่า Metallic Armour น้ี 
เป็นตวัช่วยเสริมในการรับแรงกดและแรงกระแทก 
- มาตรฐาน IEC 60502-1 

- ST (TIEV) - จ านวนแกนมีตั้งแต่ 2 ถึง 6 แกน 
- สายโทรศพัทต์วัน าทองแดง 
- หุ้มฉนวน PE 
- เปลือก PVC 

- ใชเ้ช่ือมต่อสัญญาณเขา้เคร่ืองรับโทรศพัท ์หรือ
เคร่ืองโทรสาร (Fax) 
- สามารถติดตั้งโดยร้อยท่อฝังผนงัคอนกรีต เดินใต้
ฝ้าอาคาร หรือเดินเกาะผนงั 
- มาตรฐาน TOT และ PDITL 

- IN (TPEV) - สายโทรศพัทต์วัน าทองแดง 
- หุ้มฉนวน PE 

- จ านวนคู่สาย 4 ถึง 400 คู่สาย 
- ใชเ้ช่ือมต่อสัญญาณระหว่างตูส้าขา หรือตู้
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ช่ือ โครงสร้างผลิตภณัฑ์ คุณสมบัตแิละการใช้งาน 
- เปลือก PVC กระจายสายโทรศพัทภ์ายในอาคาร 

- สามารถติดตั้งโดยร้อยท่อผนงัคอนกรีต ร้อยท่อ
เดินใตฝ้้าอาคาร เดินบนรางเคเบิ้ล หรือเดินในช่อง
เดินสายท่ีปิดมิดชิด 
- มาตรฐาน TOT และ PDITL 

- PAP - สายไฟตวัน าทองแดง 
- มี Corrugated Aluminum Tape 
- หุ้มเปลือก PE 2 ชั้น 
- ฉนวน PE 

- จานวนคู่สาย 5 ถึง 900 คู่สาย 
- ใชส้าหรับเช่ือมต่อตูก้ระจายสายโทรศพัท ์
- ผลิตภณัฑน้ี์ออกแบบมาเพ่ืองานฝังใตดิ้นท่ีมิดชิด
จากน ้า และงานติดตั้งท่ีไม่เกิดความเสียหายต่อ
สายไฟฟ้ามากนกั 
- มาตรฐาน TOT และ PDITL 

3. สายไฟฟ้าทนไฟ
และหน่วงไฟ 

- FRC (สายทนไฟ) 

 
 
- สายแกนเดียว ถึง 5 แกน 
- สายทนไฟตวัน าทองแดง 
- หุ้มฉนวน XLPE 
- เปลือก LSHF 
- อาจมีการเพ่ิมอาร์เมอร์ลวดเหลก็ หรือชิลด์
เทปทองแดง 

 
 
- แรงดนั 600/1,000 V 
- สามารถติดตั้งทัว่ไปไดท้ั้งเดินลอยในอากาศ เดิน
บนรางเคเบิ้ล 
- สายไฟฟ้าท่ีออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือใชติ้ดตั้งใน
วงจรไฟฟ้าหรือในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการความปลอดภยั
สูงมากกว่าปกติ 
- Fire Resistance หรือ Circuit Integrity ในสภาวะ
ท่ีเกิดเพลิงไหมส้ายชนิดน้ียงัสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน
โดยไม่ลดัวงจร เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั
วงจรไฟฟ้าท่ีส าคญั อาทิเช่น วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต
ต่างๆของอาคาร ให้สามารถท างานไดเ้ป็นปกติใน
ยามท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม ้
- สายทนไฟจะมีชั้นของวสัดุทนไฟ คอ เทปไมกา้
พนัอยูบ่นตวัน าทองแดง ซ่ึงจะท าหน้าท่ีเป็นฉนวน
ป้องกนัการลดัวงจรแทนฉนวนท่ีเป็นพลาสติกเม่ือ
สายถูกเพลิงไหม ้
- Flame Retardant คุณสมบติัตา้นทานการลุกลาม
ไฟของสายไฟฟ้า เม่ือสายถูกเพลิงไหม ้เปลวไฟจะ
ไม่ลุกลามไปตามสายไฟฟ้าอยา่งรวดเร็ว จึงช่วยจา
กดัพ้ืนท่ีเพลิงไหมไ้ม่ใหข้ยายไปยงัพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ 
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ช่ือ โครงสร้างผลิตภณัฑ์ คุณสมบัตแิละการใช้งาน 
ได ้
- Low Smoke คุณสมบติัท่ีสายไฟฟ้าจะปล่อยควนั
ออกมาในปริมาณนอ้ยเม่ือสายถูกเพลิงไหม ้สายท่ี
ปล่อยควนันอ้ยจะช่วยเพ่ิมความปลอดภยัในขณะ
เกิดเพลิงไหม ้ช่วยให้การอพยพหนีไฟและการเขา้
ช่วยเหลือของทีมดบัเพลิง หรือกูภ้ยัสามารถท าได้
สะดวก 
- Halogen Free สายไฟฟ้าปราศจากสารประกอบ
ของธาตุหมู่ฮาโลเจน ซ่ึงไดแ้ก่ ฟลูออรีน คลอรีน 
โบรมีน ไอโอดีน ซ่ึงสารประกอบของธาตุเหล่าน้ี
จะท าปฏิกิริยาเคมีและก่อใหเ้กิดก๊าซท่ีมีฤทธ์ิเป็น
กรดกดักร่อนเม่ือถูกเพลิงไหม ้ยกตวัอยา่งเช่น
สายไฟฟ้าท่ีมีฉนวนหรือเปลือกเป็นพีวีซี จะมี
สารประกอบของธาตุคลอรีน ซ่ึงเม่ือถูกเพลิงไหม้
จะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด ์(HCl) หรือกรด
เกลือออกมา 

- LSHF 
 (สายหน่วงไฟ)
(LSHF: Low 
Smoke Halogen 
Free) 

- สายแกนเดียว ถึง 5 แกน 
- ตวัน าทองแดง 
- หุ้มฉนวน XLPE 
- เปลือก LSHF 
- อาจมีการเพ่ิมอาร์เมอร์ลวดเหลก็ หรือชิลด์
เทปทองแดง 

- แรงดนั 600/1000 V 
- เป็นสายไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบติัพเิศษสาหรับใช้
ติดตั้งในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการความปลอดภยัสูงกว่าปกติ 
เช่น อาคารเพื่อการสาธารณะใตผ้ิวดิน โรงมหรสพ 
สถานบริการ อาคารผูโ้ดยสารสนามบิน สถานี
รถไฟฟ้า เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิ้ล เป็นตน้ 
- สาย LSHF ผลิตโดยใชว้ตัถุดิบพิเศษเพื่อให้มี
คุณสมบติัท่ีช่วยเสริมความปลอดภยัใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
- มีลกัษณะและคุณสมบติัเหมือนกบัสาย FRC ทุก
ประการ ยกเวน้ตวัน าไม่ไดถู้กพนัดว้ยเทปไมกา้ 
เหมือนสาย FRC จึงไม่มีคุณสมบติัทนไฟ (Fire 
Resistance หรือ Circuit Integrity) 
- มาตรฐาน IEC 60332-1 
- มาตรฐาน IEC 60332-3-22 Cat A B หรือ C 
- มาตรฐาน IEC 61034 
- มาตรฐาน IEC 60754-1 
- มาตรฐาน IEC 60754-2 
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ช่ือ โครงสร้างผลิตภณัฑ์ คุณสมบัตแิละการใช้งาน 

- CV-FD - สายแกนเดียวหรือหลายแกน 
- สายไฟตวัน าทองแดง 
- ฉนวน XLPE 
- เปลือก Flame Retardant - PVC 

- แรงดนั 600/1000 V 
- สามารถติดตั้งทัว่ไปไดท้ั้งพ้ืนท่ีแห้งและเปียก 
เดินลอยในอากาศ เดินบนรางเคเบิ้ล 
- ลกัษณะเหมือนสาย CV ท่ีถูกพฒันาคุณสมบติั
พิเศษ Flame Retardant ท าให้สายไฟสามารถ
ป้องกนัการลามไฟ และดบัไฟไดด้ว้ยตวัเองเม่ือ
ไหมไ้ปถึงระยะหน่ึง 

 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และการบริการ 
ในปัจจุบนั PDITL มีโรงงานส าหรับการผลิตและจ าหน่ายสายเคเบิ้ลไฟฟ้า จ านวน 2 โรง โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั

ดงัน้ี 

โรงงาน ที่ตั้ง 

บางพลี 159 หมู่ 10 ซ.วดัราษฎร์บูรณะ เทพารักษ ์กม.17 บางปลา บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

ระยอง 9/9 หมู่ 4 ต.นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 21180 

 
โดยปัจจุบนั PDITL มีก าลงัการผลิตและอตัราการผลิตจริง ดงัน้ี 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ก าลังการผลิตต่อปี 

(Capacity) 
อัตราการผลิตจริงต่อปี 

(Utilization Rate) 

ผลิตภณัฑส์ายไฟตวัน าทองแดง 30,000 เมตริกตนั 
24,000 เมตริกตนั 

(ร้อยละ 80) 

ผลิตภณัฑส์ายไฟตวัน าอลูมิเนียม 20,000 เมตริกตนั 
14,000 เมตริกตนั 

(ร้อยละ 70) 

แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบส าคัญ 

วตัถุดิบท่ีส าคญั ได้แก่ ทองแดงและอลูมิเนียม ซ่ึงมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.99 ส าหรับทองแดง (LME Grade A) 
และร้อยละ 99.70 (EC Grade) ส าหรับอลูมิเนียม โดย PDITL มีการจดัหาวตัถุดิบดงักล่าวผ่านคู่คา้พนัธมิตรท่ีด าเนินธุรกิจ
ตวักลางการซ้ือขาย (Trader) รายใหญ่ โดยราคาของโลหะดงักล่าวจะอา้งอิงกับราคาท่ีตลาดกลางประเทศองักฤษ (London 
Metal Exchange) ส่วนวตัถุดิบอื่นๆ PDITL จดัหาจากผูป้ระกอบการภายในและต่างประเทศตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
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กระบวนการผลิตที่ส าคัญ 

กระบวนการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลมีขั้นตอนการผลิตท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ส าคัญ รายละเอียด 

1. การหลอม การน าทองแดงแผ่น (Copper Cathode) และกอ้นอลูมิเนียม (Aluminum Ingot) มาหลอมเพ่ือมาขึ้น
เส้นตามขนาดท่ีก าหนด 

 

    

2. การรีด การน าขดทองแดง/อลูมิเนียมมารีดให้ไดต้ามขนาดท่ีก าหนด 

 

3. การตีเกลียว การตีเกลียวของเส้นทองแดง/อลูมิเนียมจากขั้นตอนการรีดตามขนาดท่ีก าหนด 

   

4. การหุ้ม การหุ้มสายทองแดง/อลูมีเนียมท่ีตีเกลียวเรียบร้อยตามขนากและรูปแบบที่ก าหนด 

   

                               
1 2 3 4
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การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสายเคเบิล้ไฟฟ้า 

 

ในปี 2560 PDITL ไดเ้ร่ิมให้บริการ High Voltage Mobile Testing Unit 
หรือ Mobile AC Resonance On-Site Test เพื่อให้บริการทดสอบระบบ
สายไฟฟ้าแรงดันสูงด้วยมาตรฐานระดับสากล (The International 
Electrotechnical Commission: IEC) แบบให้บริการถึงสถานท่ี (On-
Site Services) ซ่ึงเป็นเคร่ืองแรกในประเทศไทย 
 

ในปัจจุบัน PDITL มีรถท่ีให้บริการดังกล่าว 1 คัน โดยมีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย คือ ผูป้ระกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีจ าเป็นใช้
สายไฟเป็นส่วนประกอบในการด าเนินธุรกิจ เช่น โรงไฟฟ้า ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบขนส่งสาธารณะ ปิโตรเคมี น ้ ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ อสังหาริมทรัพย ์(อาคารส านกังาน ห้างสรรพสินคา้) เป็นตน้ 
ท่ีตอ้งการทดสอบระบบสายไฟฟ้าแรงดนัสูงเพ่ือสร้างความมัน่ใจใน
ความปลอดภยัดว้ยวิธีและมาตรฐานท่ีก าหนด 

ช่องทางการจ าหน่าย 

ในปัจจุบนั PDITL มีช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกั 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย รูปแบบการด าเนนิการท่ีส าคัญ 

1. ภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ - การเขา้ร่วมแข่งขนัประกวดราคาโครงการโดยตรง 
- ผา่นผูรั้บเหมางานระบบไฟฟ้า 

2. ภาคเอกชน - การเขา้ร่วมแข่งขนัประกวดราคาโครงการโดยตรง 
- ผา่นผูรั้บเหมางานระบบไฟฟ้า 
- ผา่นผูแ้ทนจ าหน่าย 

3. การส่งออก - การเขา้ร่วมแข่งขนัประกวดราคาโครงการโดยตรง 
- ผา่นผูรั้บเหมางานระบบไฟฟ้า 
- ผา่นผูแ้ทนจ าหน่าย 

  
5.1.1.2  การให้บริการทดสอบสายไฟแรงสูงแบบเคล่ือนท่ี 
PDITL เป็นผูใ้ห้บริการตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสูงแบบเคล่ือนท่ี (High Voltage Mobile Testing Unit) ตาม

มาตรฐาน International Electro technical Commission (IEC) เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นรายแรกและรายเดียวใน
ประเทศ ท่ีให้บริการตรวจสอบคุณภาพสายไฟฟ้าแรงสูง ณ สถานท่ีปฏิบติัการจริง เช่น สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออาคารของลูกคา้ 
เป็นต้น โดยการให้บริการดังกล่าว จะสามารถช่วยตรวจสอบคุณภาพสายไฟฟ้าแรงสูงท่ีติดตั้งในสถานท่ีให้บริการนั้นๆ 
ภายหลงัการติดตั้งหรือก่อสร้างเสร็จส้ินแลว้ ว่ามีการร่ัวของไฟฟ้าหรือความผิดพลาดในโครงสร้างสายไฟฟ้าท่ีอาจเกิดระหว่าง
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การติดตั้งหรือก่อสร้างหรือไม่ เพราะในขณะติดตั้งอาจมีการแตก หกั งอ ซ่ึงอาจเกิดจากการลากสายไฟฟ้าในขณะติดตั้งจนเกิด
ความเสียหายภายในและ/หรือภายนอกได ้พร้อมทั้งสามารถระบุพิกดัโดยประมาณท่ีเกิดการร่ัวและความผิดปกตินั้นๆได ้การ
ทดสอบน้ีจะช่วยให้ลูกคา้สามารถลดความเส่ียงต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลงั เช่น การระเบิดของสายไฟและไฟฟ้าแรงสูงร่ัว เป็น
ตน้ ท าให้ลูกคา้โครงการมัน่ใจไดว่้าการติดตั้งสายไฟจะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภยักบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

 
5.1.1.3 โครงการในอดีตที่ส าคัญ 
PDITL จ าหน่ายและให้บริการดา้นสายไฟฟ้าให้แก่โครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ทีโอที  ซีเมนต์ และ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นตน้ นอกจากน้ี PDITL ไดร่้วมเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการส าคญัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าให้แก่โครงการ
ต่างๆ 
1.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 
2. พีทีที แอลเอน็จี จดุรับแก๊ส เฟส 2 ของกลุ่มปตท. (PTTLNG 
Receiving Terminal Expansion – Phase II) 

 
3. อาคารมหานคร (Mahanakhon) 

 
4. อาคารไบเทค 2 (BITEC 2) 
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5. อาคารมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั บางนา (ABAC Bangna) 

 
6. อาคารเทอร์มินลั 21 โคราช (Terminal 21 Korat) 

 
7. อาคารไอดีโอ สามยา่น (Ideo Q Sam Yan) 

 
8. โครงการสถานีไฟฟ้ายอ่ย 132 kV ท่ีเมืองโกลกาตา ประเทศอนิเดีย 
(132 kV Sub-station, Kolkata, India) 

 
 

9. บลูพอร์ต หวัหิน (Blueport 
Huahin)  
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5.2 บริษัท พดีีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษทั บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิ้ง จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจซ้ือมา-ขายไปสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป 
ท่ีตั้ง 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 
เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล  0105523000166 
วนัจดทะเบียนบริษทั วนัท่ี 4 มกราคม 2523 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาระแลว้  1,000,000 บาท 

การประกอบธุรกิจ 
PDTL Trading ด าเนินธุรกิจธุรกิจซ้ือมา-ขายไปสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ทั้งน้ี PDTL Trading ไม่มีการด าเนิน

ธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

 
6. งบการเงิน (สรุปข้อมูลทางการเงินรวมของ STARK) 

ขอ้มูลฐานะทางการเงินของ STARK อา้งอิงจากงบการเงินตามรายละเอียดดงัน้ี  
1. ขอ้มูลฐานะทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 อา้งอิงขอ้มูล

จากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จ ากดั (“TAH2”) ท่ีจดัท าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (PAE) 

2. ขอ้มูลฐานะทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 อา้งอิง
งบการเงินเสมือนภายหลงัจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ซ่ึงผา่นการให้ความเช่ือมัน่โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวมเสมือนของ STARK ตามผลด าเนินงานของ PDITL) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบเงินรวมส าหรับงวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 25611 30 มิถุนายน 2562 

  (ตรวจสอบแล้ว)   ยังไม่ได้ตรวจสอบ  

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 724.89 9.24 516.95 5.17 1,162.85 9.38  1,852.47   15.85  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,224.58 28.34 3,449.35 34.49 4,379.63 35.31  2,473.91   21.16  
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 185.95 2.37 115.95 1.16 - -  -        -    
ลูกหน้ีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

33.66 0.43 - - 1.56 0.01  1.43   0.01  

สินคา้คงเหลือ 1,634.71 20.83 2,712.86 27.13 3,358.72 27.08  3,929.29   33.61  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบเงินรวมส าหรับงวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 25611 30 มิถุนายน 2562 

  (ตรวจสอบแล้ว)   ยังไม่ได้ตรวจสอบ  

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 31.59 0.40 41.21 0.41 83.74 0.68  108.05   0.92  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,835.38 61.60 6,836.32 68.36 8,986.50 72.45  8,365.14   71.56  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั - - - - 37.00 0.30  37.00   0.32  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 68.20 0.87 62.63 0.63 65.20 0.53  63.22   0.54  
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 119.82 1.20 94.82 0.76  -        -    
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับการซ้ือสินทรัพย์
ถาวร 

7.33 0.09 27.83 0.28 23.95 0.19  33.85   0.29  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,009.92 25.61 2,027.16 20.27 2,266.26 18.27  2,272.08   19.44  
ค่าความนิยม 893.47 11.38 893.47 8.93 893.47 7.20  893.47   7.64  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 34.13 0.43 27.19 0.27 20.27 0.16  17.22   0.15  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.80 0.01 6.26 0.06 15.59 0.13  8.25   0.07  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,013.85 38.40 3,164.36 31.64 3,416.56 27.55  3,325.09   28.44  

รวมสินทรัพย์ 7,849.23 100.00 10,000.68 100.00 12,403.06 100.00 11,690.23   100.00  

หมายเหตุ :  1 งบเสมือนการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) ท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ STARK ภายหลงัจาก 
   การรวมธุรกิจระหว่าง TAH  2 และบริษทัสยามอินเตอร์มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผา่นการให้ความเช่ือมัน่โดยผูส้อบบญัชีรับ   
    อนุญาต 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบเงินรวมส าหรับงวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 25611 30 มิถุนายน  2562 

  (ตรวจสอบแล้ว)   ยังไม่ได้ตรวจสอบ  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สิน         

หนี้สินหมุนเวียน         

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 588.18 7.49 891.97 8.92 200.00 1.61  560.00   4.79  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,366.71 42.89 4,893.50 48.93 6,304.48 50.83  5,865.33  50.17  
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวสถาบนัการเงินท่ี
ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 

337.12 4.29 356.30 3.56 2,506.65 20.21  566.14   4.84  

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

- - 6.94 0.07 7.32 0.06  7.51   0.06  

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 299.33 3.81 399.33 3.99 299.33 2.41  -       - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 145.00 1.17  -       - 
เงินกูยื้มระยะสั้นอ่ืน 400.00 5.10 550.00 5.50 450.00 3.63  450.00   3.85  
ส่วนของเงินกูยื้มระยะสั้นอ่ืนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 

- - - - 30.00 0.24  165.00   1.41  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบเงินรวมส าหรับงวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 25611 30 มิถุนายน  2562 

  (ตรวจสอบแล้ว)   ยังไม่ได้ตรวจสอบ  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เจา้หน้ีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

- - 9.52 0.10 38.54 0.31  174.54   1.49 

เจา้หน้ีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 

- - 61.50 0.61 14.27 0.12  -        -  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 31.43 0.40 28.78 0.29 48.94 0.39  58.36   0.50 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4.00 0.05 1.49 0.01 25.37 0.20  2.23  0.02  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,026.77 64.04 7,199.33 71.99 10,069.90 81.19  7,849.10   67.14  

หนี้สินไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,615.15 20.58 1,350.85 13.51 191.32 1.54  1,896.33   16.22 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - - 30.99 0.31 23.67 0.19  19.86   0.17  
เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน - - 30.00 0.30 185.00 1.49  50.00  0.43  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 228.50 2.91 229.99 2.30 241.06 1.94  242.48   2.07  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

115.58 1.47 82.72 0.83 100.11 0.81  133.99   1.15  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8.37 0.11 20.70 0.21 20.09 0.16  10.38   0.09  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,967.60 25.07 1,745.25 17.45 761.25 6.14  2,353.04   20.13  

รวมหนี้สิน 6,994.37 89.11 8,944.58 89.44 10,831.15 87.33  10,202.14   87.27  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)         
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) มูลค่าหุ้น         

ทุนจดทะเบียน 1.00 0.01 1.00 0.01 22,823.21 184.01  22,489.87  192.38  
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1.00 0.01 1.00 0.01 22,823.21 184.01  22,489.88  192.38  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั - - - - 33.85 0.27  33.85   0.29  

ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั - - - - 
 

(11,641.58) 
 

(93.86) 
 

(11,508.25) 
 

(98.44) 
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซ้ือธุรกิจแบบ
ยอ้นกลบั 

- - - - (10,583.13) 
 

(85.33) 
 

(10,542.18) 
 

(90.18) 
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 

105.22 1.34 174.24 1.74 147.08 1.19  147.08  1.26  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 212.19 2.70 482.51 4.82 782.61 6.31  833.02   7.13 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ 318.41 4.06 657.74 6.58 1,562.04 12.59  1,453.40   12.43  

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 536.45 6.83 398.36 3.98 9.87 0.08  34.65   0.030 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 854.86 10.89 1,056.10 10.56 1,571.91 12.67  1,488.05   12.73 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,849.23 100.00 10,000.68 100.00 12,403.06 100.00  11,690.23  100.00  
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หมายเหตุ :  1 งบเสมือนการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) ท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ STARK ภายหลงัจาก 
   การรวมธุรกิจระหว่าง TAH  2 และบริษทัสยามอินเตอร์มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผา่นการให้ความเช่ือมัน่โดยผูส้อบบญัชีรับ 
   อนุญาต 

 
6.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวมเสมือนของ STARK ตามผลด าเนินงานของ PDITL) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 25591 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 25612 30 มิถุนายน 2562 

  (ตรวจสอบแล้ว)    ยังไม่ได้ตรวจสอบ  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้         

รายไดจ้ากการขาย 6,721.76 98.90 7,792.75 98.50 10,420.00 99.11  5,098.28   98.55  

รายไดจ้ากการให้บริการ - - 1.23 0.02 5.50 0.05  4.25   0.08  

ดอกเบ้ียรับ 10.95 0.16 17.92 0.23 12.81 0.12  -        -    

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ 59.88 0.88 91.73 1.16 67.58 0.64  -        -    

รายไดอ่ื้น 4.20 0.06 7.72 0.10 8.09 0.08  70.73   1.37  

รวมรายได้ 6,796.79 100.00 7,911.35 100.00 10,513.98 100.00  5,173.27   100.00  

ตน้ทุนขาย (5,845.91) (86.01) (6,859.44) (86.70) (9,142.20) (86.95) (4,507.92)  (87.14) 

ตน้ทุนการให้บริการ - - (0.07) (0.00) (4.67) (0.04)  (2.44)  (0.05) 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (168.80) (2.48) (199.13) (2.52) (224.92) (2.14)  (118.67)  (2.29) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (226.25) (3.33) (238.02) (3.01) (240.45) (2.29)  (126.80)  (2.45) 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั - - - - (78.01) (0.74)  -        -  

ตน้ทุนทางการเงิน (228.29) (3.36) (281.01) (3.55) (371.86) (3.54)  (224.81)  (4.35) 

รวมค่าใช้จ่าย (6,469.25) (95.18) (7,577.67) (95.78) (10,062.11) (95.70) (4,980.63)  (96.28) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม 

4.11 0.06 1.92 0.02 5.07 0.05  1.77   0.03  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงิน
ได ้

331.65 4.88 335.59 4.24 456.94 4.35  194.40   3.76  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (85.02) (1.25) (57.55) (0.73) (147.46) (1.40)  (60.36)  (1.17) 

ก าไรส าหรับปี 246.64 3.63 278.04 3.51 309.48 2.94  134.04  2.59 

หมายเหตุ   : 1. ขอ้มูลผลการด าเนินงานส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อา้งอิงขอ้มูลจากฝ่ายบริหารของ TAH2 
   2.ขอ้มูลผลการด าเนินงานส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษทั  
      ทีม เอ โฮลด้ิง จ ากดั (“TAH2”)ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีจดัท าส่วนไดเ้สียสาธารณะ (PAE) 
   3.ขอ้มูลผลการด าเนินงานส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 อา้งอิงงบ 
      การเงินเสมือนภายหลงัจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ซ่ึงผา่นการให้ความเช่ือมัน่โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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6.3 งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวมเสมือนของ STARK ตามผลด าเนินงานของ PDITL)  

งบแสดงกระแสเงินสด (ล้านบาท) 

งบการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 
งวดหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 25591 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

  (ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 331.65 335.59 534.95 194.40 
ปรับปรุงด้วย:     
ค่าเส่ือมราคา 146.18 150.82 135.67 73.55 
ค่าตดัจ าหน่าย 0.72 7.00 6.96 3.54 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายอาคารและอุปกรณ์ - (1.54) - - 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ - - 1.89 0.94 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4.11) (1.92) (5.07) (1.76) 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 3.90 (20.42) 17.40 13.66 
ขาดทุนจากส้ินคา้เคล่ือนไหวชา้ (โอนกลบั) (1.82) 3.10 (4.78) 0.13 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ี
ยงัไม่เกิดขึ้น 

(67.19) 179.46 (7.28) 
(30.78) 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน (กลบัรายการ) 24.55 29.52 20.63 41.06 
ดอกเบ้ียรับ (10.95) (17.92) (12.81) (2.58) 
ดอกเบ้ียจ่าย 228.29 281.01 371.86 224.80 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 

651.22 944.70 1,059.42 489.26 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (537.41) (1,155.77) (998.42) 1,857.55 
สินคา้คงเหลือ (225.49) (1,081.24) (641.09) (570.43) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (10.85) (9.62) (41.67) (25.16) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 29.47 (5.46) 0.60 (2.47) 
หน้ีสินด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 264.31 1,369.90 1,386.43 (158.06) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2.17 (2.51) 19.88 (19.12) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (12.17) 12.33 (0.61) (9.70) 
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 161.26 72.31 784.51 1,561.84 
เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (16.20) (20.64) (12.41) (7.17) 
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 9.54 6.61 19.97 9.28 
เงินสดรับจากดอกเบ้ียจ่าย (198.15) (236.17) (310.75) (286.21) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (43.61) (71.25) (144.40) (49.51) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (87.16) (249.13) 366.92 1,228.21 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (185.95) 90.00 115.95 - 
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24.00 10.00 50.00 94.82 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6.25 7.50 2.50 3.75 
เงินสดจ่ายให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (70.00) - - 
เงินสดจ่ายให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (79.82) (25.00) - 
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งบแสดงกระแสเงินสด (ล้านบาท) 

งบการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 
งวดหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 25591 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

  (ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)  
เงินสดจ่ายให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอ่ืน 63.44 - - - 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (188.18) (110.19) (399.47) - 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ - 1.86 - - 
เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (40.49) (116.51) (348.44) (72.98) 
เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยไ์มม่ีตวัตน (26.56) (0.05) (0.05) (0.39) 
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (7.33) (27.83) (23.95) (16.57) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (354.82) (295.04) (628.45) 8.61 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะส้ันสถาบนัการเงิน 188.18 303.79 851.38 360.00 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะส้ันบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 130.00 145.00 - 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะส้ันอ่ืน 400.00 440.00 70.00 - 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 96.09 318.51 - 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวอื่น - 30.00 185.00 - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากบริษทัยอ่ย - - 2.55 - 
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - (493.35) - 
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะส้ันบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (33.67) (30.00) (100.00) (444.33) 
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะส้ันอ่ืน - (290.00) (170.00) - 
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (338.47) (342.91) (383.51) (238.11) 
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - (0.73) (6.94) (3.61) 
เงินสดรับจากการช าระค่าหุ้นสามญั 1.00 - - - 
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุ 

- - (20.76) - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 217.05 336.24 397.87 (326.06) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (224.93) (207.94) 136.33 (910.76) 

เงินสดที่จดัปะระเภทเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย - - - (1,527.05) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 949.82 724.89 479.95 616.28 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 724.89 516.95 653.29 - 

   หมายเหตุ : 1 ขอ้มูลผลการด าเนินงานของ STARK ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จดัท าโดยฝ่ายบริหารของ STARK 
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6.4  อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ หน่วย 
ส าหรับงวดปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.96 0.95 0.90 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.59 0.55 0.55 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.03 0.01 0.09 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 2.57 2.46 2.50 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 140.27 146.32 143.86 
อตัราหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 1.74 1.66 1.63 
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 207.33 216.76 220.48 
อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 3.58 3.16 3.01 
ระยะเวลาขายสินคา้ วนั 100.67 114.09 119.54 
วงจรเงินสด วนั 33.61 43.65 42.93 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร     
อตัราก าไรขั้นตน้ % 13.03 11.99 12.26 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 7.15 6.38 7.80 
อตัราก าไรอื่น % 0.94 1.26 0.72 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 33.54 14.54 96.47 
อตัราก าไรสุทธิ % 3.63 3.51 2.94 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 28.85 29.10 23.55 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 3.14 3.12 2.76 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 19.54 21.16 19.64 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.87 0.89 0.94 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 8.18 8.47 6.89 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย1 เท่า 2.11 1.35 3.25 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั1 เท่า 0.25 0.08 0.54 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้น2 เท่า 1.17 1.08 5.27 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 1.54 1.66 2.05 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % - - - 

หมายเหตุ :     1 กรณีค านวณตามสูตรการค านวณของส านกังาน ก.ล.ต. 
      2กรณีค านวณตามสูตรการค านวณตามสัญญาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน โดยใชข้อ้มูลทางการเงินจากงบการเงินของบริษทั เฟ้ลปส์  
           ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (PDILT) เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีสัญญาเงินกูย้ืม 
                        ก าหนด 
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7. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
7.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“STARK”) เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company) ท่ีถือหุ้นหลกัในบริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั ท่ีด าเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจ
ผลิตและจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้า โดยมีตวัน าไฟฟ้าเป็นโลหะ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ทองแดงและอลูมิเนียม โดย
รายได้หลกัของ STARK คือ รายได้จากการขาย คิดเป็นร้อยละ 98.90 ร้อยละ 98.50 ร้อยละ 99.11 และร้อยละ 98.55 ของ
รายไดร้วมในปี 2559-2561 และไตรมาส 2 ปี 2562 

รายไดร้วมของ STARK ในงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 5,173.26 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 995.32 ลา้น
บาท จากงวดเดียวกนัของปี 2561 ท่ีเท่ากบั 4,177.94 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23.82 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้น
ของรายไดจ้ากการขายสินคา้ในกลุ่มลูกคา้รายย่อย ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจากนโยบายการขยายกลุ่มลูกคา้และช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีเร่ิมด าเนินการตั้งแตปี่ 2561 

รายไดร้วมของ STARK ในงวดปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 10,513.98 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,602.63 
ลา้นบาท จากงวดเดียวกันของปี 2560 ท่ีเท่ากับ 7,911.34 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32.90 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากการขายสินคา้ จากนโยบายการขยายกลุ่มลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่ายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้รายยอ่ยซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ (Mass Market) 

รายไดร้วมของ STARK ในงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 7,911.34 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1,114.55 ลา้น
บาท จากงวดเดียวกนัของปี 2559 เท่ากบั 6,796.79 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.40 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
รายไดจ้ากการขายสินคา้ของSTARK ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากนโยบายและการลงทุนของภาครัฐ ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาชนบทและ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า เป็นตน้ 

ก าไรสุทธิของ STARK ส าหรับในไตรมาส 2 ปี 2562 STARK มีก าไรสุทธิเท่ากบั 134.04 ลา้นบาท ลดลง 23.38 ลา้น
บาทจากงวดเดียวกนัของปี 2561 จ านวน 157.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.85 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายพิเศษใน
การปรับโครงสร้างธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษา และค่าด าเนินการต่างๆ เป็นตน้ 

ก าไรสุทธิของ STARK ส าหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินเสมือนรวมธุรกิจแบบ
ยอ้นกลบั เท่ากบั 309.48 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 31.44 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 11.31 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากตน้ทุนจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั ซ่ึงเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นคร้ังเดียว ณ วนัท่ีเกิดการรวมธุรกิจ จ านวน 78.01 
ลา้นบาท ทั้งน้ี หากพิจารณาก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของ STARK โดยไม่รวมตน้ทุนจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั
ดงักล่าว พบว่า ในปี 2561 STARK มีก าไรสุทธิ เท่ากบั 387.49 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จ านวน 109.45 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 39.37  

ก าไรสุทธิของ STARK ส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 278.04 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 31.40 ลา้น
บาท จากงวดเดียวกนัของปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.73 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของรายไดจ้ากการขาย 
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7.2 ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยร์วม ณ ส้ินงวดปี 2559 ถึงปี 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากบั 7,849.23 ลา้นบาท 10,000.68 ลา้น
บาท 12,403.06 และ 11,690.23 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสินทรัพยห์ลกั ประกอบดว้ย ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าความนิยม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.16 ถึงร้อยละ 90.82 ของสินทรัพยร์วม ณ 
ส้ินงวดปี 2559-2561 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 712.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.75 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากลูกหน้ีการค่าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและเงินให้
กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีลดลงจากการท่ีลูกหน้ีช าระหน้ีแก่บริษทัครบตามจ านวนแลว้ 

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึ้ น 2,402.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.02 จาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน จ านวน 930.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.97 
และสินค้าคงเหลือ จ านวน 645.87 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้ นดังกล่าวเป็นเพ่ิมขึ้ นจากการ
ด าเนินงานปกติ สอดคลอ้งกบัการเติบโตของรายไดข้อง STARK อีกทั้ง STARK ไดมี้การลงทุนเคร่ืองจกัรและสินทรัพยถ์าวร
เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ส่งผลให้ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
ของ STARK ณ ส้ินปี 2561 เพ่ิมขึ้นจ านวน 239.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.79 ของมูลค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – 
สุทธิ ของ STARK ณ ส้ินปี 2560 

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมขึ้ น 2,151.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.41 จาก ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน จ านวน 1,224.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
55.06 และสินคา้คงเหลือ จ านวน 1,078.14 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.95 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นดงักล่าวเป็นเพ่ิมขึ้นจากการ
ด าเนินงานปกติ สอดคลอ้งกบัการเติบโตของรายไดข้อง STARK 

หน้ีสินรวม ณ ส้ินงวดปี 2559 ถึงปี 2561 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เท่ากบั 6,994.37 ลา้นบาท 8,944.58 ลา้นบาท 
10,831.15 ลา้นบาท และ 10,202.14 ล้านบาท ตามล าดบั โดยหน้ีสินรวมส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ี
หมุนเวียนอื่น เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  เท่ากบั 10,202.18 ลา้นบาท ลดลง 628.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 จาก
หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามก าหนด
ช าระปกติในสัญญา 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 10,831.15 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,886.57 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
21.09 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้ในส่วนของเจา้หน้ีค่าซ้ือโลหะน าไฟฟ้า
ประเภททองแดงและอลูมิเนียม จ านวน 1,410.98 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินงานปกติ สอดคลอ้งกบัการเติบโต
ของรายไดข้อง STARK และการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยในปี 2561 STARK ไดมี้การกูย้ืมเงิน
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เพ่ิมเติมโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือ Refinance จากเงินกูร้ะยะส้ันมาเป็นระยะยาว เพ่ือใชช้ าระหน้ีท่ีมีกบับริษทัย่อย และเพ่ือ
ลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 8,944.58 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1,950.21ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.88 
จากหน้ีสินรวม จ านวน 6,994.37 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้ใน
ส่วนของเจ้าหน้ีค่าซ้ือโลหะน าไฟฟ้าประเภททองแดงและอลูมิเนียม จ านวน 1,526.79 ล้านบาท ซ่ึงเป็นเพ่ิมขึ้นจากการ
ด าเนินงานปกติ สอดคลอ้งกบัการเติบโตของรายไดข้อง STARK เช่นเดียวกบัการเพ่ิมขึ้นในปี 2561 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินงวดปี 2559 ถึงปี 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 STARK มีส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากับ 
854.86 ลา้นบาท 1,056.10 ลา้นบาท 1,571.91 ลา้นบาท และ 1,488.05 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ลงลง 83.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.33 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรสุทธิตามการด าเนินงานปกติ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึ้น 515.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.84 จาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรสุทธิตามการด าเนินงานปกติของ STARK และผลจากการรวมธุรกิจ จะส่งผลให้ 
STARK จะมีทุนจดทะเบียน จ านวน 22,823.21 ลา้นบาท และมีส่วนต ่ามูลค่าหุ้นสามญัและส่วนปรับปรุงทุนจากการซ้ือธุรกิจ
แบบยอ้นกลบั จ านวน 22,224.71 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้นสุทธิ เท่ากบั 515.81 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมขึ้ น 201.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.54 จาก ณ วนัท่ี31 
ธนัวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรสุทธิตามการด าเนินงานปกติ 

 
7.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของ STARK ในงวดปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับร้อยละ 28.85 ร้อยละ 29.10 และร้อยละ 
23.55 ตามล าดบั 

STARK มีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 0.96 เท่า 0.95 เท่า และ 0.90 เท่า ณ ส้ินงวดปี 2559 ถึงปี 2561 ตามล าดบั  

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้ืม
ระยะยาวบางส่วน ภายใตว้งเงินกูย้ืม 2,400.00 ลา้นบาท และ 1,050.00 ล้านบาท ของ STARK ถูกจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 
เน่ืองจากการท่ีบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดในสัญญาเงินกู้ได ้
อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 PDITL ไดรั้บหนงัสือผ่อนผนัยกเวน้การปฏิบติัตามเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนทาง
การเงินส าหรับเงินกูย้ืมดงักล่าว และจะถูกจดัประเภทตามปกติในการจดัท างบการเงินส าหรับงวดการเงินถดัไป 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยปรับปรุงรายการหน้ีสินหมุนเวียนส่วนวงเงิน 
2,400.00 ลา้นบาทและ 1,050.00 ลา้นบาท กลบัไปเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนตามปกติ STARK จะมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 
2561 เท่ากบั 1.09 เท่า ซ่ึงดีขึ้นจากปี 2560 เน่ืองจากผลการด าเนินงานท่ีเติบโตขึ้นของ STARK ในช่วงปี 2561 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดย
เป็นผลมาจากการด าเนินงานปกติของ STARK 

STARK มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) ณ ส้ินงวดปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 8.18 เท่า 8.47 
เท่า และ 6.89 เท่า ตามล าดบั 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจระหว่าง TAH2 และ SMM ทั้งน้ี เม่ือพิจารณา
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวมของ TAH2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 10.63 เท่า เพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของระยะเวลาจ่ายช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ การเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มเงินจากสถาบนั
การเงิน บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และอื่นๆ เช่น หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ เป็นตน้ 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของระยะเวลาจ่ายช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ การเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และอื่นๆ เช่นเดียวกบัปี 2561 

 
8. ภาวะอุตสาหกรรม 
8.1    ภาวะอุตสาหกรรมสายไฟ 

ตลาดสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลทัว่โลกมีมูลค่า 1.86 แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณ 5.93 ลา้นลา้นบาท 
ในปี 2560 โดยสถาบนัวิจยั Transparency Market Research และ Grand View Research คาดการณ์ว่า ตลาดสายไฟฟ้าและสาย
เคเบิ้ลจะเติบโตเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 4.1 และ 6.4 ต่อปี ในช่วง 2561 ถึง 2568 โดนการเติบโตดงักล่าว จะท าให้มูลค่าตลาดอยู่ท่ี 
2.36 และ 3.13 แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 7.52 และ 9.97 ลา้นลา้นบาท ในปี 2568 ซ่ึงปัจจยัสนับสนุนการเติบโต
ของตลาดสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก การขยายตัวของเขตเมือง การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ความตอ้งการการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ และการเพ่ิมการลงทุนในระบบโครงข่าย
ส าหรับส่งไฟฟ้าอจัฉริยะแบบครบวงจร เป็นตน้ 

ขอ้มูลทางสถิติในอดีตยงัไดแ้สดงการเติบโตของตลาดสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการ
เติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) สถาบนั International Monetary Fund (IMF) 
คาดมูลค่าการเติบโตของ GDP ทัว่โลกในปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 3.7 ซ่ึงภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN-5) อนัไดแ้ก่ 
ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ จะมีการเติบโตของ GDP เฉล่ียท่ีร้อยละ 5.2 ในปี 2562 โดยการ
คาดการณ์การเติบโตดงักล่าวมีมูลค่าสูงสุดรองจากประเทศอินเดีย  (ร้อยละ 7.4) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ร้อยละ 6.2) 
ดงันั้น ตลาดสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัมีโอกาสในการขยายตวัเพ่ิมขึ้นจากปัจจยัพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวขอ้งเช่น การบริโภคของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ การลงทุนจากภาคเอกชน และการลงทุนจากภาครัฐ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้ามีส่วนเก่ียวข้องหลักในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชน และระบบโทรคมนาคม 
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ดังนั้นปัจจัยด้านกลไกตลาดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ PDTIL จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ด้วยเหตุน้ีการ
วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของ PDITL มีรายละเอียดดงัน้ี 

• ภาวะอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 
จากการเติบโตของประชากรทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทย ท าให้เกิดการขยายตวัของเขตเมืองและความตอ้งการการใช้

พลงังานไฟฟ้ามากขึ้นในเขตเมืองใหม่ ทั้งเพ่ือการด ารงชีพส าหรับภาคครัวเรือนและการด าเนินกิจกรรมทางการคา้ส าหรับภาค
ธุรกิจทั้งเพ่ือการด ารงชีพส าหรับภาคครัวเรือนและการด าเนินกิจกรรมทางการคา้ส าหรับภาคธุรกิจ ตวัเลขทางสถิติดา้นอุปสงค์
เปิดเผยโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่าความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดในระบบปี 2561 อยู่ท่ี 26,672.20 เมกะ
วตัต์ต่อวนั ซ่ึงเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 88 จากปี 2541 โดยอุปสงค์ดังกล่าวส่งผลต่อเน่ืองให้ตอ้งมีการเติบโตของอุปทานตามมา  
ปัจจุบนัภาครัฐไดมี้การประกาศแผนพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกฟผ.ไดมี้การติดตามการใชพ้ลงังานและก าลงัการผลิตให้
เพียงพอต่อการใชง้านดว้ย รวมทั้งกฟผ. ยงัคงด าเนินการขยายก าลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ือง และพฒันาระบบส่งไฟฟ้าให้มีความ
เสถียรมากย่ิงขึ้น รวมถึง ขอ้มูลจากแผนกวิจยัหลกัทรัพยก์รุงศรีอยุธยาระบุว่าในช่วง  10 ปีท่ีผ่านมา ความตอ้งการใช้ไฟฟ้า
ภายในประเทศต่อปีเติบโตท่ีอตัราร้อยละ  3.5 ต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 1.1 เท่าของอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  (GDP 
Growth) ต่อปีในช่วงเวลาดงักล่าว  

ทั้งน้ีมูลค่าตลาดการผลิตสายไฟฟ้าภายในประเทศคาดว่าจะเติบโตไดม้ากกว่าอตัราการเติบโตของความตอ้งการใช้
ไฟฟ้าภายในประเทศ เน่ืองจากมีปัจจยัความตอ้งการ ใชไ้ฟฟ้าภายนอกประเทศท่ีมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึ้นดว้ยเช่นกนั โดย
ขอ้มูลจาก IEA (International Energy Agency) คาดการณ์ว่าความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะ
เติบโตถึงร้อยละ 3.7 ต่อปี (ในช่วงปี 2559 – 2583) หรือคิดเป็นสองเท่าของค่าเฉล่ียทัว่โลก โดยสาเหตุหลกัมาจากการขยายตวั
ของเมือง การเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าต่อประชากร 

 ปัจจุบนั กฟผ. ด าเนินกิจการดา้นพลงังานภายใตก้ารก ากบัดูแลกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั โดยธุรกิจหลกัคือ
การผลิต จดัให้ไดม้า และจ าหน่ายพลงังานให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผูใ้ช้ไฟฟ้าตาม
กฎหมายก าหนดและประเทศใกลเ้คียง พร้อมทั้งธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการไฟฟ้าภายใตก้รอบพระราชบญัญติั กฟผ. โด
ยกฟผ. ไดผ้ลิตไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าของกฟผ. ทั้งส้ิน 47 แห่ง รวมก าลงัการผลิต 16,071.13 เมกะวตัต ์ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อน  3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  6 แห่ง  โรงไฟฟ้าพลังน ้ า 24 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  (ลม 
แสงอาทิตย ์ความร้อนใตพ้ิภพ) 9 แห่ง โรงไฟฟ้าดีเซล 4 แห่ง และโรงไฟฟ้าอ่ืน ๆ 1 แห่ง นอกจากน้ี กฟผ. ยงัรับซ้ือไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  12 ราย รวมก าลังผลิต 14,948.50 เมกะวตัต์ และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวมก าลังผลิต 
7,536.02 เมกะวตัต์ รวมทั้งรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศมาเลเซีย รวมก าลงัผลิต 3,877.60 เมกะวตัต ์ 

นอกจากน้ี กฟผ. ด าเนินการจดัส่งไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอ่ืนผา่นระบบ
ส่งไฟฟ้าของกฟผ. ซ่ึงมีโครงข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ ท่ีระดบัแรงดนั 500 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต ์132 กิโลโวลต ์115 กิโล
โวลต์ และ 69 กิโลโวลต์ เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าท่ีรับซ้ือโดยตรงจาก กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ซ่ึงน าไปจ าหน่าย
ให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในประเทศต่อไป นอกจากน้ี กฟผ. ยงัจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบา้นดว้ย ไดแ้ก่ สปป.ลาว 
ด้วยระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน  115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ และประเทศมาเลเซีย ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง 
(HVDC) 300 กิโลโวลต ์ 
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กฟผ.ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลแผนการขยายแหล่งผลิตไฟฟ้าตามแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2558 – 2579 
หรือ Power Development Plan (PDP) 2015 โดย ณ ปัจจุบนั กฟผ.ไดรั้บการอนุมติัก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าหลกัในช่วงปี 2562 – 
2565 ทั้งส้ิน 7,390 เมกะวตัต์ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน โรงไฟฟ้าพระนครใตท้ดแทน โรงไฟฟ้าวงัน้อยทดแทน 
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบ่ี  โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา และโรงไฟฟ้าทดแทนพระนครใต้
ทดแทน ซ่ึงอยู่ในเขต 5 จงัหวดั นอกจากน้ี กฟผ.ยงัมีโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนอีก 2 โครงการ ในช่วงปี 
2562 – 2563 ซ่ึงไดแ้ก่ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าบา้นจนัเดย ์ก าลงัการผลิตรวมทั้ง
ส้ิน 378 เมกะวตัต์ นอกจากแผนการการก่อสร้างและพฒันาโรงไฟฟ้าทั่วประเทศแล้วนั้น กฟผ.ยงัอยู่ระหว่างการด าเนิน
โครงการขยาย ปรับปรุง และพฒันาระบบส่งไฟฟ้าจ านวน 16 โครงการ ท่ีคาดว่าจะแลว้เสร็จในช่วงปี 2562 – 2576 วงเงิน
ลงทุนทั้งส้ินประมาณ 328,970 ลา้นบาท โครงการระบบส่งไฟฟ้าท่ีไดรั้บอนุมติแลว้ รอด าเนินการอีก 4 โครงการ คาดว่าจะ
แลว้เสร็จในช่วงปี 2563 – 2567 มูลค่าวงเงินลงทุนประมาณ 37,486 ลา้นบาท และโครงการระบบส่งไฟฟ้าอีก 3 โครงท่ีรอการ
อนุมติั ดว้ยวงเงินโครงการประมาณ 10,000 ลา้นบาท ท่ีคาดว่าจะแลว้เสร็จในช่วงปี 2565 – 2567  
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีใชอ้ยูใ่นระบบปัจจุบนั  
 
• ภาวะอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก  

การพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและยงัเกิดการกระตุน้การใชง้านพลงังาน
ภายในโลกเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยการใชพ้ลงังานดงักล่าวเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรโลก  การขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจใหม่และการเขา้ถึงเทคโนโลยี ท าให้การใชพ้ลงังานรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองไดท้นัต่อความตอ้งการใชง้าน
ทัว่โลก นอกจากน้ี การผลิตพลงังานรูปแบบเดิมท าให้เกิดความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดก๊าซ
เรือนกระจก ดังนั้นการใช้พลังงานทางเลือกจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในปัจจุบัน เช่น พลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์ชีวมวล ก๊าซชีวภาพและพลงังานลม เป็นตน้  

เอ็กซอนโมบิล (Exxon Mobil) คาดว่าการใช้พลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตยใ์นการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเติบโต
อย่างรวดเร็ว โดยขยายตวัประมาณร้อยละ 400 และมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นสามเท่าภายในปี 2583 ซ่ึงจะช่วยให้ลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดจากการผลิตไฟฟ้ารูปแบบเดิมไดม้ากกว่าร้อยละ 30  

ส าหรับในประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตยไ์ทย  คาดการณ์ปี 2562 จะมีการลงทุนติดตั้ง Solar 
Rooftop หรือการเก็บพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาท่ีอยู่อาศยัในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน  ประมาณ 700 ถึง 1,000 เมกะ
วตัต ์คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 21,000 ถึง 30,000 ลา้นบาท เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ยงัมีอตัรา
ต ่ากว่าราคาไฟฟ้าขายปลีก จึงมีแนวโน้มให้ภาคธุรกิจท าการติดตั้งเพ่ือลดภาระตน้ทุนดา้นน้ีมากขึ้น นอกจากน้ี เป้าหมายการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ระบุ
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจะอยู่ในช่วงร้อยละ  15 – 20 ภายในปี 2579 ซ่ึงเติบโตจากตัวเลขส้ินปี 2557 ท่ี
สัดส่วนร้อยละ 9.87  

โดยการขยายตวัของก าลงัการผลิตพลงังานทางเลือก จะยงัผลให้ความตอ้งการสายไฟฟ้าส าหรับส่งกระแสไฟฟ้าจาก
แหล่งผลิตไฟฟ้าพลงังานทางเลือกไปเก็บหรือไปใช้งานเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกนั โดยการเลือกสายไฟฟ้ามาเป็นส่วนประกอบของ
ระบบไฟฟ้านั้น ถือเป็นส่ิงส าคญัเช่นกนั ซ่ึงสายไฟฟ้าท่ีเหมาะสม เช่น สายไฟฟ้าทองแดงเคลือบดีบุก และท าการหุ้มฉนวนให้
สามารถทนความร้อนไดสู้ง เป็นตน้ ส่งผลให้บริษทัที่ผลิตสายไฟ (รวมถึง PDITL) มีโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น  
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• ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  
ภาคอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวมมีมลูค่าตลาดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Price หรือ GDP) ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ท าใหเ้กิดการหมุนเวียนของเมด็เงินในระบบจ านวน
มาก รวมทั้งเกิดการจา้งงาน การเพ่ิมรายได ้และยงัเช่ือมโยงไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 
ธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพยน้ี์จะช่วยให้เกิดความตอ้งการการใชง้าน
สายไฟฟ้าส าหรับอาคารเพ่ิมขึ้น 

ภาวการณ์เติบโตของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นภาพรวมยงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถแสดงขอ้มูลภาวะอุตสาหกรรม
ภายใตภ้าคอสังหาริมทรัพยเ์ป็น 4 ประเภทยอ่ยของอสังหาริมทรัพยด์งัน้ี  

1.  อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือส านักงานให้เช่า  
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารส านกังานให้เช่ามีการกระจุกตวัอยู่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลกว่าร้อยละ  

80 ซ่ึงจะอยู่ในบริเวณศูนยก์ลางทางธุรกิจและใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร  (Central business District หรือ CBD) ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งท่ีใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น ศูนยก์ารคา้ โรงแรม ท่ีพกัอาศยัระดบับน การคมนาคม และระบบขนส่งสาธารณะ 
เช่นย่านสาทร สีลม และสุขุมวิทตอนตน้ เป็นตน้ โดยการลงทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทน้ีมกัจะเป็นลกัษณะอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่ สามารถเสนอให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายหลาย และเจา้ของโครงการจะมีการจดัเตรียมสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่า เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ลิฟต์ และท่ีจอดรถเป็นต้น ปัจจุบัน ความต้องการพ้ืนท่ี
ส านกังานนั้น มาจากทั้งบริษทัไทยและบริษทัขา้มชาติท่ีเขา้มาตั้งส านกังานในประเทศไทย โดย Cushman & Wakefield และ
แผนกวิจยัหลกัทรัพยก์รุงศรีอยุธยาแสดงอตัราการเช่าพ้ืนท่ี (Occupancy Rate) ในเขต CBD ของกรุงเทพมหานครอยู่ท่ีร้อยละ 
92.4 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียอตัราการเช่าพ้ืนท่ีของเมืองอ่ืนในเขตเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 83.3) 

2. อสังหาริมทรัพย์ประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่  
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทร้านคา้ปลีกสมยัใหม่น้ี ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้ (Department Store) ดิสเคาน์สโตร์ (Discount 

Store/Hypermarket/Supercenter) ซูปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Store/Express/Mini Mart) 
และ ร้านค้าสินค้าเฉพาะอย่าง  (Specialty Store) จากข้อมูลโดยแผนกวิจัยหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยาได้แสดงข้อมูลด้าน
ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ว่า ตั้งแต่ปี 2560 ผูป้ระกอบไดมี้การลงทุนเปิดสาขาใหม่ ลงทุนขยายและปรับปรุงสาขา
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีคา้ปลีกใหม่รองรับก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีปรับตวัดีขึ้น ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย ขอ้มูลเชิง
สถิติระบุในปี 2560 พ้ืนท่ีคา้ปลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ิมขึ้น 3.3 แสนตารางเมตร เทียบกบัปี 2559 ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมขึ้นเพียง 1.3 ตารางเมตร  

แนวโน้มอุตสาหกรรมของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ถึงปี 2563 ทางแผนกวิจยัหลกัทรัพยก์รุงศรีอยุธยาไดค้าดการณ์การ
เติบโตอยู่ท่ีอตัราร้อยละ 4 ถึง 6 ต่อปี ซ่ึงไดแ้รงสนบัสนุนจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของไทยและก าลงัการซ้ือภาคครัวเรือน 
อยา่งไรก็ตามภาวะตลาดของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ยงัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงและมีแผนการเร่งขยายสาขาไปเมืองรองมากขึ้นเพ่ือ
ขยายฐานลูกคา้ โดยการลงทุนภายในประเทศนั้น ผูป้ระกอบการแนวโน้มขยายไปยงัพ้ืนท่ีท่ีไดมี้การลงทุนระบบคมนาคม
ขนส่ง พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) และแนวขอบประเทศเช่ือมต่อกบัประเทศเพื่อน
บา้น 

3. อสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัย  
จากขอ้มูล World Bank แสดงขอ้มูลอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัมีสัดส่วนสูงสุดประมาณ  2 ใน 3 ของมูลค่า

อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูมี่ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลกัคือ  คนไทย เน่ืองจาก
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ประเทศไทยมีการบังคบัใช้กฎหมายการเขา้ซ้ือและถือครองกรรมสิทธ์ิของชาวต่างชาติไดเ้ฉพาะโครงการอาคารชุด  และ
จะตอ้งถือครองไม่เกินร้อยละ 49 ของพ้ืนท่ีขายทั้งหมดของอาคารชุดนั้น ส่วนอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นบา้นเด่ียวและทาวน์เฮา้ส์ 
ชาวต่างชาติสามารถถือครองไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีเขม้งวดมากกว่า  

ปัจจุบันอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัใหม่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีมากกว่าร้อยละ  80 เป็น
โครงการท่ีพฒันาโดยผูป้ระกอบการ ซ่ึงผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัในเครือครอง
ส่วนแบ่งตลาดเกือบร้อยละ 80 ของจ านวนยูนิตและมูลค่าตลาดท่ีอยู่อาศยัเปิดใหม่  เน่ืองจากมีความสามารถในการบริหาร
ตน้ทุนไดดี้กว่าผูป้ระกอบการรายกลาง-เลก็ เช่น มีการซ้ือท่ีดินสะสมไวต้่อเน่ืองท าให้ท่ีดินรอการพฒันา (Land bank) ในมือมี
มากและมีตน้ทุนการพฒันาโครงการต ่ากว่า อีกทั้งสามารถพฒันาท่ีดินพร้อมกนัหลายโครงการท าให้เกิดการประหยดัต่อขนาด 
(Economies of scale) นอกจากน้ี ยงัมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจท าให้ไดรั้บความเช่ือถือ โดยในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ท่ีอยู่
อาศยัใหม่ รูปแบบโครงการแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  มีสัดส่วนสูงกว่าโครงการ
แนวราบหรือบา้นเด่ียวและทาวน์เฮาส์ ซ่ึงเป็นผลจากราคาท่ีดินท าเลท่ีมีศกัยภาพปรับขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและมีพ้ืนท่ีเหลือนอ้ยลง 
รวมทั้งไดมี้การขยายการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัตามการขยายแนวเส้นทางรถไฟฟ้าอีกดว้ย 

4. อสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรม  
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) คือธุรกิจจดัสรรท่ีดินเพือ่การขายหรือใหเ้ช่าส าหรับประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยผูด้  าเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมมกัจะมีการใหบ้ริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แก่ผูซ้ื้อหรือผูเ้ช่าท่ีดินเพ่ือด าเนินการโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบป้องกนัน ้าท่วม และระบบ
บ าบดัน ้าเสียส่วนกลาง เป็นตน้  

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้นไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย 
การเมืองภายในประเทศ กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑต์่างๆท่ีสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรม การให้สิทธิพิเศษเพ่ิมเติมแก่นกัลงทุน
ในนิคมอุตสาหกรรม นโยบายของบริษทัขา้มชาติในการกระจายฐานการผลิตการและการลงทุนมายงัประเทศไทย โดยแผนก
วิจัยหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยาได้คาดการณ์การฟ้ืนตัวของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ว่าพ้ืนท่ีขายหรือให้เช่าภายในนิคม
อุตสาหกรรมจะเพ่ิมขึ้นเป็น 3.5 ถึง 4 พนัไร่ต่อปี ภายในปี 2563 เทียบกบั 2 ถึง 3 พนัไร่ต่อปี ในช่วงปี 2558 ถึง 2560 รวมถึง
คาดว่าการเปิดพ้ืนท่ีใหม่ของผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมขึ้นเช่นกนั ซ่ึงในเดือนกนัยายน 2561 การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยขอ้มูลนิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยจ านวน 55 แห่ง ใน 16 จงัหวดั เป็น
นิคมท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาจ านวน 7 แห่ง รวมพ้ืนท่ี 16,056 ไร่ ตวัอย่างเช่น (1) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบงั ชลบุรี 
700 ไร่ (2) นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง ปราจีนบุรี 2,000 ไร่ (3) นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา สมุทรปราการ 649 ไร่ (4) นิคม
อุตสาหกรรมอุบลราชธานี 2,303 ไร่ เป็นตน้ นอกจากน้ีการเดินหน้ามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ ใน
โครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมอย่างเต็มรูปแบบยงัช่วยให้อสังหาริมทรัพยป์ระเภทนิคมอุตสาหกรรม
เติบโตมากย่ิงขึ้น โดยพ้ืนท่ีหลกัท่ีไดรั้บประโยชน์จากมาตรการดงักล่าวคือภาคตะวนัออกของประเทศไทย เน่ืองจากในพ้ืนท่ี
ภาคตะวนัออกนั้น อยูร่ะหว่างด าเนินการหลายโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการสนามบินอู่ตะเภา โครงการท่าเรือแหลมฉบงั 
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมต่อ 3 สนามบิน และโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 3 เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การขยาย
พ้ืนท่ีในเขตภาคตะวนัออกอาจมีขอ้จ ากดัจากปัจจยับางอย่าง เช่น ความล่าช้าของการด าเนินโครงการภาครัฐ การบงัคบัใช ้
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และการปรับเพ่ิมขึ้นของราคาท่ีดิน เป็นตน้ 
• ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละพลังงานน ้ามันและก๊าซธรรมชาต ิ 
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เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีกระบวนการผลิตซับซ้อน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่
ตน้น ้ าซ่ึงคือการผลิตวตัถุดิบตั้งต้น อนัได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท (ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากโรงแยกก๊าซ) และ แนฟทา 
(ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากโรงกลัน่น ้ ามนั) ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ และขั้นกลาง จนกระทัง่อุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีขั้นปลายท่ีจะไดผ้ลิตภณัฑอ์อกมาเพ่ือใชง้าน ไดแ้ก่ เมด็พลาสติก เส้นใยและยางสังเคราะห์ และสารเคลือบผิวและกาว  
ความซับซ้อนของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีส่งผลให้พ้ืนท่ีการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีจ าเป็นตอ้งตั้งใน
สถานท่ีท่ีมีความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค รวมถึงระบบโครงสร้างภายในตอ้งมีการวางแผนระบบการด าเนินงานหรือระบบ
ไฟฟ้าท่ีปลอดภยั ในส่วนของระบบไฟฟ้านั้น สายไฟฟ้าท่ีถูกเลือกใชง้านควรเป็นสายไฟฟ้าท่ีตอบสนองความตอ้งการการใช้
งานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งดา้นคุณสมบติัเฉพาะและคุณภาพของสายไฟฟ้าระดบัสูง  

สถานการณ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีโลกคาดการณ์โดย Information Handling Service (IHS) จะยงัคงมีการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองในอนาคต โดยภายในปี 2565 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ซ่ึงเพ่ิมขึ้น
จากมูลค่าตลาดราว 7 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ  ในปี  2560 นอกจากน้ีข้อมูลเชิงสถิติแสดงในปี  2560 ความต้องการ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 และก าลงัการผลิตภายในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 5.4 เช่นกนั ทาง
แผนกวิจยัหลกัทรัพยก์รุงศรีอยธุยาระบุการเติบโตของความตอ้งการปิโตรเคมีโลกในช่วงปี 2562 และ 2563 จะอยูท่ี่ร้อยละ 4.5 
ต่อปี ในขณะท่ีการผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี 

ภาคอุปสงคข์องปิโตรเคมีโลกในปี 2560 แสดงขอ้มูลการใชง้านผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์สัดส่วนร้อยละ  28 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สัดส่วนร้อยละ  19 อุตสาหกรรมก่อสร้าง
สัดส่วนร้อยละ 14 และอุตสาหกรรมรถยนตสั์ดส่วนร้อยละ 12  

ในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยนั้น ขอ้มูลปี 2560 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีก าลงัการผลิต
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีประมาณ 32 ล้านตนั ถือเป็นผูผ้ลิตอนัดบั 1 ของอาเซียน และอนัดบั 16 ของโลก ซ่ึงมีผูผ้ลิตรายใหญ่
จ านวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มปตท. (PTT Group)(1) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 54 และกลุ่มซีเมนต์ไทย (SCG Group)(2) คิดเป็น
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 29 ในดา้นอุปสงคปี์ 2560 ของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีภายในประเทศ มีการฟ้ืนตวัและเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 
4.7 ซ่ึงอุปทานหรือการผลิตปิโตรเคมีไดเ้พ่ิมขึ้นเช่นกนัในปี 2560 ท่ีร้อยละ 3.8 การเติบโตน้ีเกิดจากการฟ้ืนตวัของภาคส่งออก
โดยเฉพาะสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ และการฟ้ืนตวัของภาคการเกษตร 

แผนการแสดงการเติบโตของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
• ภาวะอุตสาหกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือระบบขนส่งสาธารณะแบบรางท่ีทางภาครัฐด าเนินการลงทุนเพื่อช่วยลดปัญหา
การจราจรภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นทางเลือกหน่ึงของบริการขนส่งมวลชนพ้ืนฐาน ท่ีนอกเหนือจาก รถ
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โดยสารประจ าทาง รถไฟ และเรือโดยสาร โดยการด าเนินธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเอกชนของไทยจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บสัมปทานจากทางภาครัฐ โดยทางภาครัฐจะท าการพิจารณาผลประกอบการของผูป้ระกอบการเอกชนรายนั้นๆ รวมทั้ง
พิจารณาเง่ือนไขสัมปทานและขอ้ตกลงต่างๆ เช่น รูปแบบการลงทุนซ่ึงอาจเป็นการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
หรือท าการแยกส่วนการลงทุน รูปแบบการจดัสรรผลตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน เป็นตน้  

โดยในปัจจุบันมีผูรั้บผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐอยู่จ  านวน 3 รายได้แก่ (1) 
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration หรือ BMA) (2) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (Mass 
Rapid Transit Authority หรือ MRTA) และ (3) การรถไฟแห่งประเทศไทย (State Railway of Thailand หรือ SRT) ในขณะท่ีผู ้
ให้บริการภาคเอกชนไดแ้ก่ (1) บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System Public 
Company Limited หรือ BTS) (2) บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (Bangkok Expressway and Metro 
Public Company Limited หรือ BEM) และ (3) บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั (SRT Electric Train Company หรือ SRTET)การ
เดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายแรกของประเทศไทย เร่ิมตน้ให้บริการในช่วงปลายปี 2542 และมีการต่อขยายเพ่ิมเติม จน
ปัจจุบนัมีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้บริการทั้งส้ิน 5 สาย รวม 86 สถานี ซ่ึงครอบคลุมระยะทางทั้งหมด 109.55 กิโลเมตร ดงั
รายละเอียดดา้นล่างน้ี  

1. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สายสุขมุวิทหรือสายสีเขียวอ่อน รวมระยะทาง 34.83 กิโลเมตร 31 สถานี เดินทาง
จากสถานีหมอชิตถึงสถานีสมุทรปราการ  (ปี 2542 เปิดให้บริการ 17 สถานี ปี 2554 เปิดให้บริการ 5 สถานี ปี 2560 เปิด
ให้บริการ 1 สถานี และปี 2561 เปิดให้บริการ 8 สถานี)  

2. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สายสีลมหรือสายสีเขียวเขม้ รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร จ านวน 13 สถานี เดินทาง
จากสถานีบางหวา้ถึงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (ปี 2547 เปิดให้บริการ 7 สถานี และปี 2552 ถึง 2556 เปิดให้บริการส่วนต่อ
ขยาย 6 สถานี)  

3. รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลหรือสายสีน ้ าเงิน รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร จ านวน 18 สถานี เดินทางจาก
สถานีหวัล าโพงถึงสถานีบางซ่ือ (เปิดให้บริการในปี 2547)  

4. รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมหรือสายสีม่วง รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร จ านวน 16 สถานี เดินทางจาก
สถานีเตาปูนถึงสถานีคลองบางไผ่ (เปิดให้บริการ 15 สถานีในปี 2559 และเปิดให้บริการสถานีเตาปูนเพื่อเช่ือมรถไฟฟ้ามหา
นครสายฉลองรัชธรรมกบัสายเฉลิมรัชมงคลในเดือนสิงหาคม 2560)  

5. รถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือรถไฟฟ้าชานเมือง  รวมระยะทาง 28.5 กิโลเมตร จ านวน 8 สถานี 
เดินทางจากสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิ (เปิดให้บริการในปี 2553)  
 

ขอ้มูลเชิงสถิติท่ีเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์และขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งในปี  2560 แสดงรายละเอียด
ผูใ้ชบ้ริการเฉล่ียและการเติบโตจากปีก่อนหนา้ดงัน้ี  

1. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สายสีลมและสายสุขุมวิท มีผูใ้ช้บริการเฉล่ีย 715,294 คร้ังต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.5 จากปี 2559 โดยปริมาณผูใ้ช้บริการท่ีสูงกว่าเส้นทางอ่ืนนั้นเน่ืองมา จากเส้นทางเดินรถไฟฟ้าท่ีผ่านในกลางเมืองและ
เส้นทางธุรกิจ และเป็นเส้นทางท่ีเปิดให้บริการก่อนเส้นทางอ่ืนๆ  

2. รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีผูใ้ชบ้ริการเฉล่ีย 295,300 คร้ังต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7 จากปี 2559  
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3. รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม มีผูใ้ชบ้ริการเฉล่ีย 48,760 คร้ังต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.1 จากปี 2559 (เปิด
ให้บริการเดินรถคร้ังแรกเม่ือเดินสิงหาคม 2559 และเปิดใหบ้ริการส่วนต่อขยายเช่ือมสายฉลองรัชธรรมกบัสายเฉลิมรัชมงคล
เม่ือเดือนสิงหาคม 2560)  

4. รถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผูใ้ชบ้ริการเฉล่ีย 66,300 คร้ังต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2559  

แผนภาพแสดงจ านวนเท่ียวการเดินทางของผู้โดยสารในแต่ละผู้ให้บริการ 

อา้งอิงแผนกวิจยัหลกัทรัพยก์รุงศรีอยธุยา คาดการณ์ภายในปี 2563 จ านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีแนวโน้ม
ขยายตวัเพ่ิมขึ้น ตามการขยายตวัของท่ีพกัอาศยัตามแนวเส้นทางเดินรถไฟฟ้าหรือบริเวณใกลเ้คียง  ซ่ึงคาดว่าคอนโดมิเนียม
ตามเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะทยอยก่อสร้างเสร็จภายในปี 2563 ประมาณ 1.3 แสนยนิูต หรือประมาณ 
95,000 คน นอกจากน้ีแผนจากทางภาครัฐในการขยายเส้นทางและระยะทางของการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนยงัคง
เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองทั้งท่ีอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างและแผนขยายเพ่ิมเติมในอนาคต 

นอกจากน้ี จากแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐประมาณ 61 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 3.2 ลา้นลา้น
บาทภายในปี 2569 มีโครงการดา้นระบบขนส่งสาธารณะท่ีเซ็นสัญญาในปี 2560 ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าสายสีชมพู (มีนบุรี-แคราย) 
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-ส าโรง) รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-นครราชสีมา และรถไฟฟ้าทางคู่อื่นๆ และในช่วงปี 2561 
ถึง 2562 ยงัมีโครงการใหม่ท่ีเปิดใหป้ระกวดราคา เช่น ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ ดา้นตะวนัตก 
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมต่อ 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-นครราชสีมาเฟส 2/3 รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน-
ราษฎร์บูรณะ) และท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 3 เป็นตน้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการขยายตวัของระบบขนส่งสาธารณะจะยงัมีให้เห็น
ต่อเน่ืองในอนาคต และเป็นส่วนส าคญัในการเพ่ิมความตอ้งการสายไฟฟ้าท่ีส าหรับระบบขนส่งมวลชนและท่ีมีความปลอดภยั
สูงอีกดว้ย 
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เอกสารแนบ 2 : สรุปข้อมูลของบริษัท พนิวีล 2 จ ากดั 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 
ช่ือบริษัท : บริษทั พีนวีล 2 จ ากดั 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562104937 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company)ไดแ้ก่ บจก.

อดิสรสงขลา 
ที่ตั้งบริษัท : เลขท่ี 127 อาคารเกสร ทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี ซี.เอฟ ชั้นท่ี 23 ถนนราชด าริห์ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  
ทุนจดทะเบียน : 110,098,000 บาท จ านวน 1,100,980 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท 

(ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562) 
2. ประวัติความเป็นมา 
 บริษทั พินวลั 2  จ ากัด จดทะเบียนก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562  ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 100,000 บาท  
จ านวน 1,000หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเพ่ิมทุนเป็น 110,098,000 บาท จ านวน 1,100,980 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เม่ือวนัท่ี 
18 กรกฎาคม 2562 บริษทัประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ บจก. อดิสรสงขลา   

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บจก.อดิสรสงขลา
และบริษทัยอ่ย 

4. รายช่ือคณะกรรมการ 
 ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 พินวีล 2  มีคณะกรรมการบริษทัจ านวน 2 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

 ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 
2. นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย ์ กรรมการ 
ท่ีมา : บอจ. 5 (หนงัสือรับรองบริษทั ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562) 

 
5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 พินวีล2  มีรายช่ือผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
ล าดับ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมด 

1 บริษทั ทีมเอ โฮลดิ้ง จ ากดั* 1,100,978 99.9998 

2 นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 1 0.0001 

3 นางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย ์ 1 0.0001 
รวม 1,100,980 100.00 

หมายเหตุ : * นิติบุคคลท่ีนายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมด 
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6. ข้อมูลทางการเงินของ พนิวีล 2 
พินวีล 2  ยงัไม่มีการจดัท างบการเงินเน่ืองจาก บริษทัเพ่ิงจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 ไม่มีรายการ
หน้ีสินท่ีมีนยัส าคญัตั้งแต่การจดัตั้งบริษทัและภายหลงัการเขา้ถือหุ้นในอดิสร 

 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

 

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 1 

เอกสารแนบ 3 : สรุปข้อมูลของบริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั 
 
1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ช่ือบริษัท : บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั (ADS) 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905523000291 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษทัด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ 

1.ธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล (Manpower Service) 
2.ธุรกิจการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียม (Engineering 
Services) 
3.ธุรกิจการให้บริการเช่าสินทรัพย ์ 

ที่ตั้งบริษัท ส านักงานใหญ่ 
 
ส านักงานสาขา 1 
 
ส านักงานสาขา 2   
ส านักงานสาขา 3 

: เลขท่ี 39/5 หมู่ท่ี 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา 
จงัหวดัสงขลา 
เลขท่ี 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจตัร เขตจตุจตัร 
กรุงเทพมหานคร 
เลขท่ี 141/2 หมู่ท่ี 2 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 
เลขท่ี 174/1 หมู่ท่ี 5 ต  าบลปากน ้า อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 

ทุนจดทะเบียน : 110,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 110,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000.00 บาท (ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562) 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 110,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 110,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000.00 บาท (ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562) 

 
2. ประวัติความเป็นมา 

บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั (“อดิสร”) ก่อตั้งเม่ือปี 2523 ท่ีจงัหวดัสงขลา โดยธุรกิจเร่ิมแรกไดแ้ก่ การให้บริการดา้น
งานก่อสร้างทัว่ไป และต่อไปไดข้ยายการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล การ
ให้บริการเช่าสินทรัพย ์และการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม ซ่ึงท่ีผา่นมา อดิสรท่ีพฒันาการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ปี รายละเอียดท่ีส าคัญ 

2523 ก่อตั้งบริษทั อดิสรสงขลา จ ากัด เพ่ือด าเนินธุรกิจให้บริการด้านงานก่อสร้างทั่วไป โดยมี

บุคคลากรท่ีมีประสบการณ์ดา้นวิศวกรรม ดา้นเทคนิค และดา้นสถาปัตยกรรม 

2525 - เร่ิมธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล โดยจดัหารบุคลากรท่ีมีคุณสมบติั เช่น ช่างสี 

แรงงานฝีมือ ช่างเช่ือม พนักงานเก่ียวกบัคลงัสินคา้ ช่างเทคนิค และเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ

ความปลอดภยั เป็นตน้ ส าหรับลูกคา้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) 

- นอกจากน้ี อดิสรยงัให้บริการดา้นบริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม เช่น งานสร้าง

และประกอบ ช้ิน ส่ วน  (Fabrication) งาน สี  (Painting) และงานบ ารุ ง รักษ าต่ างๆ 
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ปี รายละเอียดท่ีส าคัญ 

(Maintenance) เป็นตน้ 

- ขยายธุรกิจสู่การ บริการดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล เช่น 

งานด้านกฎระเบียบเก่ียวกับการจ้างแรงงานทั้ งแรงงานไทยและแรงงานต่างประเทศ 

ตลอดจนการให้เช่าคลงัสินคา้และโกดงัส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการพ้ืนเก็บสินค่าต่างๆ เป็นตน้ 

2556 อดิสรได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001:2008 ด้าน  Quality Assurance จาก Bureau 

Verities Thailand เพ่ือให้ความมั่นใจกับลูกค้าในคุณภาพการให้บริการและการพัฒนา

บุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

2558 เปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นเป็นบริษทั ทีมเอ โฮลดิ้ง จ ากดั ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 109,998 หุ้น

หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจะทะเบียนช าระแลว้ของอดิสร 

กรกฎาคม 2562 เปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นภายใน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีแท้จริง 

(Ultimate shareholder) กล่าวคือ บริษทั พินวีล 2 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ทีมเอ 

โฮลดิ้ง จ ากัด ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท พินวีล 2 จ ากัด เข้าเป็นผูถื้อหุ้นจ านวน 

109,998 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจะทะเบียนช าระแลว้ของอดิสร 

 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โดยในปัจจุบนั อดิสร มีโครงสร้างรายได ้และการด าเนินธุรกิจหลกั ดงัต่อไปน้ี 

  
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 30 มิถุนายน 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทรัพยากรบุคคล 

772.96 82.01 869.69 80.43 1,282.73 86.07 639.18 86.23 

รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียม 

81.52 8.65 121.50 11.24 94.44 6.34 43.34 5.85 

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุน 

34.55 3.67 16.09 1.49 16.66 1.12 8.44 1.14 

รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - - 16.11 1.49 28.37 1.90 13.45 1.81 

รายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ 6.55 0.69 6.42 0.59 6.79 0.46 3.68 0.50 

รายไดอ่ื้น 46.91 4.98 51.46 4.76 61.29 4.11 33.14 4.47 

รวมรายได้ 942.50 100.00 1,081.27 100.00 1,490.26 100.00 741.23 100.00 
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(1) ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (Manpower services) 

อดิสรด าเนินธุรกิจให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลมามากกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้นบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

(Oil and gas) โดยเฉพาะบุคลากรท่ีต้องท างานบนแท่นผลิตปิโตรเลียม ซ่ึงต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมตามท่ีก าหนด โดยอดิสรไดพ้ัฒนาบุคลากรคุณภาพในหลากหลายลกัษณะงาน เช่น งาน

วิศวกรรม งานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม ตลอดจนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาแรงงานอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบัน อดิสรมี

แรงงานฝีมือมากกว่า 750 คน ท่ีให้บริการลูกคา้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญั ได้แก่ การให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การเป็นตัวกลางในการจดัหา

แรงงานเพื่อเขา้ท างานเป็นพนักงานของลูกคา้เอง (Recruiting services) การจดัหาแรงงานของอดิสรเพื่อให้บริการกบัลูกคา้ 

(Manpower services) และการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น การขออนุญาตท างานในประเทศไทยของแรงงานต่างชาติ (Visa and 

work permits) และบริการดา้นการบริการจดัการบญัชีเงินเดือน (Payroll services) เป็นตน้ 

การด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจะมีพนักงานประจ าเพียงบางส่วนเพื่อลดภาระการ
จดัหาแรงงาน โดยผูป้ระกอบการดังกล่าวจะจดัจา้งผูป้ระกอบท่ีให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลในการจดัหาพนักงานและ
แรงงาน เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตอ้งเน้นความต่อเน่ืองในการด าเนินการและความปลอดภยัเป็น
หลกั ดงันั้น พนักงานและแรงงานดา้นต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีความพร้อมท่ีสามารถจดัหาพนักงานไดท้ันท่วงที นอกจากน้ี 
พนกังานและแรงงานท่ีจะท างานบนแท่นขุดเจาะจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอบรมพิเศษทั้งดา้นความรู้และดา้นสภาพจิตใจ ดงันั้น 
ลกัษณะของสัญญาว่าจา้งจะเป็นในลกัษณะสัญญาประมาณ 2-3 ปี เพ่ือให้ทั้งลูกคา้และผูใ้ห้บริการสามารถปรับเปล่ียนจ านวน
พนกังาน ค่าจา้ง และสวสัดิการให้สะทอ้นการด าเนินการ ณ ช่วงเวลาต่างๆ  

ทั้งน้ี อดิสรไดเ้ขา้ท าสัญญาการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลกบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดย

สัญญาระบุให้คู่สัญญาดงักล่าวตอ้งเจรจาต่อรองเก่ียวกบั งบประมาณ จ านวนบุคลากร และเง่ือนไขอื่นๆ ทุก 2 ปี  ซ่ึงการเจรจา

ต่อรองคร้ังต่อไปจะเกิดขึ้นช่วงปลายปี 2562 โดยคู่สัญญาไดต้กลงการต่อสัญญาและอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ิมเติม โดยท่ีผ่าน

มา อดิสรไดใ้ห้บริหารดา้นทรัพยากรบุคคลแก่ผูป้ระกอบการรายดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ืองมากกว่า 30 ปี 

นอกจากน้ี อดิสรไดเ้ลง็เห็นว่า การจดัหาบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนั ดว้ยเหตุดงักล่าว อดิสรจึงไดส้ร้าง

พนัธมิตรและความสัมพนัธ์ท่ีดีกับสถาบันการศึกษาในจังหวดัสงขลาและพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ือลดความเส่ียงในการจัดหา

บุคลากร ตลอดจนเพื่อสร้างอาชีพให้กบัผูค้นในชุมชน โดยอดิสรจะเปิดรับสมคัรผูท่ี้สนใจเพื่อเขา้รับการอบรมและฝึกฝน

ทกัษะให้เป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ ตามลกัษณะงานท่ีลูกคา้ก าหนด นอกจากน้ี อดิสรมีแนวทางจดัหาบุคลากรดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การ

ประชาสัมพนัธ์ในงานดา้นแรงงาน (Roadshows) และการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีสนใจ เช่น เว็บไซต์จดัหางาน 

และส่ือสังคมออนไลน์ เป็นตน้ 

(1) ธุรกิจการให้บริการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียม (Engineering services) 

อดิสรให้บริการอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจปิโตรเลียม เช่น การให้บริการท าความสะอาดเรือและถงัน ้ ามนับนเรือ

(Vessel cleaning) การก่อสร้างช้ินงานและการติดตั้งช้ินงาน (Offshore construction services) และการซ่อมบ ารุง (Fabrication 

and maintenance services) เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้า ได้แก่ บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจปิโตรเลียม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าราย
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เดียวกบัลูกคา้ท่ีอดิสรให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมัน่ใจในคุณภาพบริการและคุณภาพผลงานของอดิสร โดยลกัษณะงาน

เป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละคร้ัง 

(2) ธุรกิจการให้บริการเช่าสินทรัพย์ (Property rental services) 

นอกจากการให้บริการนอกชายฝ่ัง (Off shore services) อดิสรยงัให้บริการเช่าสินทรัพย ์ได้แก่ คลงัสินค้าและ

อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร โดยคลงัสินคา้ตั้งอยู่ในท าเลท่ีไม่ไกลจากท่าเทียบเรือในจงัหวดัสงขลา เพ่ือสะดวกในการขนถ่าย

ส่ิงของต่างๆ โดยคลงัสินคา้ของอดิสรมีพ้ืนท่ีให้บริการเฉพาะพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ ประมาณ 82,000 ตารางเมตร โดยมีมาตรฐาน

การรักษาความปลอดภยัสินคา้ตลอด 24 ชัว่โมงเพ่ือสร้างมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ซ่ึงสินคา้รับฝากจะมีหลากหลายตั้งแต่สินคา้ทัว่ไป

จนถึงระดบัอุตสาหกรรม โดยสินคา้รับฝากส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองจกัรกลในอุตสาหกรรม นอกจากน้ี อดิสรยงัให้บริการให้

เช่าอุปกรณ์และเคร่ืองจักรต่างๆ เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือม กระเช้า ตูค้อนเทนเนอร์ สลิ ง เคร่ืองอดัอากาศ และ

เคร่ืองจกัรหนกั เป็นตน้ 

 
4. รายช่ือคณะกรรมการ 

 ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 ADS มีคณะกรรมการบริษทัจ านวน 2 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
 ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นางสาว ยสบวร อ ามฤต กรรมการ 
2.  นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ 
ที่มา : กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ 

ผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั นางสาว ยสบวร อ ามฤต ลงลายมือช่ือร่วมกบันายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทั 
 

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 ADS มีรายช่ือผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

 ช่ือ – นามสกุล หุ้น ร้อยละ 
1.  บริษทั พินวีล 2 จ ากดั  109,998 100.00 
2.  นายวนรัตน์ ตั้งคารวคุณ 1 0.00 
3.  นางปิยะชนก ตั้งคารวคุณ 1 0.00 
  110,000.00 100.00 
ที่มา : กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ 
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6. ข้อมูลทางการเงินของ ADS 
6.1        งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินส าหรับงวดปี/งวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ งบภายในฯ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.32 0.94 120.29 6.78 38.82 2.04 36.00 1.80 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 316.33 24.02 352.68 19.87 335.50 17.67 420.87 21.07 

ตน้ทุนการให้บริการรอรับรู้ 3.84 0.29 13.38 0.75 10.61 0.56 10.64 0.53 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 18.02 1.37 4.28 0.24 11.20 0.59 11.54 0.58 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4.72 0.36 2.56 0.14 2.41 0.13 2.20 0.11 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 355.22 26.97 493.19 27.79 398.55 20.98 481.25 24.10 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินฝากประจ าท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 2.03 0.15 2.05 0.12 2.06 0.11 2.07 0.10 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.51 0.04 0.51 0.03 0.51 0.03 0.51 0.03 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1.00 0.08 - - - - - - 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 650.03 49.36 872.73 49.18 1,059.13 55.77 1,055.90 52.87 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 192.44 14.61 186.99 10.54 179.74 9.46 176.51 8.84 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 30.75 2.33 81.46 4.59 61.96 3.26 51.31 2.57 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 82.67 6.28 132.11 7.44 191.65 10.09 223.89 11.21 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี 2.26 0.17 - - - - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - 5.63 0.32 5.63 0.30 5.63 0.28 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 961.68 73.03 1,281.48 72.21 1,500.67 79.02 1,515.82 75.90 

รวมสินทรัพย์ 1,316.90 100.00 1,774.67 100.00 1,899.22 100.00 1,997.07 100.00 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

 

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 6 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินส าหรับงวดปี/งวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ งบภายในฯ 

 ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 
หนี้สินหมุนเวียน         
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 140.00 10.63 210.00 11.83 268.00 14.11 318.00 15.92 
ตัว๋แลกเงิน 145.00 11.01 184.50 10.40 90.00 4.74 120.00 6.01 
หุ้นกู ้ 110.00 8.35 50.00 2.82 135.00 7.11 170.00 8.51 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 100.20 7.61 116.12 6.54 167.27 8.81 132.20 6.62 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 58.44 4.44 103.44 5.83 103.44 5.45 103.44 5.18 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - - 9.32 0.52 9.68 0.51 10.47 0.52 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12.60 0.96 9.13 0.51 9.93 0.52 10.56 0.53 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 566.24 43.00 682.51 38.46 783.32 41.24 864.67 43.30 

หนี้สินไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 194.42 14.76 383.59 21.61 283.46 14.93 232.27 11.63 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - - 42.92 2.42 33.24 1.75 27.65 1.38 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 7.65 0.58 8.07 0.45 13.60 0.72 13.60 0.68 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 5.32 0.30 3.87 0.20 3.14 0.16 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 202.06 15.34 439.90 24.79 334.16 17.59 276.66 13.85 

รวมหนี้สิน 768.31 58.34 1,122.41 63.25 1,117.48 58.84 1,141.33 57.15 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)         
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนเรือนหุ้น         
  ทุนจดทะเบียน  หุ้นสามญั 110,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท 110.00 20.05 110.00 6.20 110.00 5.79 110.00 5.51 
   หุ้นสามญั 110,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 
1,000.00 บาท    ช าระครบแลว้ 110.00 20.05 110.00 6.20 110.00 5.79 110.00 5.51 
ก าไรสะสม         

จดัสรรแลว้   
 

 
 

 
 

 
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 6.00 0.46 6.00 0.34 6.00 0.32 6.00 0.30 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 432.59 32.85 536.27 30.22 665.74 35.05 739.74 37.04 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 548.59 41.66 652.27 36.75 781.74 41.16 855.74 42.85 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,316.90 100.00 1,774.67 100.00 1,899.22 100.00 1,997.07 100.00 
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6.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินส าหรับงวดปี/งวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ งบภายในฯ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท   ร้อยละ 
รายได ้         

รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรบุคคล 

772.96 82.01 869.69 80.43 1,282.73 86.07 639.18 86.23 

รายไดจ้ากการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ปิโตรเลียม 

81.52 8.65 121.50 11.24 94.44 6.34 43.34 5.85 

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 34.55 3.67 16.09 1.49 16.66 1.12 8.44 1.14 

รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - - 16.11 1.49 28.37 1.90 13.45 1.81 

รายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ 6.55 0.69 6.42 0.59 6.79 0.46 3.68 0.50 

รายไดอ้ื่น 46.91 4.98 51.46 4.76 61.29 4.11 33.14 4.47 

รวมรายได้ 942.50 100.00 1,081.27 100.00 1,490.26 100.00 741.23 100.00 

ค่าใชจ้่าย         

ตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร
บุคคล 

663.40 70.39 753.12 69.65 1,091.87 73.27 536.69 72.41 

ตน้ทุนการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ปิโตรเลียม 

63.63 6.75 78.13 7.23 94.00 6.31 40.87 5.51 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

14.21 1.51 10.46 0.97 16.04 1.08 8.11 1.09 

ตน้ทุนการให้เช่า - - 9.04 0.84 22.73 1.53 11.37 1.53 

ตน้ทุนการให้เช่าอุปกรณ์ 2.20 0.23 3.07 0.28 1.55 0.10 0.27 0.04 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 0.06 0.01 0.06 0.01 0.05 0.00 0.01 0.00 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 47.31 5.02 51.20 4.73 49.17 3.30 20.70 2.79 

รวมค่าใช้จ่าย 790.81 83.91 905.08 83.71 1,275.41 85.58 618.02 83.38 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 

151.69 16.09 176.19 16.29 214.86 14.42 123.21 16.62 

ตน้ทุนทางการเงิน 40.22 4.27 44.54 4.12 50.76 3.41 30.66 4.14 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 111.47 11.83 131.65 12.18 164.09 11.01 92.55 12.49 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 22.28 2.36 27.98 2.59 34.62 2.32 18.55 2.50 

ก าไรสุทธิ 89.19 9.46 103.67 9.59 129.47 8.69 74.00 9.98 
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6.3 อัตราส่วนทางการเงิน 

  หน่วย 

งบการเงินรวมส าหรับงวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน  

2559 2560 2561 2562 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร           

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม % 6.65 6.69 7.03 3.80 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น % 18.62 17.27 18.06 9.04 

ผลตอบแทนจากการด าเนินงานตอ่รายไดร้วม % 11.83 12.18 11.01 19.42 

ผลตอบแทนจากก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม % 9.46 9.59 8.69 9.98 

อัตราส่วนสภาพคล่อง           

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า 0.63 0.73 0.51 0.56 

อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี เท่า 3.45 3.23 4.33 1.87 

อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี เท่า 2.42 3.13 4.40 2.34 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน           

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม เท่า 0.70 0.70 0.81 0.38 

อตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินงานต่อรายไดร้วม % 83.91 83.71 85.58 N/A 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน           

อตัราส่วนสินทรัพยร์วมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 2.4 2.73 2.43 2.33 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม เท่า 0.58 0.63 0.59 0.57 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 1.4 1.73 1.43 1.33 
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7. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ ADS 
7.1  ผลการด าเนินงาน 

บริษทัมีรายไดร้วมส าหรับปี 2559, 2560 และ 2561 จ านวน 942.50 ลา้นบาท 1,081.27 ลา้นบาท และ 1,490.26 ลา้น
บาทตามล าดบั และ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีรายไดร้วมจ านวน 741.23 ลา้นบาท ทั้งน้ีรายไดข้องบริษทัประกอบดว้ย 1) 
รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล 2) รายไดจ้ากการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจปิโตรเลียม  3) 
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 4)รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 5)รายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ 6)รายไดอ้ื่นๆ  

7.1.1 รายได้บริการและค่าเช่า 

รายได้รวมในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 741.23 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการ
ให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคลจ านวน 639.18 ลา้นบาท หรือร้อยละ 86.23 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากการให้บริการ
อืน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียมจ านวน 43.34 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.85 ของรายไดร้วม รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนจ านวน 8.44 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 1.14 ของรายไดร้วม รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 13.45 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 1.81 ของรายไดร้วมและรายไดค้่าเช่าอุปกรณ์จ านวน 3.68 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.50 ของรายไดร้วม ซ่ึงรายได้
หลกัของบริษทัส่วนใหญ่มาจากรายไดก้ารให้บริการท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล 

รายไดร้วมในงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั  1,490.26 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 408.99 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 37.82  มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล จ านวน 413.04 ลา้น
บาท  หรือร้อยละ 47.49  ซ่ึงมาจากจ านวนคนภายใต ้Contract ของลูกคา้รายใหญ่ เพ่ิมขึ้นจากช่วงปี 2560 และ CLM Project 
เปิดให้คนงานเลือก Agency เองได ้ส่งผลให้ปี 2561 มีรายไดใ้นส่วนทรัพยากรบุคคลเพ่ิมขึ้น รายไดค้่าเช่ารวม เพ่ิมขึ้น 13.19 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 34.15  เกิดจากการให้เช่าคลงัสินคา้ เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัปีโตเลียม  
ส่วนรายได้จากการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียมลดลงจ านวน 27.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.27 ลดลง
เน่ืองจากในปี 2560 มีรายไดส่้วนเพ่ิมมาจากงาน Vessel Cleaning จากของลูกคา้รายใหญ่ แต่พอมาปี 2561 ลูกคา้ไดช้ะลองาน
ดงักล่าวไว ้

 
รายไดร้วมงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 1,081.27 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 138.77 หรือร้อยละ 

14.72  เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของ รายไดจ้ากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคลจ านวน 96.69 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
12.52 ซ่ึงบริษทัผูว่้าจา้งมีความตอ้งการทรัพยากรบุคคลในดา้นปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้น  รายไดจ้ากการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้นจ านวน 40.00 ลา้นบาท หรือร้อยละ 49.07 และรายไดค้่าเช่าลดลงจ านวน 2.48 ลา้นบาทหรือร้อยละ 
6.03  ลดลงเน่ืองจากลูกคา้ขอลดราคาค่าบริการลง และลูกคา้ขอยกเลิกพ้ืนท่ีเช่าและไปลงทุนในพ้ืนท่ีเช่าช่วงแทน 

7.1.2 ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนรวมงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากบั 597.31 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนการให้บริการท่ี
เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคลจ านวน  536.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.41 ต้นทุนการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ปิโตรเลียม จ านวน 40.87 หรือร้อยละ 5.51  ต้นทุนค่าเช่ารวมจ านวน 19.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.66 มาจากการให้เช่า
คลงัสินคา้ เช่าอสังหาริมทรัพย ์และเช่าอุปกรณ์เคร่ืองจกัร  
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ตน้ทุนรวมงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2561 เท่ากบั 1,226.19 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 372.37 หรือร้อยละ 
43.61 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคลจ านวน 338.75 ลา้นบาท หรือร้อยละ 44.98 
ซ่ึงสัมพนัธ์กบัรายไดก้ารให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคลท่ีเพ่ิมขึ้น ตน้ทุนค่าเช่ารวมเพ่ิมขึ้นจ านวน 17.75  ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 78.64  ท่ีเกิดจากตน้ทุนการให้เช่าคลงัสินค้า ต้นทุนการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์และตน้ทุนการให้เช่าอุปกรณ์
เคร่ืองจกัร ส่วน ตน้ทุนการให้บริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้น จ านวน 15.86 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.30 ซ่ึง
ไม่สัมพนัธ์กับรายได้การให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียมท่ีลดลงเน่ืองจากสัญญาท่ีระบุว่าบริษทัต้องเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ 100% เพื่อใช้ในการท างาน ค่าใช้จ่ายเกิดในปี 2560 แต่รายได้รับจากลูกค้าตามจ านวนท่ีใช้จริง และเกิดจากการ
เพ่ิมขึ้นของค่าเส่ือม 

ตน้ทุนรวมงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 853.82 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 110.39 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 14.85 เน่ืองจากตน้ทุนการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคลเพ่ิมขึ้นจ านวน 89.73 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.53 
ตน้ทุนการให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้นจ านวน 14.50 ลา้นบาท หรือร้อยละ  22.79 และการตน้ทุนการ
ให้เช่าท่ีเกิดจากการให้เช่าคลงัสินคา้ ตน้ทุนการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์และตน้ทุนการให้เช่าอุปกรณ์เคร่ืองจกัรรวมเพ่ิมขึ้น
จ านวน  6.15  ลา้นบาท หรือร้อยละ 34.75 ซ่ึงไม่สัมพนัธ์กบัรายไดค้่าเช่า เน่ืองจากบริษทัตอ้งเช่าอุปกรณ์เพื่อมา Support ลูกคา้
ซ่ึงท าให้ตน้ทุนในส่วนน้ีเพ่ิมขึ้น    

7.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายและการบริหาร เช่น เงินเดือน และผลตอบแทน 
ของฝ่ายบริหารและฝ่ายขาย  ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ค่าอบรมสัมมนา ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 20.71 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.70 
ของรายไดร้วม  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 49.22 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 2.04 
ลา้นบาทหรือร้อยละ 3.98 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลง 3.03 ลา้นบาท จากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ค่า
อบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียมต่างๆ    

 ค่าใช่จ่ายในการขายและบริหารงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  จ านวน 51.26 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 3.89 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.21 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 3.89 หรือร้อยละ 8.21 จากการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ้่ายในการ
เดินทาง ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือน และค่าธรรมเนียมต่างๆ  

7.1.4 ต้นทุนทางการเงิน 

บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินในปี 2559, 2560 และ 2561 จ านวน 40.22 ลา้นบาท, 44.54 ลา้นบาท และ 50.76 ลา้นบาท  

และ ณ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 30.66 ลา้นบาท โดยตน้ทุนทางการเงินมากจากส่วนของดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน ดอกเบ้ียเงินกูยื้ม ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋แลกเงิน และดอกเบ้ียจ่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ย

สิทธิ   
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7.2 ฐานะทางการเงิน 

7.2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วม  1,997.07 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 97.85 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.15 จาก

ส้ินปี 2561โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ 1)ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 85.37 ลา้นบาท หรือร้อยละ 25.45 ซ่ึงเกิดจาก

ลูกหน้ีท่ีเก่ียวข้องกับลูกหน้ีกิจการอื่น 2) ต้นทุนการให้บริการรอรับรู้เพ่ิมขึ้น 0.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.28 ซ่ึงเกิดจาก

ตน้ทุนค่าวสัดุส้ินเปลืองส าหรับการบริการและตน้ทุนค่าแรงพนกังาน 3)ดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมขึ้น 32.34 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

16.82 โดยเป็นเงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง ซ่ึงเงินกูยื้มและดอกเบ้ียจ าช าระก็ต่อเม่ือลูกหน้ีมีกระแสเงินสด

เพียงพอท่ีจะช าระคืน และมีการให้กูยื้มเพ่ิมจึงท าให้เงินกูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมขึ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 1,899.22 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 124.55 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.02  จาก

ส้ินปี 2560  โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ 1) เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึ้น 186.40 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 21.36  โดยเป็นเงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง ซ่ึงเงินกูยื้มและดอกเบ้ียจะช าระก็ต่อเม่ือลูกหน้ีมี

กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะช าระคืน และมีการให้กูยื้มเงินเพ่ิมขึ้น 2) ดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมขึ้น 59.54 ลา้นบาท หรือร้อยละ 45.07 

ซ่ึงมาจากการให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง โดยบริษทัคิดดอกเบ้ีย MLR และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการกูย้ืมเงิน

เพ่ิมจึงท าให้เงินกูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมขึ้นดว้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 1,774.67 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 457.77 ลา้นบาท หรือร้อยละ 34.76 เม่ือ

เทียบกบัปี 2559 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ 1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107.97 ลา้นบาทหรือร้อยละ 

876.38  2)ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้น 36.35 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.49  3) เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเพ่ิมขึ้น 22.27 ลา้นบาท หรือร้อยละ 34.26 4) ดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมขึ้น 49.44 ลา้นบาทหรือร้อยละ 59.80  ซ่ึงมาจากการให้

กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง โดยบริษทัคิดดอกเบ้ีย MLR และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการกูยื้มเงินเพ่ิมจึงท าใหเ้งินกูย้มื

และดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมขึ้นดว้ย 

7.2.2 หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,141.33 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 13.85 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.13  จากส้ิน
ปี 2561  โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ 1) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 50 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
18.66 ซ่ึงเกิดจากการกูย้ืมเงินเพ่ิมประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินและสินเช่ืออเนกประสงค ์ 2) ตัว๋แลกเงินเพ่ิมขึ้น 30 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 33.33 เป็นการออกตัว๋แลกเงินเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนในวงจ ากดั 3) หุ้นกูเ้พ่ิมขึ้น 35 ลา้นบาท หรือร้อยละ 25.93  
จากการออกหุ้นกูเ้พ่ือเสนอขายแก่ผูล้งทุนในวงจ ากดั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,117.48 ลา้นบาท ลดลง 4.93 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.44 จากส้ินปี 
2560 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของ 1) ตัว๋แลกเงินลดลง  94.45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 51.22  ซ่ึงเกิดจากบริษทัมีการ
ออกและขายตัว๋แลกเงินเม่ือครบก าหนด  2) เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลง 100.13 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26.10 
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เกิดจากบริษทัมีการจ่ายช าระหน้ีตามสัญญาท่ีตกลงกบัสถาบนัการเงิน 3) หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 9.68 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 22.55  เกิดจากหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินสุทธิจากดอกเบ้ียรอตดัจ่ายซ่ึงเป็นหน้ีสินภายใตสั้ญญาขายและเช่า
กลบัคืนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,122.41 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 354.10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 46.09 เม่ือ

เทียบกบัปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของ  1) เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 70 ลา้นบาท หรือร้อยละ 50 ซ่ึง
เกิดจากการกูยื้มเงินเพ่ิมประเภทตัว๋สัญญาใช้เงินและสินเช่ืออเนกประสงค ์ 2)ตัว๋แลกเงินเพ่ิมขึ้น 39.65 เกิดจากบริษทัมีการ
ออกตัว๋แลกเงินเพ่ิม  3)เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้น 15.92 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.89 4) เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเพ่ิมขึ้น 45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 77 5)หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปีเพ่ิมขึ้น 9.30 ล้านบาท เกิดจาการเช่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 6)เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 
189.17 ลา้นบาท หรือร้อยละ 97.30 เกิดจากการกูยื้มเงินเพ่ิมเพ่ือสนบัสนุนการ Refinance ตัว๋แลกเงินและหุ้นกู ้และ7)หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมขึ้น 42.92 ลา้นบาท เกิดจากหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินสุทธิจากดอกเบ้ียรอตดัจ่ายซ่ึงเป็นหน้ีสิน
ภายใตสั้ญญาขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

7.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น  855.74  ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 74 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.47 โดย
สาเหตุหลกัมาจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของปี 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น 781.74 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 129.47 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.85 
โดยสาเหตุหลกัมาจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของปี 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น 652.27 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559   103.68 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 18.90 สาเหตุมาจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของปี 2559 

อตัราผลตอบแทนในงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากบัร้อยละ 18.62 ร้อยละ 17.27 และ
ร้อยละ 18.06 ตามล าดบั และ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากบัร้อยละ 9.04 
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8. ภาวะอุตสาหกรรม 
8.1 อุตสาหกรรมด้านจัดหาบุคลากร (Manpower or Staffing Industry) 

ภาวะอุตสาหกรรมดา้นจดัหาบุคลากร จากบทวิเคราะห์หลายแห่ง ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกนัถึง
แนวโน้มการเติบโตทั้งรายไดแ้ละอุตสาหกรรมทัว่โลก ดงัจะเห็นไดจ้ากบทวิเคราะห์เร่ือง Staffing Trends in 2019 วนัท่ี 
30 มกราคม 2562 ของ Staffing Industry Analysts (SIA) ซ่ึงก่อตั้งตั้งแต่ปี 2532 เป็นท่ีปรึกษาระดับโลกในดา้นธุรกิจ
จดัหาบุคลากร ท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ไดป้ระมาณการรายไดข้องธุรกิจการจดัหาบุคลากรว่าจะมีอตัราการ
เพ่ิมขึ้นของรายได้ในปี 2019 ประมาณร้อยละ 6 ทั่วโลกโดยเฉล่ีย (http://staffingindustry.com/corporate-overview/) ดัง
ตารางขา้งล่างน้ี  

 
สอดคลอ้งกบับทวิเคราะห์ “Thailand 2019 Salary Guide” ของ Kelly Services, Inc. (Nasdaq: Kelya,Kelb) 

บริษทัใหบ้ริการจดัหาบคุลากรในสหรัฐอเมริกา ไดค้าดการณ์การเติบโตของเงินเดือนในประเทศไทยปี 2019 เท่ากบัร้อย
ละ 6 เช่นกนั 
(https://www.kellyservices.co.th/media/kellyservicesthailand/client/2019_Salary_Guide/2019%20Kelly%20Services%2
0Thailand%20Salary%20Guide.pdf)  

http://staffingindustry.com/corporate-overview/
https://www.kellyservices.co.th/media/kellyservicesthailand/client/2019_Salary_Guide/2019%20Kelly%20Services%20Thailand%20Salary%20Guide.pdf
https://www.kellyservices.co.th/media/kellyservicesthailand/client/2019_Salary_Guide/2019%20Kelly%20Services%20Thailand%20Salary%20Guide.pdf
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นอกจากน้ี จากการส ารวจของ ManpowerGroup (เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการทางดา้นจดัหาบุคลากรระดบัโลก มี

สาขาในหลายประเทศทัว่โลก) ท าการส ารวจมุมมองของนายจา้งในพ้ืนท่ีต่างๆทัว่โลก (ManpowerGroup Employment 
Outlook Survey – Global Q4/2019) ไดร้ายงานถึงมุมมองเชิงบวกตอ่การจา้งงานในไตรมาส 4/2019 ในพ้ืนท่ี Asia-Pacific 
จ านวน 8 ประเทศ (https://www.manpowergroup.com/about) เช่นเดียวกนั 

 

https://www.manpowergroup.com/about
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8.2 ปิโตรเคมีและพลังงานน ้ามันและก๊าซธรรมชาติ 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีโลก 
สถานการณ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีโลกคาดการณ์โดย Information Handling Service (IHS) จะยงัคงมีการเติบโต

อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต โดยภายในปี 2565 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ซ่ึง
เพ่ิมขึ้นจากมูลค่าตลาดราว 7 แสนลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี 2560 นอกจากน้ีขอ้มูลเชิงสถิติแสดงในปี 2560 ความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 และก าลงัการผลิตภายในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 5.4 เช่นกนั ทาง
แผนกวิจยัหลกัทรัพยก์รุงศรีอยธุยา ระบุการเติบโตของความตอ้งการปิโตรเคมีโลกในช่วงปี 2562 และ 2563 จะอยูท่ี่ร้อยละ 
4.5 ต่อปี ในขณะท่ีการผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี ภาคอุปสงค์ของปิโตรเคมีโลกในปี 2560 แสดง
ขอ้มูลการใชง้านผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์สัดส่วนร้อยละ 28 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สัดส่วนร้อยละ 19 อุตสาหกรรมก่อสร้างสัดส่วนร้อยละ 14 และอุตสาหกรรมรถยนต์สัดส่วน
ร้อยละ 12 

จากสถานการณ์ดังกล่าว สอดคลอ้งกับการคาดการณ์ของธนาคารโลก ได้ประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติมี
แนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้นในปี 2020-2030 ดงัแผนภาพขา้งล่างน้ี 

 
https://knoema.com/ncszerf/natural-gas-prices-forecast-long-term-2019-to-2030-data-and-charts 
ทั้งน้ี ธนาคารโลก และ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยงัไดค้าดการณ์การเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ามนัดิบในปี 

2020-2030 และ 2019-2021 ตามล าดบัในทิศทางเพ่ิมขึ้นในทางเดียวกนั 

https://knoema.com/ncszerf/natural-gas-prices-forecast-long-term-2019-to-2030-data-and-charts
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในไทย 
ในปี 2560 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยมีก าลงัการผลิตเกือบ 32 ลา้นตนั มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของอาเซียน

และอนัดบั 16 ของโลก  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดแ้บ่งเป็นการผลิตปิโตรเคมีขั้นตน้ 12 ลา้นตนั ปิโตรเคมีขั้นกลาง 8.0 ล้านตัน 
และปิโตรเคมีขั้นปลาย 10.8 ล้านตัน กว่า 70% ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีท่ีผลิตในไทยเป็นสายโอเลฟินส์เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยใชก้๊าซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบตั้งตน้หลกั  

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นตน้และขั้นกลางของไทยมากกว่า 80% ถูกใชเ้ป็นวตัถุดิบ ในการผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี
ขั้นปลายในประเทศ ขณะท่ีผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายราว 45% ถูกใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศ ผล
จากการท่ีไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลายประเภท  อาทิ บรรจุภัณฑ์ (38%) ส่ิงทอ (18%) รถยนต์ (12%) 
อิเล็กทรอนิกส์ (11%) และอื่นๆ (21%) ท าให้อุปสงค์ภายในประเทศค่อนขา้งแข็งแกร่ง ส่วนการส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี
ขั้นปลาย (ส่วนใหญ่เป็นเม็ดพลาสติก) มีสัดส่วน 55% โดยมีตลาดส่งออกหลกัคือ จีน (31%) ญ่ีปุ่ น (10%) อินโดนีเซีย (10%) 
เวียดนาม (9%) และอินเดีย(8%) 

ผูผ้ลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ในไทยมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปตท. (PTT group, มีส่วนแบ่งตลาด 54%) และ กลุ่มซีเมนต์ไทย 
(SCG group, 29%) โดยทั้ง 2 กลุ่มมีการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทั้งในและต่างประเทศเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการผลิต 
และการตลาด โดยกลุ่มปตท.มีธุรกิจเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมตน้น ้ า เช่น ธุรกิจขดุเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่น ้ามนั 
และมีการผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีหลากหลายประเภท ขณะท่ีกลุ่มซีเมนต์ไทยมีธุรกิจต่อเน่ืองกับอุตสาหกรรมท่ีใช้ผลิต
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นวตัถุดิบ อาทิ สินคา้อุปโภคบริโภค วสัดุก่อสร้างนอกจากน้ี ยงัมีผูผ้ลิตปิโตรเคมีรายอื่นๆ ท่ีเน้น
ผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย ซ่ึงมีทั้ งท่ีเป็นบริษทัข้ามชาติหรือร่วมลงทุนกับต่างชาติ เช่น อินโดรามา
(Indorama), Exxon, Ming Dih และผูผ้ลิตสัญชาติไทย เช่น วีนิไทย 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาทรัพยากรก๊าซธรรมชาติของไทยท่ีมีจ ากัด และคาดว่าจะหมดภายในไม่ก่ีปีข้างหน้า ท าให้
ผูป้ระกอบการปิโตรเคมีในไทยเร่งปรับตวัไปแลว้บางส่วน อาทิปรับไปใช้ท าการผลิตไดจ้ากน ้ามนัดิบเป็นวตัถุดิบตั้งตน้มาก
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ขึ้นแทนก๊าซธรรมชาติ มีผลให้ส่วนผสมผลิตภณัฑ์ (Product mix) ของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นตน้เปล่ียนไปจากอดีตพฒันา
ผลิตภณัฑข์ั้นปลายใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพ่ิมสูงและไม่เนน้แข่งขนัดา้นราคา (สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี 3 ปี2547-2561)ขยายฐาน/โรงงานการผลิตปิโตรเคมีไปประเทศท่ีมีความพร้อมดา้นวตัถุดิบและ
มีตลาดความตอ้งการปิโตรเคมีขนาดใหญ่ อาทิ อินโดนีเซีย จีน และสหรัฐฯ เช่นกรณี PTT Global Chemical เขา้ไปลงทุน
สร้าง Petrochemical complex ของในสหรัฐฯ เพื่อใชป้ระโยชน์จากราคา Shale gas ท่ีมีราคาถูก และการร่วมลงทุน 
กบั PT Pertamina (Persero) ของอินโดนีเซียเพื่อขยายตลาดในประเทศอินโดนีเซีย 

ส าหรับตลาดปิโตรเคมีในไทย คาดว่าจะได้แรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น การบริโภค
ภายในประเทศท่ีขยายตวัต่อเน่ือง การใช้จ่ายภาครัฐท่ีมีต่อเน่ืองและการฟ้ืนตวัของภาคส่งออก (วิจยักรุงศรีคาดว่าเศรษฐกิจ
ไทยในช่วง 3 ปีขา้งหน้าจะขยายตวัประมาณ 4.0%, 4.2% และ 4.2% ตามล าดบั) อย่างไรก็ตามการขยายตวัของอุปสงค์ของ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีถูกจ ากดัโดยก าลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นเพียง 1-2% และการน าเขา้สินคา้ขั้นปลายทดแทน โดยในช่วงปี 2560-
2562 ความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในประเทศมีแนวโน้มขยายตวัประมาณ 3.0-4.5% ต่อปี โดยการขยายตวัของการ
บริโภคผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ขณะท่ีการส่งออกมีแนวโน้มขยายตวัตามการฟ้ืนตวัของภาคการผลิตในหลายประเทศ แต่อตัรา
การขยายตวัอาจถูกจ ากดัจากนโยบายของประเทศท่ีเป็นตลาดส่งออกหลกัของไทย โดยเฉพาะจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ท่ี
มีการขยายก าลงัการผลิตปิโตรเคมีในประเทศและลดการน าเข้า โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยจะ
ขยายตัวเพียง 1-3% ต่อปี แต่มูลค่าการส่งออกจะโตราว 5-10% ต่อปี ตามทิศทางราคาปิโตรเคมีท่ีเพ่ิมขึ้น อุปสงค์ของ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีท่ีเร่งตวัมากกว่าก าลงัการผลิตส่งผลให้การใช้ก าลงัการผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาเฉล่ีย 96% ในปี 2563 
เทียบกบั 94% ในปี 2560 

                      Figure : Thai Downstream Petrochemical Market 

                        Source : PTIT Forecast by Krungsri Research 
 
นอกจากน้ี ตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP 2018 ไดเ้พ่ิมสัดส่วนของ

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นร้อยละ 53 จากแผนเดิมร้อยละ 37 ในปี 2580 ซ่ึงท าใหต้อ้งน าเขา้จากต่างประเทศ
มากขึ้นรวมกบัท่ีผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยโดยมีแผนการผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นจากแผน PDP 2015 
เดิม ดงัแผนภาพ  
(https://thaipublica.org/2019/10/pinyo-meechumna06/?fbclid=IwAR0k6wh_4JAnUxeLFTi2ggwETf2tbY-
PSnIneey2jQaKBkCPzqZnRMtMaqE) 

https://thaipublica.org/2019/10/pinyo-meechumna06/?fbclid=IwAR0k6wh_4JAnUxeLFTi2ggwETf2tbY-PSnIneey2jQaKBkCPzqZnRMtMaqE
https://thaipublica.org/2019/10/pinyo-meechumna06/?fbclid=IwAR0k6wh_4JAnUxeLFTi2ggwETf2tbY-PSnIneey2jQaKBkCPzqZnRMtMaqE
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สถานการณ์การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศ 
1. จากรายงานประจ าปี 2561 กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

https://dmf.go.th/public/ 
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียมของประเทศ ไดร้ายงานสถิติ ผูรั้บสัมปทานด าเนินการทั้งส้ิน 39 สัมปทาน รวม 49 แปลงส ารวจโดยด าเนินงานทั้ง
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ซ่ึงสามารถผลิตปิโตรเลียมทั้งก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวและน ้ามนัดิบ คิดเป็นปริมาณรวม 
273 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามนัดิบ โดยมีปริมาณผลิตลดลงร้อยละ 4.14 เทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากแหล่งปิโตรเลียมมีก าลงัการ
ผลิตลดลง มีการหยดุซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และประสบปัญหาจากภยัธรรมชาติจ าตอ้งหยดุผลิตในบางช่วง  

เน่ืองจากจะมีแปลงสัมปทานท่ีจะส้ินสุดอายุในปี 2565-2566 จึงไดจ้ดัให้มีการเปิดประมูลขอสิทธิการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ในส่วนแปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทย ได้แก่ แปลง G1/61 (แหล่งเอราวณั) พ้ืนท่ีประมาณ 4,501 ตาราง
กิโลเมตร และ G2/61 (แหล่งบงกช) พ้ืนท่ีประมาณ 3,247 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติท่ี
ส าคญัของประเทศมาอยา่งยาวนาน แต่ยงัคงมีศกัยภาพทางการผลิต โดยมีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉล่ียในปี พ.ศ. 2561 
ท่ีประมาณ 2,140 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนัหรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย (ไม่รวมพ้ืนท่ี
พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย)  การประมูลเป็นการประมูลภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract, 
PSC) ตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2560 ซ่ึงได้
ลงนามสัญญาแลว้เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยคาดการณ์ว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งสองแหล่งน้ีจะสามารถผลิตก๊าซ
ธรรมชาติได้อีกอย่างน้อย 10 ปี โดยผูด้  าเนินงานจะต้องลงทุนเจาะหลุมผลิตและติดตั้งแท่นหลุมผลิตเพ่ิมเติมทุกปี ซ่ึงมี
ค่าใชจ้่ายโดยรวมเฉล่ียประมาณ 70,000-80,000 ลา้นบาทต่อปี 

 
 

 
 

https://dmf.go.th/public/
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ภาพรวมการใชก๊้าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2529-2561 

 
นอกจากน้ีจะตอ้งมีการด าเนินการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาในส่วนแท่นผลิตท่ีจะหมดอายสัุมปทาน

ลงหรือไม่คุม้กบัการผลิตแลว้ในปี 2565-2566 ท าใหจ้ าเป็นตอ้งใชบุ้คลากรเพ่ิมขึ้น 

ภาพรวมการส ารวจและการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศไทย 
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แผนที่แหล่งสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย 
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แผนภูมิปริมาณส ารองปิโตรเลียมชนิดต่างๆในประเทศไทย 
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ตารางแสดงปริมาณส ารองปิโตรเลียมของประเทศไทย ณ ส้ินปี 2561 

 
สถิติยอ้นหลงั 5 ปี 

 
 

  



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

 

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 25 

ตวัอยา่งรายช่ือผูรั้บสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 4 : สรุปข้อมูลของบริษัท เอดีเอส โลจีสติคส์ จ ากดั 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 
ช่ือบริษัท : บริษทั เอดีเอส โลจีสติคส์ จ ากดั (ADSL) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการเช่าคลงัสินคา้ 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905557003161 
ที่ตั้งบริษัท : เลขท่ี 39/15 หมู่ท่ี 10 ซอย 29 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ 

เมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา  
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

 (ณ วนัท่ี 6 มิถุนายน 2562) 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 1,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

 (ณ วนัท่ี 6 มิถุนายน 2562) 
 

2. ประวัติความเป็นมา 
บริษทั เอดีเอส โลจีสติคส์ จ ากดั จดทะเบียนก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท 

จ านวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเช่าคลงัสินค้าในจังหวดัสงขลา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีให้บริการ
ประมาณ 17,000 ตารางเมตร โดยผูเ้ช่าเป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil & gas) 

 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทั เอดีเอส โลจีสติคส์ จ ากดั จดทะเบียนก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 
จ านวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท บริษทัประกอบธุรกิจให้บริการเช่าคลงัสินค้าในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีคลงัสินค้า
ให้บริการประมาณ 17,000 ตารางเมตร โดยผูเ้ช่าเป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil & gas) 
4. รายช่ือคณะกรรมการ 

 ณ วนัท่ี 6 มิถุนายน 2562  ADSL มีคณะกรรมการบริษทัจ านวน 5 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
 ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นายวนรัชต ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ 
2.  นายวิฑูรย ์ สุริยารังสรรค ์ กรรมการ 
3.  นางสาวณัฐดุลภรณ์  กิติกรพาณิชย ์ กรรมการ 
4.  นายนรนิติ  นนัทะเลขา กรรมการ 
5.  นางกมลวรรณ  นนัทะเลขา กรรมการ 
ที่มา : หนงัสือรับรองบริษทั  

 
 
 
 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

เอกสำรแนบ 4 – หนำ้ 2 

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 ADSL มีรายช่ือผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

 ช่ือ – นามสกุล หุ้น ร้อยละ 
1.  บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 5,099.00 50.99 
2.  บริษทั บี เวฟ จ ากดั* 4,900.00 49.00 
3.  นายวนรัชต ์ ตั้งคารวคุณ 1.00 0.01 
  10,000.00 100.00 
ที่มา : ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถ้ือหุ้น (บอจ. 5) 

  *บริษทั บี เวฟ จ ากดั ถือหุ้นโดยนายนรนิติ นนัทะเลขา (ร้อยละ 90 น) นายกิตติ เตชะทวีกิลกลุ (ร้อยละ 5)  
    และนายลลีาวรรณ ศรีดารณพ (ร้อยละ 5) 

 
6. ข้อมูลทางการเงินของ ADSL 

6.1งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินส าหรับงวดปี/งวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ งบภายในฯ 

ล้านบาท ร้อยละ   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3.51 4.70 5.76 8.18 1.50 2.52 1.57 2.83 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 1.81 2.42 1.16 1.64 1.71 2.88 1.20 2.17 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5.32 7.12 6.92 9.83 3.21 5.40 2.77 5.01 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 69.18 92.61 62.42 88.65 55.67 93.47 52.32 94.63 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 0.20 0.27 1.07 1.52 0.68 1.14 0.20 0.36 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 69.38 92.88 63.50 90.17 56.35 94.60 52.52 94.99 

รวมสินทรัพย์ 74.70 100.00 70.42 100.00 59.56 100.00 55.29 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินส าหรับงวดปี/งวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ งบภายในฯ 

 ล้านบาท    ร้อยละ    ล้านบาท   ร้อยละ    ล้านบาท     ร้อยละ    ล้านบาท   ร้อยละ  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 3.44 4.60 4.47 6.35 3.30 5.54 2.29 4.14 
เจา้หน้ีการคา้ 6.08 8.14 4.30 6.11 1.13 1.90 0.39 0.70 
เจา้หน้ีเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนั
การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปี 

8.58 11.49 8.58 12.18 6.77 11.37 2.48 4.49 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4.71 6.31 7.03 9.98 6.12 10.28 6.81 12.32 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 22.81 30.54 24.38 34.62 17.32 29.09 11.97 21.64 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

เจา้หน้ีเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

15.35 20.55 6.77 9.62 - - - - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัร่วมทุน 26.22 35.10 26.22 37.24 26.22 44.03 26.22 47.43 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 41.58 55.66 33.00 46.86 26.22 44.03 26.22 47.43 

รวมหนีสิ้น 64.39 86.19 57.38 81.48 43.55 73.12 38.19 69.07 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)         

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100.00 บาท 

        

ทุนที่ช าระแลว้ 1.00 9.69 1.00 1.42 1.00 1.68 1.00 1.81 
หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100.00 บาท 

        

ช าระครบแลว้ 1.00 9.69 1.00 1.42 1.00 1.68 1.00 1.81 
ก าไรสะสม         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9.32 12.47 12.04 17.10 15.01 25.20 16.10 29.12 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10.32 13.81 13.04 18.52 16.01 26.88 17.10 30.93 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 74.70 100.00 70.42 100.00 59.56 100.00 55.29 100.00 

 
 
 
 
 
 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

เอกสำรแนบ 4 – หนำ้ 4 

6.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินส าหรับงวดปี/งวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ งบภายในฯ 

ล้านบาท ร้อยละ 
  

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้         

รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 12.26 57.68 10.87 57.51 10.45 57.43 5.23 57.38 
รายไดค้่าซ่อมแซม-บริการ 8.99 42.31 7.99 42.26 7.74 42.56 3.88 42.62 
รายไดจ้ากการชดเชยความเสียหาย - - 0.04 0.23 - - - - 
รายไดอ้ื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมรายได้ 21.25 100.00 18.90 100.00 18.20 100.00 9.11 100.00 

ค่าใชจ่้าย         

ตน้ทุนด าเนินงาน 11.79 55.51 11.73 62.05 11.02 60.55 5.61 61.64 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 0.22 1.04 1.49 7.89 1.51 8.28 1.36 14.92 
รวมค่าใช้จ่าย 12.01 56.54 13.22 69.94 12.52 68.84 6.97 76.56 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

9.23 43.46 5.68 30.06 5.67 31.16 2.13 23.44 

ตน้ทุนทางการเงิน  2.74   12.88  2.68 14.20 2.19 12.02 0.90 9.91 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6.50   30.58  3.00 15.86 3.48 19.14 1.23 13.53 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  -     -  0.27 1.43 0.51 2.83 0.14 1.55 
ก าไรสุทธิ  6.50   30.58  2.73 14.43 2.97 16.31 1.09 11.98 

 
7. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ ADSL 
7.1  ผลการด าเนินงาน 

 ADSL มีรายไดร้วมส าหรับปี 2559, 2560 และ 2561 จ านวน 21.25 ลา้นบาท 18.90 ลา้นบาท และ 18.20 ลา้นบาท
ตามล าดบั และ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีรายไดร้วมจ านวน 9.11 ลา้นบาท ทั้งน้ีรายไดข้องบริษทัประกอบดว้ย 1) รายได้
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์2) รายไดค้่าซ่อมแซม – บริการ 3)รายไดอ้ืน่ๆ  

7.1.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

รายไดร้วมของ ADSL ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากบั 9.11 ลา้นบาท รายไดห้ลกัมาจากค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย ์5.23 ลา้นบาท และรายไดค้่าซ่อมแซม-บริการ 3.88 ลา้นบาท รายไดส่้วนค่าซ่อมแซม-บริการเป็นรายไดท่ี้มา
จากการสร้างโกดงั และบริเวณภายในพ้ืนท่ีเช่าให้ลูกคา้ใชบ้ริการ 

รายไดร้วมของ ADSL ในงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั  18.20 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 0.7 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 3.70 สาเหตุท่ีรายไดล้ดลงเน่ืองจากรายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพยล์ดลง 0.42 ลา้นบาท และรายไดค้่าซ่อมแซม-
บริการลดลง 0.25 ลา้นบาท  
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รายไดร้วมของ ADSL งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 18.90 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 2.35 หรือร้อย

ละ 11.06  เน่ืองจากการลดลงของ รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์1.39 ลา้นบาท และรายไดค้่าซ่อมแซมลดลง 1.00 ลา้นบาท 
เน่ืองจากค่าเช่าลดลงจึงท าให้รายไดค้่าซ่อมแซมลดลงดว้ย 

7.1.2 ต้นทุนด าเนินงาน 

ตน้ทุนด าเนินงานของ ADSL งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากบั 5.61 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุน
การด าเนินงานเก่ียวกบัค่าวสัดุซ่อมแซม-บริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเบ้ียประกนั ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น  

ตน้ทุนรวมของ ADSL งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2561 เท่ากบั 11.02 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 0.71 หรือร้อย
ละ 6.05 เน่ืองจากการลดลงของตน้ทุนด าเนินงาน ซ่ึงสัมพนัธ์กบัรายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละรายไดค้่าซ่อมแซม-บริการ
ท่ีลดลง 

ตน้ทุนรวมของ ADSL งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 11.73 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 0.06 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 0.51 เน่ืองจากตน้ทุนด าเนินงานลดลงซ่ึงสัมพนัธ์กบัรายไดค้า่เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละรายไดค้า่ซ่อมแซม-บริการท่ี
ลดลง  

 
7.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของ ADSL เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร เช่น เงินเดือน และผลตอบแทน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าภาษีโรงเรือน เป็นตน้ 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของ ADSL งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 1.36 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
14.92 ของรายไดร้วม  

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของ ADSL งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1.51 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
0.02 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.34  เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของค่าอากรแสตมป์ และค่าเบ้ียปรับเงินเพ่ิม    

 ค่าใช่จ่ายในการบริหารของ ADSL งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  จ านวน 1.49 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
1.27 ลา้นบาท หรือร้อยละ 577.27 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินเร่ิมมีการจ่ายช าระ
เม่ือปี 2560  

7.1.4 ต้นทุนทางการเงิน 

บริษทัมีตน้ทุนทางการเงิน ของ ADSL ในปี 2559, 2560 และ 2561 จ านวน 2.74 ลา้นบาท, 2.68 ลา้นบาท และ 2.19 

ลา้นบาท  และ ณ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 0.90 ลา้นบาท โดยตน้ทุนทางการเงินมากจากส่วนของดอกเบ้ียเงินกูยื้ม ดอกเบ้ีย

เงินเบิกเกินบญัชี และค่าธรรมเนียมการจดัการธนาคาร   
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7.2 ฐานะทางการเงิน 

7.2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ADSL มีสินทรัพยร์วม  55.29 ลา้นบาท ลดลง 4.27 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.17 จากส้ินปี 
2561โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนอื่นลดลง 0.51 ลา้นบาท และ อาคารอุปกรณ์ ลดลง 3.35 ลา้น
บาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ADSL มีสินทรัพยร์วม 59.56 ลา้นบาท ลดลง 10.86 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.42  จากส้ิน

ปี 2560  โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4.26 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีมีการช าระหน้ี และ 

อาคารและอุปกรณ์ลดลง 6.75 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ADSL มีสินทรัพยร์วม 70.42 ลา้นบาท ลดลง 4.28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.73 เม่ือเทียบ

กบัปี 2559 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนอื่นลดลง 0.65 ลา้นบาท จากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอ

คืน และอาคารอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 6.76 ลา้นบาท 

 
7.2.2 หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ADSL มีหน้ีสินรวม 38.19 ลา้นบาท ลดลง 5.36 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.31  จากส้ินปี 
2561  โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของเงินเบิกเกินบญัชี 1.01 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ลดลง 0.79 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะ
ยาวถึงก าหนดช าระ 1 ปี ลดลง 4.29 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง จากการจ่ายช าระหน้ี   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ADSL มีหน้ีสินรวม 43.55 ลา้นบาท ลดลง 13.83 ลา้นบาท หรือร้อยละ 24.10 จากส้ินปี 
2560 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของ เงินเบิกเกินบญัชี 1.17 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระหน้ี เจา้หน้ีการคา้ลดลง 3.17 
ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวและเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน บริษทัมีการจ่ายช าระหน้ีท าให้หน้ีสินลดลง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ADSL มีหน้ีสินรวม 57.38 ลา้นบาท ลดลง 7.01 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.89 เม่ือเทียบกบั

ปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ 1.78 ลา้นบาท มีการจ่ายช าระหน้ีครบก าหนด และ เงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินลดลง 8.58 ลา้นบาท โดยบริษทัมีการจ่ายช าระหน้ีให้แก่สถาบนัการเงิน 

7.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  ADSL มีส่วนของผูถื้อหุ้น  17.10  ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1.09 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.81 โดย
สาเหตุหลกัมาจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของปี 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ADSL มีส่วนของผูถื้อหุ้น 16.01 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 2.97 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.78 โดย
สาเหตุหลกัมาจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของปี 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ADSL มีส่วนของผูถื้อหุ้น 13.04 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559   2.72 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 26.36 สาเหตุมาจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของปี 2559 
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8. ภาวะอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมธุรกิจคลังสินค้า 
สถานการณ์ที่ผ่านมา : การลงทุนคลงัสินคา้ในไทยขยายตวัต่อเน่ืองในช่วง 4-5 ปีท่ีผา่นมา โดยมีจ านวนผูป้ระกอบการ

จดทะเบียนด าเนินกิจการคลงัสินคา้ทั้งส้ิน 721 ราย ในปี 2560  ส าหรับปี 2561 ภาพรวมธุรกิจมีสัญญาณดีขึ้น ความตอ้งการ
เช่าพ้ืนท่ีกระเต้ืองขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ในบางท าเลยงัคงเผชิญปัญหาพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ส่วนเกินสูง 

 คลงัสินคา้ให้เช่าทัว่ไปเป็นคลงัสินคา้ท่ีมีจานวนมากท่ีสุด (สัดส่วน 77% ของจ านวนกิจการคลงัสินคา้ทั้งหมด) และ
มีบทบาทสูงสุดในธุรกิจคลงัสินคา้ โดยมีรายไดค้ิดเป็นสัดส่วนกว่า 88% ของรายไดธุ้รกิจคลงัสินคา้ทั้งหมดในไทย (ขอ้มูล ณ 
ปี 2560) จึงเป็นคลงัสินคา้ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัหลากหลายธุรกิจ/อุตสาหกรรม  (ตามภาพดา้นล่างน้ี) 

          ท่ีมา: Department of Business Development (DBD) 
ปี 2561 ความตอ้งการเช่าพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ทัว่ไปอยู่ท่ี 4.1 ลา้นตารางเมตร เร่งตวัขึ้น11.8% YoY จาก 2.3% ในปี 2560 

โดยความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีเพ่ิมขึ้นทั้งในกลุ่มลูกคา้พาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อสตอ็กสินคา้และรอการกระจาย/
จ าหน่ายสู่มือผูบ้ริโภค และกลุ่มลูกคา้ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจส่งออก-น าเขา้ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตท่ีจดัเก็บสินคา้เพื่อรอ
การกระจายสู่ตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก ขณะท่ีผูป้ระกอบการมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ให้เช่าเพ่ือรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนท่ีขยายตวั โดยมีพ้ืนท่ีให้เช่ารวม 4.9 ลา้นตารางเมตร เร่งขึ้นเป็น 11.8% YoY จาก 1.8% ในปี 2560 
ส่วนใหญ่เป็นคลงัสินคา้สมัยใหม่ท่ีขยายพ้ืนท่ีในท าเลเดิมเป็นหลกั ท าให้อตัราการเช่าพ้ืนท่ีคลงัสินค้าทั่วไปอยู่ในระดับ
ใกลเ้คียงกบัปีก่อนท่ี 84.2% (ตามภาพดา้นล่างน้ี) 
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ท่ีมา : Source: WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust (WHART) 

พ้ืนท่ีคลังสินค้าให้เช่าทั่วไปท่ีเพ่ิมขึ้ นในปี 2561 ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปริมณฑลและพ้ืนท่ีโดยรอบ EEC อาทิ 
สมุทรปราการ อยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบจากการเป็นจงัหวดัท่ีมีนิคมอุตสาหกรรม ศูนยก์ระจายสินคา้จาก
ส่วนกลาง รวมทั้งมีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ใกล้ท่าเรือ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง  (Inland Container 
Depot: ICD) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยา่งไรก็ดี พ้ืนท่ีคลงัสินคา้ทัว่ไปให้เช่ายงัคงกระจุกตวัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ
สัดส่วน 32.6% ของพ้ืนท่ีให้เช่าทั้งหมด  ขณะท่ีชลบุรี อยธุยา ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพฯ มีสัดส่วน 21.0%,13.1%,11.4% และ 
8.2% ตามล าดบั (ตามภาพดา้นล่างน้ี) 

ท่ีมา : WHART 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมคลังสินค้า 

ช่วงปี 2562-2564 คาดว่าความตอ้งการเช่าพ้ืนท่ีคลงัสินคา้มีแนวโน้มทรงตวัเม่ือเทียบกับปี 2561 ตามทิศทางการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมและความตอ้งการใช้บริการโลจิสติกส์ท่ีตอ้งมีกระบวนการรวบรวมและกระจายสินคา้ไปยงัพ้ืนท่ี
ต่างๆ อยา่งไรก็ตาม การลงทุนขยายพ้ืนท่ีเช่าต่อเน่ืองในบางท าเลอาจกดดนัอุปทานส่วนเกินให้เพ่ิมขึ้น ท าให้การแข่งขนัยงัคง
รุนแรงและค่าเช่ายงัทรงตวัต ่า 

ด้านการลงทุนขยายพ้ืนท่ีคลังสินค้าคาดว่าส่วนใหญ่เป็นรูปแบบคลังสินค้าทั่วไปของกลุ่มผู ้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพยแ์ละนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ในลกัษณะคลงัสินคา้สมยัใหม่  เพื่อรองรับกิจกรรมการผลิต การคา้และการ
ลงทุนภายในประเทศ โดยพ้ืนท่ีลงทุนจะมีการกระจายตัวทุกภาค แต่ท าเลส าคญัยงัคงอยู่ในภาคกลาง  และภาคตะวนัออก 
ส าหรับพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีมีโอกาสเติบโตต่อเน่ืองในระยะขา้งหน้าจะอยู่ในท าเลเขตนิคมอุตสาหกรรมเดิมและพ้ืนท่ีในเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ภายใตก้ารสนบัสนุนของรัฐบาล อาทิ พ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ้ืนท่ีโดยรอบ 
EECและจงัหวดัศูนยก์ลางภูมิภาค 

นอกจากน้ี กลุ่มผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยแ์ละนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ยงัมีโอกาสขยายการลงทุนคลงัสินคา้
ในต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสูง อาทิ อาเซียน จีน และอินเดีย ซ่ึงหลายประเทศมี
การเปิดเสรีให้นกัลงทุนจากชาติอาเซียนเขา้ไปลงทนุธุรกิจคลงัสินคา้ไดม้ากขึ้น โดยเฉพาะเวียดนาม (เปิดให้นกัลงทุนอาเซียน
ถือหุ้น 100%) อินโดนีเซีย (49-51%) กัมพูชา (49%) ฟิลิปปินส์ (40%) ทั้งน้ี ประเมินว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ
ประเทศเพื่อนบา้น  ผนวกกบัการคา้ชายแดนระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นท่ีเติบโตต่อเน่ือง จะเป็นปัจจยัหนุนให้มีความ
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ตอ้งการใชพ้ื้นท่ีคลงัสินคา้เพ่ิมขึ้น ท าให้ผูป้ระกอบการท่ีขยายธุรกิจคลงัสินคา้ไปยงัประเทศเพื่อนบา้นสามารถรับรู้รายได้
เพ่ิมขึ้น  (ตามภาพดา้นล่างน้ี) 

 
ท่ีมา: IMF, Apr 2019 
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เอกสารแนบ 5 : สรุปข้อมูลของบริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล จ ากดั 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 
ช่ือบริษัท : บริษทั อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชนัแนล จ ากดั (ADSI) 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905562001898 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และใหบ้ริการอื่นท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

ปิโตรเลียมโดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการจดัหางานใหค้นหางาน เพื่อไปท างาน
ต่างประเทศ 

ที่ตั้งบริษัท : 39/15 หมู่ ท่ี  10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา 
จงัหวดัสงขลา  

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท (ณ 
วนัท่ี 14 มีนาคม 2562) 

2. ประวัติความเป็นมา 
 บริษทั อดิสรสงขลา อินเตอร์แนชันแนล  จ ากดั จดทะเบียนก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562  ดว้ยทุนจดทะเบียน 
1.00 ลา้นบาท จ านวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท บริษทัด าเนินธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม โดยมุ่งเน้นการให้บริการจดัหางานให้คนหางาน เพื่อไปท างานต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่เร่ิม
ด าเนินธุรกิจดงักล่าว 
 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัด าเนินธุรกิจการใหบ้ริการดา้นทรัพยากรบคุคล และให้บริการอื่นท่ีเก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม โดยมุ่งเนน้ 
การให้บริการจดัหางานใหค้นหางาน เพื่อไปท างานต่างประเทศ ซ่ึงอยูร่ะหว่างการขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ โดยคาดว่า
จะเร่ิมด าเนินการภายในปี 2563 นอกจากน้ี เน่ืองจาก ADSM ประกอบธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินทุนสูง ดงันั้น บริษทัคาดว่าจะไม่มี
ภาระในการเพ่ิมทุนใน ADSM ในอนาคตมากนกั ทั้งน้ี หากบริษทัมีแผนการเพ่ิมทุนใน ADSM ในอนาคต บริษทัจะปฏิบติั
ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 
 
4. รายช่ือคณะกรรมการ 

 ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 ADSI  มีคณะกรรมการบริษทัจ านวน 2 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
 ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวยสบวร อ ามฤต กรรมการ 
2. นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ 
ที่มา : หนงัสือรับรองบริษทั ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

เอกสำรแนบ 5 – หนำ้ 2 

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ADSI มีรายช่ือผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

 ช่ือ - นามสกุล หุ้น ร้อยละ 
1. บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 9,997.00 99.97 
2. นางสาวยสบวร อ ามฤต 1.00 0.01 
3. นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ 1.00 0.01 
4. นายชาญชยั บุญเรือง 1.00 0.01 
  10,000.00 100.00 
ที่มา : แบบ บอจ.5 ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 (ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถ้ือหุ้นของบริษทั) 

 
6. ข้อมูลทางการเงินของ ADSI 

ADSI ยงัไม่มีการจดัท างบการเงินเน่ืองจาก บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 และยงัไม่มีภาระ
หน้ีสินผกูพนัใดๆ 
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เอกสารแนบ 6 : สรุปข้อมูลของบริษัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั 
 
1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ช่ือบริษัท : บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั (ADSM) 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905562001871 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นท่ีเก่ียว

เก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียมโดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการจดัหางานให้คนหางาน
เพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ 

ที่ตั้งบริษัท : 39/15 หมู่ท่ี 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา  
จงัหวดัสงขลา 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท (ณ 
วนัท่ี 14 มีนาคม 2562) 

   
2. ประวัติความเป็นมา 

 
บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั จดทะเบียนก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562  ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท 

จ านวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท บริษทัด าเนินธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นท่ีเก่ียวเก่ียวกบั
ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมุ่งเนน้การให้บริการจดัหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่เร่ิมด าเนิน
ธุรกิจดงักล่าว 
 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัด าเนินธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นท่ีเก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม โดยมุ่งเนน้ 
การให้บริการจดัหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ ซ่ึงอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ โดย
คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการภายในปี 2563 นอกจากน้ี เน่ืองจาก ADSM ประกอบธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินทุนสูง ดงันั้น บริษทัคาดว่า
จะไม่มีภาระในการเพ่ิมทุนใน ADSM ในอนาคต ทั้งน้ี หากบริษทัมีแผนการเพ่ิมทุนใน ADSM ในอนาคต บริษทัจะปฏิบติั
ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 
 
4. รายช่ือคณะกรรมการ 

 ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 ADSM  มีคณะกรรมการบริษทัจ านวน 2 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
 ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวยสบวร อ ามฤต กรรมการ 
2. นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ 
ที่มา : หนงัสือรับรองบริษทั ณ วนัที 14 มีนาคม 2562 
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
 กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ADSM มีรายช่ือผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

 ช่ือ - นามสกุล หุ้น ร้อยละ 
1. บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 9,997.00 99.97 
2. นางสาวยสบวร อ ามฤต 1.00 0.01 
3. นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ 1.00 0.01 
4. นายชาญชยั บุญเรือง 1.00 0.01 
  10,000.00 100.00 

ที่มา : แบบ บอจ.5 ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 (ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั) 
 

6. ข้อมูลทางการเงินของ ADSM  
ADSM ยงัไม่มีการจดัท างบการเงินเน่ืองจาก บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 และยงัไม่มีภาระ

หน้ีสินผกูพนัใดๆ 
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เอกสารแนบ 7 : สรุปข้อมูลของบริษัท อดิสรสงขลา โพรเฟสซันนอล จ ากดั 
 
1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ช่ือบริษัท : บริษทั อดิสรสงขลา โพรเฟสซนันอล จ ากดั (ADSP) 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905562001880 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นท่ีเก่ียว

เก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียมโดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการจดัหางานให้คนหางาน 
ท างานในประเทศ 

ที่ตั้งบริษัท : 39/15 หมู่ท่ี 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา  
จงัหวดัสงขลา 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท (ณ 
วนัท่ี 14 มีนาคม 2562) 

   
 

2. ประวัติความเป็นมา 
บริษทั อดิสรสงขลา โพรเฟสซันนอล จ ากดั จดทะเบียนก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562  ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.00 

ล้านบาท จ านวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท ด าเนินธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นท่ีเก่ียว
เก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลียม โดยมุ่งเนน้การให้บริการจดัหางานให้คนหางาน ท างานในประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่เร่ิมด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว 
 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ด าเนินธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และให้บริการอื่นท่ีเก่ียวกับธุรกิจปิโตรเลียม โดยมุ่งเน้นการ
ให้บริการจดัหางานให้คนหางาน ท างานในประเทศ ซ่ึงอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้องต่างๆ โดยคาดว่าจะเร่ิม
ด าเนินการภายในปี 2563 นอกจากน้ี  ADSP ประกอบธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินทุนสูง ดงันั้น บริษทัคาดว่าจะไม่มีภาระในการเพ่ิม
ทุนใน ADSP ในอนาคต ทั้งน้ี หากบริษทัมีแผนการเพ่ิมทุนใน ADSP ในอนาคต บริษทัจะปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 

 
4. รายช่ือคณะกรรมการ 

 ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 ADSP มีคณะกรรมการบริษทัจ านวน 2 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
 ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวยสบวร อ ามฤต กรรมการ 
2. นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ 
ที่มา : หนงัสือรับรองบริษทั ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
 กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ADSP มีรายช่ือผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

 ช่ือ - นามสกุล หุ้น ร้อยละ 

1. บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 9,997.00 99.97 
2. นางสาวยสบวร อ ามฤต 1.00 0.01 
3. นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ 1.00 0.01 
4. นายชาญชยั บุญเรือง 1.00 0.01 
  10,000.00 100.00 

ที่มา : แบบ บอจ.5 ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 (ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั) 
 

6. ข้อมูลทางการเงินของ ADSP 
ADSP ยงัไม่มีการจดัท างบการเงินเน่ืองจาก บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 และยงัไม่มีภาระ
หน้ีสินผกูพนัใดๆ 
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เอกสารแนบ 8 : สรุปรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 

1. การประเมินมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ ADS 
  ตามท่ีบริษทั ศศิภกัด์ิ จ ากดั ไดรั้บมอบหมายให้ท าการประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์นของบริษทัอดิสรสงขลา จ ากดั โดย
แสดงรายละเอียดหลกัเกณฑ ์สมมติฐาน และเง่ือนไขขอ้จ ากดั การประเมินมูลค่าในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1 ที่ดินว่างเปล่า ติดถนนหาดแก้วรีสอร์ท 
1.1.1 รายละเอียดทรัพย์สิน 

 บริษทั ศศิภกัด์ิ จ ากดั ไดท้  าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีดินว่างเปล่า ของบริษทั อดิสรสงขลาจ ากดั  โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

รายการ ที่ดิน 
ประเภททรัพยสิ์น  ท่ีดินว่างเปล่า 
ท่ีตั้งของทรัพยสิ์น ติดถนนหาดแกว้รีสอร์ท แยกจากถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408) ต าบลชิงโค อ าเภอ

สิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 479,480,45911 และ 46855 (จ านวน 4 ฉบบั) เน้ือท่ีรวม 8-2-66.7 ไร่ 

หรือ 3,466.70 ตารางวา 
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 
ส่ิงปลูกสร้าง ไม่มี 

ภาระผกูพนั จ านองเป็นประกนักบั  1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
                                     2. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อก าหนดมูลค่าตลาด 
วตัถุประสงคก์ารประเมิน เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
วิธีการประเมินมูลค่า วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
วนัท่ีประเมิน 17 ตุลาคม 2562 
มูลค่าตลาดทรัพยสิ์น 24,200,000.- บาท (ยี่สิบส่ีลา้นสองแสนบาทถว้น) 

1.1.2. เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการประเมิน 

ณ วนัส ารวจมีการลอ้มร้ัวโครงสร้างคอนกรีต รอบบริเวณท่ีดิน ทางบริษทัฯ ไม่ประเมินมูลค่ารอบร้ัวท่ีดิน 

1.1.3 หลักเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

ผูป้ระเมินไดพ้ิจารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคม ผูป้ระเมินค่า
ทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทยของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ีตามวตัถุประสงคท่ี์อา้งถึงใน
คร้ังน้ี ไดพิ้จารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมิน “เพื่อการก าหนดมูลค่าตลาด” เพื่อประมาณการมูลค่าของทรัพยสิ์นในสภาพท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ภายใตเ้ง่ือนไข และขอ้จ ากดั ท่ีแสดงไวใ้นรายงานฉบบัน้ี 
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โดย มูลค่าตลาด หมายถึง “มูลค่าเป็นตวัเงินซ่ึงประมาณว่าเป็นราคาของทรัพยสิ์นท่ีสามารถใชต้กลง ซ้ือขายกนัได้
ระหว่างผูเ้ต็มใจขายกบัผูเ้ต็มใจซ้ือ ณ วนัท่ีประเมินมูลค่า ภายใตเ้ง่ือนไขการซ้ือขายปกติท่ี ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีผลประโยชน์
เก่ียวเน่ืองกนั โดยไดมี้การเสนอขายทรัพยสิ์นในระยะเวลาพอสมควร และโดยท่ีทั้งสองฝ่ายไดต้กลงซ้ือขายดว้ยความรอบรู้
อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ทั้งน้ีให้ถือด้วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ใน
ทรัพยสิ์นได”้ มูลค่าตลาดโดยทัว่ไปจะไม่ค านึงถึงตน้ทุนหรือค่าใชจ้่ายในการซ้ือหรือค่าธรรมเนียมหรือภาษีใดๆ 

วิธีการประเมินมูลค่าท่ีดิน 

1. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด คือการน าทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคาไปเปรียบเทียบขอ้มูลตลาดท่ีมีการขายหรือเสนอขาย
ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคา ตั้งอยูใ่นท าเลเดียวกนั และเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนักบัช่วงท่ีมี
การประเมินราคา 

2. วิธีถ่วงน ้าหนักคะแนนคุณภาพ (Weighted Quality Score, WQS) ได้แก่ การเปรียบเทียบข้อมูลตลาดกับตัว
ทรัพยสิ์นท่ีประเมิน โดยการแยกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ามาก าหนดเป็นตวัแปรท่ีส าคญั เช่น ท าเลท่ีตั้ง ระดบัท่ีดิน รูปร่าง
ท่ีดิน ศกัยภาพ ขอ้กฎหมาย เป็นตน้ แลว้ก าหนดค่าน ้าหนกัของแต่ละตวัแปรตามความส าคญัจากนั้นจึงเปรียบเทียบให้คะแนน
ระหว่าขอ้มูลตามระดบัของความเด่นกว่าดอ้ยกว่า ตามความเป็นจริง เม่ือไดค้ะแนนรวมแลว้น าไปเทียบสัดส่วนก าหนดความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลจนสรุปเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นในท่ีสุด 

3. วิธีทดสอบสมมติฐานการพัฒนาโครงการ (Hypothetical Development Method : HDM) เป็นการตั้งสมมติฐาน
การพฒันาโครงการ เพื่อเป็นการทดสอบหาความเป็นไปไดข้องศักยภาพท่ีดินจะมีความสามารถพฒันาให้เป็นไปในรูปแบบ
ต่างๆ ภายใตข้อ้ก าหนดผงัเมือง และกฎหมายอ่ืน ตลอดจนความเป็นไปไดท้างการเงิน การก่อสร้าง ผลท่ีไดรั้บจะเป็นมูลค่า
ท่ีดินท่ีมีราคาท่ีจะน าไปพฒันาโครงการนั้นได ้
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1.1.4 ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

รายละเอียด 
ทรัพย์สินที่ประเมิน

มูลค่า 
ข้อมูลท่ี 1 ข้อมูลท่ี 2 ข้อมูลท่ี 3 ข้อมูลท่ี 4 ข้อมูลท่ี 5 ข้อมูลท่ี 6 

ประเภททรัพยสิ์น ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า 
ช่ือโครงการ/ท่ีตั้งโครงการ - - - - - - - 
ช่ือซอย/ท่ีตั้งซอย ติดถนนหาดแกว้รีสอร์ท - ซอยไม่มีช่ือ ซอยไม่มีช่ือ - - - 

ท าเลท่ีตั้ง/ท่ีตั้งถนน 
แยกจากถนนสาย

สงขลา-ระโด (ทล.408) 
ถนนสิงหนคร-ม่วงงาม (ทล.

3079) 
ถนนสงขลา-ระโนด 

(ทล.408) 
ถนนสิงหนคร-ม่วงงาม 

(ทล.3079) 
ถนนสิงหนคร-ม่วง
งาม (ทล.3079) 

ถนนสิงหนคร-ม่วง
งาม (ทล.3079) 

ถนนสิงหนคร-ม่วง
งาม (ทล.3079) 

ค่าพิกดัท่ีตั้ง 
LAT 7.249971 : 

LONG 100.548003 
Lat:7.252567, 

Lon:100.542482 
Lat:7.242169, 

Lon:100.549882 
Lat:7.252149, 

Lon:100.537676 
Lat:7.267211, 

Lon:100.532775 
Lat:7.266099, 

Lon:100.533597 
Lat:7.262421, 

Lon:100.536145 
ระยะห่างจากทรัพยสิ์น - ห่างประมาณ 600 ม. ห่างประมาณ 700 ม. ห่างประมาณ 1,500 ม.  ห่างประมาณ 4,000 ม.  ห่างประมาณ 1,800 ม.  ห่างประมาณ 3,700 ม. 
เน้ือท่ีดิน 8-2-66.7 ไร่ 2-3-21.7 ไร่ 2-0-76.0 ไร่ 4-2-54.0 ไร่ 47-0-00.0 ไร่ 7-0-00.0 ไร่ 53-0-00.0 ไร่ 
 3,466.7 ตารางวา 1,121.7 ตารางวา 876.0 ตารางวา 1,854.0 ตารางวา 18,800.0 ตารางวา 2,800.00 ตารางวา 21,200.0 ตารางวา 
ท าเลท่ีตั้งแปลงท่ีดิน,ดา้น
ท่ีติดถนน 

แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง 

ขนาดท่ีดิน,หนา้กวา้ง-ลึก 
(ม.) 

หนา้กวา้ง 78.00 ม. ยาว
สุด 64.4 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 
 46.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 
 50.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ  
60.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ  
40.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 
 90.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 
200.00 ม. 

รูปแปลงท่ีดิน รูปหลายเหลี่ยม คลา้ยรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ คลา้ยรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปหลายเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม 

ลกัษณะถนน,ความกวา้ง/
เขตทาง (เมตร) 

คสล.6.00 ม.  
เขตทาง 8.00 ม. 

คสล.6.00 ม.  
เขตทาง 12.00 ม. 

ถนนดิน 5.00 ม.. 
คสล.6.00 ม. 

 เขตทาง 12.00 ม. 
คสล.6.00 ม.  

เขตทาง 12.00 ม. 
คสล.6.00 ม.  

เขตทาง 12.00 ม. 
คสล.6.00 ม.  

เขตทาง 12.00 ม. 

ระดบัท่ีดิน 
ถมสูงเสมอระดบัถนน 

0.50 ม. 
ต ่ากว่าระดบัถนน 

 0.50 ม. 
ต ่ากว่าระดบัถนน  

0.50 ม. 
ต ่ากว่าระดบัถนน 

 0.50 ม. 
ต ่ากว่าระดบัถนน  

0.50 ม. 
ต ่ากว่าระดบัถนน 

 0.50 ม. 
ต ่ากว่าระดบัถนน 

 0.50 ม. 

สาธารณูปโภคท่ีมี 
ไฟฟ้า,ประปา,ไฟถนน

,โทรศพัท ์
ไฟฟ้า,ประปา,โทรศพัท์ 

ไฟฟ้า,ประปา
,โทรศพัท ์

ไฟฟ้า,ประปา,โทรศพัท์ 
ไฟฟ้า,ประปา

,โทรศพัท ์
ไฟฟ้า,ประปา

,โทรศพัท ์
ไฟฟ้า,ประปา

,โทรศพัท ์
ผงัเมือง สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน 
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รายละเอียด 
ทรัพย์สินที่ประเมิน

มูลค่า 
ข้อมูลท่ี 1 ข้อมูลท่ี 2 ข้อมูลท่ี 3 ข้อมูลท่ี 4 ข้อมูลท่ี 5 ข้อมูลท่ี 6 

ขอ้กฎหมายอ่ืนๆ - - - - - - - 

สภาพแวดลอ้ม 
ยา่นท่ีอยูอ่าศยัและ
อุตสาหกรรม 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยัและ 
อุตสาหกรรม 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยัและ
อุตสาหกรรม 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยัและ
อุตสาหกรรม 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยัและ
อุตสาหกรรม 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยัและ
อุตสาหกรรม 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยัและ
อุตสาหกรรม 

ราคาเสนอขาย (บาท/
ตรว.) 

- 6,500 6,000 6,500 5,000 6,250 6,250 

เง่ือนไขการขาย - ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้
ราคาต่อรอง/ปรับแก ้
 (บาท/ตรว.) 

- 6,000 5,000 5,300 4,500 6,000 6,000 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี ปัจจุบนั ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ 
ช่ือผูติ้ดต่อ,ประเภทผู้
ติดต่อ 

- - - - - - - 

โทรศพัทติ์ดต่อ,สถานท่ี
ติดต่อ 

- 083-513-3741 085-048-7313 089-735-8384 086-291-1199 081-928-5985 089-734-6566 

หมายเหตุ - - - - - - - 
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1.1.5 การวิเคราะห์ประเมินมูลค่า 
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลซ้ือ-ขาย หรือขอ้มูลเสนอขายท่ีสืบได ้โดยใชวิ้ธีถ่วงน ้ าหนกัคะแนน

คุณภาพ(Weighted Quality Score, WQS)   

ที่ดินทรัพย์สิน    โฉนดจ านวน 3 แปลง เน้ือที่ดิน  3,466.70 ตารางวา           

ปัจจัย น ้าหนัก % 
  ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า ข้อมูล 1  ข้อมูล 2 ข้อมูล 3  ข้อมูล 4  
ท าเลท่ีตั้ง 20 7 6 7 6 8 
ความสะอาดในการเขา้ถึง 10 7 6 6 6 8 
ระบบสาธารณูปโภค 10 7 7 7 7 7 
ขนาดและรูปร่างท่ีดิน 10 9 9 8 2 8 
ระดบัดิน 20 4 4 4 4 7 
สภาพแวดลอ้ม,ความเจริญ 20 8 7 6 6 8 
ประโยชน์และขอ้กฎหมาย 10 7 7 7 7 7 
รวม 100 680 630 620 540 760 
        

ข้อมูลเปรียบเทียบ บาทต่อตรว. ข้อมูล 1 ข้อมูล 2 ข้อมูล 3 ข้อมูล 4 ทรัพย์สิน 
ราคาเสนอขาย  6,500 6,000 6,500 5,000 - 
ราคาต่อรอง/ปรับแก ้  6,000 5,500 5,300 4,500 - 
คะแนนถ่วงน ้าหนกั  680 630 620 540 760 
อตัราส่วนท่ีถูกปรับแก ้  1.1176 1.2063 1.2258 1.4074 1.0000 
มูลค่าท่ีถูกปรับแก ้  6,706 6,635 6,497 6,333 - 
การให้ความส าคญัของขอ้มูล  0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 
มูลค่าท่ีเหมาะสม  1,676 1,659 1,624 1,583 6,543 
มูลค่าตลาดท่ีเหมาะสม บาทต่อตรว. 6,500 

การก าหนดคะแนน (Score) 1= แยท่ี่สุด, 2=ค่อนขา้งแย,่ 3-4=พอใช,้ 5=ปานกลาง, 6-7= ค่อนขา้งดี, 8-9=ดี, 10=ดีท่ีสุด 
รวมราคาท่ีดิน เน้ือท่ีดิน 3,466.70 ตารางวา @ 6,500 บาท รวม 22,533,550 บาท 

1.1.6 สรุปมูลค่าทรัพย์สินการประเมินท่ีดิน  
ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีดินน้ี  ผูป้ระเมินฯ เลือกใชวิ้ธี เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซ่ึงเป็นวิธี

สรุปมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคามีรูปแบบลกัษณะการก่อสร้างเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถหาขอ้มูลเปรียบเทียบในลกัษณะ
เหมือนกนั หรือคลา้ยคลึงกนัได ้จึงใชวิ้ธีค  านวณตน้ทุนเป็นตวัก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภททรัพย์สินที่ประเมิน 
เน้ือที่ดิน 
(ตรว.) 

 @ 
ตรว. 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร 
มูลค่าทรัพย์สิน 

(บาท) 
ท่ีดินว่างเปล่า(ติดถนนหาดแกว้รีสอร์ท) 3,466.70 6,500 22,533,550 - 22,533,550 
รวมมูลค่าท่ีดิน (ปัดเศษ)     22,500,000 
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1.2 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ถนนสายสงขลา-ระโนด 
1.2.1 รายละเอียดทรัพย์สิน  
ผูป้ระเมินไดท้  าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ของบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั  โดยมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 
รายการ ที่ดิน 

ประเภททรัพยสิ์น  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
ท่ีตั้งของทรัพยสิ์น เลขท่ี 120/8,10,13,14 หมู่ท่ี  1 ถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408) ต าบลชิงโค อ าเภอสิง

หนคร จงัหวดัสงขลา 
เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 43387,46281,53532 และนส.3ก เลขท่ี 1451 เน้ือท่ีรวม 45-1-56.9 ไร่ หรือ 

18,156.90 ตารางวา 
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิส่ิงปลูกสร้าง บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 

ภาระผกูพนั โฉนดท่ีดินเลขท่ี 53532 ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ  
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 43387,46281 และนส.3ก เลขท่ี 1451 จ านองเป็นประกนักบัธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อก าหนดมูลค่าตลาด 
วตัถุประสงคก์ารประเมิน เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
วิธีการประเมินมูลค่า วิธีคิดจากตน้ทุน (Cost Approach) 
วนัท่ีประเมิน 17 ตุลาคม 2562 
มูลค่าตลาดทรัพยสิ์น 256,200,000 (สองร้อยห้าสิบหกลา้นสองแสนบาทถว้น) 

1.2.2 เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการประเมิน 

  ไม่มีเง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการประเมิน 

1.2.3 หลักเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

ผูป้ระเมินไดพ้ิจารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคม ผูป้ระเมินค่า
ทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทยของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ีตามวตัถุประสงคท่ี์อา้งถึงใน
คร้ังน้ี ไดพิ้จารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมิน “เพื่อการก าหนดมูลค่าตลาด” เพื่อประมาณการมูลค่าของทรัพยสิ์นในสภาพท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ภายใตเ้ง่ือนไข และขอ้จ ากดั ท่ีแสดงไวใ้นรายงานฉบบัน้ี 

โดย มูลค่าตลาด หมายถึง “มูลค่าเป็นตวัเงินซ่ึงประมาณว่าเป็นราคาของทรัพยสิ์นท่ีสามารถใชต้กลง ซ้ือขายกนัได้
ระหว่างผูเ้ต็มใจขายกบัผูเ้ต็มใจซ้ือ ณ วนัท่ีประเมินมูลค่า ภายใตเ้ง่ือนไขการซ้ือขายปกติท่ี ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีผลประโยชน์
เก่ียวเน่ืองกนั โดยไดมี้การเสนอขายทรัพยสิ์นในระยะเวลาพอสมควร และโดยท่ีทั้งสองฝ่ายไดต้กลงซ้ือขายดว้ยความรอบรู้
อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ทั้งน้ีให้ถือด้วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ใน
ทรัพยสิ์นได”้ มูลค่าตลาดโดยทัว่ไปจะไม่ค านึงถึงตน้ทุนหรือค่าใชจ้่ายในการซ้ือหรือค่าธรรมเนียมหรือภาษีใดๆ 
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วิธีการประเมินมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

1. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด คือการน าทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคาไปเปรียบเทียบขอ้มูลตลาดท่ีมีการขายหรือเสนอขาย
ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคา ตั้งอยูใ่นท าเลเดียวกนั และเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนักบัช่วงท่ีมี
การประเมินราคา 

2. วิธีถ่วงน ้าหนักคะแนนคุณภาพ (Weighted Quality Score, WQS) ได้แก่ การเปรียบเทียบข้อมูลตลาดกับตัว
ทรัพยสิ์นท่ีประเมิน โดยการแยกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ามาก าหนดเป็นตวัแปรท่ีส าคญั เช่น ท าเลท่ีตั้ง ระดบัท่ีดิน รูปร่าง
ท่ีดิน ศกัยภาพ ขอ้กฎหมาย เป็นตน้ แลว้ก าหนดค่าน ้าหนกัของแต่ละตวัแปรตามความส าคญัจากนั้นจึงเปรียบเทียบให้คะแนน
ระหว่าขอ้มูลตามระดบัของความเด่นกว่าดอ้ยกว่า ตามความเป็นจริง เม่ือไดค้ะแนนรวมแลว้น าไปเทียบสัดส่วนก าหนดความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลจนสรุปเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นในท่ีสุด 

3. วิธีทดสอบสมมติฐานการพัฒนาโครงการ (Hypothetical Development Method : HDM) เป็นการตั้งสมมติฐาน
การพฒันาโครงการ เพื่อเป็นการทดสอบหาความเป็นไปไดข้องศกัยภาพท่ีดินจะมีความสามารถพฒันาให้เป็นไปในรูปแบบ
ต่างๆ ภายใตข้อ้ก าหนดผงัเมือง และกฎหมายอื่น ตลอดจนความเป็นไปไดท้างการเงิน การก่อสร้าง ผลท่ีไดรั้บจะเป็นมูลค่า
ท่ีดินท่ีมีราคาท่ีจะน าไปพฒันาโครงการนั้นได ้

1.2.4  รายละเอียดส่ิงปลูกสร้าง วิเคราะห์ด้วยวิธีจากต้นทุน (Cost Approach) 

หลังท่ี ประเภท สูงช้ัน โครงสร้าง อายุ/ปี การใช้ประโยชน์ 
เน้ือที่ใช้สอย 

(ตรม.) 
เลขที่โฉนด 

1 ตึก 2 คสล. 9 ส านกังาน 99 46281 
2 โรงงาน 1 เหลก็ 11 โรงงานซ่อมบ ารุง 880 46281 
3 โรงงาน 1 เหลก็ 11 โรงงานซ่อมบ ารุง 720 46281 
4 โรงงาน 1 เหลก็ 79 โรงงานซ่อมบ ารุง 1480 46281 
5 โรงงาน 1 คสล./เหลก็ 9 ส านกังานและเกบ็ 384 46281 
6 โรงงาน 1 คสล./เหลก็ 9 ส านกังานและเกบ็ 252 46281 
7 โรงงาน 1 คสล./เหลก็ 10 ส านกังานและเกบ็ 1,944 46281 
8 โรงงาน 1 คสล./เหลก็ 10 ส านกังานและเกบ็ 1,840 46281 
9 โรงงาน 1 คสล./เหลก็ 9 ส านกังานและเกบ็ 2,574 46281 

10 โกดงั 1 เหลก็ 8 โกดงัเก็บของ 360 46281 
11 ส่วนโล่ง 1 คสล./เหลก็ 8 เก็บของ 108 46281 
12 ส่วนโล่ง 1 คสล./เหลก็ 7 เก็บของ 240 46281 
13 ส่วนโล่ง 1 คสล./เหลก็ 8 เก็บของ 240 46281 
14 ส่วนโล่ง 1 คสล./เหลก็ 8 เก็บของ 240 53532 
15 ส่วนโล่ง 1 คสล./เหลก็ 8 เก็บของ 32 46281 
16 ถนนและลาน - คสล. 11 ถนนและลาน

คอนกรีต 
40,000 43387,46281,53532 

และนส.3 ก เลขท่ี 
1451 

17 ร้ัวก าแพง - คสล./เหลก็ 11 ร้ัวรอบท่ีดิน 2,338 43387,46281,53532 
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หลังท่ี ประเภท สูงช้ัน โครงสร้าง อายุ/ปี การใช้ประโยชน์ 
เน้ือที่ใช้สอย 

(ตรม.) 
เลขที่โฉนด 

และนส.3 ก เลขท่ี 
1451 

1.2.5 การประเมินมลูค่าก่อสร้างอาคาร 

ล าดับ รายการ 
พ้ืนที่ 
(ตรม.) 

     ราคาต่อ 
  ตรม. (บาท) 

ต้นทุน 
ทดแทนใหม่ 

อายุ/
ปี 

ค่าเส่ือม 
    รวมราคา
ประเมิน (บาท) 

1 อาคารส านกังาน 2 ชั้น (อาคาร A)             

   - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 870.00 18,000.00 15,660,000.00 9.00 9% 14,250,600.00 

   - พ้ืนท่ีทางเดิน 52.00 1,500.00 78,000.00 9.00 9% 70,980.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที ่1 922.00 15,533.17 15,738,000.00   14,321,580.00 

2 อาคารโรงซ่อมบ ารุง (อาคาร B)       

   - พ้ืนท่ีส านกังาน 180.00 10,000.00 1,800,000.00 11.00 12% 1,584,000.00 

   - พ้ืนท่ีโรงซ่อมบ ารุง 540.00 8,000.00 4,320,000.00 11.00 12% 3,801,600.00 

   - พ้ืนท่ีส่วนโล่งหลงัคาคลุม 160.00 2,500.00 400,000.00 11.00 12% 352,000.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที ่2 880.00 6,520.00 6,520,000.00   5,737,600.00 

3 อาคารโรงซ่อมบ ารุง (อาคาร C)       

   - พ้ืนท่ีส านกังาน 180.00 10,000.00 1,800,000.00 11.00 12% 1,584,000.00 

   - พ้ืนท่ีโรงซ่อมบ ารุง 540.00 7,500.00 4,050,000.00 11.00 12% 3,564,000.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที ่3 720.00 7,150.00 5,850,000.00   5,148,000.00 

4 อาคารโรงซ่อมบ ารุง (อาคาร E)       

   - พ้ืนท่ีส านกังาน 480.00 10,000.00 4,800,000.00 7.00 7% 4,464,000.00 

   - พ้ืนท่ีโรงซ่อมบ ารุง 1,000.00 7,500.00 7,500,000.00 7.00 7% 6,975,000.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 4 1,480.00 7,729.05 12,300,000.00   11,439,000.00 

5 อาคารส านกังานและเก็บสินคา้ (อาคาร F)       

   - พ้ืนท่ีส านกังาน 80.00 10,000.00 800,000.00 9.00 9% 728,000.00 

   - พ้ืนท่ีโรงซ่อมบ ารุง 304.00 7,500.00 2,280,000.00 9.00 9% 2,074,800.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 5 384.00 7,298.96 3,080,000.00   2,802,800.00 

6 อาคารส านกังานและเก็บสินคา้ (อาคาร G)       

   - พ้ืนท่ีส านกังาน 63.00 10,000.00 630,000.00 9.00 9% 573,300.00 

   - พ้ืนท่ีโรงซ่อมบ ารุง 189.00 7,500.00 1,417,500.00 9.00 9% 1,289,925.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที ่6 252.00 7,393.75 2,047,500.00   1,863,225.00 

7 อาคารส านกังานและเก็บสินคา้ (อาคาร H)       

   - พ้ืนท่ีส านกังาน 464.00 10,000.00 4,640,000.00 10.00 10% 4,176,000.00 
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ล าดับ รายการ 
พ้ืนที่ 
(ตรม.) 

     ราคาต่อ 
  ตรม. (บาท) 

ต้นทุน 
ทดแทนใหม่ 

อายุ/
ปี 

ค่าเส่ือม 
    รวมราคา
ประเมิน (บาท) 

   - พ้ืนท่ีโรงซ่อมบ ารุง 1,480.00 8,000.00 11,840,000.00 10.00 10% 10,656,000.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 7 1,944.00 7,629.63 16,480,000.00   14,832,000.00 

8 อาคารส านกังานและเก็บสินคา้ (อาคาร I)       

   - พ้ืนท่ีส านกังาน 240.00 10,000.00 2,400,000.00 10.00 10% 2,160,000.00 

   - พ้ืนท่ีโรงซ่อมบ ารุง 1,600.00 8,000.00 12,800,000.00 10.00 10% 11,520,000.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 8 1,840.00 7,434.78 15,200,000.00   13,680,000.00 

9 อาคารโรงซ่อมบ ารุง (อาคาร J)       

   - พ้ืนท่ีส านกังาน 600.00 10,000.00 6,000,000.00 9.00 9% 5,460,000.00 

   - พ้ืนท่ีโรงซ่อมบ ารุง 1,974.00 8,000.00 15,792,000.00 9.00 9% 14,370,720.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 9 2,574.00 7,704.24 21,792,000.00   19,830,720.00 

10 อาคารโกดงั       

   - พ้ืนท่ีโกดงั 360.00 8,000.00 2,880,000.00 8.00 8% 2,649,600.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที ่10 360.00 7,360.00 2,880,000.00   2,649,600.00 

11 อาคารส่วนโล่งหลงัคาคลุม 1       

   - พ้ืนท่ีส่วนโล่งหลงัคาคลุม 108.00 4,500.00 486,000.00 8.00 8% 447,120.00 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 11 108.00 4,140.00 486,000.00   447,120.00 

12 อาคารส่วนโล่งหลงัคาคลุม 2       

   - พ้ืนท่ีส่วนโล่งหลงัคาคลุม 1,920.00 6,000.00 11,520,000.00 7.00 7% 10,713,600.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 12 1,920.00 5,580.00 11,520,000.00   10,713,600.00 

13 อาคารส่วนโล่งหลงัคาคลุม 3       

   - พ้ืนท่ีส่วนโล่งหลงัคาคลุม 240.00 5,500.00 1,320,000.00 8.00 8% 1,214,400.00 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 13 240.00 5,060.00 1,320,000.00   1,214,400.00 

14 อาคารส่วนโล่งหลงัคาคลุม 4       

   - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 240.00 4,500.00 1,080,000.00 5.00 5% 1,026,000.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 14 240.00 4,275.00 1,080,000.00   1,026,000.00 

15 อาคารส่วนโล่งหลงัคาคลุม 5       

   - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 32.00 4,000.00 128,000.00 5.00 5% 121,600.00 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 15 32.00 3,800.00 128,000.00   121,600.00 

ส่วนควบอาคาร 

16 ถนนและลานคอนกรีต 40,000.00 800.00 32,000,000.00 11.00 33% 21,440,000.00 

17 ก าแพงร้ัว 2,338.00 1,200.00 2,805,600.00 11.00 33% 1,879,752.00 

รวมมูลค่าส่วนควบ 2 รายการ    34,805,600   23,319,752.00 
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ล าดับ รายการ 
พ้ืนที่ 
(ตรม.) 

     ราคาต่อ 
  ตรม. (บาท) 

ต้นทุน 
ทดแทนใหม่ 

อายุ/
ปี 

ค่าเส่ือม 
    รวมราคา
ประเมิน (บาท) 

  รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างทั้งส้ิน 129,146,997.00 

หมายเหตุ :    - ทางบริษทัฯ ก าหนดค่าก่อสร้างอาคารตามเกณฑค์่าก่อสร้าง ของสมาคมประเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย 
- ค่าเส่ือมราคาอา้งอิงตามมาตรฐานท่ีสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยก าหนดไว ้ปี 2560 
- ราคาค่าก่อสร้างอาคาร บริษทัฯ อา้งอิงจากราคากลางของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยเน่ืองจาก ณ วนัส ารวจได้
ท าการตรวจสอบภายในอาคารไดบ้างอาคาร ซ่ึงทางลูกค่าไม่สะดวกให้เขา้ตรวจสอบ 
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1.2.5 ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

รายละเอียด ทรัพย์สินที่ประเมินค่า ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลที่ 3  ข้อมูลที่ 4 ข้อมูลที่ 5 ข้อมูลที่ 6 

ประเภททรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า 
ช่ือโครงการ/ท่ีตั้ง
โครงการ 

- - - - - - - 

ช่ือซอย/ท่ีตั้งซอย 
เลขท่ี 120/8,10,13,14 หมู ่1 
ถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.

408) 
- - - - - - 

ท าเลท่ีตั้ง/ท่ีตั้งถนน 
ต าบลชิงโค อ าเภอสิงหนคร 

จงัหวดัสงขลา 
ถนนสงขลา-ระโนด 

(ทล.408) 
ถนนสงขลา-ระโนด 

(ทล.408) 
ถนนสงขลา-ระโนด 

(ทล.408) 
ถนนสงขลา-ระโนด 

(ทล.408) 
ถนนสิงหนคร-ม่วงงาม 

(ทล.3079) 
ถนนสิงหนคร-ม่วงงาม (ทล.

3079) 
การเขา้ถึง/ระยะ
ทางเขา้ซอย (ม.) 

- - - - - - 
ถนนสิงหนคร-ม่วงงาม (ทล.

3079) 

ค่าพิกดัท่ีตั้ง 
LAT 7.245678 : 

LONG 100.541257 
Lat:7.227623, 

Lon:100.563184 
Lat:7.233200, 

Lon:100.556318 
Lat:7.243380, 

Lon:100.544162 
Lat:7.244599, 

Lon:100.541491 
Lat:7.244599, 

Lon:100.541491 
Lat:7.262421,Lon:100.536145 

ระยะห่างจาก
ทรัพยสิ์น 

- 
ห่างประมาณ 3,200 

ม. 
ห่างประมาณ 

2,200 ม. 
ห่างประมาณ 

500 ม. 
ห่างประมาณ 

50 ม. 
ห่างประมาณ 

50 ม. 
ห่างประมาณ 

3,700 ม. 
เน้ือท่ีดิน 45-1-56.9 ไร่ 12-2-32.9 ไร่ 8-0-00.0 ไร่ 4-0-96.0 ไร่ 2-3-00.0 ไร่ 13-0.00.0 ไร่ 53-0-00.0 ไร่ 
  18,156.9 ตารางวา 5,032.9 ตารางวา 3,200.0 ตารางวา 1,696.0 ตารางวา 1,100.0 ตารางวา 5,200.0 ตารางวา 21,200.0 ตารางวา 
ท าเลท่ีตั้งแปลงท่ีดิน
,ดา้นท่ีติดถนน 

แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง 

ขนาดท่ีดิน,หนา้
กวา้ง-ลึก (ม.) 

หนา้กวา้ง 42.00 ม.  
ยาวสุด 72.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 
96.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 
81.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 
40.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 
40.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 
90.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 200.00 ม. 

รูปแปลงท่ีดิน รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปหลายเหลี่ยม 

ลกัษณะถนน,ความ
กวา้ง/เขตกวา้ง/เขต

ลาดยาง 20.00 ม. เขตทาง 
40.00ม. 

ลาดยาง 24.00 ม. เขต
ทาง 40.00 ม. 

ลาดยาง 24.00 ม. เขต
ทาง 40.00 ม. 

ลาดยาง 24.00 ม. 
เขตทาง 40.00 ม. 

ลาดยาง 24.00 ม. เขต
ทาง 40.00 ม. 

ลาดยาง 6.00 ม. เขต
ทาง 20.00 ม. 

ลาดยาง 6.00 ม.  
เขตทาง 20.00 ม. 
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รายละเอียด ทรัพย์สินที่ประเมินค่า ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลที่ 3  ข้อมูลที่ 4 ข้อมูลที่ 5 ข้อมูลที่ 6 

ทาง (เมตร) 

ระดบัท่ีดิน ถมสูงเสมอระดบัถนน 
ถมแลว้ 

 เสมอระดบัถนน 
ถมแลว้  

เสมอระดบัถนน 
ถมแลว้  

เสมอระดบัถนน 
ถมแลว้ 

 เสมอระดบัถนน 
ถมแลว้  

เสมอระดบัถนน 
ถมแลว้ 

 เสมอระดบัถนน 

สาธารณูปโภคท่ีมี 
ไฟฟ้า,ประปา,ไฟถนน

,โทรศพัท ์
ไฟฟ้า,ประปา

,โทรศพัท ์
ไฟฟ้า,ประปา

,โทรศพัท ์
ไฟฟ้า,ประปา

,โทรศพัท ์
ไฟฟ้า,ประปา

,โทรศพัท ์
ไฟฟ้า,ประปา

,โทรศพัท ์
ไฟฟ้า,ประปา,โทรศพัท์ 

ผงัเมือง สีชมพู ประเภทชุมชน 
สีชมพู ประเภท

ชุมชน 
สีชมพู ประเภท

ชุมชน 
สีชมพู ประเภท

ชุมชน 
สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน 

ราคาเสนอขาย 
(บาท/ตรว.) 

- 15,000 16,000 14,000 15,000 6,250 6,250 

เง่ือนไขการขาย - ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้
ราคาต่อรอง/ปรับแก ้
(บาท/ตรว.) 

 12,000 12,000 9,000 9,000 5,500 5,500 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี ปัจจุบนั ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ 
ช่ือผูติ้ดต่อ,ประเภท
ผูติ้ดต่อ 

- - - - - - - 

โทรศพัทติ์ดต่อ,
สถานท่ีติดต่อ 

- 082-879-5156 086-958-7094 081-788-2333 095-556-4245 081-928-5985 089-734-6566 

หมายเหตุ - - - - - 
  ขายไร่ละ 2,500,000 

บาท 
- 

 

 



รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ 

เอกสารแนบ 8 - หนา้ 13 

1.2.6 การวิเคราะห์ประเมินมูลค่า 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลซ้ือ-ขาย หรือขอ้มูลเสนอขายท่ีสืบได ้โดยใชวิ้ธีถ่วงน ้ าหนกัคะแนน
คุณภาพ(Weighted Quality Score, WQS)   

ที่ดินทรัพย์สิน โฉนดจ านวน 3 แปลง  เน้ือที่ดิน 18,156.90 ตารางวา 

ปัจจัย 
น ้าหนัก 
% 

  ทรัพย์สินที่
ประเมินมูลค่า ข้อมูล 1  ข้อมูล 2 ข้อมูล 3  ข้อมูล 4  

ท าเลท่ีตั้ง 20 10 9 6 6 6 
ความสะอาดในการเขา้ถึง 15 9 9 7 7 7 
ระบบสาธารณูปโภค 15 8 8 7 7 7 
ขนาดและรูปร่างท่ีดิน 20 7 8 10 10 2 
ระดบัดิน 5 7 7 7 7 7 
สภาพแวดลอ้ม,ความเจริญ 20 10 9 5 5 5 
ประโยชน์และขอ้กฎหมาย 5 7 7 7 7 7 
รวม 100 865 845 700 700 540 
         

ขอ้มูลเปรียบเทียบ 
บาท
ต่อตรว. ขอ้มูล 1 ขอ้มูล 2 ขอ้มูล 3 ขอ้มูล 4 ทรัพยสิ์น 

ราคาเสนอขาย  15,000 16,000 14,000 15,000 - 
ราคาต่อรอง/ปรับแก ้  12,000 12,000 9,000 9,000  

คะแนนถ่วงน ้าหนกั  865 845 700 700 540.00 
อตัราส่วนท่ีถูกปรับแก ้  0.6243 0.6391 0.7714 0.7714 1.0000 
มูลค่าท่ีถูกปรับแก ้  7,491 7,669 6,943 6,943  

การให้ความส าคญัของขอ้มูล  0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 
มูลค่าท่ีเหมาะสม  1,873 1,917 1,736 1,736 7,261 
มูลค่าตลาดท่ีเหมาะสม     บาทต่อตรว. 7,000 
การก าหนดคะแนน (Score) 1= แยท่ี่สุด, 2=ค่อนขา้งแย,่ 3-4=พอใช,้ 5=ปานกลาง, 6-7= ค่อนขา้งดี, 8-9=ดี, 10=ดีท่ีสุด 
รวมราคาท่ีดิน เน้ือท่ีดิน 18,156.90 ตารางวา @ 7,000 บาท รวม 127,098,300 บาท 
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1.2.7 สรุปมูลค่าทรัพย์สินการประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  

ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างน้ี  ผูป้ระเมินฯ เลือกใช้วิธี คิดจากตน้ทุน (Cost Approach) ซ่ึง
เป็นวิธีสรุปมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคามีรูปแบบลกัษณะการก่อสร้างเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถหาขอ้มูลเปรียบเทียบใน
ลกัษณะเหมือนกนั หรือคลา้ยคลึงกนัได ้จึงใชวิ้ธีค  านวณตน้ทุนเป็นตวัก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภททรัพย์สินที่ประเมิน 
เน้ือที่ดิน 
(ตรว.) 

 @ 
ตรว. 

มูลค่าท่ีดิน 
มูลค่าส่ิง
ปลูกสร้าง 

มูลค่าทรัพย์สิน 
(บาท) 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ถนนสายสงขลา-ระโนด 18,156.90 7,000 127,098,300 129,146,997 256,245,297 

รวมมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ปัดเศษ)     256,200,000 

 

1.3 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ประเมินเฉพาะที่ดิน) ถนนสายสงขลา-นาทวี 
1.3.1 รายละเอียดทรัพย์สิน 
บริษทั ศศิภกัด์ิ จ ากดั ไดท้  าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ประเมินเฉพาะท่ีดิน) ถนนสายสงขลา-

นาทวี ของบริษทั อดิสรสงขลาจ ากดั  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
รายการ ที่ดิน 

ประเภททรัพยสิ์น  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ประเมินเฉพาะท่ีดิน) 
ท่ีตั้งของทรัพยสิ์น ติดซอยไม่มีช่ือ แยกจากสงขลา-นาทวี ซอย 7 ถนนสายสงขลา-นาทวี (ทล.4309) ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 
เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน เน้ือท่ีดินรวม                                           42-3-45.6 ไร่ หรือ    17,145.6 ตารางวา 

หกั เน้ือท่ีดินท่ีมีลกัษณะเป็นทาง                0-0-29.1 ไร่ หรือ          29.1  ตารางวา 
คงเหลือเน้ือท่ีดินท่ีประเมินมูลค่า เท่ากบั  42-3-16.5 ไร่ หรือ    17,116.5 ตารางวา 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 
ภาระผกูพนั จ านองเป็นประกนักบั  1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

                                    2. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อก าหนดมูลค่าตลาด 
วตัถุประสงคก์ารประเมิน เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
วิธีการประเมินมูลค่า วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
วนัท่ีประเมิน 17 ตุลาคม 2562 
มูลค่าตลาดทรัพยสิ์น 39,700,000.- บาท (สามสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น) 

1.3.2 เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการประเมิน 
ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีประเมิน ทางบริษทัฯ จะแบ่งการประเมินมูลค่าออกเป็น  2 ส่วน คอื  

ส่วนที่ 1 ส่วนท่ีเป็นท่ีดินแปลงใหญ่  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  71025,71026 และ 71027 เลขท่ีดิน 75,74 และ 35 ตามล าดบั 
จ านวน 3 โฉนด เน้ือท่ีดินรวม 21 ไร่ 90.0 ตารางวา หรือ 8,490.0 ตารางวา  
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ส่วนที่ 2 ส่วนท่ีเป็นท่ีดินท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีดินแปลงยอ่ย สามารถแยกขายรายแปลงได ้จ านวน 72 โฉนด (โฉนดส่วนท่ี
เหลือทั้งหมด) เน้ือท่ีดินรวม 21 ไร่ 2 งาน 26.5.0 ตารางวา หรือ 8,626.5 ตารางวา  

ส่วนที่ 3 ท่ีดินมีลกัษณะเป็นเขตทางแปลงตะเขบ็ที่ดินแปลงอื่น ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้คือโฉนดท่ีดินเลขท่ี 71070 
เลขท่ีดิน 13 เน้ือท่ีดิน 29.1 ตารางวา (ทางบริษทัฯ ไม่ประเมินมูลคา่) 

1.3.3 หลักเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

ผูป้ระเมินได้พิจารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคม ผูป้ระเมินค่า
ทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทยของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ีตามวตัถุประสงคท่ี์อา้งถึงใน
คร้ังน้ี ไดพิ้จารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมิน “เพื่อการก าหนดมูลค่าตลาด” เพื่อประมาณการมูลค่าของทรัพยสิ์นในสภาพท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ภายใตเ้ง่ือนไข และขอ้จ ากดั ท่ีแสดงไวใ้นรายงานฉบบัน้ี 

โดย มูลค่าตลาด หมายถึง “มูลค่าเป็นตวัเงินซ่ึงประมาณว่าเป็นราคาของทรัพยสิ์นท่ีสามารถใชต้กลง ซ้ือขายกนัได้
ระหว่างผูเ้ต็มใจขายกบัผูเ้ต็มใจซ้ือ ณ วนัท่ีประเมินมูลค่า ภายใตเ้ง่ือนไขการซ้ือขายปกติท่ี ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีผลประโยชน์
เก่ียวเน่ืองกนั โดยไดมี้การเสนอขายทรัพยสิ์นในระยะเวลาพอสมควร และโดยท่ีทั้งสองฝ่ายไดต้กลงซ้ือขายดว้ยความรอบรู้
อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ทั้งน้ีให้ถือด้วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ใน
ทรัพยสิ์นได”้ มูลค่าตลาดโดยทัว่ไปจะไม่ค านึงถึงตน้ทุนหรือค่าใชจ้่ายในการซ้ือหรือค่าธรรมเนียมหรือภาษีใดๆ 

วิธีการประเมินมูลค่าท่ีดิน 

1. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด คือการน าทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคาไปเปรียบเทียบขอ้มูลตลาดท่ีมีการขายหรือเสนอขาย
ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคา ตั้งอยูใ่นท าเลเดียวกนั และเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนักบัช่วงท่ีมี
การประเมินราคา 

2. วิธีถ่วงน ้าหนักคะแนนคุณภาพ (Weighted Quality Score, WQS) ได้แก่ การเปรียบเทียบข้อมูลตลาดกับตัว
ทรัพยสิ์นท่ีประเมิน โดยการแยกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ามาก าหนดเป็นตวัแปรท่ีส าคญั เช่น ท าเลท่ีตั้ง ระดบัท่ีดิน รูปร่าง
ท่ีดิน ศกัยภาพ ขอ้กฎหมาย เป็นตน้ แลว้ก าหนดค่าน ้าหนกัของแต่ละตวัแปรตามความส าคญัจากนั้นจึงเปรียบเทียบให้คะแนน
ระหว่าขอ้มูลตามระดบัของความเด่นกว่าดอ้ยกว่า ตามความเป็นจริง เม่ือไดค้ะแนนรวมแลว้น าไปเทียบสัดส่วนก าหนดความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลจนสรุปเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นในท่ีสุด 

3. วิธีทดสอบสมมติฐานการพัฒนาโครงการ (Hypothetical Development Method : HDM) เป็นการตั้งสมมติฐาน
การพฒันาโครงการ เพื่อเป็นการทดสอบหาความเป็นไปไดข้องศกัยภาพท่ีดินจะมีความสามารถพฒันาให้เป็นไปในรูปแบบ
ต่างๆ ภายใตข้อ้ก าหนดผงัเมือง และกฎหมายอ่ืน ตลอดจนความเป็นไปไดท้างการเงิน การก่อสร้าง ผลท่ีไดรั้บจะเป็นมูลค่า
ท่ีดินท่ีมีราคาท่ีจะน าไปพฒันาโครงการนั้นได ้
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1.3.4 ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

รายละเอียด 
ทรัพย์สินที่ 
ประเมินมูลค่า 

ข้อมูลที่ 6 ข้อมูลที่ 7 ข้อมูลที่ 8 ข้อมูลที่ 9 ข้อมูลที่ 10 

ประเภททรัพยสิ์น 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
(ประเมินเฉพาะท่ีดิน) 

ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า 

ช่ือโครงการ/ท่ีตั้งโครงการ - - - - - - 

ช่ือซอย/ท่ีตั้งซอย 
ติดซอยไม่มีช่ือ แยกจาก
สงขลา-นาทวี ซอย 7 

ซอยร่วมใจพฒันา ซอยร่วมใจพฒันา ซอยสงขลา-นาทวี 7 ซอยประเสริฐ ซอยจิตรเจริญ 

ท าเลท่ีตั้ง/ท่ีตั้งถนน 
ถนนสายสงขลา-นาทวี 

(ทล.4309) 
ถนนสงขลา-นาทวี 

(ทล.4309) 
ถนนสงขลา-นาทวี (ทล.4309) ถนนสงขลา-นาทวี (ทล.4309) ถนนสงขลา-นาทวี (ทล.4309) ถนนสงขลา-นาทวี (ทล.4309) 

การเขา้ถึง/ระยะทางเขา้
ซอย (ม.) 

50 เมตร 890 เมตร 800 เมตร 1300 เมตร 120 เมตร 1700 เมตร 

ค่าพิกดัท่ีตั้ง 
LAT 7.136219 : LONG 

100.619427 
Lat:7.136439, 
Lon:619925 

Lat:7.136997, 
Lon:100.619812 

Lat:7.139300, 
Lon:100.617088 

Lat:7.138996, 
Lon:100.617585 

Lat:7.140091, 
Lon:100.619183 

ระยะห่างจากทรัพยสิ์น - ห่างประมาณ 200 ม. ห่างประมาณ 170 ม. ห่างประมาณ 780 ม. ห่างประมาณ 850 ม. ห่างประมาณ 950 ม. 

เน้ือท่ีดิน 42-3-16.5 ไร่ 0-0-50.0 ไร่ 0-1-25.0 ไร่ 0-0-50.0 ไร่ 0-0-50.0 ไร่ 0-0-52.0 ไร่ 

  17,145.6 ตารางวา 50.0 ตารางวา 125.0 ตารางวา 50.0 ตารางวา 50.0 ตารางวา 52.0 ตารางวา 

ท าเลท่ีตั้งแปลงท่ีดิน,ดา้นท่ี
ติดถนน 

แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงมุม แปลงกลาง แปลงกลาง 

ขนาดท่ีดิน, 
หนา้กวา้ง-ลึก (ม.) 

หนา้กวา้ง 64.00 ม.  
ยาวสุด 303.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ  
10.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 
 25.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ  
10.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ 
 10.00 ม. 

หนา้กวา้งประมาณ  
10.00 ม. 

รูปแปลงท่ีดิน รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ 

ลกัษณะถนน,ความกวา้ง/
เขตทาง (เมตร) 

ลูกรัง 4.00 ม. 
 เขตทาง 10.00 ม. 

ถนนดิน 4.00 ม. 
 เขตทาง 5.00 ม. 

ถนนดิน 4.00 ม.  
เขตทาง 5.00 ม. 

ลาดยาง 5.00 ม.  
เขตทาง 6.00 ม. 

ถนนดิน 4.00 ม.  
เขตทาง 5.00 ม. 

ถนนดิน 4.00 ม. 
 เขตทาง 5.00 ม. 

ระดบัท่ีดิน ถมสูงเสมอระดบัถนน ถมเสมอระดบัถนน ถมเสมอระดบัถนน ถมเสมอระดบัถนน ถมเสมอระดบัถนน ถมเสมอระดบัถนน 

สาธารณูปโภคท่ีมี ไฟฟ้า,ประปา,โทรศพัท์ ไฟฟ้า,ประปา ไฟฟ้า,ประปา ไฟฟ้า,ประปา ไฟฟ้า,ประปา ไฟฟ้า,ประปา 
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รายละเอียด 
ทรัพย์สินที่ 
ประเมินมูลค่า 

ข้อมูลที่ 6 ข้อมูลที่ 7 ข้อมูลที่ 8 ข้อมูลที่ 9 ข้อมูลที่ 10 

ผงัเมือง สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน 

ขอ้กฎหมายอ่ืนๆ - - - - - - 

สภาพแวดลอ้ม ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นท่ีอยูอ่าศยั 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตรว.) - 12,000 14,000 18,000 20,000 16,000 

เง่ือนไขการขาย - ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้

ราคาต่อรอง/ปรับแก ้(บาท/
ตรว.) 

- 8,000 11,500 14,000 15,000 13,500 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี ปัจจุบนั ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ 

ช่ือผูติ้ดต่อ,ประเภทผูติ้ดต่อ - - - - - - 

โทรศพัทติ์ดต่อ,สถานท่ี
ติดต่อ 

- 
สอบถาม บา้นเลขท่ี 118 

ม.5 
082-826-3491 095-734-7570 081-896-6918 084-937-5335 

หมายเหตุ - - - - - - 
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1.3.5 การวิเคราะห์ประเมินมูลค่า 
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลซ้ือ-ขาย หรือขอ้มูลเสนอขายท่ีสืบได ้โดยใชวิ้ธีถ่วงน ้ าหนกัคะแนน

คุณภาพ(Weighted Quality Score, WQS)   

โฉนดที่ดินเลขที่ 71025 และ 71026 (ส่วนที่ 1) 
ที่ดินทรัพย์สิน    โฉนดจ านวน 3 แปลง เน้ือที่ดิน  8,490.0 ตารางวา 

ปัจจัย 
น ้าหนัก 

% 
  ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า ข้อมูล2 ข้อมูล3 ข้อมูล4 ข้อมูล5 

ท าเลท่ีตั้ง 20 6 9 1 2 4 

ความสะดวกในการเขา้ถึง 10 6 9 6 6 4 

ระบบสาธารณูปโภค 10 7 9 7 7 5 

ขนาดและรูปร่างท่ีดิน 20 7 6 7 7 1 

ระดบัดิน 10 7 7 7 7 6 

สภาพแวดลอ้ม,ความเจริญ 20 6 8 7 5 2 

ประโยชน์และขอ้กฎหมาย 10 7 7 7 7 3 

รวม 100 650 780 570 550 320 
              

ข้อมูลเปรียบเทียบ   ข้อมูล2 ข้อมูล3 ข้อมูล4 ข้อมูล5 ทรัพย์สิน 

ราคาเสนอขาย บาทต่อ ตรว. 2,800 10,000 4,500 2,000  - 

ราคาต่อรอง/ปรับแก ้   2,000 7,000 3,155 1,500  - 

คะแนนถ่วงน ้าหนกั   650 780 570 550 320 

อตัราส่วนท่ีถูกปรับแก ้   0.4923 0.4103 0.5614 0.5818 1.0000 

มูลค่าท่ีถูกปรับแก ้   985 2,872 1,771 873  - 

การให้ความส าคญัของขอ้มูล   0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 

มูลค่าท่ีเหมาะสม   246 718 443 218 1,625 

มูลค่าตลาดท่ีเหมาะสม บาท/ตรว. 1,625 
   การก าหนดคะแนน (Score) 1= แยท่ี่สุด, 2=ค่อนขา้งแย,่ 3-4=พอใช,้ 5=ปานกลาง, 6-7= ค่อนขา้งดี, 8-9=ดี, 10=ดีท่ีสุด 
   รวมราคาท่ีดิน เน้ือท่ีดิน 8,490.0 ตารางวา @ 1,625 บาท รวม 13,796,250 บาท 
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โฉนดที่ดินเลขที่ 71050 – 71066, 71070 – 71078, 71975 -71999 (ส่วนที่ 2) 
ที่ดินทรัพย์สิน    โฉนดจ านวน 72 แปลง เน้ือที่ดิน  8,626.5 ตารางวา 

ปัจจัย 
น ้าหนัก 

% 
  ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า ข้อมูล2 ข้อมูล3 ข้อมูล4 ข้อมูล5 
ท าเลท่ีตั้ง 20 6 9 1 2 4 
ความสะดวกในการเขา้ถึง 10 6 9 6 6 5 
ระบบสาธารณูปโภค 10 7 9 7 7 5 
ขนาดและรูปร่างท่ีดิน 20 7 6 7 7 7 
ระดบัดิน 10 7 7 7 7 7 
สภาพแวดลอ้ม,ความเจริญ 20 6 8 7 5 7 
ประโยชน์และขอ้กฎหมาย 10 7 7 7 7 7 

รวม 100 650 780 570 550 600 
              
ข้อมูลเปรียบเทียบ   ข้อมูล2 ข้อมูล3 ข้อมูล4 ข้อมูล5 ทรัพย์สิน 
ราคาเสนอขาย บาทต่อ ตรว. 2,800 10,000 4,500 2,000 - 
ราคาต่อรอง/ปรับแก ้   2,000 7,000 3,155 1,500 - 
คะแนนถ่วงน ้าหนกั   650 780 570 550 600 
อตัราส่วนท่ีถูกปรับแก ้   0.9231 0.7692 1.0526 1.0909 1.0000 
มูลค่าท่ีถูกปรับแก ้   1,846 5,385 3,321 1,636 - 
การให้ความส าคญัของขอ้มูล   0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 
มูลค่าท่ีเหมาะสม   462 1,346 830 409 3,047 
มูลค่าตลาดท่ีเหมาะสม บาท/ตรว. 3,000 

  การก าหนดคะแนน (Score) 1= แยท่ี่สุด, 2=ค่อนขา้งแย,่ 3-4=พอใช,้ 5=ปานกลาง, 6-7= ค่อนขา้งดี, 8-9=ดี, 10=ดีท่ีสุด 
  รวมราคาท่ีดิน เน้ือท่ีดิน 8,626.5 ตารางวา @ 3,000 บาท รวม 25,879,500 บาท 

1.3.6 สรุปมูลค่าทรัพย์สินการประเมินท่ีดิน  
ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีดินน้ี  ผูป้ระเมินฯ เลือกใชวิ้ธี เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นวิธีสรุป

มูลค่าเน่ืองจาก ทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคามีรูปแบบ ลกัษณะท่ีดินเหมือนกนั หรือคลา้ยคลึงกนั กบัขอ้มูลเปรียบเทียบบริเวณ
ใกลเ้คียง สามารถเปรียบเทียบได ้จึงใชวิ้ธีเปรียบเทียบตลาดเป็นตวัก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภททรัพย์สินที่ประเมิน 
เน้ือที่ดิน 
(ตรว.) 

 @ 
ตรว. 

มูลค่าท่ีดิน 
มูลค่าทรัพย์สิน 

(บาท) 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ประเมินเฉพาะท่ีดิน) ถนนสายสงขลา-
นาทว ี

    

ท่ีดินส่วนท่ี 1 8,490.0 1,625 13,796,250 13,796,250 
ท่ีดินส่วนท่ี 2 8,626.5 3,000 25,879,500 25,879,500 
รวมมูลค่าท่ีดิน(ปัดเศษ)    39,700,000 
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1.4 ที่ดินว่างเปล่า จ านวน 2 แปลง (ไม่ติดต่อกัน) ถนนสายสงขลา-ระโนด 
 1.4.1 รายละเอียดทรัพย์สิน 

บริษทั ศศิภกัด์ิ จ ากดั ไดท้  าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีดิน 2 แปลง(ไม่ติดต่อกนั) ของบริษทั อดิสรสงขลาจ ากดั  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายการ ที่ดิน 
ประเภททรัพยสิ์น  ท่ีดินว่างเปล่า จ านวน 2 แปลง (ไม่ติดต่อกนั) 
ท่ีตั้งของทรัพยสิ์น ติดทางสาธารณประโยชน์ แยกจากซอยไม่มีช่ือ ถนนสายสงขลา -ระโนด (ทล.408) 

ต าบลชิงโค อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 448194 และ 483999 จ านวน 2 ฉบบั ไม่ติดต่อกนั 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 48194    เน้ือท่ีดิน                    0-0-49.6 ไร่ หรือ    49.6 ตารางวา 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 48399    เน้ือท่ีดิน                    0-0-49.7 ไร่ หรือ    49.7 ตารางวา 
                                    เน้ือท่ีดินรวม              0-0-99.3 ไร่ หรือ    99.3 ตารางวา 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 
ส่ิงปลูกสร้าง ไม่มี 
ภาระผกูพนั ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 
หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อก าหนดมูลค่าตลาด 
วตัถุประสงคก์ารประเมิน เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
วิธีการประเมินมูลค่า วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
วนัท่ีประเมิน 17 ตุลาคม 2562 
มูลค่าตลาดทรัพยสิ์น 347,000.- บาท (สามแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพนับาทถว้น) 

1.4.2. เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการประเมิน 
                      ไม่มี 

1.4.3 หลักเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

ผูป้ระเมินไดพ้ิจารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคม ผูป้ระเมินค่า
ทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทยของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ีตามวตัถุประสงคท่ี์อา้งถึงใน
คร้ังน้ี ไดพิ้จารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมิน “เพื่อการก าหนดมูลค่าตลาด” เพื่อประมาณการมูลค่าของทรัพยสิ์นในสภาพท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ภายใตเ้ง่ือนไข และขอ้จ ากดั ท่ีแสดงไวใ้นรายงานฉบบัน้ี 

โดย มูลค่าตลาด หมายถึง “มูลค่าเป็นตวัเงินซ่ึงประมาณว่าเป็นราคาของทรัพยสิ์นท่ีสามารถใชต้กลง ซ้ือขายกนัได้
ระหว่างผูเ้ต็มใจขายกบัผูเ้ต็มใจซ้ือ ณ วนัท่ีประเมินมูลค่า ภายใตเ้ง่ือนไขการซ้ือขายปกติท่ี ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีผลประโยชน์
เก่ียวเน่ืองกนั โดยไดมี้การเสนอขายทรัพยสิ์นในระยะเวลาพอสมควร และโดยท่ีทั้งสองฝ่ายไดต้กลงซ้ือขายดว้ยความรอบรู้
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อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ทั้งน้ีให้ถือด้วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ใน
ทรัพยสิ์นได”้ มูลค่าตลาดโดยทัว่ไปจะไม่ค านึงถึงตน้ทุนหรือค่าใชจ้่ายในการซ้ือหรือค่าธรรมเนียมหรือภาษีใดๆ 

วิธีการประเมินมูลค่าท่ีดิน 

1. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด คือการน าทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคาไปเปรียบเทียบขอ้มูลตลาดท่ีมีการขายหรือเสนอขาย
ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคา ตั้งอยูใ่นท าเลเดียวกนั และเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนักบัช่วงท่ีมี
การประเมินราคา 

2. วิธีถ่วงน ้าหนักคะแนนคุณภาพ (Weighted Quality Score, WQS) ได้แก่ การเปรียบเทียบข้อมูลตลาดกับตัว
ทรัพยสิ์นท่ีประเมิน โดยการแยกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ามาก าหนดเป็นตวัแปรท่ีส าคญั เช่น ท าเลท่ีตั้ง ระดบัท่ีดิน รูปร่าง
ท่ีดิน ศกัยภาพ ขอ้กฎหมาย เป็นตน้ แลว้ก าหนดค่าน ้าหนกัของแต่ละตวัแปรตามความส าคญัจากนั้นจึงเปรียบเทียบให้คะแนน
ระหว่าขอ้มูลตามระดบัของความเด่นกว่าดอ้ยกว่า ตามความเป็นจริง เม่ือไดค้ะแนนรวมแลว้น าไปเทียบสัดส่วนก าหนดความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลจนสรุปเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นในท่ีสุด 

3. วิธีทดสอบสมมติฐานการพัฒนาโครงการ (Hypothetical Development Method : HDM) เป็นการตั้งสมมติฐาน
การพฒันาโครงการ เพื่อเป็นการทดสอบหาความเป็นไปไดข้องศกัยภาพท่ีดินจะมีความสามารถพฒันาให้เป็นไปในรูปแบบ
ต่างๆ ภายใตข้อ้ก าหนดผงัเมือง และกฎหมายอื่น ตลอดจนความเป็นไปไดท้างการเงิน การก่อสร้าง ผลท่ีไดรั้บจะเป็นมูลค่า
ท่ีดินท่ีมีราคาท่ีจะน าไปพฒันาโครงการนั้นได ้
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1.4.4 ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

รายละเอียด ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลที่ 3 ข้อมูลที่ 4 ข้อมูลที่ 5 ข้อมูลที่ 6 

ประเภททรัพยสิ์น 
ท่ีดินว่างเปล่า จ านวน 2 แปลง 

(ไม่ติดต่อกนั) 
ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า 

ช่ือโครงการ/ท่ีตั้ง
โครงการ 

- - - - - - - 

ช่ือซอย/ท่ีตั้งซอย 
ติดทางสาธารณประโยชน์ (ไม่มี

สภาพทาง) 
- ซอยไม่มีช่ือ ซอยไม่มีช่ือ ซอยไม่มีช่ือ ซอยไม่มีช่ือ ซอยไม่มีช่ือ 

ท าเลท่ีตั้ง/ท่ีตั้งถนน 
แยกจากซอยไม่มีช่ือ ถนนสาย
สงขลา-ระโนด (ทล.408) 

ถนนสิงหนคร-ม่วง
งาม (ทล.3079) 

ถนนสงขลา-ระโนด 
(ทล.408) 

ถนนร่วมใจพฒันา ถนนร่วมใจพฒันา ถนนร่วมใจพฒันา ถนนร่วมใจพฒันา 

ค่าพิกดัท่ีตั้ง 
LAT 7.25048 : LONG 

100.545626 LAT 7.247482 : 
LONG 100.545169 

Lat:7.252567, 
Lon:100.542482 

Lat:7.242169, 
Lon:100.549882 

Lat:7.252149, 
Lon:100.537676 

Lat:7.251411, 
Lon:100.543246 

Lat:7.2515281, 
Lon:100.547847 

Lat:7.257490, 
Lon:100.547558 

ระยะห่างจาก
ทรัพยสิ์น 

- 
ห่างประมาณ 

 600 ม. 
ห่างประมาณ  

700 ม. 
ห่างประมาณ 

 1,500 ม. 
ห่างประมาณ 

 700 ม. 
ห่างประมาณ 

 500 ม. 
ห่างประมาณ 

 500 ม. 
เน้ือท่ีดิน 0-0-49.6 ไร่ / 0-0-49.7 ไร่ 2-3-21.7 ไร่ 2-0-76.0 ไร่ 4-2-54.0 ไร่ 0-0-54.7 ไร่ 0-0-50.0 ไร่ 0-0-50.0 ไร่ 
  99.3 ตารางวา 1,121.7 ตารางวา 876.0 ตารางวา 1,854.0 ตารางวา 54.7 ตารางวา 50.0 ตารางวา 50.0 ตารางวา 
ท าเลท่ีตั้งแปลงท่ีดิน
,ดา้นท่ีติดถนน 

แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง 

ขนาดท่ีดิน,หนา้กวา้ง-
ลึก (ม.) 

กวา้ง 10.00 ม.  
ยาว 20.00 ม./แปลง 

หนา้กวา้ง 
ประมาณ 46.00 ม. 

หนา้กวา้ง 
ประมาณ 50.00 ม. 

หนา้กวา้ง 
ประมาณ 60.00 ม. 

หนา้กวา้ง 
ประมาณ 12.00 ม. 

หนา้กวา้ง 
ประมาณ 8.00 ม. 

หนา้กวา้ง 
ประมาณ 8.00 ม. 

รูปแปลงท่ีดิน รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ 
คลา้ยรูป

ส่ีเหลี่ยมผืนผา้ 
คลา้ยรูป

ส่ีเหลี่ยมผืนผา้ 
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ 

ลกัษณะถนน,ความ
กวา้ง/เขตทาง (เมตร) 

ถนนดินรวมเขตทาง 9.00 ม. (ไม่
มีสภาพทาง) 

คสล.6.00 ม. เขต
ทาง 12.00 ม. 

ถนนดิน 5.00 ม.. 
คสล.6.00 ม. เขตทาง 

12.00 ม. 
ไม่มีสภาพทาง ถนนดิน 6.00 ม. ถนนดิน 6.00 ม. 

ระดบัท่ีดิน ถมสูงเสมอระดบัถนน ต ่ากว่าระดบั ต ่ากว่าระดบั ต ่ากว่าระดบั ต ่ากว่าระดบั ต ่ากว่าระดบั ต ่ากว่าระดบั 
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รายละเอียด ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลที่ 3 ข้อมูลที่ 4 ข้อมูลที่ 5 ข้อมูลที่ 6 

ถนน 0.50 ม. ถนน 0.50 ม. ถนน 0.50 ม. ถนน 0.50 ม. ถนน 0.50 ม. ถนน 0.50 ม. 

สาธารณูปโภคท่ีมี ไม่มี 
ไฟฟ้า,ประปา

,โทรศพัท ์
ไฟฟ้า,ประปา

,โทรศพัท ์
ไฟฟ้า,ประปา,โทรศพัท์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ผงัเมือง สีชมพู ประเภทชุมชน 
สีชมพู ประเภท

ชุมชน 
สีชมพู ประเภท

ชุมชน 
สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน สีชมพู ประเภทชุมชน 

ขอ้กฎหมายอ่ืนๆ - - - - - - - 

สภาพแวดลอ้ม ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นท่ีอยูอ่าศยั 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

- - - - - - - 

ราคาเสนอขาย (บาท/
ตรว.) 

- 6,500 6,000 6,500 5,000 8,000 8,000 

เง่ือนไขการขาย - ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้ ราคาต่อรองได ้

ราคาต่อรอง/ปรับแก ้
(บาท/ตรว.) 

- 6,000 5,000 6,000 3,500 6,300 6,300 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี ปัจจุบนั ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ 

ช่ือผูติ้ดต่อ,ประเภทผู้
ติดต่อ 

- - - - - - - 

โทรศพัทติ์ดต่อ,
สถานท่ีติดต่อ 

- 083-513-3741 085-048-7313 089-735-8384 02-686-1888 081-1703998 081-1703998 

หมายเหตุ - - - - - - - 
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1.4.5 การวิเคราะห์ประเมินมูลค่า 
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลซ้ือ-ขาย หรือขอ้มูลเสนอขายท่ีสืบได ้โดยใชวิ้ธีถ่วงน ้ าหนกัคะแนน

คุณภาพ(Weighted Quality Score, WQS)   

ที่ดินทรัพย์สิน โฉนดเลขที่ 48194    โฉนดจ านวน 1 แปลง เน้ือที่ดิน  49.6 ตารางวา 

ปัจจัย น ้าหนัก % 
  ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า ข้อมูล 3 ข้อมูล 4 ข้อมูล 5 ข้อมูล 6  
ท าเลท่ีตั้ง 20 7 3 8 8 2 
ความสะอาดในการเขา้ถึง 20 7 2 6 6 2 
ระบบสาธารณูปโภค 20 7 1 7 7 1 
ขนาดและรูปร่างท่ีดิน 5 6 7 7 7 7 
ระดบัดิน 10 6 7 7 7 6 
สภาพแวดลอ้ม,ความเจริญ 15 7 3 6 6 7 
ประโยชน์และขอ้กฎหมาย 10 7 7 7 7 7 
รวม 100 685 340 685 685 370 
              
ขอ้มูลเปรียบเทียบ บาทต่อตรว. ขอ้มูล 3 ขอ้มูล 4 ขอ้มูล 5 ขอ้มูล 6  ทรัพยสิ์น 
ราคาเสนอขาย  6,500 5,000 8,000 8,000 - 
ราคาต่อรอง/ปรับแก ้  6,000 3,500 6,300 6,300 - 
คะแนนถ่วงน ้าหนกั  685 340 685 685 370.00 
อตัราส่วนท่ีถูกปรับแก ้  0.5401 1.8820 0.5401 0.5401 1.0000 
มูลค่าท่ีถูกปรับแก ้  3,241 3,809 3,403 340 - 
การให้ความส าคญัของขอ้มูล  0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 
มูลค่าท่ีเหมาะสม  810 952 851 851 3,464 
มูลค่าตลาดท่ีเหมาะสม     บาทต่อตรว. 3,500 
การก าหนดคะแนน (Score) 1= แยท่ี่สุด, 2=ค่อนขา้งแย,่ 3-4=พอใช,้ 5=ปานกลาง, 6-7= ค่อนขา้งดี, 8-9=ดี, 10=ดีท่ีสุด 
รวมราคาท่ีดิน เน้ือท่ีดิน 49.6 ตารางวา @ 3,500 บาท รวม 173,600 บาท 
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ที่ดินทรัพย์สิน โฉนดเลขที่ 49399    โฉนดจ านวน 1 แปลง เน้ือที่ดิน  49.7 ตารางวา 

ปัจจัย น ้าหนัก % 
  ทรัพย์สินที่

ประเมินมูลค่า ข้อมูล 3 ข้อมูล 4 ข้อมูล 5 ข้อมูล 6  
ท าเลท่ีตั้ง 20 7 3 8 8 2 
ความสะอาดในการเขา้ถึง 20 7 2 6 6 2 
ระบบสาธารณูปโภค 20 7 1 7 7 1 
ขนาดและรูปร่างท่ีดิน 5 6 7 7 7 7 
ระดบัดิน 10 6 7 7 7 6 
สภาพแวดลอ้ม,ความเจริญ 15 7 3 6 6 7 
ประโยชน์และขอ้กฎหมาย 10 7 7 7 7 7 
รวม 100 685 340 685 685 370 
              
ขอ้มูลเปรียบเทียบ บาทต่อตรว. ขอ้มูล 3 ขอ้มูล 4 ขอ้มูล 5 ขอ้มูล 6  ทรัพยสิ์น 
ราคาเสนอขาย  6,500 5,000 8,000 8,000  

ราคาต่อรอง/ปรับแก ้  6,000 3,500 6,300 6,300  

คะแนนถ่วงน ้าหนกั  685 340 685 685 370.00 
อตัราส่วนท่ีถูกปรับแก ้  0.5401 1.0882 0.5401 0.5401 1.0000 
มูลค่าท่ีถูกปรับแก ้  3,241 3,809 3,403 3,403  

การให้ความส าคญัของขอ้มูล  0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 
มูลค่าท่ีเหมาะสม  810 952 851 851 3,464 
มูลค่าตลาดท่ีเหมาะสม     บาทต่อตรว. 3,500 
การก าหนดคะแนน (Score) 1= แยท่ี่สุด, 2=ค่อนขา้งแย,่ 3-4=พอใช,้ 5=ปานกลาง, 6-7= ค่อนขา้งดี, 8-9=ดี, 10=ดีท่ีสุด 
รวมราคาท่ีดิน เน้ือท่ีดิน 49.7 ตารางวา @ 3,500 บาท รวม 173,950 บาท 

ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีดินน้ี  ผูป้ระเมินฯ เลือกใชวิ้ธี เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นวิธีสรุป
มูลค่าเน่ืองจาก ทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคามีรูปแบบ ลกัษณะท่ีดินเหมือนกนั หรือคลา้ยคลึงกนั กบัขอ้มูลเปรียบเทียบบริเวณ
ใกลเ้คียง สามารถเปรียบเทียบได ้จึงใชวิ้ธีเปรียบเทียบตลาดเป็นตวัก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ประเภททรัพย์สินที่ประเมิน 
เน้ือที่ดิน 
(ตรว.) 

 @ 
ตรว. 

มูลค่าท่ีดิน 
มูลค่าทรัพย์สิน 

(บาท) 
ท่ีดินว่างเปล่า จ านวน 2 แปลง (ไม่ติดต่อกนั) ถนนสายสงขลา-
ระโนด 

    

โฉนดเลขท่ี 48194 49.6 3,500 173,600 173,600 

โฉนดเลขท่ี 48699 49.7 3,500 173,950 173,950 

รวมมูลค่าท่ีดิน(ปัดเศษ)    347,000 
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ความเห็นของที่ปรึกษาฯ 
จากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ท่ีดิน และ อาคาร (ส่ิงปลูกสร้าง) ของ ADS ตามรายงานประเมินเลขท่ี 

GEN2-SSP-62-1793, GEN2-SSP-62-1793-1 ถึง 3 โดย บริษัท ศศิภักด์ิ จ ากัด(ผูป้ระเมินอิสระฯท่ีมีรายช่ืออยู่ในรายช่ือผู ้

ประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์- กลต.) ท่ีปรึกษาฯ ไดพ้ิจารณาผลการประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นของท่ีดินและอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง ดงักล่าวสรุปผลการประเมินไดด้งัน้ี 

ส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีดิน โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นวิธีสรุปมูลค่า

เน่ืองจาก ทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคามีรูปแบบ ลกัษณะท่ีดินเหมือนกนั หรือคลา้ยคลึงกนั กบัขอ้มูลเปรียบเทียบบริเวณใกลเ้คียง 

สามารถเปรียบเทียบได ้จึงใชวิ้ธีเปรียบเทียบตลาดเป็นตวัก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น 

  ส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้าง โดยใชวิ้ธีค  านวณตน้ทุน (Cost Approach) ซ่ึงเป็นวิธี
สรุปมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคามีรูปแบบลกัษณะการก่อสร้างเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถหาขอ้มูลเปรียบเทียบในลกัษณะ
เหมือนกนั หรือคลา้ยคลึงกนัได ้จึงใชวิ้ธีค  านวณตน้ทุนเป็นตวัก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 
  สรุปการประเมินมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ ADS 

ประเภททรัพย์สินที่ประเมิน 
เน้ือที่ดิน 
(ตรว.) 

 @ 
ตรว. 

มูลค่าท่ีดิน 
มูลค่าส่ิง
ปลูกสร้าง 

มูลค่าทรัพย์สิน 
(ปัดเศษ) 

ท่ีดินว่างเปล่า(ติดถนนหาดแกว้รีสอร์ท) 3466.70 6,500 22,533,550 - 22,500,000 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ถนนสายสงขลา-ระโนด 18,156.90 7,000 127,098,300 129,146,997 256,200,000 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ประเมินเฉพาะท่ีดิน)        

     ท่ีดินส่วนท่ี 1 8490.00 1,625 13,796,250 - 
39,700,000 

     ท่ีดินส่วนท่ี 2 8626.50 3,000 25,879,500 - 

ท่ีดินว่างเปล่า 2 แปลง (ไม่ติดต่อกนั) ต.ชิงโค      

    ท่ีดินโฉนด 48194 49.60 3,500 173,600 - 
347,000 

    ท่ีดินโฉนด 48399 49.70 3,500 173,600 - 

รวมมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ปัดเศษ)     318,747,000 

ท่ีปรึกษาฯ ไดพิ้จารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส้ินอยา่งละเอียดแลว้  สรุปรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี  

มูลค่าทรัพย์สินท่ีประเมินได้รวมท้ังหมดของ ADS   318,747,000 บาท (-สามร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนส่ีพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

 ท่ีปรึกษาฯ เห็นว่ามูลค่าทรัพยสิ์นท่ีผูป้ระเมินอิสระฯประเมินดว้ยการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็น
วิธีท่ีเหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าส าหรับที่ดิน เพราะมีรูปแบบและลกัษณะท่ีดินเหมือนกนั หรือคลา้ยคลึงกนักบัขอ้มูล
ท่ีเปรียบเทียบบริเวณใกล้เคียงได้ และ วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เป็นวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นส่ิงปลูกสร้าง บนหลกัการประเมินเฉพาะเพียงส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ เน่ืองจากลกัษณะของ
ทรัพยสิ์นท่ีประเมินตรงกบัวิธีการประเมินแบบคิดตน้ทุน (Cost Approach) เพราะเป็นวิธีการประเมินแบบอาคารโดยเฉพาะ 
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 3.  ภาพแสดงแผนที่การประเมินทรัพย์สินของ ADS 
       รูปภาพท่ี   1   แสดงที่ตั้งของทรัพย์สิน ท่ีดินว่างเปล่า ติดถนนหาดแก้วรีสอร์ท 

 
           รูปภาพท่ี   2    ที่ดินว่างเปล่า ติดถนนหาดแก้วรีสอร์ท 
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                   รูปภาพท่ี 3 แสดงท่ีตั้งของทรัพย์สิน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง ถนนสายสงขลา-ระโนด 

 
                   รูปภาพท่ี 4  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง ถนนสายสงขลา-ระโนด 
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รูปภาพท่ี 5 ผังแสดงรายการส่ิงปลูกสร้าง 
 

 
รูปภาพท่ี 6  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ถนนสายสงขลา-ระโนด 
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รูปภาพท่ี 7  แสดงท่ีตั้งของทรัพย์สิน ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ประเมินเฉพาะที่ดิน) ถนนสายสงขลา-นาทวี 

รูปภาพท่ี 8  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ประเมินเฉพาะที่ดิน) ถนนสายสงขลา-นาทวี 
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รูปภาพท่ี 9  แสดงทีต่ั้งของทรัพย์สิน ท่ีดินว่างเปล่า จ านวน 2 แปลง (ไม่ติดต่อกัน) ถนนสายสงขลา-ระโนด 

 

รูปภาพท่ี 10  ที่ดินว่างเปล่า จ านวน 2 แปลง (ไม่ติดต่อกัน) ถนนสายสงขลา-ระโนด 
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เอกสารแนบ 9 : สอบทานสถานะทางการเงินและสถานะทางกฎหมาย 

1. สอบทานสถานะทางการเงิน 
บริษทั เจพี ทิพ ออดิท จ ากดั (“ผูต้รวจสอบ”) ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั  สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

(“บริษทัฯ”) ให้เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั และบริษทัย่อย (“บริษทัฯ”)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2562 , 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เป็นกรณีพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุนในกิจการดังกล่าวผู ้

ตรวจสอบไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีเขา้ท าการตรวจสอบ ณ ท่ีท าการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562  

การปฏิบติังานในการตรวจสอบดงักล่าวน้ี มิใช่เป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีเพ่ือแสดงความเห็น

ต่องบการเงินตามปกติ แต่เนน้การตรวจสอบตามขอบเขตท่ีกล่าวต่อไปน้ี 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

งบการเงินของบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั และบริษทัย่อย (“บริษทัฯ”) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ี ผูต้รวจสอบ

ไดรั้บเป็นงบการเงินท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบ (Audited) จากผูต้รวจสอบบัญชีรับอนุญาต และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 , 31 

ธนัวาคม 2560 เป็นงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ (Audited) จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัดงักล่าว 

ผูต้รวจสอบไดท้ าการตรวจสอบยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แต่ละรายการของบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 

และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562, 31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั ตามรายละเอียดท่ีไดแ้สดงแยกแต่ละบัญชีในรายงานน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่าขอ้มูลและ

รายการบญัชีต่าง ๆ ท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษทัฯ ไดแ้สดงและบนัทึกโดยความครบถว้นถูกตอ้ง และไม่มีขอ้มูลใดๆ ท่ี

อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนในกิจการอย่างมีสาระส าคญัท่ีมิไดเ้ปิดเผยไว ้ดงันั้นผูต้รวจสอบสามารถสรุปผลการ

ตรวจสอบดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

สรุปผลการตรวจสอบ 

งบแสดงฐานะท างการ เงินและผลการ
ด าเนินงาน 

งบการเงินปี 2560-2561 ท่ีตรวจสอบนั้ นไม่พบรายการปรับปรุง
เพ่ิมเติมจากงบการเงินท่ีตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พบเพียง
รายการจดัประเภทตามประเภทของการประกอบธุรกิจท่ียงัไม่ถูกตอ้ง
และส านักงานฯ ได้ท าการจดัประเภทให้สะท้อนข้อเท็จจริงแล้วดัง
ปรากฏในงบการเงินขา้งตน้ 
งบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ียงัไม่ผ่านการตรวจสอบและ
สอบทานจากผูส้อบบญัชี ส านกังานฯ และบริษทัฯ ไดท้  าการปรับปรุง
รายการต่างๆ ท่ีตรวจพบรวมทั้งการจดัประเภทให้สะทอ้นขอ้เทจ็จริง  

การปฏิบติัตามประมวลรัษฎากร 1. บริษทัมีการปฏิบติัตามประมวลรัษฎากร 
2. บริษทัไม่อยูร่ะหว่างการตรวจสอบภาษีหรือมีคดีเก่ียวกบัภาษีอากร 

ขอ้สรุปในการตรวจสอบ จากผลการตรวจสอบไม่พบผลกระทบในทางบัญชีท่ีมีนัยส าคัญท่ี
ส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษทัฯ 
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2. สอบทานสถานะทางกฎหมาย 

บริษทั กุดัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั (ส านกังานฯ)ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั  สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทัฯ”) ให้เป็นผูต้รวจสอบสถานะทางกฎหมาย ของ บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”)  
โดยไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีเขา้ท าการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 

ส านกังานฯ ไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูลและ/หรือเฉพาะเอกสารท่ีตรวจสอบตามขอ้มูล ของบริษทัฯ เพื่อ
พิจารณาประเดน็ท่ีส่งผลกระทบต่อการเขา้ท าธุรกรรมในการตรวจสอบขอ้มูลคร้ังน้ี ส านกังานฯ ไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูล
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ของศาลต่างๆ ไดแ้ก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญา
กรุงเทพใต ้ศาลภาษีอากรกลาง กรมบงัคบัคดี ศาลลม้ละลายกลาง ศาลแรงงานกลาง ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหว่างประเทศกลาง  ศาลจงัหวดัสงขลา ศาลจงัหวดัภูเก็ต และศาลจงัหวดัระนอง (เขา้ตรวจสอบในระหว่างวนัท่ี 18 ตุลาคม 
2562 ถึงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562 ) ขอ้มูลท่ีปรากฏในระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นรายละเอียดของขอ้มูลเพียงบางส่วนเท่านั้น หากมี
การฟ้องร้องเกิดขึ้นก่อนท่ีนะใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ หรือฟ้องร้องเป็นคดีใหม่และเจา้หนา้ท่ีศาลยงัมิไดล้งขอ้มูลของคดีไวใ้น
ระบบ หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งตกเป็นจ าเลยซ่ึงมิใช่จ าเลยท่ี 1 ก็อาจไม่ปรากฏขอ้มูลดงักล่าวเช่นกนั โดยมีรายละเอียดสรุป
สถานะทางกฎหมายดงัน้ี 

ล าดับ ประเด็นพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

1. เอกสารทางทะเบียนและหุ้นของบริษัท 
 หุ้นของ ADS จ าน าอยูก่บัธนาคารเพื่อเป็น

ประกนัการช าระหน้ีภายใตสั้ญญาให้ใชว้งเงิน
สินเช่ือ โดยธนาคารไดรั้บไดรั้บใบหุ้น ADS ของ 
พินวีล 2 เพ่ือยึดถือเป็นประกนัการช าระหน้ี
ประกนัการช าระหน้ี 

บริษทัฯ อาจพจิารณาก าหนดใหเ้ป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนใน
สัญญาโอนกิจการทั้งหมดว่าให้ผูโ้อนด าเนินการให้ธนาคาร
ปลดจ าน าหุ้น ADS ท่ีถือด าเนินการให้ธนาคารปลดจ าน าหุ้น 
ADS ท่ีถือโดยพินวีล 2 ก่อนวนัโอนกิจการทั้งหมด 

2.สัญญาทางการเงนิ 
 1. ภาระผกูพนัของนายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ใน

ฐานะผูค้  ้าประกนัผูใ้ชสิ้นเช่ือต่อธนาคารกสิกร
ไทย ภายใตสั้ญญาทางการเงินดั้งต่อไปน้ี  

(1) สัญญากูเ้งิน ฉบบัลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 

2558 

(2) หนงัสือสัญญากูเ้บิกเงินเกินบญัชี ฉบบั

ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 

(3) บนัทึกขอ้ตกลงการใชสิ้นเช่ือ ฉบบัลง

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 

(4) สัญญารับช าระหน้ี (ส าหรับตัว๋สัญญาใช้

เงิน) ฉบบัลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 

(รวม 4 ฉบบั) 

(5) สัญญาให้สินเช่ือ ฉบบัลงวนัท่ี 28 

เมษายน 2559 (Credit Facilities 

บริษทัฯ อาจพิจารณาก าหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดว่า 
1. ส าหรับสัญญาค ้าประกนั ให้เป็นขอ้ตกลงกระท าการให้

บริษทัฯ ADS และผูโ้อน รวมเจรจากบัธนาคารกสิกร

ไทย รวมถึงบริษทัแฟคเตอรี แอนด ์อีควิปเมนท ์กสิกร

ไทย จ ากดั ในการยกเลิกหนงัสือสัญญาค ้าประกนัหน้ี

ต่างๆ ท่ีนายวนรัชต ์ตั้งคารวคุน บริษทั เอม็ เอม็ ลอจิ

สติคส์ จ ากดั และบริษทั คอนเนคชัน่เลทดเ์ซอร์วิส 

จ ากดั (แลว้แต่กรณี) เป็นผูค้  ้าประกนั รวมถึงยกเวน้มิให้

เหตุดงักล่าวเป็นการผิดนดัช าระ 

2. ส าหรับสัญญาให้สินเช่ือฉบบัลงวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

(Credit Facilities Agreement) ใหเ้ป็นขอ้ตกลงกระท า

การให้ บริษทัฯ และ ADS ร่วมกนัเจรจากบัธนาคาร

กสิกรไทยเพ่ือขอแยกวงเงินสินเช่ือและวงเงินค ้าประกนั 

ส าหรับ ADS และบริษทั เอสวี ฟอร์เวิร์ดดิ้ง แอนด ์
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ล าดับ ประเด็นพจิารณา ข้อเสนอแนะ 
Agreement) 

(6) สัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารกสิกรไทย 

ฉบบัลงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560  

(7) สัญญาค ้าประกนักบัธนาคารกสิกรไทย 

ฉบบัลงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 และ 

(8) สัญญาค ้าประกนักบับริษทั แฟคเตอรี 

แอนด ์อีควิปเมนท ์กสิกรไทย จ ากดั 

ฉบบัลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

2. บริษทั เอม็ เอม็ ลอจิสติคส์ จ ากดั และบริษทั
คอนเนคชัน่เลทดเ์ซอร์วิส จ ากดั เป็นผูค้  ้าประกนั
ร่วมในสัญญากูบ้างฉบบั                                                                         
หลงัจากการท าธุรกรรม บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บโอน
กิจการทั้งหมดจากพินวีล 2 ซ่ึงร่วมถึงหุ้นสามญั
จ านวน 109,998 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของ ADS ดงันั้น
นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ บริษทั เอม็ เอม็ ลอจิ
สติคส์ จ ากดั และบริษทั คอนเนคชัน่เลทด์
เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัในสัญญากู ้จึง
ไม่ควรเป็นผูท่ี้มีภาระผกูพนัในฐานะผูค้  ้าประกนั
ภายใตสั้ญญาทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้อีก
ต่อไป 
3. สัญญาให้สินเช่ือฉบบัลงวนัท่ี 28 เมษายน 
2559 (Credit Facilities Agreement) ซ่ึงมีบริษทั 
เอสวี ฟอร์เวิร์ดดิ้ง แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
เป็นผูกู้ร่้วม และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมี
เง่ือนไขเหนือสัญญาเช่าโกดงัสินคา้ ฉบบัลงวนัท่ี 
28 เมษายน 2559 ซ่ึงมีบริษทั เอสวี ฟอร์เวิร์ดดิ้ง 
แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นผูใ้ห้หลกัประกนั 

ทรานสปอร์ต จ ากดั หรือยกเลิกสัญญาให้สินเช่ือและ

สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเง่ือนไขเหนือสัญญาเช่า

โกดงัสินคา้ฉบบัเดิม พร้อมกบัเจรจาหลกัประกนัใหม่ 

3. ใบอนุญาต 
 - ใบอนุญาตท่ีส าคญัต่อการประกอบกิจการ

ของบริษทั ไดแ้ก่ ใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน (ร.ง.4) ใบอนุญาตก่อสร้าง

อาคาร (อ.1) ใบรับรองการก่อสร้าง

ดดัแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร 

บริษทัฯ อาจพิจารณาก าหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดว่า 
1. ให้ผูโ้อนรับรองและรับประกนัว่า ADS และบริษทัยอ่ยมี

ใบอนุญาตหรือไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการมีผลใชบ้งัคบัอยา่ง

สมบูรณ์อยูใ่นวนัท าสัญญา และ/หรือวนัท่ีธุรกรรมเสร็จ
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ล าดับ ประเด็นพจิารณา ข้อเสนอแนะ 
(แบบ อ.6) 

- ณ วนัท่ีจดัท ารายงานฉบบัน้ี  ส านกังานฯ 
ยงัไดรั้บเอกสารเก่ียวกบัใบอนุญาตเพื่อ
การตวัสอบไม่ครบถว้น 

สมบูรณ์ โดยมิไดป้ฏิบติัผดิเง่ือนไขต่างๆ ภายใต้

ใบอนุญาตหรือการไดรั้บอนุญาต และ ADS และบริษทั

ยอ่ยมิไดด้ าเนินการใดๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้

ใบอนุญาต และ/หรือ การไดรั้บอนุญาต ถูกระงบั ยกเลิก

หรือเพิกถอน 

2. ให้ผูโ้อนชดใชค้่าเสียหายให้แก่บริษทัฯ ส าหรับความ

เสียหายใดๆ อนัเป็นผลมาจากการมีใบอนุญาตไม่

ครบถว้น หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขตามใบอนุญาต 

4. ทรัพย์สิน 
 การจดทะเบียนการเช่าท่ีดินท่ีเช่าต่อส านกังาน

ท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส านกังานฯ ไม่ไดรั้บเอกสารหลกัฐานยืนยนัการ
จดทะเบียนการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ระหว่าง ADS กบัคู่สัญญา ส าหรับสัญญาเช่าซ่ึงมี
ก าหนดระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 3 ปี ขึ้นไป โดย 
ป.พ.พ. ก าหนดให้หากมิไดท้  าเป็นหนงัสือและ
จดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีการเช่านั้น จะ
ฟ้องร้องใหบ้งัคบัคดีไดเ้พียง 3 ปี 

บริษทัฯ อาจพิจารณาก าหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดว่าใน
กรณีท่ีสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ี ADS เป็นผูเ้ช่า ซ่ึงมี
ระยะเวลาการเช่าเกิน 3 ปี แต่ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนการเช่า ถูก
ยกเลิกโดยผูใ้หเ้ช่าหลงัจากพน้ระยะเวลา 3 ปี แลว้เน่ืองจาก
ไม่ไดจ้ดทะเบียนการเช่า ทางผูโ้อนจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่
บริษทัฯ ส าหรับความเสียหายใดๆ อนัเป็นผลมาจากการยกเลิก
สัญญาเช่าดว้ยเหตุดงักล่าว 
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เอกสารแนบ 10   
งบการเงินของบริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั  

 
































































