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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์ 
ของบริษัท สตาร ์ยนิูเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จ ากัด (มหาชน) 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัท สตาร ์ยนูิเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่  11/2563 
เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยโ์ดยการซือ้หุน้สามญัใน
บรษัิท สทิธิ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“SITTHI”) จ านวนรวม 200,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้
ละ 700.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบียนของ SITTHI (“ผู้ขาย”) ดว้ยมลูค่าการเขา้ท ารายการรวม
เทา่กบั 140,000,000 บาท (“หุ้นของ SITTHI”) โดยมลูคา่หุน้ของ SITTHI ตามวิธีการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมโดยฝ่ายบรหิาร
ของบริษัท รว่มกบัที่ปรกึษาทางการเงิน (บริษัท แอ๊ดวานซ ์แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส จ ากดั) มีมลูค่าหุน้ละ 970.5 – 1,252.8 
บาท ซึง่ภายหลงัการท าธุรกรรมดงักลา่ว SITTHI บรษัิทจะถือหุน้ใน SITTHI ในสดัสว่นรอ้ยละ 40  

ทั้งนี  ้บริษัทจะช าระค่าหุ้นของ SITTHI โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่ผูข้าย แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) จ านวนไม่
เกิน 70,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 140,000,000 
บาท (หรอือีกนยัหนึง่คือผูข้ายจะจองซือ้หุน้สามญัใหมข่องบรษัิท โดยจะช าระเงินค่าหุน้ออกใหม่ดว้ยหุน้ของ SITTHI ที่ตนถืออยู ่
(Share Swap) โดยมีอตัราแลกเปลีย่นหุน้เทา่กบั 1 หุน้ของ SITTHI ตอ่ 350 หุน้ใหมข่องบรษัิท (เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) 

การเขา้ท าธุรกรรมขา้งตน้ เขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งค านวณตามเกณฑ ์
ต่าง ๆ ที่ก าหนดตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปแลว้มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 26.77 โดยอา้งอิงจากงบ
การเงินรวมไตรมาสที่ 3 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ซึ่งสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการเขา้
ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นช่วงระหวา่ง 6 เดือนที่ผา่นมา) ท าใหข้นาดรายการดงักลา่วซึ่งมีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 15 
แตต่  ่ากวา่รอ้ยละ 50  ดงันัน้ ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ SITTHI จึงจดัเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรือ
จ าหนา่ยไป บรษัิทจึงมีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการดงักลา่วของบรษัิทตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ 
2) จัดส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เก่ียวกับการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท ภายใน 21 วนันบัแต่วนัที่

เปิดเผยขอ้มลูตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักลา่วไมเ่ขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (ตามที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 

บรษัิทจึงขอชีแ้จงสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าท ารายการ 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 11/2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทเขา้ท า
รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยโ์ดยการซือ้หุน้สามญัในบริษัท สิทธิ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด  (“SITTHI”) จ านวนรวม 
200,000  หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 700.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของ
ทนุจดทะเบียนของ SITTHI ดว้ยมลูค่าการเขา้ท ารายการรวมเท่ากบั 140,000,000 บาท (“หุ้นของ SITTHI”) 
ภายหลงัการท าธุรกรรมดงักลา่ว SITTHI บริษัทจะถือหุน้ใน SITTHI ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 โดยบริษัทคาดว่าจะ
ด าเนินการช าระคา่หุน้และรบัโอนหุน้สามญัของ SITTHI แลว้เสรจ็ภายหลงัจากที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2564 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัท 

ผูซ้ือ้ : บรษัิท สตาร ์ยนูิเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จ ากดั (มหาชน) 

ผูข้าย : นายค าสอน สดิทิไซ และนายจนัทร สดิทิไซ  

ความสมัพนัธ ์: ผูซ้ือ้ไมม่ีความสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูข้าย 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทจะเขา้ท ารายการลงทนุซือ้หุน้สามญัของ SITTHI จ านวน 200,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของ
หุน้ที่ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของ SITTHI ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 700.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 140,000,000 
บาท โดย SITTHI เป็นบรษัิทท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกิจนายหนา้ในการจดัหาสินคา้อปุโภคบริโภคเพื่อจดัจ าหน่าย
ในประเทศลาว ซึ่งแต่เดิมธุรกิจดงักลา่วไดด้  าเนินการโดยบริษัท Khouanchay Trading Import-Export Co., Ltd 
(“KCT”) โดยทาง KCT จะจดัท าสญัญาแต่งตัง้ SITTHI เพื่อใหด้  าเนินการเป็นตวัแทนในการจดัหาสินคา้อปุโภค
บรโิภค (“สัญญาจัดหาฯ” หรอื “Procurement Service Agreement”) เพื่อสง่ใหท้าง KCT จดัจ าหนา่ยในประเทศ
ลาว ซึง่มีมลูคา่การจดัจ าหนา่ยในแตล่ะปีมากกวา่ 1,000 ลา้นบาท 

 สรุปสาระส าคัญของการเข้าท ารายการได้ดังนี้ 
 

ผูข้าย นายค าสอน สดิทิไซ และนายจนัทร สดิทิไซ 
จ านวนหุน้ท่ีจะซือ้ 200,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
ราคาซือ้ตอ่หุน้  700.00 บาท 
มลูคา่ซือ้ขายทัง้สิน้ 140,000,000 บาท 
วิธีการช าระ การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในลกัษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง

ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่ผูข้าย แทนการช าระดว้ยเงิน
สด (Payment in Kind)  จ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 
บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท 
(หรอือีกนยัหนึง่คือผูข้ายจะจองซือ้หุน้สามญัใหมข่องบรษัิท โดยจะช าระเงินค่าหุน้
ออกใหม่ดว้ยหุน้ของ SITTHI ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตัราแลกเปลี่ยน
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หุน้เทา่กบั 1 หุน้ของ SITTHI ตอ่ 350 หุน้ใหมข่องบรษัิท (เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้)  
 

3.2 ประเภท และขนาดรายการ 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยมี
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการซึง่อา้งอิงขอ้มลูทางการเงินตามงบการเงินรวม ไตรมาส 3 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2563 ที่ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท ดงันี ้

เกณฑก์ารค านวณ  วิธีการค านวณ 

1. เกณฑส์นิทรพัย ์(“เกณฑ ์NTA”)* = NTA ของ SITTHI** x สดัสว่นที่จะไดม้า 
                          NTA ของบรษัิท*** 

 = 5.00 ลบ. x 40% 
    165.08 ลบ. 

 = 1.21% 

* NTA = สนิทรพัยร์วม – สนิทรพัยท์ี่ไมม่ีตวัตน – หนีส้นิรวม – สว่นของผูถื้อหุน้ที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ (ถา้มี) 
** NTA ตามงบการเงินของ SITTHI ณ วนัจัดตัง้บริษัท เนื่องจาก SITTHI เป็นบริษัทจัดตัง้ใหม่และยงัไม่มีผล
ประกอบการ 

*** NTA ตามงบการเงินรวมของบรษัิท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ที่ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิ = ไมส่ามารถค านวณได ้เนื่องจาก SITTHI เป็นบรษัิทที่ท าการจดัตัง้ใหม่
ซึง่ยงัไมม่ีผลประกอบการ และผลประกอบการของบรษัิท ณ ปัจจบุนั 
มีผลการด าเนินงานขาดทนุ 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = มลูคา่ของรายการที่จ่ายไป * 
 สนิทรพัยร์วมของบรษัิท ** 

 = 140.00 ลบ. 
523.06 ลบ.  

 = 26.77% 

*มลูคา่สิง่ตอบแทนมลูคา่หุน้ของ SITTHI ทัง้หมดตามสญัญาซือ้ขายหุน้ จ านวนไมเ่กิน 140.00 ลา้นบาท 

**สนิทรพัยร์วม ตามงบการเงินรวมของบรษัิท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ที่ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

4. เกณฑม์ลูคา่หลกัทรพัยท์ี่บรษัิทออกให ้ = จ านวนหุน้ทนุที่บรษัิทออกเพื่อช าระคา่สนิทรพัย ์x 100 

 จ านวนหุน้ที่ช าระแลว้ของบรษัิท * 
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เกณฑก์ารค านวณ  วิธีการค านวณ 

 = 70,000,000 หุน้ 
270,909,497 หุน้ 

 = 25.84% 

*จ านวนหุน้ที่ช าระแลว้ของบรษัิทซึง่ไมร่วมหุน้ทนุที่ออกเพื่อช าระคา่สนิทรพัย์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 
การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้มีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ  26.77 ของมลูค่าสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ 
ตามงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ที่ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่ง
สนิทรพัยใ์นช่วงระหวา่ง 6 เดือนที่ผา่นมา ท าใหข้นาดรายการดงักลา่วซึง่มีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ SITTHI จึงจดัเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไป ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัยด์งักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสง่หนงัสือสารสนเทศเวียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั 
นบัแต ่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 ซึง่เป็นวนัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการ 

4. รายละเอียดของสินทรัพยท์ี่ได้มา 

4.1 สินทรัพยท์ี่ซือ้ 

หุน้สามญัของบริษัท บริษัท สิทธิ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“SITTHI”) จ านวนรวม 200,000 หุน้ คิดเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้เมื่อธุรกรรมการซือ้หุน้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิแต่งตัง้บุคคลที่บริษัท
มอบหมายเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการใน SITTHI จ านวน 2 คน จากกรรมการของ SITTHI จ านวนรวมทัง้สิน้ 5 คน  

4.2 ข้อมูลทั่วไปของ SITTHI 

ชื่อบริษัท บรษัิท สทิธิ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 63 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
วันที่จดทะเบียน 12 มิถนุายน 2563 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ นายหนา้ในการจดัหาสนิคา้อปุโภคบรโิภคเพื่อจ าหนา่ยในประเทศลาว 
ทุนจดทะเบียน  ณ วนัที่จดจัดตัง้ SITTHI มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 

500,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
โครงสร้างการถอืหุ้น 
(ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศ) 

ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการถือหุน้ SITTHI เป็นดงันี ้

ชื่อผู้ถอืหุน้ 
จ านวนหุ้นที่

ถอื 
สัดส่วน (%) 

นายภาณ ุนลนินพคณุ 260,000 52.00 
นายค าสอน สดิทิไซ 120,000 24.00 
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นายจนัทร สดิทิไซ 120,000 24.00 
รวม 500,000 100.00  

โครงสร้างการถอืหุ้น 
(ณ วันเข้าท ารายการ) 

โครงสรา้งการถือหุน้ SITTHI ภายหลงัการเขา้ท ารายการ เป็นดงันี ้

ชื่อผู้ถอืหุน้ 
จ านวนหุ้นที่

ถอื 
สัดส่วน (%) 

บริ ษัท  สตาร์ ยูนิ เ วอร์แซล 
เน็ตเวิรค์ จ ากดั (มหาชน) 

200,000 40.00 

นายภาณ ุนลนินพคณุ 260,000 52.00 
นายค าสอน สดิทิไซ 20,000 4.00 
นายจนัทร สดิทิไซ 20,000 4.00 

รวม 500,000 100.00  
กรรมการ 1. นายภาณ ุนลนินพคณุ 

2. นายค าสอน สดิทิไซ 
3. นายจนัทร สดิทิไซ 

 
4.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ SITTHI 

ด าเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ในการจดัหาสนิคา้อปุโภคบรโิภคเพื่อจ าหนา่ยในประเทศลาว ซึ่งแต่เดิมธุรกิจดงักลา่วได้
ด าเนินการโดยบริษัท Khouanchay Trading Import-Export Co., Ltd (“KCT”) โดยทาง KCT จะไดจ้ดัท าสญัญา
แตง่ตัง้ SITTHI เพื่อใหด้  าเนินการเป็นตวัแทนในการจดัหาสินค้าอปุโภคบริโภค (“สัญญาจัดหาฯ”) เพื่อสง่ใหท้าง 
KCT จดัจ าหน่ายในประเทศลาว โดยจากขอ้มลูการจดัหาและสั่งซือ้ของ KCT ที่ผ่านมาตัง้แต่ปี 2561 – 9 เดือน
ของปี 2563 มีมลูคา่ 687 ลา้นบาท 1,245 ลา้นบาท และ 1,109 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ทัง้นี ้สญัญาจดัหาฯ ระหวา่ง SITTHI และ KCT นัน้ ไดร้ะบใุห ้SITTHI เป็นเพียงนายหนา้ในการจดัหาสนิคา้อปุโภค
บรโิภค แตค่  าสั่งซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายสินคา้ หรือการน าเขา้สินคา้จากประเทศไทยนัน้ จะด าเนินการ
โดย KCT  

4.4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ KCT 

ก่อนการแต่งตั้ง SITTHI เป็นตัวแทนในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค 

KCT ด าเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ในการจดัหาสนิคา้อปุโภคบรโิภคทัง้จากในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ และเป็นผู้
จดัจ าหนา่ยสนิคา้ในประเทศลาว โดย KCT มีโครงขา่ยการกระจายและขนสง่สินคา้ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
กระจายสินคา้ไปยงั 6,000 รา้นคา้ ครอบคลมุ 5 พืน้ที่หลกัของประเทศลาว โดยขนสง่ผ่านบริษัทขนสง่สินคา้แห่ง
หนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ KCT ซึ่ง KCT ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูก้ระจายสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียวของสินคา้  
แบรนดช์ัน้น าตา่งๆ เช่น Dumex Unicharm Super และ Roza เป็นตน้ 
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หลังการแต่งตั้ง SITTHI เป็นตัวแทนในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค 

ภายหลงัจากการแต่งตัง้ SITTHI เป็นตวัแทนในการจดัหาสินคา้อุปโภคบริโภคจากประเทศไทย KCT จะยงัคง
ด าเนินธุรกิจในการจัดจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภคในประเทศลาว และรวมถึงการท าหนา้ที่จดัหาสินคา้อปุโภค
บรโิภคจากประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย  

4.5 สรุปฐานะการเงนิและผลด าเนินงานของ SITTHI 

SITTHI เป็นบรษัิทที่จดัตัง้ใหม ่เมื่อเดือนมิถนุายน 2563 ที่ผา่นมา ท าให ้ณ ปัจจบุนัยงัไมม่ีผลการด าเนินงาน  

4.6 สรุปฐานะการเงนิและผลด าเนินงานของ KCT 

(ก) ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 และ 30 กนัยายน 25631 

หน่วย : ล้านบาท 
ณ 31 ธันวาคม 

2561 
ณ 31 ธันวาคม 

2562 
ณ 30 กันยายน 

2563 
สินทรัพย ์       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 13.5 11.6 8.3 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 63.3 50.8 57.0 
สนิคา้คงเหลอื 227.0 177.5 194.7 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 129.2 166.4 327.5 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน 432.9 406.2 587.4 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - สทุธิ 1.1 1.3 2.3 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์- สทุธิ 32.9 57.2 48.0 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 107.2 103.0 101.3 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 141.2 161.5 151.7 
รวมสินทรัพย ์ 574.2 567.7 739.1 

    หนี้สนิ 
   เงินกูย้ืมระยะสัน้ 65.1 65.1 64.8 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 134.3 22.7 60.8 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 73.7 56.7 48.2 
รวมหนีส้นิหมนุเวียน 273.0 144.5 173.8 
เงินกูย้ืมระยะยาว 169.5 277.2 334.7 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 169.5 277.2 334.7 
รวมหนีส้ิน 442.6 421.7 508.5 

    ส่วนของเจ้าของ 
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 29.3 29.3 65.1 

                                                 
1 อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนท่ี 0.3254 บาท ต่อ 100 กีบ ซึง่เป็นอตัราขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 8 ธันวาคม 2563 
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ก าไรสะสม 102.3 116.7 165.6 
รวมส่วนของเจ้าของ 131.6 146.0 230.6 

    รวมหนีส้ินและสว่นของเจ้าของ 574.2 567.7 739.1 
  

(ข) ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 2562 และงวด 9 เดือน ปี 25632 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2562 
9 เดือนปี 2563 
ม.ค. -  ก.ย. 2563 

รายได้ 1,391.2 1,709.1 1,120.6 

ตน้ทนุขาย (1,161.9) (1,425.4) (902.3) 

ก าไรขั้นตน้ 229.3 283.8 218.3 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 16.5% 16.6% 19.5% 

ตน้ทนุในการกระจายสนิคา้ (74.3) (101.7) (40.5) 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน (57.7) (80.4) (86.5) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น - 
สทุธิ 

(9.9) (39.6) (21.6) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 87.3 62.1 69.8 

รายไดอ้ื่น 1.1 0.9 1.3 

ตน้ทนุทางการเงิน (24.8) (33.5) (23.4) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได ้ 63.7 29.5 47.8 

ภาษีเงินได ้ (18.8) (15.2) (0.1) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 44.9 14.3 47.7 

อตัราก าไรสทุธิ 3.2% 0.8% 4.3% 
 

4.7 ค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ตามขอ้มลูงบการเงิน และผลประกอบการของ KCT ตามขอ้ 4.6 ปัจจุบนั ทาง KCT มีการสั่งซือ้สินคา้จากผูจ้ัด
จ าหนา่ยในประเทศไทยเพียงอยา่งเดียว กลา่วคือตน้ทนุขายตามงบการเงินของ KCT ไดร้วมมลูค่าการสั่งซือ้สินคา้
จากผูจ้ดัจ าหนา่ยในประเทศไทย โดย KCT ยงัคงมีอตัราสว่นของก าไรขัน้ตน้ท่ีสงูเพียงพอท่ีจะจ่ายคา่บริการในการ
เป็นตวัแทนในการจดัหาสินคา้อปุโภคบริโภคเพื่อสง่ใหท้าง KCT จดัจ าหน่ายในประเทศลาว และรวมถึงตน้ทนุใน
ส่วนของการใช้จ่ายในการด าเนินงานของ KCT ในส่วนที่ด  าเนินธุรกิจติดต่อประสานงานเพื่อสั่งซือ้สินคา้จาก
ประเทศไทยจะลดลง เนื่องจากไดโ้อนการด าเนินธุรกิจสว่นดงักลา่วมาให ้SITTHI เป็นผูด้  าเนินการแทน ซึ่งการโอน

                                                 
2
 อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนท่ี 0.3254 บาท ต่อ 100 กีบ ซึง่เป็นอตัราขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 8 ธันวาคม 2563 
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ธุรกิจส่วนดงักล่าวมาให ้SITTHI ที่เป็นบริษัทจดจัดตัง้ในประเทศไทย และมีส  านกังานใหญ่อยู่ในประเทศไทย
ด าเนินการแทน จะท าใหม้ีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึน้ และรวมถึงปัจจุบนัที่มีสถานการณ ์COVID-19 
ท าใหก้ารเดินทางระหว่างประเทศเป็นไปไดล้  าบากขึน้ ท าใหก้ารด าเนินการดงักลา่วจะสง่ผลดีต่อธุรกิจของ KCT 
ในประเทศลาวดว้ย นอกจากนี ้การเขา้มาด าเนินธุรกิจในสว่นดงักลา่วในประเทศไทยท าให ้KCT มีโอกาสที่จะเพิ่ม
ผลติภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และตอ่รองสว่นตา่งราคาไดด้ีขึน้อีกดว้ย 

ดงันัน้ เมื่อ SITTHI จะไดร้บัการแต่งตัง้จาก KCT เพื่อใหด้  าเนินการเป็นตวัแทนในการจดัหาสินคา้อปุโภคบริโภค
เพื่อสง่ใหท้าง KCT จดัจ าหนา่ยในประเทศลาว โดยเขา้ท าสญัญาจดัหาฯ ระหว่าง SITTHI และ KCT ที่ระบใุหท้าง 
SITTHI เป็นผูจ้ดัหาสินคา้อุปโภคบริโภคจากประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive agent) ซึ่งทาง KCT จะ
ประกนัมลูคา่ขัน้ต ่าในการสั่งซือ้สนิคา้ (Guaranteed value) จาก SITTHI เป็นระยะเวลา 7 ปี และสญัญาจะขยาย
โดยอตัโนมตัิปีตอ่ปี และทาง SITTHI จะไดผ้ลตอบแทนรอ้ยละ 6.5 จากมลูคา่สั่งซือ้สนิคา้ (Service fee)  

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ปริมาณสั่งซือ้ขัน้ต ่า  
(ล้านบาท) 

1,314 1,406 1,490 1,580 1,675 1,775 1,882 

รายได้ขั้นต ่าที่ 
SITTHI ได้รับตาม
สัญญา (ล้านบาท) 

85.43  91.41  96.90  102.71  108.87   115.41  122.33  

สัดส่วน 40% 34.17 36.56 38.76 41.08 43.55 46.16 48.93 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการช าระราคาและเงือ่นไขส าคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน 

บริษัทจะเขา้ลงทุนในการเขา้ท ารายการดงักล่าวในราคารวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 140,000,000 บาท โดย
บริษัทจะช าระค่าหุ้นของ SITTHI โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่ผูข้าย แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in 
Kind)  จ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็น
มลูค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท (หรืออีกนยัหนึ่งคือผูข้ายจะจองซือ้หุน้สามญัใหม่ของบริษัท โดยจะช าระเงินค่า
หุน้ออกใหม่ดว้ยหุน้ของ SITTHI ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตัราแลกเปลี่ยนหุน้เท่ากบั 1 หุน้ของ SITTHI 
ตอ่ 350 หุน้ใหมข่องบรษัิท (เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) ณ วนัท่ีซือ้ขายหุน้ ภายหลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ  ตามที่
ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ส าเรจ็ครบถว้นหรอืไดร้บัการยกเวน้ 

6. มูลค่ารวมของสินทรัพยท์ี่ได้มา 

ในการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ SITTHI บริษัทจะไดร้บัหุน้สามญัจ านวนรวม 200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 700.00 บาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบียนของ SITTHI จากผูถื้อหุน้
ของ SITTHI คิดเป็นมลูคา่การเขา้ท ารายการรวมเทา่กบั 140,000,000 บาท   
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7. เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัการซือ้หุน้สามญัของ SITTHI ในราคารวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 140,000,000 
บาท เป็นราคาที่ก าหนดขึน้จากการเจรจาตอ่รองระหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย โดยบริษัทมีความเห็นว่ามลูค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทนมีความเหมาะสมแลว้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทไดพ้ิจารณามลูค่ายุติธรรมของหุน้ SITTHI ร่วมกับที่
ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท แอ๊ดวานซ ์แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส จ ากัด ซึ่งบริษัทว่าจ้างมาเพื่อประเมินมูลค่า
ยุติธรรมอขงหุน้ SITTHI เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท) จัดท าประมาณการผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของ SITTHI โดยไดท้ าการประเมินมูลค่าหุน้ของ SITTHI ดว้ยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

ที่ปรกึษาทางการเงินท าการประมาณการรายไดจ้ากรา่งสญัญาจดัหาสินคา้ (Procurement Service Agreement) 
ระหวา่ง KCT และ SITTHI ที่มีการรบัประกนัมลูคา่ขัน้ต ่าในการสั่งซือ้สนิคา้กบั SITTHI เป็นเวลา 7 ปี และใหอ้ตัรา
วา่จา้งในการด าเนินการดงักลา่วแก่ SITTHI ที่รอ้ยละ 6.5 ของมลูคา่การสั่งซือ้สนิคา้ในแตล่ะปี ดงัรายละเอียดที่ได้
กลา่วถึงไปแลว้ขา้งตน้ โดยที่ปรกึษาทางการเงินตัง้สมมติฐานว่า KCT จะสั่งซือ้สินคา้และ SITTHI จะไดร้บัรายได้
คา่ด าเนินการตามรา่งสญัญาดงักลา่วทกุประการ รวมถึงประมาณการคา่ใชจ้่ายดา้นพนกังาน และคา่ใชจ้่ายอื่นๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ STTHI เพื่อการค านวณก าไรสทุธิที่จะเกิดขึน้ในแตล่ะปี 

ที่ปรกึษาทางการเงินประมาณการมลูค่ายตุิธรรมของ SITTHI ที่สดัสว่นรอ้ยละ 40 ไดม้ลูค่าอยู่ระหว่าง 194.10 – 
250.56 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นมลูคา่หุน้ละ 970.5 – 1,252.8 บาท 

โดยประมาณการผลการด าเนินงานของ SITTHI สามารถสรุปไดด้งัตารางตอ่ไปนี ้

หน่วย : ล้านบาท 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

รายได้ค่าคอมมิชชัน้ 85.4 91.4 96.9 102.7 108.9 115.4 122.3 

ตน้ทนุขาย  (6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.5) (6.6) (6.7) 

ก าไรขั้นตน้ 79.4 85.2 90.6 96.3 102.4 108.8 115.7 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร (2.3) (2.4) (2.4) (2.3) (2.5) (2.4) (2.4) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได ้ 77.0 82.9 88.2 94.0 99.9 106.5 113.2 

ภาษีเงินได ้ (15.4) (16.6) (17.7) (18.8) (20.0) (21.3) (22.7) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 61.6 66.3 70.6 75.2 79.9 85.2 90.6 

ทัง้นี ้การประมาณการผลการด าเนินงานของ SITTHI ขา้งตน้ ภายใตส้มมติฐานประมาณการดงันี ้

1) ตน้ทนุ และคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

1.1 เงินเดือนพนกังาน – ฝ่ายบริหาร การเงิน บญัชี จดัซือ้ ธุรการ และทรพัยากรบคุคล และก าหนดใหม้ี
การเติบโตเพิ่มขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 1.59 ตอ่ปี ตามอตัราเงินเฟอ้เฉลีย่ของประเทศไทยเฉลีย่ยอ้นหลงั 10 ปี 
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1.2 คา่เช่าอาคารส านกังาน เป็นไปตามสญัญาเช่าอาคารส านกังานท่ีเช่าอยู ่ณ ปัจจุบนัที่ 20 ,000 บาทต่อ
เดือนและใหม้ีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 

2) คา่เสือ่มราคา ตดัคา่เสือ่มราคาอปุกรณส์ านกังานท่ี 5 ปี 

3) เงินทนุหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ 30 วนั ขณะที่ไม่มีรายการเจา้หนีก้ารคา้และสินคา้คงเหลือ เนื่องจากไม่มีการ
สั่งซือ้สนิคา้ 

4) ค่าใชจ้่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย - รายไดท้ี่ SITTHI จะไดร้บัจากทาง KCT จะถกูหกัไวเ้ป็นภาษีหกั ณ ที่จ่ายตาม
เกณฑภ์าษีของประเทศลาวที่รอ้ยละ 5.00 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัซือ้สินคา้ ซึ่งจ านวนเงินที่ถกูหกัไว้
ดงักลา่วคาดวา่จะไมส่ามารถน ามาใชเ้ป็นคา่ใชจ้่ายเพื่อการค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของ SITTHI ได ้

5) อตัราสว่นการคิดลดที่รอ้ยละ 12.92 โดยช่วงราคาต่อหุน้ ไดม้ีการจดัท าการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวต่ออตัรา
การคิดลดระหวา่งรอ้ยละ 11.92 และ 13.92 และมลูคา่ขัน้ต ่าการสั่งซือ้ภายหลงัจากปีที่ 8 

6) อตัราการเติบโตของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) เท่ากบัรอ้ย
ละ 0 

8. ผลประโยชนท์ี่บริษัทจะได้รับ 

จากผลการด าเนินงานในปัจจบุนัของบรษัิทท่ีประสบปัญหาขาดทนุอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2561 โดยการไดม้าซึง่หุน้
สามญัของ SITTHI ซึ่งประกอบธุรกิจนายหนา้ในการจดัหาสินคา้อปุโภคบริโภค และจากการที่ทาง SITTHI ไดร้บั
สญัญาจดัหาฯ จากทาง KCT ที่ใหส้ิทธิในการเป็นนายหนา้ในการจดัหาสินคา้อปุโภคบริโภคจากประเทศไทยแต่
เพียงผูเ้ดียว พรอ้มกบัการรบัประกนัมลูคา่สั่งซือ้สนิคา้ขัน้ต ่าในแตล่ะปี โดยภายหลงัการเขา้ลงทนุบรษัิทจะรบัรูส้ว่น
แบง่ก าไร (ขาดทนุ) ตามสดัสว่นการลงทนุ ซึง่คาดวา่จะสามารถสรา้งผลตอบแทนที่มั่นคงใหแ้ก่บรษัิทได ้

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการซือ้สินทรัพย ์ 

บริษัทใชแ้หลง่เงินทนุในการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ใหแ้ก่ผูข้าย แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท เพื่อช าระราคา  

10. รายละเอียดในการออกหลักทรัพยอ์อกหลักทรัพยเ์พื่อช าระค่าซือ้สินทรัพย ์

บริษัทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 
บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 140,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง 
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ นายค าสอน สดิทิไซ และนายจนัทร สดิทิไซ  

11. เงือ่นไขที่จ าเป็นอื่นที่ต้องด าเนินการก่อนเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพยน้ั์น 

 เนื่องจากบริษัทจะช าระค่าหุน้ในบริษัท SITTHI เป็นหุน้สามญัเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท และเป็นกรณีที่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ดงันัน้ นอกเหนือจากที่บริษัท
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จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูล้งทุนในครัง้นีแ้ลว้  
(โดยใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) บรษัิทจะตอ้งไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหมข่องบริษัทต่อบคุคลในวงจ ากดั
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 ผูซ้ือ้ (บริษัท) และผูข้าย นายจันทร สิดทิไซ (Mr. Chanthone Sitthixay) และนายค าสอน สิดทิไซ (Mr. 
Khamsone Sitthixay) ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ใน SITTHI  

 สญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ใน SITTHI ระหว่างบริษัท และผูถื้อหุน้เดิมของ SITTHI ไดท้ าการลงนาม และมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัท่ีเขา้ท ารายการซือ้ขาย   

 สญัญาการเป็นตวัแทนในการจัดหาสินคา้อุปโภคบริโภค (Procurement Service Agreement) ระหว่าง 
SITTHI และ KCT ไดท้ าการลงนาม และมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีเขา้ท ารายการซือ้ขาย 

 คู่สญัญาตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและขอ้ตกลงต่าง ๆ ในสญัญาซือ้ขายหุน้  SITTHI รวมถึงค ารบัรองที่
คูส่ญัญาไดใ้หไ้วต้ามสญัญาซือ้ขายหุน้ SITTHI และสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

12. สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

บรษัิทคาดวา่จะสามารถลงนามในสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ สญัญาซือ้ขายหุน้ SITTHI และสญัญาการเป็นตวัแทน
ในการจดัหาสนิคา้อปุโภคบรโิภคไดภ้ายในกลางเดือนมกราคม 2564 โดยมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนรายละเอียดตามขอ้ 
11. ซึ่งสญัญาต่าง ๆ จะมีผลบงัคบัใช้คือวนัที่บริษัทไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
บรษัิทตอ่บคุคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามประกาศที่ ทจ. 
72/2558 และบริษัทไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเพื่อแลกกับหุ้นของ SITTHI ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ 
SITTHI โดยมีรายละเอียดของสรุปสญัญาที่เก่ียวขอ้งดงันี ้

12.1 สัญญาซือ้ขายหุ้น SITTHI 
ก. ผูข้ายตกลงขายหุน้จ านวน 200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาหุน้ละ 700 บาท รวม

จ านวนทัง้สิน้ 140,000,000 บาท โดยบริษัทตกลงจะช าระค่าหุน้ด้วยหุ้นออกใหม่ของบริษัทจ านวน 
70,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ในราคาหุน้ละ 2 บาท โดยการเสนอขายหุน้ต่อบคุคลใน
วงจ ากดั ในอตัราแลกหุน้ 1 หุน้ของ SITTHI ตอ่ 350 หุน้ของบรษัิท 

ข. การซือ้ขายจะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงัตอ่ไปนีบ้รรลผุล 
 ที่ประชมุคณะกรรมการของผูข้ายมีมติอนมุตัิใหผู้ข้ายขายหุน้ใหแ้ก่บรษัิท 
 ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทอนุมตัิการซือ้หุน้ SITTHI รวมทัง้อนมุตัิการ

เพิ่มทนุจดทะเบียนและการออกเสนอขายหุน้ใหมใ่หแ้ก่ผูข้าย ซึง่เป็นการออกและเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดัเพื่อช าระราคาซือ้ขายหุน้ SITTHI แทนการช าระดว้ยเงินสด 

 บริษัทไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริ ษัทใหแ้ก่
ผูข้าย ซึง่เป็นการออกและเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 
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 บริษัทไดเ้ปิดเผยสารสนเทศการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผูถื้อหุน้ 
รวมถึงปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

 บรษัิทไดจ้ดทะเบียนมติเพิ่มทนุของที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์
 บริษัทไดร้บัการอนุญาตหรือความยินยอมที่จ าเป็นส าหรบัการเขา้ท าสญัญาและการปฏิบัติตาม

สญัญาจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บริษัทไม่เป็นผู้มีหนีส้ินลน้พ้นตัว และไม่ถูกฟ้องร้องหรือมีการด าเนินกร ะบวนพิจารณาใด ๆ  

อนัสง่ผลตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญา 
 SITTHI ไดช้ าระค่าปรบั เบีย้ปรบั เงินเพิ่ม หรือเงินจ านวนใด ๆ ที่ SITTHI มีหนา้ที่ตอ้งช าระใหแ้ก่

หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งอนัเกิดจากการกระท าหรืองดเวน้การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเกิดขึน้ก่อนที่
คูส่ญัญาจะไดล้งนามในสญัญาฉบบันี ้

ค. ภายหลงัจากที่ไดซ้ือ้ขายหุน้ ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบหรือด าเนินการให ้Khouanchay Trading Import-
Export Company Limited สง่มอบหนงัสือค า้ประกนัโดยธนาคารมลูค่าไม่นอ้ยกว่า 723.06 ลา้นบาท 
ใหแ้ก่ SITTHI ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่ลงนามในสญัญา เพื่อเป็นหลกัประกนัจ านวนเงินค่าบริการขัน้
ต ่าที่ SITTHI มีสทิธิไดร้บัในแตล่ะปี 

ง. ผูข้ายตกลงจะไมข่ายหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรจากการแลกหุน้ (PP shares swap) ของบรษัิทเป็นระยะเวลา 3 ปี
นบัจากวนัท่ีหุน้ดงักลา่วเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งผูข้ายจะฝาก
หุน้สามญัดงักลา่วที่ไดร้บัไวก้บับรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 
12.2  สัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้นใน SITTHI 

ก. ผูถื้อหุน้เดิมถือหุน้กลุม่ ก จ านวน 300,000 หุน้สามญั 
ข. บรษัิทถือหุน้กลุม่ ข จ านวน 200,000 หุน้สามญั 
ค. การประชมุผูถื้อหุน้ 

 ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 องคป์ระชมุตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของ

หุน้ทัง้หมด และจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กลุม่ ข. อยา่งนอ้ย 1 คน จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบจากผูถื้อหุน้
กลุม่ ข. อยา่งนอ้ย 1 คน 

 มติพิเศษของที่ประชมุผูถื้อหุน้ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบจากผูถื้อ
หุน้กลุม่ ข. อยา่งนอ้ย 1 คน 

ง. คณะกรรมการของบรษัิทมีจ านวน 5 คน โดยผูถื้อหุน้กลุม่ ก. มีสิทธิแต่งตัง้กรรมการจ านวน 3 คน และผู้
ถือหุน้กลุม่ ข. มีสทิธิแตง่ตัง้กรรมการจ านวน 2 คน และกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นผูม้ีสญัชาติไทย 

จ. ผูถื้อหุน้กลุม่ ก. เป็นผูม้ีสทิธิแตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการ 
ฉ. การประชมุคณะกรรมการ 
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 ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 องคป์ระชมุตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยกึ่งหนึง่ และจะตอ้งประกอบกรรมการที่แต่งตัง้โดย

ผูถื้อหุน้กลุม่ ข. อยา่งนอ้ย 1 คน จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 มติของที่ประชมุคณะกรรมการในกรณีปกติ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการ

ที่มาประชมุ  
 ส าหรับการประชุมในวาระสงวน (reserved matter) มติของที่ประชุมคณะกรรมการจะต้อง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องกรรมการทกุคน 
ช. อ านาจกรรมการท่ีสามารถลงนามเพื่อผกูพนั SITTHI คือ กรรมการท่ีแตง่ตัง้โดยผูถื้อหุน้กลุม่ ก. 1 คน ลง

นามรว่มกบักรรมการท่ีแตง่ตัง้โดยผูถื้อหุน้กลุม่ ข. อีกหนึง่คน และประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
ซ. ผูถื้อหุน้กลุ่ม ก. มีสิทธิแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริษัท ส่วนผู้ถือหุน้กลุ่ม ข. มีสิทธิแต่งตั้งประธาน

เจา้หนา้ที่การเงิน 
ฌ. ขอ้จ ากดัการโอนหุน้ 

 ผูถื้อหุน้ทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะไม่โอนหุน้ของบริษัทใหแ้ก่บุคคลใดเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่
สญัญามีผลใชบ้งัคบั 

 เมื่อครบก าหนด 3 ปี หากผูถื้อหุน้ฝ่ายใดประสงคท์ี่จะโอนขายหุน้ใหบ้คุคลอื่น ผูถื้อหุน้ฝ่ายดงักลา่ว
ตอ้งเสนอขายหุน้ดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกฝ่ายก่อน (right of first refusal) เวน้แต่เป็นการโอนหุน้
เพื่อปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ในกลุม่บรษัิท 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะโอนขายหุน้ใหบ้คุคลอื่น ผูถื้อหุน้อีกฝ่ายอาจใชส้ทิธิเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ฝ่าย
แรกที่จะเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลภายนอกเสนอขายหุน้ของตนเองใหแ้ก่บคุคลภายนอกพรอ้มกบัผู้
ถือหุน้ฝ่ายแรกได ้(tag along right) 

ญ. ในกรณีที่เกิดขอ้ขดัแยง้ที่ไม่สามารถยตุิได ้(deadlock) ผูถื้อหุน้อาจใชส้ิทธิบงัคบัขายหุน้ของตนใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้อีกฝ่าย (put option) หรอืสทิธิบงัคบัใหผู้ถื้อหุน้อีกฝ่ายขายหุน้ใหแ้ก่ตน (call option)  

ฎ. คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจหรือถือหุน้หรือมีสว่นไดเ้สียในธุรกิจใด ๆ ที่อาจเป็นการ
แขง่ขนักบัธุรกิจของ SITTHI 

 
12.3  สัญญาให้บริการจัดหาสินค้า (Procurement Service Agreement) ระหว่าง KCT และ SITTHI 

ก. KCT ตกลงแต่งตัง้ให ้ SITTHI เป็นตวัแทนแต่เพียงผูเ้ดียวในการจดัหาสินคา้อปุโภคบริโภคจากประเทศ
ไทยเพื่อสง่ออกไปยงัประเทศลาว 

ข. สญัญามีอายุ 7 ปี และจะขยายอายุโดยอัตโนมัติทุก 1 ปีจนกว่าคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเลิก
สญัญา 

ค. SITTHI จะไดร้บัคา่บรกิารจาก KCT ในอตัรารอ้ยละ 6.5 ของยอดการสั่งซือ้สนิคา้ในแตล่ะครัง้ 
ง. KCT มีหนา้ที่ช าระราคาซือ้ขายใหแ้ก่ผูผ้ลติหรอืผูจ้  าหนา่ยสนิคา้โดยตรง 
จ. ผูผ้ลติหรอืผูจ้  าหนา่ยสนิคา้เป็นผูม้ีหนา้ที่จดัใหม้ีการประกนัภยัและมีหนา้ที่จดัสง่สนิคา้ตามค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ 

KCT 
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ฉ. KCT เป็นผูม้ีหนา้ที่ขอรบัใบอนญุาต การอนญุาต หรอืความยินยอมที่จ าเป็นส าหรบัการน าเขา้สินคา้จาก
ประเทศไทย 

ช. KCT หรือผูถื้อหุน้ของ KCT มีหนา้ที่ตอ้งสง่มอบหนงัสือค า้ประกนัโดยธนาคารมลูค่าไม่นอ้ยกว่าจ านวน
เงินคา่บรกิารขัน้ต ่าที่ SITTHI จะไดร้บัตลอดอายเุวลา 7 ปี คิดเป็นวงเงินหนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารไม่
นอ้ยกว่า 723.06 ลา้นบาทใหแ้ก่ SITTHI ภายใน 15 วันนับจากวันที่ลงนามในสญัญา เพื่อเป็น
หลกัประกนัจ านวนเงินคา่บรกิารขัน้ต ่าที่ SITTHI มีสทิธิไดร้บัในแตล่ะปี 

ซ. ในกรณีที่ KCT ไม่สารถสั่งซือ้สินคา้ขัน้ต ่าในแต่ละปีได ้ซึ่งจะกระทบโดยตรงกบัรายไดข้อง SITTHI ทาง 
KCT จะชดเชยในสว่นตา่งของคา่บรกิารที่ทาง SITTHI ควรไดร้บัตามมลูค่าการสั่งซือ้ขัน้ต ่าในแต่ละปีได ้
โดยมีการวางหนงัสอืค า้ประกนัโดยธนาคารตามรายละเอียดขอ้ ช. 

ฌ. สญัญาฉบบันีใ้ชบ้งัคบัตามกฎหมายของประเทศลาว และในกรณีที่มีขอ้พิพาทเกิดขึน้ ใหเ้สนอขอ้พิพาท
นัน้สูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการของประเทศลาว 
 

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

 การเขา้ท ารายการนีบ้ริษัทจะไดร้บัประโยชน ์เนื่องจากการเขา้ท ารายการดังกลา่วจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพใน
การด าเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจใหค้รอบคลุมมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลใหผ้ล
ประกอบการของบรษัิทมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ในอนาคต 

 ปัจจยัความเสีย่งที่เกิดจากการเขา้ท ารายการ และแนวทางขจดัความเสีย่ง 
(ก) ความมั่นคงและผลการด าเนินงานของ SITTHI จากการที่ SITTHI เป็นบริษัทที่ยงัไม่มีธุรกิจ แต่เป็นเพียง

บรษัิทท่ีจดัตัง้ขึน้มาเพื่อเตรยีมการรบัสญัญาจดัหาสนิคา้อปุโภคบรบิรโิภค 
แนวทางขจดัความเสีย่ง:  
1)  ฝ่ายจดัการและทีมที่ปรกึษาไดท้ าการตรวจสอบมลูค่าธุรกรรมที่ KCT ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัว่ามี

มลูคา่ในการจดัหาและจดัจ าหนา่ยในแตล่ะปียอ้นหลงั ซึง่พบวา่มลูคา่ที่ประมาณการ และการสั่งซือ้
มีความเป็นไปได ้และสญัญามีการรบัประกนัมลูคา่การสั่งซือ้สนิคา้ขัน้ต ่า พรอ้มทัง้มีการวางหนงัสือ
ค า้ประกนั (Bank Guarantee) ในกรณีที่การสั่งซือ้ไม่ตรงตามเป้าหมาย โดยมลูค่าของหนงัสือค า้
ประกนัดงักลา่ว มีความเพียงพอและมั่นใจไดว้่า SITTHI จะสามารถมีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ
เป็นไปตามที่ประมาณการไว ้

2)  สญัญาในการใหบ้ริการจดัหาสินคา้ระหว่าง KCT และ SITTHI ไดล้งนามและมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่
เขา้ท ารายการซือ้ขาย 

3)  ลดความเสี่ยงในการเขา้รว่มลงทนุ โดยการซือ้หุน้ SITTHI รอ้ยละ 40 และรวมถึงวิธีการเขา้ซือ้ดว้ย
วิธีการแลกหุน้ (Share Swap) ท าใหผู้ถื้อหุน้เดิมของ SITTHI เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ่งท าให้
ผูถื้อหุน้เดิมของ SITTHI ยงัคงมีสว่นไดเ้สียจากธุรกิจของ SITTHI ดว้ย โดยจากการเจรจาตกลง
ระหวา่งบรษัิทกบัผูถื้อหุน้เดิมของ SITTHI เห็นวา่การท่ีทางกลุม่ครอบครวัสติทิไซ เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้
ของบรษัิทซึง่จะมีสว่นไดเ้สยีจากผลการด าเนินงานของ SITTHI จึงท าใหม้ีความมั่นใจไดว้า่ธุรกิจของ 
SITTHI จะยงัคงเติบโตไดต้ามที่คาดหวงัไว ้นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ที่รว่มกนัอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเพียงผูร้ว่ม
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ทุนที่ร่วมทุนอยู่ในหลาย ๆ โครงการกับทางครอบครวัสิตทิไซ จึงเห็นไดว้่าการด าเนินการแลกหุน้
ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 

(ข) มาตรฐานการบญัชีและระบบควบคมุภายในของ SITTHI ใหเ้ป็นไปตามคณุสมบตัิของบริษัทจดทะเบียน 
เช่น การจัดเตรียมงบการเงินใหไ้ดต้รงตามมาตรฐาน และใหบ้ริษัทสามารถออกงบการเงินไดต้รงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย ์
แนวทางขจดัความเสีย่ง: บรษัิทจะด าเนินการแตง่ตัง้กรรมการผูแ้ทนในบริษัท SITTHI เพื่อเป็นตวัแทนใน
การรว่มบรหิาร และจดัการปรบัปรุงระบบงานภายในตา่งๆ ใหม้ีความเหมาะสม รวมถึงการปรบัปรุงระบบ
บญัชีใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

 การเขา้ท ารายการในครัง้นีด้ว้ยวิธีการซือ้ขายหุน้ดว้ยวิธีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่ผูข้าย แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่ง
ผูข้ายจะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 20.5 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ทัง้หมด
ของบริษัท พรอ้มกันนี ้ผูข้ายหุน้ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑก์ารหา้มขายหุน้ (Silent period) ของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยผูข้ายหุน้ตกลงจะไม่ซือ้ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่หุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเริม่ด  าเนินการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูข้ายหุน้ตกลงวา่ภายในระยะเวลาอยา่ง
นอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเขา้ท ารายการซือ้ขายหุน้ SITTHI ผูข้ายหุน้จะไมเ่ขา้มาเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรือ 
ผูม้ีอ  านาจควบคมุ และจะไมส่ง่ตวัแทนเพื่อเขา้เป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบริษัท เพื่อเขา้รว่มบริหารกิจการ
ของบรษัิท ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูข้ายหุน้จะด าเนินการจดัสง่ตวัแทนเพื่อเขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัท จะ
ไดด้  าเนินการเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 
ไมม่ีคณะกรรมการทา่นใดมีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทตามขอ้ 12 
 
คณะกรรมการบริษัทขอรบัรองว่า ขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันีถ้กูตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ และไม่ท า ใหบ้คุคลอื่น 

ส าคญัผิดหรอืขาดขอ้มลูที่ควรแจง้ในสาระส าคญั 
 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 

  บริษัท สตาร ์ยนิูเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จ ากัด (มหาชน) 
 
   
                                (นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหิรญั) 

        รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
            ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 


