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              วนัที่ 2 สิงหาคม 2565 

 

เรื่อง การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิัท พรอ็พเพอรต์ี ้เอม โซลชูั่นส ์จ ากดั (แกไ้ข) 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

สิ่งที่สง่มาดว้ย สารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน)    
  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “QLT”) ครั้งที่  6/2565 เมื่อ      

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมัติการเขา้ซือ้หุน้สามัญของบริษัท พร็อพเพอรต์ี ้เอม โซลูชั่นส ์จ ากัด (“PAS”) ซึ่งเป็น

บริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทยและประกอบธุรกิจบริหารจดัการงานทุกดา้นเก่ียวกับอสงัหาริมทรพัย์ เป็น

จ านวนรวมทัง้สิน้ 14,700 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49.00 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ 

PAS  จาก (1) บริษัท ทีโอเอส โฮลดิง้ จ  ากัด จ านวน 13,620 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 45.40 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ PAS 

และ (2) บริษัท เอสพี อินเตอรล์อว ์แอนด ์คอนซัลท ์จ ากัด จ านวน  1,080 หุน้     คิดเป็นรอ้ยละ 3.60 ของจ านวนหุน้

ทัง้หมดของ PAS (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยมีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 144,550,000  บาท (“ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญั

ของ PAS”) ทัง้นี ้รายละเอียดการเขา้ซือ้หุน้สามัญของบริษัท พร็อพเพอรต์ี ้เอม โซลูชั่นส ์จ ากัด ปรากฏตามสารสนเทศ

เก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน)    (สิ่งที่สง่มาดว้ย) 

ธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ PAS ดังกล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส  าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไป   
ซึ่งทรพัยส์ิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์   
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ”)    
ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ PAS ดังกล่าวดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์
มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ไดผ้ลลพัธส์งูสดุตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ โดยพิจารณาจาก



 

งบการเงินรวมของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งไดผ้่านการสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ มีขนาด
รายการเท่ากบัรอ้ยละ 28.30 จึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ประเภทที่ 2 กลา่วคือ รายการที่มีขนาด
รายการเท่ากับหรือสูงกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ทัง้นี ้บริษัทไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ในรอบ 6 
เดือนที่ผ่านมาก่อนการท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นีแ้ต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศ
เก่ียวกบัการเขา้ท ารายการดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ย
ตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ และจดัสง่หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี ้ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS ดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน เนื่องจากผูข้ายไม่ไดเ้ป็น
บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ           
ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน   
พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546  รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกันฯ”) 

นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูม้ีอ านาจในการ
เจรจา ท าความตกลง ด าเนินการ พิจารณาก าหนด แกไ้ขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้ง  
กับการซือ้หุน้สามญัของ PAS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงวิธีการ ระยะเวลา ขัน้ตอนการด าเนินการ การลงนามในสญัญา
ซือ้ขายหุน้และสญัญาที่เก่ียวขอ้ง บนัทึกขอ้ตกลง และเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้ง
กบัการซือ้หุน้สามญัของ PAS ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหธุ้รกรรมดงักลา่วส าเรจ็ลลุว่ง  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายสรรพชัญ ์รตัคาม) 

ประธานกรรมการบรษิัท 

บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 



  ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  

1 
 

สารสนเทศเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย ์
ของบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน)  

 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “QLT”) ครัง้ที่ 6/2565 เมื่อ   

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการเข้าซือ้หุน้สามัญของ บริษัท พร็อพเพอรต์ี ้ เอม โซลูชั่นส ์จ ากัด (“PAS”) ซึ่งเป็น
บริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทยและประกอบธุรกิจบริหารจดัการงานทุกดา้นเก่ียวกับอสงัหาริมทรพัยเ์ป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ 14,700 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49.00 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ 
PAS จาก (1) บรษิัท ทีโอเอส โฮลดิง้ จ ากดั (“ทโีอเอส โฮลดิง้”) จ านวน 13,620 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 45.40 ของจ านวนหุน้
ทัง้หมดของ PAS และ (2) บริษัท เอสพี อินเตอรล์อว ์แอนด ์คอนซลัท ์จ ากัด (“SPIL”) จ านวน 1,080 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
3.60 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ PAS (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าการซือ้ขายรวมทั้งสิน้  144,550,000 บาท 
(“ธุรกรรมการซือ้หุ้นสามัญของ PAS”)  

ธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ PAS ดังกล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส  าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์ิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ”) ซึ่ง
เม่ือพิจารณาขนาดรายการธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS ดงักลา่วดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการ ตามเกณฑม์ลูค่า
รวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ไดผ้ลลพัธ์สูงสุดตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ โดยพิจารณาจากงบ
การเงินรวมของบริษัทสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งไดผ้่านการสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ มีขนาด
รายการเท่ากบัรอ้ยละ 28.30 จึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ประเภทที่ 2 กลา่วคือ รายการที่มีขนาด
รายการเท่ากับหรือสูงกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ทัง้นี ้บริษัทไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ในรอบ 6 
เดือนที่ผ่านมาก่อนการท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นีแ้ต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศ
เก่ียวกับการเขา้ท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) โดยมีสารสนเทศอย่าง
นอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ทัง้นี ้ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS ดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน เนื่องจากผูข้ายไม่ไดเ้ป็น
บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑใ์นการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด



  ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  
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หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกันฯ”) 

 บริษัทขอแจง้สารสนเทศเก่ียวกับการเขา้ท ารายการดงักล่าวตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ  โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 

1.1 วัน / เดือน / ปีทีท่ ารายการ 

ภายหลงัจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2565 เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทเขา้
ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS บรษิัทจะเขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ (“สัญญาซือ้ขายหุ้น”) กบัผูข้าย 
โดยคาดว่าจะด าเนินการภายในเดือนสิงหาคม และบริษัทคาดว่าธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ PAS จะเสร็จ
สมบูรณภ์ายในเดือนกันยายน 2565 หรือตามที่คู่สญัญาที่เก่ียวขอ้งเห็นชอบรว่มกัน ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่เงื่อนไข
บงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เสรจ็สมบรูณ ์หรือไดร้บัการผ่อนผนัหรือสละสิทธิโดยคู่สญัญาฝ่ายที่
เก่ียวขอ้ง และไดม้ีการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS เสร็จสมบูรณต์ามที่ไดร้ะบไุว้
ในสญัญาซือ้ขายหุน้แลว้ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ที่ส  าคญั ดงัต่อไปนี ้

(1) บรษิัทไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเ้ขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS รวมทัง้การ

เขา้ท าสญัญาใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ PAS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงสญัญาซือ้

ขายหุน้ สญัญาระหว่างผูถื้อหุน้   

(2) บริษัทไดร้บัทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ PAS และไม่พบผลกระทบในทาง

ลบต่อธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS อย่างมีนยัส  าคญั 

(3) ณ วันโอนหุน้ที่ซือ้ขาย ไม่มีเหตุการณห์รือการกระท าใดๆ เกิดขึน้หรือถูกท าใหเ้กิดขึน้หรือมีเหตุอันควรจะ

คาดไดว่้าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส  าคญัต่อ PAS หรือขดัขวางการเขา้ท า

ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS 

(4) ผู้ขายไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ (แลว้แต่กรณี) ใหเ้ข้าท า

ธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ PAS กับบริษัท รวมถึงการเข้าท าสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับ

ธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ PAS รวมทัง้การด าเนินการทุกประการที่เก่ียวขอ้งหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกรรม

การซือ้หุน้สามญัของ PAS  
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(5) PAS ไดจ้ดัใหม้ีขอ้บงัคบับริษัทโดยระบุเรื่องที่ส  าคญัต่างๆ เก่ียวกับการบริหารจดัการบริษัท และสิทธิหนา้ที่

ของผูถื้อหุน้ไวใ้หช้ดัเจนเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ  

(6) PAS ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทเข้าด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการตามจ านวนที่คู่สญัญาตกลงกนั  

(7) บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัของ PAS ไดจ้ดัท าหนงัสือรบัสภาพหนีเ้งินกูย้ืมที่คา้งช าระและสง่มอบแก่ PAS เพื่อเป็น

หลกัฐานการกูย้ืมเงิน 

(8) PAS ไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในสญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้ หรือด าเนินการ

เพื่อใหไ้ดร้บัยกเวน้การปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสญัญาดงักล่าวจากคู่สญัญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จ  ากัดเพียงการโอนหุ้นของ PAS ให้แก่บริษัทตามธุรกรรมการซื ้อหุ้นสามัญของ  PAS ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ใน PAS ทัง้นีท้าง PAS ตอ้งด าเนินการแจ้งใหผู้้อนุญาตใหใ้ช้เครื่องหมาย

การคา้ทราบทกุครัง้ 

(9) คณุสามภพ บนุนาค ลงนามในสญัญาจา้งผูบ้รหิารเพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของ PAS ต่อไปเป็นระยะเวลา

อย่างนอ้ย 5 ปี  
 

 ทัง้นี ้เง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ใน (9) ขา้งตน้ ที่ระบวุ่า คณุสามภพ บนุนาค ลงนาม

ในสญัญาจา้งผูบ้ริหารเพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของ PAS ต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 ปี ไม่เขา้ข่าย

เป็นรายการระหว่างกัน เนื่องจากมิไดเ้ป็นการท ารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน กับกรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทจดทะเบียนแต่อย่างใด 
 

1.2 คู่สัญญาทีเ่ก่ียวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัท 
ผูซ้ือ้    :   บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 

ผูข้าย     :   (1) บรษิัท ทีโอเอส โฮลดิง้ จ ากดั  

(2) บรษิัท เอสพี อินเตอร ์ลอว ์แอนด ์คอนซลัท ์จ ากดั 

ความสมัพนัธก์บับรษิัท : ผูข้ายไม่มีความสมัพนัธใ์ด ๆ กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท  

และผูข้ายรวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผูข้ายไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัฯ  
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1.3 ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการและขนาดของรายการ 
1.3.1 ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

บริษัทจะเขา้ซือ้หุน้สามัญของ PAS จ านวน 14,700 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
49.00  ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ PAS โดยมีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 144,550,000  บาท โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

(ก) ซือ้หุน้สามัญของ PAS จากทีโอเอส โฮลดิง้   จ านวน 13,620 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 45.40 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ PAS โดยบรษิัทจะช าระราคาค่าหุน้ของ 
PAS ดงักลา่วใหแ้ก่ ทีโอเอส โฮลดิง้ เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 133,930,000 บาท  

(ข) ซือ้หุน้สามัญของ PAS จาก SPIL  จ านวน 1,080 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 3.60 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ PAS โดยบรษิัทจะช าระราคาค่าหุน้ของ PAS ดงักลา่ว
ใหแ้ก่ SPIL เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 10,620,000 บาท 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 PAS ประกอบไปดว้ย สินทรพัยแ์ละสว่นของหนีส้ิน ดงันี ้

ณ 31 ธันวาคม 2564  
งบการเงนิของ PAS (บาท) 

สินทรพัยร์วม 55,588,036.98 
หนีส้ินรวม 39,279,135.44 

โครงสรา้งการถือหุน้ใน PAS ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                                      หมายเหตุ: ภายหลงัที ่QLT เขา้ท ารายการซื้อหุน้                                                            
สามญัของ PAS แลว้นัน้ ผูถ้อืหุน้เดมิรายอื่น
ของ PAS ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั QLT 

ก่อนท ำรำยกำร หลงัท ำรำยกำร 

PAS  

9.00% 42.00% 49.00%
% 

คณุกิติศกัด์ิ 
กดเหกดกด

SPIL 
กดเหกดกด

45.40% 42.00% 12.60%
% 

คณุกิติศกัด์ิ 
กดเหกดกด

SPIL 
กดเหกดกด

ทีโอเอส โฮลด้ิง
กด

PAS  

98.00% 

คณุสำมภพ 
กดเหกดกด

98.00% 

คณุสำมภพ 
กดเหกดกด

0.73% 87.37% 11.90%
% 

คณุกิติศกัด์ิ 
กดเหกดกด

คณุสำมภพ 
กดเหกดกด

ผูถ้อืหุน้อื่น 
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1.3.2 การค านวณขนาดรายการ 
ธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ PAS มีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 2 ตามประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ โดยมีมลูค่าเท่ากบัหรือสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ซึ่งเมื่อค านวณตาม
เกณฑต์่างๆ ที่ก าหนดโดยใชม้ลูค่าสงูสดุที่ค  านวณไดจ้ากหลกัเกณฑใ์ดเกณฑห์นึ่ง โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษัทสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งไดผ้่านการสอบทานของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ พบว่ามีขนาด
รายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 28.30 จากการค านวณดว้ยเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ไดผ้ล
ลพัธส์งูสดุตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ ทัง้นี ้บริษัทไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ในรอบ 
6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นีแ้ต่อย่างใด ดงันัน้ บรษิัทจึงมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

 
(1) เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  
(2) จัดส่งหนังสือแจง้ผู้ถือหุน้เก่ียวกับการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผย

สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การค านวณขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์มีรายละเอียด ดงันี ้

เกณฑร์ายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย ์

การค านวณ 
ขนาด
รายกา
รคร้ังนี้ 

รายการที่

ได้มา 6 
เดือน

ย้อนหลัง 

รวม
ขนาด
รายกา
ร 

1) มูลค่าสินทรัพย ์
ทีม่ีตัวตนสุทธิ 

(𝑁𝑇𝐴 ของกิจการที่เขา้ลงทนุ  

𝑥 สดัสว่นที่ไดม้าหรือจ าหนา่ยไป)

𝑁𝑇𝐴 ของบรษิัท
 

 

3.03% - 3.03% 

2) ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

 

(ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของกิจการที่เขา้ลงทนุ 
𝑥 สดัสว่นการถือหุน้)

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบรษิัท
 

N/A - N/A 

3) มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน 

มลูค่ารายการที่จ่ายหรือไดร้บั
สินทรพัยร์วมของบรษิัทจดทะเบียน

 
28.30

% 
- 

28.30
% 

4) มูลค่าหุ้นทีบ่ริษัทจด
ทะเบียนออกเพื่อ
ช าระค่าสินทรัพย ์

 

จ านวนหุน้ที่บรษิัทออกเพื่อช าระค่าสินทรพัย์

จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ของบรษิัท
 

N/A - N/A 
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1.4 รายละเอียดของสินทรัพยท์ี่จะได้มา 
ภายหลงัจากเงื่อนไขในการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS เสรจ็สมบรูณ ์บรษิัทจะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ 
PAS จ านวน 14,700 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 49.00  ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ PAS ทัง้นี ้ขอ้มลูส  าคญัเก่ียวกบั PAS 
มีรายละเอียด ดงันี ้ 

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
ช่ือบริษัท บรษิัท พรอ็พเพอรต์ี ้เอม โซลชูั่นส ์จ ากดั 
วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 1 พฤษภาคม 2552 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่ 0105552042327 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิ จการบริห ารจัดการ งานทุกด้าน เ ก่ี ย วกั บ
อสงัหาริมทรพัย ์รวมทัง้การซือ้ ขาย เช่า เป็นตวัแทน นายหนา้
ในการบรกิารเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์อาคารส านกังาน อาคาร
ชุด และที่อยู่อาศยัทุกประเภท อาทิ การเป็นผูบ้ริหารโครงการนิติ
บุคคลอาคารชุดและโครงการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร งานจด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด งานจดทะเบียนหมู่บา้นจัดสรร 
งานโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชดุ เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษิัทเป็นผูร้บัอนญุาต
ให้ใช้เครื่องหมายการค้า Century 21 (แฟรนไชส์) ในการ
ประกอบกิจการ 

ทีต้ั่งส านักงานใหญ่ 161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร ์ชัน้ 7 หอ้ง 701 ถนนราชด ารหิ ์
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10330 

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 3,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนและช าระ
แล้ว 

30,000 หุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ 100 บาทต่อหุน้ 
 

(2) คณะกรรมการของ PAS มีดังนี ้

รายช่ือกรรมการ PAS ต าแหน่ง 
1. นายสามภพ บนุนาค กรรมการ 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม: กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บรษิัทเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS บรษิัทจะแต่งตัง้บคุคลเพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการของ PAS จ านวน 2 ราย 
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(3) ผู้ถือหุ้นของ PAS ตามบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที ่26 กรกฎาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น PAS จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. บรษิัท ทีโอเอส โฮลดิง้ จ ากดั/1 13,620  45.40  

2. นายกิติศกัด์ิ จ าปาทิพยพ์งศ ์ 12,600 42.00 

3. 
บรษิัท เอสพี อินเตอร ์ลอว ์แอนด ์คอนซลัท ์
จ ากดั/2 

3,780  12.60 

รวมจ านวนหุ้น 30,000 100.00 
หมายเหต ุ: /1 บริษัท ทีโอเอส โฮลดิง้ จ ากัด จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2565 เพื่อ

ประกอบธุรกิจการถือหุน้ในบรษิัทอื่น มีทนุจดทะเบียนจ านวน 900,000 บาท แบ่งเป็นหุน้จ านวน 9,000 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท กรรมการคือ นายกิติศักด์ิ จ าปาทิพยพ์งศ ์โดยมีรายละเอียดผูถื้อหุน้ ตามบัญชี
รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดงันี ้ 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. นายกิติศกัด์ิ จ าปาทิพยพ์งศ ์ 7,863 87.37 

2. นายสามภพ บนุนาค 1,071 11.90 

3. นายสรุเดช ตัง้เสถียรชยักลุ 66 0.73 
รวมจ านวนหุ้น 9,000 100.00 

 /2 บรษิัท เอสพี อินเตอร ์ลอว ์แอนด ์คอนซลัท ์จ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 
2564 เพื่อประกอบธุรกิจทางด้านกฎหมาย มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจ านวน 
10,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท กรรมการคือ นายสามภพ บุนนาค โดยมีรายละเอียดผูถื้อหุน้ตาม
บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 20 พฤษภาคม 2564  ดงันี ้

  รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. นายสามภพ บนุนาค 9,800 98.00 

2. นางสาวิกา พ่วงไพบลูย ์ 100 1.00 

3. นางสาวป่ินทิพย ์จนัทรท์อง 100 1.00 

รวมจ านวนหุ้น 10,000 100.00 
 
ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บรษิัทเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS รายชื่อผูถื้อหุน้ใน PAS และรายชื่อ

คณะกรรมการบรษิัทจะเป็น ดงันี ้
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รายชื่อผูถื้อหุน้ใน PAS ภายหลงัการซือ้หุน้สามญัของ PAS 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิัทภายหลงัการซือ้หุน้สามญัของ PAS 

รายช่ือกรรมการ PAS ต าแหน่ง 
1. นายสามภพ บนุนาค กรรมการ 
2. นายนิกม ์ธนะภมูิกลุ กรรมการ 
3. นายธิติวฒัน ์ธีรกลุธัญโรจน ์ กรรมการ 

 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม: : กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

 
(4) ข้อมูลสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ PAS มีรายละเอียด ดังนี ้

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  
ปี 2561 
ตรวจสอบ 

ปี 2562 
ตรวจสอบ 

ปี 2563 
ตรวจสอบ 

ปี 2564 
ตรวจสอบ 

สินทรัพย ์         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.10 1.64 1.53 0.82 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นๆ  21.15 25.50 11.25 8.51 
เงินทดลองจ่ายและเงินใหกู้ย้ืมบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 4.13 4.57 26.31 38.91 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  7.22 8.16 5.57 0.03 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน  34.60 39.87 44.66 48.26 
ยานพาหนะ, สว่นปรบัปรุง และอปุกรณส์ านกังาน  4.39 4.77 3.97 3.16 
สินทรพัยภ์าษีเงินได ้ -      -      - 2.42 

รายช่ือผู้ถือหุ้น PAS จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 14,700 49.00 

2. นายกิติศกัด์ิ จ าปาทิพยพ์งศ ์ 12,600 42.00  

3. 
บรษิัท เอสพี อินเตอร ์ลอว ์แอนด ์คอนซลัท ์
จ ากดั 

2,700  9.00 

รวมจ านวนหุ้น 30,000 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  
ปี 2561 
ตรวจสอบ 

ปี 2562 
ตรวจสอบ 

ปี 2563 
ตรวจสอบ 

ปี 2564 
ตรวจสอบ 

เงินฝากติดภาระค า้ประกนั  -      -      0.92 0.92 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.81 0.81 0.81 0.81 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  5.21 5.58 5.71 7.32 
รวมสินทรัพย ์ 39.80 45.46 50.37 55.59 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีส้ิน          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน 1.27 1.28 1.20 1.17 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นๆ 6.18 4.07 4.19 8.35 
สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่จะครบก าหนดภายในหนึ่งปี  3.37 3.31 3.33 3.91 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่นๆ  7.72 10.66 8.41 6.88 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน  18.55 19.31 17.13 20.32 
เงินกูย้ืมระยะยาวสถาบนัการเงิน 6.05 3.98 5.72 5.04 
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน  -      -      - 12.12 
เจา้หนี ้- เช่าซือ้ทรพัยส์นิ -      2.78 2.24 1.79 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน  6.05 6.76 7.96 18.96 
รวมหนีส้ิน 24.60 26.07 25.09 39.28 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุจดทะเบียน  3.00 3.00 3.00 3.00 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ - หุน้สามญั 3.00 3.00 3.00 3.00 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 12.21 16.39 22.28 13.31 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15.21 19.39 25.28 16.31 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 39.80 45.46 50.37 55.59 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  
ปี 2561 

ตรวจสอบ 
ปี 2562 

ตรวจสอบ 
ปี 2563 

ตรวจสอบ 
ปี 2564 

ตรวจสอบ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  120.27 146.82 156.60 168.37 

รายไดอ้ื่น 0.91 0.31 0.01 1.24 

รายได้รวม 121.18 147.13 156.61 169.61 
ตน้ทนุจากขายจากการใหบ้รกิาร  87.16 105.12 113.64 123.97 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 33.11 41.70 42.96 44.40 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 28.85 35.04 33.77 35.67 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได ้ 5.17 6.97 9.20 9.91 
ดอกเบีย้จ่าย 0.93 0.96 0.76 0.77 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายตดัจ่าย  - - -      (8.08) 
(ค่าใชจ้่าย) รายไดภ้าษีเงินไดน้ิติบคุคล 1.22 1.83 (2.55) (2.03) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 3.02 4.18 5.89 (0.97) 
 

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงือ่นไขการช าระเงนิ 

1.5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

การเขา้ซือ้หุน้สามญัของ PAS จ านวน 14,700 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49.00 
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ PAS จะมีมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 144,550,000 บาท โดยบรษิัทจะช าระมลูค่ารวม
สิ่งตอบแทนดงักลา่วใหแ้ก่ผูข้าย ดว้ยเงินสดทัง้จ านวน  

1.5.2 เงือ่นไขการช าระเงนิ 

บรษิัทจะช าระราคาซือ้ขายหุน้ใหแ้ก่ผูข้ายรวมทัง้สิน้จ านวน 144,550,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวน 30,000,000 บาท ในวนัที่คู่สญัญาลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ โดยใหถื้อว่าเงิน
มดัจ าดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการช าระราคาซือ้ขายหุน้ อย่างไรก็ตาม หากการโอนหุน้ซือ้ขายไม่เกิดขึน้ตามที่
ระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้ ผูข้ายตกลงจะคืนเงินมดัจ าใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทัง้จ  านวน พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ แลว้แต่กรณี 
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(2) ช าระเงินเป็นจ านวน 90,000,000 บาท ในวนัที่เงื่อนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ทัง้หมดภายใต้
สญัญาซือ้ขายหุน้เสร็จสมบูรณ ์หรือไดร้บัการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวข้อง และไดม้ีการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหก้ารโอนหุน้ที่ซือ้ขายใหแ้ก่บรษิัทเสรจ็สมบรูณต์ามที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้แลว้  

(3) ช าระเงินเป็นจ านวน 24,550,000 บาท ภายใน 45 วันนับแต่วันที่การโอนหุ้นที่ซือ้ขายให้แก่บริษัทเสร็จ
สมบรูณ ์ 

1.6 มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS บริษัทจะเป็นผูถื้อหุน้สามญัของ PAS จ านวน 14,700 หุน้ 
มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49.00  ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ PAS โดยมลูค่าของหุน้ 
PAS ที่บรษิัทจะไดม้าจากการเขา้ท ารายการจะมีมลูค่าเท่ากบัมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนในขอ้ 1.5.1 

1.7 เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรบัการซือ้หุน้สามญัของ PAS เป็นราคาที่ก าหนดขึน้จากการเจรจาและตกลงร่วมกันของ
คู่สญัญาและอา้งอิงจากการประเมินดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach :DCF) ซึ่ง
พิจารณาจากผลการด าเนินงานในอดีตและประมาณการเติบโตของ PAS โดยบริษัทเห็นว่าการประเมินมูลค่า
ดว้ยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่สามารถสะทอ้นถึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดของ PAS ซึ่งการประเมิน
มลูค่าดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach :DCF) ประเมินโดยบรษิัท ฟิน พลสั แอด
ไวเซอรี่ จ  ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการเงินที่ ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในการ
ประมาณการกระแสเงินสดของ PAS เป็นการประมาณการรายไดแ้ละก าไรในอนาคตอา้งอิงจากความสามารถใน
การด าเนินธุรกิจในอดีตและการคาดการณส์ถานการณใ์นอนาคต และท าการคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวดว้ย
ตน้ทุนเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น (Cost of Capital)  ประมาณรอ้ยละ 7.43 ถึงรอ้ยละ 8.34 ทัง้นี ้มูลค่ายุติธรรมอยู่
ระหว่าง 267.20 – 310.96 ลา้นบาท หรือ 8,960.73 – 10,365.44 บาทต่อหุน้  

โดยในปี 2564 PAS มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 16.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมูลค่าตามบญัชี (Book Value) 
เท่ากบั 542.40 บาทต่อหุน้ 
 

1.8 แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

บรษิัทจะใชก้ระแสเงินสดภายในบรษิัท  
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1.9 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท 

ช่วยเพิ่มศกัยภาพในการประกอบธุรกิจใหก้บักลุ่มบริษัท และเป็นการขยายการด าเนินธุรกิจไปในรูปแบบของการ
เป็นผูใ้หบ้ริการงานบริหารจดัการทรพัยส์ิน งานที่ปรกึษาบริหารจดัการทรพัยส์ิน งานจดัท ารายงานศึกษาความ
เป็นไปไดโ้ครงการ งานจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด งานจดทะเบียนหมู่บา้นจัดสรร งานโอน
กรรมสิทธิ์หอ้งชดุพกัอาศยั รวมถึงงานบรหิารการเช่า ซึ่งเพิ่มเติมจากลกัษณะการประกอบธุรกิจปัจจบุนัของกลุ่ม
บรษิัท ซึ่งจะสง่ผลใหเ้ป็นการเพิ่มรายไดแ้ละสง่เสริมสถานะทางการเงินของบริษัทใหแ้ข่งแกร่งขึน้ รวมถึงเป็นการ
กระจายความเสี่ยงการด าเนินธุรกิจของบรษิัทใหม้ีความหลากหลายเพิ่มขึน้  

1.10 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ PAS จะท าใหเ้กิดการ
กระจายความเสี่ยงการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหม้ีความหลากหลาย และยงัช่วยเสรมิสรา้งการเติบโตของรายได้
ที่มั่นคงใหแ้ก่บริษัทในอนาคต นอกจากนี ้การก าหนดราคาการซือ้และรบัโอนหุน้ของ PAS คิดเป็นมูลค่ารวม
ทัง้สิน้ประมาณ 144,550,000 บาท นั้น เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
ดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การก าหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) โดยมีสมมุติฐานที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโต
ของรายไดแ้ละก าไรในอนาคต เป็นตน้  
 

1.11 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัททีแ่ตกต่างจากความคิดเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทตามขอ้ 1.10 ขา้งตน้ 
 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีม่ีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบในขอ้มลูที่ไดร้ะบไุวใ้นสารสนเทศที่ส่งใหผู้ถื้อหุน้นี ้ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้
สอบทานขอ้มูลในสารสนเทศฉบับนีแ้ลว้ดว้ยความระมัดระวัง และขอรบัรองว่าขอ้มูลในสารสนเทศฉบับนีถู้กต้อง 
ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเวน้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งจ าเป็นตอ้งมีหรือตอ้งระบุไว้ 
ตลอดจนไม่มีขอ้ความอนัท าใหบ้คุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

3. ความเหน็ของผู้เช่ียวชาญอิสระ 

- ไม่มี – 
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4. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณ
การผลการด าเนินงานได้จัดท าขึน้โดยความระมัดระวัง 

- ไม่มี – 

5. คดีหรือข้อเรียกร้องทีม่ีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

บริษัทมีคดีที่ถูกฟ้องรอ้งอันเนื่องมาจากการจ้างแรงงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

จ านวน 3.06 ลา้นบาทและ 1.87 ลา้นบาท ตามล าดับ ขณะนีค้ดีดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารพิจารณาของศาล ซึ่งฝ่าย

บรหิารของบรษิัทเชื่อว่าผลของคดีฟ้องรอ้งดงักลา่วไม่สง่ผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อฐานะทางการเงินของบรษิัท 

 
6. ผลประโยชนห์รือรายการทีเ่ก่ียวข้องกันกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 


