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สารสนเทศของ 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

เรือ่ง การได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ครัง้ที่ 3/2564  เมื่อวนัที่  1  มนีาคม 2564  ได้มมีตอินุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิให้บรษิัท 

ทอ้ปเทรน็ด ์แมนูแฟคเจอริง่ จํากดั (“TTM”) ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เขา้ทํารายการซือ้ทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้โรงงาน

ของ TTM ทีต่ัง้อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีจากบรษิทั สหพฒันาอนิเตอร์ 

โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“SPI”) เน้ือที ่ 10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอืคดิเป็น  10.28725  ไร่  เพื่อทดแทนการเช่า 

ในราคาซื้อขายไม่เกนิ 10,150,000 บาทต่อไร่ หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 104,415,588 บาท โดยมเีงื่อนไข

จ่ายชําระเตม็จํานวนในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ โดย SPI ในฐานะผู้ขายจะเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิ ์

ทีด่นิ ค่าภาษกีารซือ้ทีด่นิ ค่าอากรและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทุกชนิดเกีย่วกบัการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่

ทจ.  20/2551   เรื่อง   หลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีม่นีัยสาํคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 

ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 

ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุ

เท่ากบัรอ้ยละ 2.04 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั ซึง่คาํนวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนตามงบการเงนิ

รวมของบรษิทัฯ  สาํหรบัปีสิน้สดุ  31 ธนัวาคม  2563  ตามประกาศไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ การทาํรายการดงักล่าวถอื

เป็นรายการทีม่ขีนาดรายการน้อยกว่ารอ้ยละ 15 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและไม่มกีารออกหลกัทรพัยเ์ป็นการ

ตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์จงึอยู่ภายใต้อาํนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไม่ต้องจดัทาํรายงาน

และเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่ต้องเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตัิ

การทํารายการดงักล่าว ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไม่มกีารไดม้าหรอืจาํหน่ายไปในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมาก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมี

มตอินุมตักิารเขา้ทาํรายการ 

 นอกจากน้ี การเขา้ทํารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีม่ ี

การแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่ ี

การแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ”) เน่ืองจาก SPI เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 SPI ถือหุ้นในบรษิัทฯ จํานวน 29,435,192 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 19.63  ของจํานวนหุ้นที่ออกและ

จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยมขีนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 2.98 ซึง่น้อยกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับงวดสิ้นสุด 31 

ธันวาคม 2563 ทําให้รายการดังกล่าวน้ีจดัเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดกลาง จึงอยู่ภายใต้อํานาจอนุมตัิของ

คณะกรรมการบรษิทั โดยบรษิัทฯ ไม่ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและไม่ตอ้งเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารทาํรายการดงักล่าว  

อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี   คณะกรรมการบรษิทัฯ  ไดม้มีตอินุมตัิ

ใหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการ  โดยบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการเปิดเผยสารสนเทศ

การเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ทํา
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รายการ และดําเนินการให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการเข้าทํารายการ โดยจะต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่

ประชุมผู้ถือหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการจงึไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จํากดั เพื่อเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และ

กาํหนดใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัที ่27 เมษายน 2564  

 

โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทาํรายการทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

TTM ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะเขา้ทําสญัญาซือ้ทีด่นิเน้ือที ่10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอืคดิเป็น 

10.28725 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตัง้โรงงานของ TTM ณ ปัจจุบนัจาก SPI โดยจะเขา้ทํารายการภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ได้รบั

อนุมตักิารเขา้ทาํรายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่27 เมษายน 2564 และคาดว่า TTM จะ

ดาํเนินการแลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤษภาคม 2564 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผูซ้ือ้ : บรษิทั ทอ้ปเทรน็ด ์แมนูแฟคเจอริง่ จาํกดั (“TTM”) 

ผูข้าย : บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“SPI”)  

  

 ความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีน  

 SPI เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ เน่ืองจาก SPI เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

โดย ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2563 SPI ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จาํนวน 29,435,192 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.63 ของจาํนวน

หุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ และถือหุ้นใน TTM จํานวน 24,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 20.00 

ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ  

 ทัง้น้ีบรษิทัฯ SPI และ TTM ยงัมกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน ได้แก่ นายบุญเกยีรต ิโชควฒันา ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้

ของบริษัทฯ เป็นจํานวน 10,298,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.87 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว นอกจากน้ียงัมี

กรรมการของ SPI อกีหน่ึงท่านทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้แก่ นายบุณยสทิธิ ์โชควฒันา ซึ่งถือหุน้ในบรษิทัฯ เป็น

จาํนวน  3,452,374 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ  2.30 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกและชาํระแลว้ของบรษิทัฯ 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

TTM ในฐานะบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จะดําเนินการซื้อที่ดนิที่ตัง้อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 

อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีโฉนดเลขที ่250323, 250324 และ 250416 รวมเน้ือที ่10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอื

คดิเป็น 10.28725 ไร่ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง SPI ทีร่าคาซือ้ขายไม่เกนิ 10,150,000 บาทต่อไร่ หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิ

ทัง้สิ้นไม่เกนิ 104,415,588 บาท โดยมีเงื่อนไขจ่ายชําระเต็มจํานวนในวนัโอนกรรมสทิธิท์ี่ดิน ทัง้น้ี TTM คาดว่าจะ

ดาํเนินการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤษภาคม 2564 โดย SPI ในฐานะผูข้ายจะ

เป็นผูช้ําระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ ค่าภาษีการซือ้ทีด่นิ ค่าอากรและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทุกชนิดเกีย่วกบัการ

โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ  
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ทีด่นิดงักล่าวเป็นทีต่ัง้โรงงานของ TTM ซึง่ไดด้ําเนินการเช่าทีด่นิดงักล่าวจาก SPI มาตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม

ปี 2532 ปัจจุบนั TTM เช่าทีด่นิแปลงดงักล่าวโดยจดัทาํสญัญาเช่าระยะสัน้กบั SPI 2 ฉบบั ซึง่จะครบกาํหนดในวนัที ่30 

เมษายน 2564 และ 1 พฤษภาคม 2564 ตามลําดบั ภายหลงัการทาํรายการซือ้ขายทีด่นิดงักล่าวจะส่งผลใหส้ญัญาเช่า

ทีด่นิระหว่าง TTM และ SPI ทัง้สองฉบบัถูกยกเลกิ โดย TTM ไม่ต้องโอนกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลูกสรา้งทัง้หมด

บนทีด่นิดงักล่าวซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง TTM ใหแ้ก่ SPI ในฐานะผูใ้หเ้ชา่ภายหลงัจากสญัญาเช่าครบกาํหนดตามเงื่อนไข

ของสญัญาเช่า สง่ผลใหก้รรมสทิธิใ์นอาคารโรงงานและสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดบนทีด่นิดงักล่าวยงัคงเป็นของ TTM 

การเขา้ทํารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์โดยสามารถคาํนวณขนาดของรายการตาม

ประกาศไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ อา้งองิขอ้มลูจากงบการเงนิรวมสาํหรบังวดสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดร้บัการ

สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ พบว่า ขนาดรายการดงักล่าวมมีูลค่าสงูสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑม์ูลค่าสิง่ตอบ

แทนคดิเป็นรอ้ยละ 2.04 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ  

 

ขนาดของรายการ = มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 / สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

 = 104,415,588 x 100 /  5,115,102,020  

 = รอ้ยละ 2.04 

 

  ตามประกาศไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ การทํารายการดงักล่าวถอืเป็นรายการทีม่ขีนาดรายการน้อยกว่ารอ้ยละ 

15 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและไม่มกีารออกหลกัทรพัยเ์ป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์จงึอยู่ภายใต้

อํานาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไม่ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและไม่ต้องเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารทํารายการดงักล่าว ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไม่มกีาร

ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมาก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตักิารเขา้ทาํรายการ 

นอกจากน้ี การทํารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้น้ียงัเขา้ขา่ยเป็นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ เน่ืองจาก SPI เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ เน่ืองจาก SPI เป็น

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่31  ธนัวาคม  2563 SPI ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จาํนวน 29,435,192 หุน้ หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 19.63 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่ในการคาํนวณขนาดรายการทีเ่กีย่วโยง

กนั บรษิทัฯ ได้อ้างองิขอ้มูลจากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ สาํหรบังวดสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยมขีนาด

รายการสงูสุดรอ้ยละ 2.98 ซึง่น้อยกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ทําให้

รายการดงักล่าวน้ีจดัเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัขนาดกลาง จงึอยู่ภายใต้อํานาจอนุมตัิของคณะกรรมการบรษิัท โดย

บรษิทัฯ ไม่ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและไม่ตอ้งเรยีก

ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารทาํรายการดงักล่าว 

 

ขนาดของรายการ = มลูค่าสงูสดุของรายการ x 100 / มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 

 = 104,415,588 x 100 /  3,505,348,541 

 = รอ้ยละ 2.98 

 

อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัใิห้

นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการ โดยบรษิทัฯ จะดําเนินการเปิดเผยสารสนเทศการ

เขา้ทํารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ พร้อมทัง้แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ทํา
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รายการ และดําเนินการให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการเข้าทํารายการ โดยจะต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่

ประชุมผู้ถือหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์จะได้มา 

ประเภททรพัยสิ์น  ทีด่นิ 

รายละเอียดทรพัยสิ์น ทีด่นิพรอ้มสาธารณูปโภคตัง้อยูบ่นโฉนดทีด่นิ 3 แปลง ปัจจุบนัมสีิง่ปลกู

สรา้งเป็นอาคารสาํนกังานและโรงงานของ TTM  

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น โครงการสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ ศรรีาชา ถนนสขุาภบิาล ต.บงึ  

อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 250323, 250324 และ 250416 

เลขท่ีดิน 5672, 5673 และ 5675 

เน้ือท่ีดิน เน้ือที ่10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอืคดิเป็น 10.28725 ไร่ 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ กรรมสทิธิส์มบรูณ์ (Freehold) 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ SPI 

 

ภาพสถานท่ีตัง้ของท่ีดินท่ี TTM จะทาํการซ้ือจาก SPI 

 
ทีม่า : บรษิทัฯ 
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ภาพแปลงท่ีดินท่ี TTM จะทาํการซ้ือจาก SPI 

 
ทีม่า : บรษิทัฯ 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและการชาํระมูลค่า 

TTM ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะดําเนินการซือ้ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้โรงงานของ TTM ณ ปัจจุบนั ทีต่ัง้อยู่

ภายในสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมเน้ือที ่10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอืคดิเป็น 

10.28725 ไร่ โฉนดทีด่นิเลขที ่250323, 250324 และ 250416 จาก SPI  ทีร่าคาซือ้ขายไม่เกนิ 10,150,000 บาทต่อไร่ 

หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 104,415,588 บาท โดยมเีงื่อนไขจ่ายชําระเต็มจํานวนในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 

โดย SPI ในฐานะผูข้ายจะเป็นผูช้าํระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ ค่าภาษีการซือ้ทีด่นิ ค่าอากรและค่าใชจ้่าย

อื่นๆ ทุกชนิดเกีย่วกบัการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ   

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์จะได้มา  

ทีด่นิที ่TTM ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะไดม้าในครัง้น้ีมเีน้ือที ่10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวาหรอืคดิเป็น 

10.28725 ไร่ ที่ราคาซื้อขายไม่เกิน 10,150,000 บาทต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าที่จ่ายชําระทัง้สิ้น 104,415,588 บาท โดย

อา้งองิราคาซือ้ขายจากหนงัสอืเสนอราคาทีด่นิโครงการลงวนัที ่28 มกราคม 2564 อตัราราคาขายทีด่นิภายในโครงการ

สวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ ศรรีาชา ของ SPI และการเจรจาต่อรองระหว่าง TTM และ SPI 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการกาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

 มูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงข้อเสนอจากผู้ขายหรือ SPI ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ “สวนอุตสาหกรรม

เครอืสหพฒัน์” ตามหนังสอืเสนอราคาทีด่นิโครงการลงวนัที ่28 มกราคม 2564 จาก SPI และประกาศราคาขายทีด่นิ

ภายในสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ ณ วนัที ่4 กรกฎาคม 2559 และการเจรจาต่อรองระหว่าง TTM และ SPI  

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

 ในการเขา้ทาํรายการซือ้ทีด่นิดงักล่าว บรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์ดงัน้ี 

(1) TTM จะไดเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิบ์นทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้โรงงานทีใ่ชใ้นการดาํเนินธุรกจิ และไม่มคีวามเสีย่ง

จากการถูกบอกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ได้รบัการต่อสญัญาเช่าซึ่งอาจทําให้ TTM ต้องจดัหาที่ดินและ
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ก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อยา้ยฐานผลติ ซึ่งจะกระทบความต่อเน่ืองในการดําเนินธุรกจิของ TTM และ

อาจมค่ีาใชจ้่ายทีส่งูกว่าการเขา้ทาํรายการในครัง้น้ี 

(2) เน่ืองจากตามเงื่อนไขในสญัญาเช่าที่ดนิ 30 ปีระหว่าง SPI และ TTM เมื่อครบกําหนดอายุสญัญาเช่า 

กรรมสทิธิใ์นสิง่ปลูกสร้างบนที่ดินจะตกเป็นของ SPI ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งสญัญาเช่าดงักล่าวได้ครบ

กาํหนดแลว้ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 โดยคู่สญัญาตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาเป็นรายปีซึง่จะ

ครบกําหนดในวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 การเขา้ทํารายการซือ้ทีด่นิจะทําให ้TTM ไม่เสยีกรรมสทิธิใ์น

อาคารโรงงานและสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิดงักล่าว  

(3) ลดค่าใช้จ่ายจากการเช่าทีด่นิ โดยปัจจุบนั TTM จ่ายชําระค่าเช่าที่ดนิเป็นจํานวนประมาณ 8.54 ล้าน

บาทต่อปี  

(4) ไม่มคีวามเสีย่งจากการปรบัตวัขึน้ของค่าเช่าทีด่นิในอนาคต 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 

 TTM จะใชแ้หล่งเงนิทุนหมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อระยะสัน้ของ TTM  ทีม่กีบัสถาบนัการเงนิต่างๆในประเทศ 

ซึง่คาดว่าจะมวีงเงนิคงเหลอืเพยีงพอโดยมอีตัราดอกเบีย้ประมาณรอ้ยละ 0.95 – 1.5 ต่อปีโดยรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ทัง้น้ี ณ 31 ธนัวาคม 2563 TTM มเีงนิสดคงเหลอืประมาณ 29 ลา้นบาท 

10.        บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรอืผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การทํารายการในครัง้น้ีจะดําเนินการได้ต่อเมื่อ บรษิัทฯ ได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่

นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี โดยผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีและไม่มสีทิธลิงคะแนนมดีงัน้ี 

ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทัฯ ณ 

วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2563 

รอ้ยละ 

1. บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 29,435,192 19.63 

2. บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 21,897,781 14.61 

3. นาย บุญเกยีรต ิโชควฒันา 10,298,408 6.87 

4. นาย บุณยสทิธิ ์โชควฒันา 3,452,374 2.3 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการตกลงเขา้ทาํรายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่1  มนีาคม 2564 ซึง่กรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี ไดแ้ก่ 

นายบุญเกยีรต ิโชควฒันา ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม มคีวามเหน็ว่าการเขา้ทํารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้น้ีเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีส่มเหตุสมผล ดงันัน้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่

2/2564 จงึมมีตอินุมตัริายการดงักล่าว 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตามข้อ 11 

- ไม่ม ี- 
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

     

 นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์, นางมาลนิ  องัสรุงัษ ี 

 .............................................................................. 

 (นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ)์ , (นางมาลนิ  องัสรุงัษ)ี   

 กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
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