
 
 

 
 

สารสนเทศเกยีวกับการได้มาซึงสินทรัพย์ของ 

บริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 

เรือง  การร่วมลงทุนกับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จํากัด และบริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ 

แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) ด้วยการจดทะเบียนจัดตังเป็นนิติบุคคลใหม่ ในวงเงินการลงทุนในหุ้น

สามัญไม่เกิน 400 ล้านบาท  

 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 ตามททีปีระชมุคณะกรรมการบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครังที 4/2565 เมอืวนัที 14 

พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. – 16.35 น. ณ สํานักงานใหญ่ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึงตงัอยู่

เลขที 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ได้มีมติอนุมัติการร่วม

ลงทุนกับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จํากัด (“VSK”) และบริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) (“TEAMG”) ด้วยการจดทะเบียนจดัตงัเป็นนิติบุคคลใหม่ (“NewCo”) มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 2,000,000,000 

บาท ในวงเงินการลงทุนในหุ้นสามัญไม่เกิน 400 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนการเข้าลงทุนและโครงสร้างการเข้าถือหุ้นของ

นิติบุคคลใหม่ ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและจํานวนหุ้นทงัหมด ซึงบริษัทจะทําการส่งตวัแทนเป็นกรรมการใน 

NewCo ตามสดัส่วนการถือหุ้น ทงันี ผู้บริหารของบริษัททีจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของนิติบุคคลใหม ่คือ นายชยัทดั 

กุลโชควณิช และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการพิจารณากําหนดเงือนไข 

รายละเอียดทีเกียวข้องกับการลงทุน หาข้อสรุปการร่วมลงทุนและสัญญาทีเกียวข้องเพือการลงนาม ตลอดจนการ

ดําเนินการจดทะเบียนนิติกรรม ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําส่งข้อมลูเอกสารหลกัฐานต่อ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง 

การร่วมลงทุนในนิติบุคคลใหม่นี มีวัตถุประสงค์เพือร่วมดําเนินงานธุรกิจทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํา โดยนําความเชียวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของบริษัท ประสานกับประสบการณ์และความ

ชํานาญในด้านการออกแบบและก่อสร้างระบบทีเกียวกับทรัพยากรนําของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จํากัด และความ

เชียวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารจดัการทรัพยากรนําของ บริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จํากัด (มหาชน) โดยอาจจะทําการร่วมทุนหรือเข้าทําสัญญาความร่วมมือกับบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานทีมีความ

เชียวชาญในด้านทีจะส่งเสริมในธุรกิจการบริหารจดัการทรัพยากรนําในอนาคต 

ทังนี ธุรกรรมการได้มาซึงหุ้ นสามัญของนิติบุคคลใหม่ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยัสําคญัทีเข้าข่ายเป็นการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที บจ/ป 21-01 เรือง 



 
 

 
 

การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึงเมือทํา

การคํานวณขนาดรายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 33.10 ของมูลค่า

สินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัทตามงบการเงินรวมทผ่ีานการสอบทานแล้ว ณ วนัท ี30 กนัยายน 2565 ตามเกณฑ์มลูค่า

สินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ ทงันี บริษัทไม่มีรายการได้มาซงึสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนทีผ่านมา แต่มีการทํารายการ

ได้มาซึงสินทรัพย์ในคราวเดียวกนันี ซึงคือรายการได้มาซงึหุ้นสามญัของ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จํากัด และรายการได้มาซงึหุ้น

สามญัของ บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จํากดั (“AA”) ซงึมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.41 และร้อยละ 0.04  ของมลูคา่

สินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัท ตามวิธีการคํานวณด้วยเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ ตามลําดบั เป็นผลให้จะมี

ขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 33.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ทมีีตัวตนสุทธิของบริษัท การเข้าทํารายการดงักล่าวจึง

จดัเป็นรายการได้มาซงึสินทรัพย์ประเภทท ี2 คือเป็นรายการทมีีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ตาํกว่าร้อยละ 50  

ดังนัน บริษัทมีหน้าทีในการจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่ง

หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันทเีปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถ

สแกน QR CODE เพอืดูรายละเอียดเอกสารแนบต่างๆ ทด้ีานล่างนี 

 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 (นายฐกร รัตนกมลพร) 

 ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 



 

 

 

DITTO.EL 018/2565 

วันที 14 พฤศจิกายน 2565 

 

เรือง  แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2565 เรือง การร่วมลงทุนกับบริษัท ทีม คอนซลัติง เอนจิเนียริง 

แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) ด้วยการจดทะเบียนจดัตงัเป็นนิติบุคคลใหม่ ใช้ชือว่า “บริษัท ดี ที เอ็กซ์” 

จํากัด มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท และ การเข้าซือหุ้ นสามัญของบริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จํากัด จาก

บริษัท ทีม คอนซลัติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากดั (มหาชน) และ การร่วมลงทุนกับบริษัท วงษ์สยาม

ก่อสร้าง จํากดั และบริษัท ทีม คอนซลัติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) ด้วยการจดทะเบียน

จดัตงัเป็นนิติบคุคลใหม่ ในวงเงินการลงทนุในหุ้นสามญัไม่เกิน 400 ล้านบาท  

 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

เอกสารแนบ  

1. สารสนเทศเกียวกบัการได้มาซงึหุ้นสามญัของบริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จํากดั 

2. สารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงหุ้นสามัญของบริษัททีเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง 

จํากดั และบริษัท ทีม คอนซลัติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

 

 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครังที 4/2565 เมือวันที 14 

พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. – 16.35 น. ณ สํานักงานใหญ่ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึงตงัอยู่

เลขที 235/1-3 ถนนราษฎร์พฒันา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพือพิจารณาวาระต่าง ๆ 

และมีมติสําคญัสรุปได้ดงันี 

1. อนุมตัิการร่วมลงทนุกับบริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“TEAMG”) ด้วย

การจดทะเบียนจัดตังเป็นนิติบุคคลใหม่ ใช้ชือว่า “บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จํากัด” (“DTX”) มีทุนจดทะเบียน 30,000,000 

บาท โดยบริษัท มีสดัส่วนการเข้าลงทนุและโครงสร้างการเข้าถือหุ้นของบริษัท ดี ที เอก็ซ์ จํากดั ร้อยละ 50 ของทนุจด

ทะเบียนและจํานวนหุ้นทงัหมด ทงันีบริษัทจะทําการส่งตวัแทนเป็นกรรมการใน DTX จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ นายฐกร 

รัตนกมลพร และ นายชยัทดั กลุโชควณิช ร่วมกบักรรมการซึงเป็นตวัแทนจาก TEAMG จํานวนอีก 2 ท่าน โดยอํานาจ

ในการลงนามเพอืกระทําการแทนนิติบคุคล DTX กําหนดให้กรรมการตวัแทนจากแต่ละฝ่าย อย่างน้อยฝ่ายละ 1 ท่าน 

ลงนามร่วมกัน มีอํานาจลงนามเพือกระทําการแทนนิติบคุคลได้ 

 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการพิจารณากําหนดเงอืนไขและ

รายละเอียดทีเกียวข้องกับการลงทุน ตลอดจนการดําเนินการจดทะเบียนนิติกรรมต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



 

 

กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง 

2. อนุมัติให้ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จํากัด (“DTX”) ทําการเข้าซือหุ้นสามัญของบริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จํากัด 

(“AA”) จาก บริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“TEAMG”) ซึงเป็นบุคคลทีมี

ความเกียวโยงกัน ในจํานวน 300,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนมลูค่า 10 ล้านบาท มลูค่าที

ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชําระเต็มมลูค่า โดยซือในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นมลูค่า 3.0 ล้านบาท ซงึ DTX จะทําการ

ส่งตวัแทนเป็นกรรมการใน AA ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

 การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภทรายการเกียวกับ

ทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที ทจ. 21/2551 เรือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที

เกียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที บจ/ป 22-01 เรือง การเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึงเมือทําการคํานวณขนาดรายการตาม

ประกาศรายการทีเกียวโยงกันจะได้เป็นมลูค่าสิงตอบแทนเท่ากบั 3.0 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที

มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมทีผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที 30 กันยายน 2565 ซึงมีมูลค่าเท่ากับ 

1,208.43 ล้านบาท จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.25 ของมลูค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิ ตามงบการเงินรวมของ

บริษัท ณ วันที 30 กันยายน 2565 การเข้าทํารายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการขนาดกลาง คือรายการดังกล่าวมี

มลูค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ตํากว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วนัที 30 กันยายน 

2565 ดังนัน บริษัทมีหน้าทีในการจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

3. อนุมตัิการร่วมลงทุนกับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จํากัด (“VSK”) และบริษัท ทีม คอนซลัติง เอนจิเนียริง แอนด์ 

แมเนจเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“TEAMG”) ด้วยการจดทะเบียนจดัตงัเป็นนิติบคุคลใหม่ (“NewCo”) มีทุนจดทะเบียน

ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ในวงเงินการลงทุนในหุ้นสามัญไม่เกิน 400 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนการเข้าลงทุนและ

โครงสร้างการเข้าถือหุ้นของนิติบคุคลใหม่ ไม่เกินร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียนและจํานวนหุ้นทงัหมด ซงึบริษัทจะทํา

การส่งตัวแทนเป็นกรรมการใน NewCo ตามสัดส่วนการถือหุ้ น ทังนี ผู้ บริหารของบริษัททีจะเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของนิติบุคคลใหม่ คือ นายชยัทดั กุลโชควณิช และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มี

อํานาจในการดําเนินการพิจารณากําหนดเงือนไข รายละเอยีดทเีกียวข้องกับการลงทุน หาข้อสรุปการร่วมลงทุนและ

สญัญาทเีกียวข้องเพือการลงนาม ตลอดจนการดําเนินการจดทะเบียนนิติกรรม ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ รวมถึงการนําส่งข้อมลูเอกสารหลกัฐานต่อ สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หรือหน่วยงานอนื ๆ ทีเกียวข้อง 

 การร่วมลงทุนในนิติบุคคลใหม่นี มีวัตถุประสงค์เพือร่วมดําเนินงานธุรกิจทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํา โดยนําความเชียวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของบริษัท ประสานกบัประสบการณ์และความ

ชํานาญในด้านการออกแบบและก่อสร้างระบบทีเกียวกบัทรัพยากรนาํของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จํากัด และความ

เชียวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรนําของ บริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจ



 

 

เมนท์ จํากัด (มหาชน) โดยอาจจะทําการร่วมทุนหรือเข้าทําสัญญาความร่วมมือกับบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานทีมี

ความเชียวชาญในด้านทจีะส่งเสริมในธุรกิจการบริหารจดัการทรัพยากรนําในอนาคต 

 ทงัน ีธุรกรรมการได้มาซึงหุ้นสามญัของนิติบคุคลใหม่ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยัสําคญัทีเข้าข่ายเป็นการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที บจ/ป 21-01 เรือง 

การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง

เมอืทําการคํานวณขนาดรายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 33.10 ของ

มลูค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัทตามงบการเงินรวมทีผ่านการสอบทานแล้ว ณ วนัที 30 กันยายน 2565 ตาม

เกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ ทงัน ีบริษัทไม่มีรายการได้มาซงึสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนทีผ่านมา แต่

มีการทํารายการได้มาซงึสินทรัพย์ในคราวเดียวกนันี ซึงคือรายการได้มาซึงหุ้นสามัญของ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จํากัด 

และรายการได้มาซงึหุ้นสามญัของ บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จํากัด (“AA”) ซงึมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.41 

และร้อยละ 0.04  ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามวิธีการคํานวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมี

ตวัตนสุทธิ ตามลําดบั เป็นผลให้จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 33.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตน

สุทธิของบริษัท การเข้าทํารายการดังกล่าวจึงจดัเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ประเภทที 2 คือเป็นรายการทีมีมลูค่า

เท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ตํากว่าร้อยละ 50  

 ดังนัน บริษัทมีหน้าทีในการจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันับแต่วันทีเปิดเผยรายการต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

จึงเรียนมาเพอืทราบ 

 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายฐกร รัตนกมลพร) 

ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 



 

 

 

สารสนเทศเกยีวกับการได้มาซึงสนิทรัพย์ของ 

บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “DITTO”) ครังที 

4/2565 ซึงประชมุเมือวนัท ี14 พฤศจิกายน 2565 (“ทีประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนมุตัิการร่วมลงทุนกบั

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จํากัด (“VSK”) และบริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) (“TEAMG”) เพือดําเนินธุรกิจทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการทรัพยากรนํา ด้วยการจดทะเบียนจดัตงั

เป็นนิติบุคคลใหม่ ในรูปแบบบริษัทจํากัด มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีสาระสําคญัของ

การเข้าทํารายการดงัต่อไปน ี 

1. วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ  

บริษัทจะเข้าทําธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทจํากัดทีจะร่วมกันจดัตงัขึนใหม่ (“NewCo”) 

ภายหลงัจากทีได้รับอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึงจดัขึนในวนัที 14 พฤศจิกายน 2565 

โดยในเบืองต้นคาดว่า การเข้าทํารายการในครังนีจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 

2. คู่สัญญาทเีกียวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน  

คู่สญัญาทเีกยีวข้อง  

ผู้ ร่วมลงทนุ 1 :  บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “DITTO”) 

ผู้ ร่วมลงทนุ 2 :  บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จาํกดั (“VSK”) 

ผู้ ร่วมลงทนุ 3 :  บริษัท ทีม คอนซลัติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“TEAMG”) 

ความสมัพนัธ์ทเีกียวข้องกบับริษัท 

1) VSK : ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัท 

2) TEAMG : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึงได้แก่ นายธีระชัย รัตนกมลพร (“นายธีระชัย”) ดํารงตําแหน่ง

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย 

(ก) ณ วนัท ี4 ตุลาคม 2565 นายธีระชยั ถือหุ้นทางตรงใน TEAMG จํานวน 102,500,000 หุ้น 

หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.07 ของจํานวนหุ้นทงัหมดใน TEAMG 

(ข) ณ วันที 30 กันยายน 2565 นายธีระชัย ถือหุ้ นทางตรง (ร่วมกับคู่สมรส) ในบริษัทจํานวน 

189,700,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35.93 ของจํานวนหุ้นทงัหมดในบริษัท 

นอกจากนี นายธีระชยั ) เป็นพีชายของนายฐกร รัตนกมลพร ซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

และผู้ บริหารของบริษัท และ ) เป็นน้องชายของนางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร เป็นผู้ ถือหุ้น 

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 
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3. ลักษณะโดยทวัไปของรายการ 

บริษัทจะทําการร่วมลงทุนกับ VSK และ TEAMG ด้วยการจดทะเบียนจัดตังนิติบุคคลใหม่ มีทุนจด

ทะเบียนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพือดําเนินธุรกิจทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํา โดย

บริษัท VSK และ TEAMG จะเข้าทําการลงทุนในหุ้นสามญัของนิติบุคคลใหม่ ในรูปแบบบริษัทจํากดั มี

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ในมลูค่าเท่ากบัมลูค่าทตีราไว้ของหุ้นสามญั โดยมีสดัส่วน

การถือหุ้นใน NewCo ดงัน ี

ผู้ ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

มูลค่าการลงทุน 

(ล้านบาท) 

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จํากดั 60.00% 1,200 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 20.00% 400 

บริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จํากดั (มหาชน) 

20.00% 400 

รวม 100.00% 2,000 

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัการทําธุรกรรม 

 

ซงึบริษัทจะทําการส่งตวัแทนเป็นกรรมการใน NewCo ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

การคํานวณขนาดของรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

การเข้าทํารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซงึสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ท ีทจ. 20/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยัสําคญัทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซึงทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และทีแก้ไข

เพิมเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีมีนัยสําคัญ”) โดยมี

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ทเีกียวข้อง ดงันี 

 

 

 

NewCo 

VSK TEAMG 

60% 20% 

DITTO 

20% 
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1. เกณฑ์มูลค่าสนิทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ 

มูลค่าสนิทรัพย์ทมีีตัวตนสุทธิ  หน่วย: บาท 

สดัส่วนการลงทนุในหุ้นสามญัของ NewCo ร้อยละ 20.00 

มลูค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของ NewCo ภายหลงัการจดัตงั 

(อ้างอิงตามมลูค่าทนุจดทะเบียนภายหลงัการจดัตงั) 

2,000,000,000 

มลูค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัท ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 1,208,434,000 

ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ ร้อยละ 33.10 
 

 

2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิงตอบแทน  หน่วย: บาท 

มลูค่าการลงทุนในหุ้นสามญัของ NewCo 400,000,000 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 1,567,922,000 

ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิงตอบแทน ร้อยละ 25.51  
 

3. เกณฑ์กําไรสุทธิ 

ไม่สามารถคํานวณได้เนืองจากจะทําการจดัตงั NewCo ขึนใหม่ จงึยงัไมม่กํีาไรสทุธิ 
 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน 

ไม่มีการออกหุ้นเพือชาํระราคา 
 

จากการคํานวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรืองการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีมีนัยสําคัญ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของ 

บริษัท ประจํางวด 3 เดือนสินสุด ณ วนัที 30 กันยายน 2565 แล้วพบว่า การเข้าทํารายการ

ดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมตีัวตน

สทุธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 33.10 ทงันี บริษัทไม่มีรายการได้มาซึงสินทรัพย์ของ

บริษัทในรอบหกเดือนทีผ่านมา แต่มีการทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ในคราวเดียวกันนี  ซึง

คือรายการได้มาซงึหุ้นสามญัของ บริษัท ดี ท ีเอก็ซ ์จํากดั และรายการได้มาซงึหุ้นสามญัของ 

บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จํากัด ซึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.41 และร้อยละ 0.04  

ของมลูค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัท ตามวิธีการคํานวณด้วยเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที

มีตัวตนสุทธิ ตามลําดับ เป็นผลให้จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 33.55 ของ

มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัท การเข้าทํารายการดงักล่าวจึงจดัเป็นรายการ
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ได้มาซึงสินทรัพย์ประเภทที 2 คือเป็นรายการทีมีมลูค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ตํา

กว่าร้อยละ 50  

ดังนัน บริษัทมีหน้าทีในการจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที

เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. รายละเอียดของทรัพย์สินทีได้มา 

ก) ประเภทนิติบคุคล : บริษัทจํากดั  

ข) วนัทีก่อตงั  : ภายในเดือนธันวาคม 2565 

ค) ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ : การบริหารจดัการทรัพยากรนํา และธุรกิจทีเกียวข้อง 

ง) โครงสร้างทนุ : จะทําการจด ทะเบียนจัดตัง  NewCo ด้วยทุนจด

ทะเบียน 2,000 ล้านบาท 

จ) สดัส่วนการถือหุ้นก่อนการได้มา : ร้อยละ 0.00 

ฉ) มลูค่าหุ้นสามญัทีจะได้มา : 400 ล้านบาท 

ช) สดัส่วนการถือหุ้นหลงัการได้มา : ร้อยละ 20.00 

ซ) รายชอืผู้ ถือหุ้นภายหลงัการจดัตงั  :  

ผู้ ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
มูลค่าการลงทุน 

(ล้านบาท) 

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จํากดั 60.00% 1,200 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 20.00% 400 

บริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จํากดั (มหาชน) 

20.00% 400 

รวม 100.00% 2,000 

 

5. มูลค่ารวมของสงิตอบแทนและการชําระมูลค่า 

บริษัทจะชาํระคา่หุ้นสามญัสําหรับการลงทุนใน NewCo ในมลูคา่ 400 ล้านบาท เท่ากบัมลูค่าทีตราไว้

ของหุ้นสามญัของ NewCo 

6. เกณฑ์ทีใช้กําหนดมูลค่าสงิตอบแทน 

เกณฑ์ในการกําหนดมลูค่าสิงตอบแทน บริษัท VSK และ TEAMG จะลงทุนในหุ้นสามญัของ NewCo  

ในราคาเท่ากบัมลูค่าทีตราไว้ของหุ้นสามญัของ NewCo ตามสดัส่วนทีตกลงกันไว้ (ตามตารางข้างใน

ข้อ 4. รายละเอียดของทรัพย์สินทีได้มา) 
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7. มูลค่าของสินทรัพย์ทีได้มา 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ทีบริษัทจะได้มา เท่ากับมลูค่าทีตราไว้ของหุ้นสามญัของ NewCo ในสัดส่วน

ร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียนทงัสิน 2,000 ล้านบาท เป็นมลูค่าหุ้นสามญัรวม 400 ล้านบาท  

8. ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะเกิดกับบริษัท 

การร่วมลงทุนใน NewCo มีวัตถุประสงค์เพือร่วมดําเนินธุรกิจทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํา ซงึจะทําให้บริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจการบริหารจดัการนํา และการร่วม

ลงทุนดังกล่าว เป็นการนําความเชียวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของบริษัท ประสานกับ

ประสบการณ์และความชํานาญในด้านการออกแบบและก่อสร้างระบบทีเกียวกับทรัพยากรนําของ 

VSK และความเชียวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรนําของ TEAMG  ซึงบริษัท

คาดว่าจะสามารถสร้างมลูค่าเพิมทางธุรกิจ (Synergy) ได้ในอนาคต 

9. แหล่งทมีาของเงนิทนุและวิธีการชาํระสิงตอบแทน 

บริษัทจะทําการชําระค่าหุ้นสามญัของ NewCo โดยใช้เงนิทนุหมนุเวียนในกิจการของบริษัท ตามมลูคา่

และสดัส่วนทตีกลงกนัตามรายละเอียดข้างต้น ภายหลงัการจดัตงั NewCo  

10. กรรมการบริษัททีมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ เป็นบุคคลทีเกียวโยงกันซึงไม่ได้เข้าร่วม

พิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

- ไม่มี - 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทํารายการในครังนีเป็นรายการทีมีความเหมาะสม

และมีเงือนไขในการเข้าทํารายการทีสมเหตุสมผล ซึงจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสขยายไปในธุรกิจบริหาร

จดัการทรัพยากรนําและธุรกิจทีเกียวข้อง โดยมีผู้ ร่วมลงทุนทีเป็นพนัธมิตรทีมีประสบการณ์และความ

เชยีวชาญ โดยจะใช้ความชํานาญในด้านเทคโนโลยีของบริษัท มาประสานกบัความชํานาญในด้านการ

ออกแบบและก่อสร้างระบบทีเกียวกับทรัพยากรนําของ VSK และความเชียวชาญด้านวิศวกรรมและ

การบริหารจัดการทรัพยากรนําของ TEAMG เพือสร้างโอกาสในการเติบโตในธุรกิจบริหารจัดการ

ทรัพยากรนําในอนาคตได้ 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นทีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

13. เงือนไขสําคัญทจีาํเป็นต้องดาํเนินการก่อนเข้าทาํรายการ 

- ไม่มี - 
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14. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมตฐิานทางการค้าเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม และสอบทานตวัเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเหน็ของทีปรึกษา

ทางการเงนิอสิระว่าประมาณการผลการดาํเนินงานได้จดัทาํขนึโดยความระมัดระวัง 

- ไม่มี - 

15. คดีหรือข้อเรียกร้องทีมีสาระสําคัญซึงอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

- ไม่มี - 

16. ผลประโยชน์หรือรายการทเีกยีวข้องกนัระหว่างบริษทัจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และ

ผู้ ถือหุ้นทีถือหุ้นทังทางตรงหรือทางอ้อมตังแต่ร้อยละ 10 ขนึไป ระบุลักษณะของรายการหรือ

ผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

17. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีมีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่งให้ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูทีได้ระบุในสารสนเทศฉบบันีและในเอกสารทีส่งให้ผู้ ถือ

หุ้น ทงันี คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมลูดงักล่าวด้วยความระมดัระวงัและรับรองว่า ข้อมลูใน

สารสนเทศฉบบันีถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริง ตลอดจนไม่มี

ข้อความททีําให้บคุคลอืนสําคญัผิดในข้อมลูอนัเป็นสาระสําคญั 

 

บริษัทขอรับรองวา่วา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

  

นายฐกร รัตนกมลพร   นายชยัทดั กุลโชควณิช 
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