
 
 

ที�  SC 041/62 
  
 วนัที�  13  สิงหาคม  2562 
 

เรื�อง แผนการนาํบริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชั�น จาํกดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (แกไ้ข) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1. สารสนเทศเกี�ยวกบัการนาํบริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชั�น จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของ 
    บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

                      
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั@ งที� 6/2562 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 13 

สิงหาคม 2562  ไดมี้มติดงันี@  
 

1. อนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชั�น จาํกดั (“STR”) ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยที�
บริษทัฯ ถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั (“SUT”) ร้อยละ 66.67 และบริษทั สามารถ 
อินเตอร์ โฮลดิ@ง จาํกดั (“SIH”) ร้อยละ 33.33 โดยเสนอขายต่อประชาชนทั�วไป รวมทั@งการนาํ STR เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที�ชาํระแลว้
ภายหลงัการเพิ�มทุน 
 

2. อนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเดิมของ STR ที�ถือผา่น SUT และ/หรือ SIH ต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ จดัสรร
หุน้สามญัเดิมดงักล่าวเป็นหุน้ส่วนเกินไม่เกินร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที�ชาํระแลว้ภายหลงัการเพิ�มทุน 

 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศเกี�ยวกบัการนาํบริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชั�น 
จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายตอ้งพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์
ในการทาํรายการที�มีนยัสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  เรื�องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพย ์
พ.ศ. 2547  เนื�องจากคาํนวณขนาดรายการไดต้ามเกณฑสู์งสุด คือเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (ตามงบการเงินรวม ณ วนัที�  30 
มิถุนายน 2562) เท่ากบัร้อยละ 0.97 ซึ� งตํ�ากวา่ร้อยละ 15 ทั@งนี@  หากคาํนวณขนาดรายการดงักล่าวนบัรวมทุกรายการที�เกิดขึ@น
ยอ้นหลงัในช่วงหกเดือน ทาํใหมี้ขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 2.71 ซึ�งยงัคงตํ�ากวา่ร้อยละ 15  นอกจากนั@น รายการดงักล่าว
ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  ที�  ทจ. 21/2551  เรื�องหลกัเกณฑก์ารทาํรายการ
ที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศ ตลท.เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 
2546 เนื�องจากเป็นการทาํรายการกบับุคคล/นิติบุคคล ซึ� งมิใช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั ดงันั@น รายการดงักล่าวเป็นรายการที�ฝ่าย
จดัการของบริษทัฯ สามารถดาํเนินการไดท้นัที อยา่งไรก็ดี ดว้ยหลกัการกาํกบักิจการที�ดีซึ� งบริษทัฯ ยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด 
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บริษทัฯ จะดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นเกี�ยวกบัการทาํรายการใน
ครั@ งนี@ภายใน 21 วนันบัแต่วนัที�เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

ทั@งนี@  ภายหลงัการนาํหุ้นสามญัของ STR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ  จะ
เปลี�ยนบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจหลกัซึ� งก่อใหเ้กิดกาํไรหลกัจากเดิม คือ บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
จาํกดั ซึ� งปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 100.00 ผ่าน STR เป็นบริษทั เทดา้ จาํกดั ซึ� งบริษทัฯ ถือหุน้ทางออ้ม
ร้อยละ 94.35 ผา่น SUT  

 
 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายวฒัน์ชยั   วไิลลกัษณ์) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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สารสนเทศเกี
ยวกบัการนําบริษทั สามารถ ทรานสโ์ซล ูช ั 
น จาํกดั ซึ
งเป็นบริษทัยอ่ยของ 
บริษทั สามารถคอรป์อเรช ั 
น จาํกดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั สามารถ ทรานสโ์ซลชูั �น จํากดั (“ STR” ) เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั สามารถคอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) 
(“ บริษทัฯ”  หรอื “ SAMART” ) ที�ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื�น (Holding company) ซึ�งเน้นการลงทุนในบรษิทัที�
ประกอบธุรกจิการจราจรทางอากาศ หรอืธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องกบัการจราจรทางอากาศ โดยปัจจุบนัไดม้กีารถอืสดัส่วนรอ้ย
ละ 100.00 ในบรษิัท แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จํากดั (“ CATS” ) ซึ�ง CATS เป็นบรษิัทสญัชาติกมัพูชาที�
ประกอบธุรกจิดําเนินการจดัตั Gงระบบและใหบ้รกิารควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชาแต่เพยีงผูเ้ดยีวตาม
สญัญาสมัปทานที�ไดร้บัจากรฐับาลประเทศกมัพชูาตั Gงแต่ปี 2544 ถงึปี 2583 ทั GงนีG STR มคีวามประสงคท์ี�จะระดมทุนโดย
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนเป็นครั Gงแรก (“ IPO” ) และจะนําหุน้สามญัทั Gงหมดของ STR เขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ ตลาดหลกัทรพัยฯ์” ) ทั GงนีG STR จะนําเงนิที�ไดร้บัจากการระดมทุนไปใช้
ในการชาํระคนืเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิ และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ 

 
อนึ�ง ในการเสนอขายหุน้ครั GงนีGบรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะเสนอขายหุน้สามญัเดมิของ STR ซึ�งบรษิทัฯ ถอืผ่าน

บรษิทั สามารถ ย-ูทรานส ์จาํกดั (“ SUT” ) และ/หรอืบรษิทั สามารถ อนิเตอร ์โฮลดิGง จาํกดั (“ SIH” ) ไม่เกนิรอ้ยละ 25.00 
ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ของ STR ไปพรอ้มกนัดว้ยโดยบรษิทัฯ จะนําเงนิที�ไดจ้ากการขายหุน้สามญัเดมิของ STR 
ไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกลุ่มกจิการ   

 
โดยที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั Gงที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2562 ได้มมีติเหน็ชอบและอนุมตัิ

รายการ (1) แผนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของ STR ต่อประชาชนทั �วไป รวมทั Gงการนํา STR เขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่เกนิรอ้ยละ 10.00 ของทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้ภายหลงัการเพิ�มทุน และ (2) เสนอขายหุน้สามญั
เดมิของ STR ที�ถอืผ่าน SUT และ/หรอื SIH ต่อประชาชนทั �วไป และ/หรอื จดัสรรหุน้สามญัเดมิดงักล่าวเป็นหุน้ส่วนเกนิ
ไม่เกนิรอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้ภายหลงัการเพิ�มทุน (รวมเรยีกว่า “ แผนการเข้าจดทะเบียนฯ” ) ซึ�ง
ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนและหุน้สามญัเดมิของ STR ต่อประชาชนทั �วไปแลว้นั Gน บรษิทัฯ จะยงัคงเป็นผูถ้อื
หุน้ทางออ้มใน STR โดยมสีดัสว่นไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 65.00 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ STR ภายหลงัการเพิ�มทุน 

 
ทั GงนีG แผนการเขา้จดทะเบยีนฯ เขา้ข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศ

คณะกรรมการการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ทํารายการที�มนีัยสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ (รวมทั Gงที�ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื�องการ
เปิดเผยขอ้มูลและปฏบิตักิารของบรษิัทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั Gงที�ได้มี
การแกไ้ขเพิ�มเตมิ) (รวมเรยีกว่า "ประกาศเร ื
องการได้มาหรือจาํหน่ายไปฯ" ) เมื�อคํานวณขนาดการลดลงของสดัส่วน
การถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ ใน STR ตามหลกัเกณฑต่์างๆ ที�กําหนดไวใ้นประกาศเรื�องการไดม้าหรอืจําหน่ายไปฯ โดย
อา้งองิขอ้มูลจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และ STR สาํหรบังวดหกเดอืนสิGนสุดวนัที� 30 มถุินายน 2562 ซึ�งไดร้บัการ
สอบทานจากผูส้อบบญัช ีพบว่ามขีนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 0.97 ตามเกณฑม์ูลค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิโดยเมื�อรวมกบั
ขนาดรายการย้อนหลงั 6 เดอืนที�บรษิัทฯ มกีารจําหน่ายเงนิลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิัทย่อยและจําหน่ายทรพัย์สนิ
สาํหรบัธุรกจิการบรกิารเทคโนโลย ีตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครั Gงที� 4/2562 วนัที� 26 เมษายน 2562 ซึ�งมขีนาด
รายการร้อยละ 1.74 ทําให้ขนาดรายการรวมเป็นร้อยละ 2.71 ซึ�งเป็นรายการที�ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ สามารถ
ดาํเนินการไดท้นัท ีอย่างไรกด็ ีดว้ยหลกัการกาํกบักจิการที�ดซีึ�งบรษิทัฯ ยดึถอืปฏบิตัมิาโดยตลอด บรษิทัฯ จะดําเนินการ
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เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีและจดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เกี�ยวกบัการทํารายการในครั GงนีGภายใน 21 
วนันบัแต่วนัที�เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 
โดยรายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการตามแผนการเข้าจดทะเบียนฯ มดีงันีG  
 

1. วนัเดือนปีที
เกิดรายการ 
 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 1 ของปี 2563  อย่างไรกด็ ีแผนการเขา้จดทะเบยีนฯ จะขึGนอยู่กบัความสาํเรจ็
ของเงื�อนไขตามขอ้ 12.  
 
2. ผ ูท้ี
เกี
ยวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัฯ 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ : หุ้นสามญัออกใหม่ : STR ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยที�บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนทางออ้ม
รอ้ยละ 100.00 ทั GงนีGปัจจุบนั STR ถอืหุน้โดย SUT และ SIH 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 66.67 และรอ้ยละ 33.33 ตามลําดบั โดย 
บรษิัทฯ ถือหุ้นใน SUT และ SIH คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
100.00 

หุ้นสามญัเดิม : SUT และ/หรอื SIH ซึ�งถอืหุน้โดยบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 
100.00 

ผูซ้ืGอหลกัทรพัย ์ : ประชาชนทั �วไปและผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (“ ประชาชนฯ” ) 
 
3. ลกัษณะโดยทั 
วไปของรายการ 

 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั Gงที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2562 ไดม้มีตเิหน็ชอบและอนุมตัแิผนการ
เขา้จดทะเบยีนฯ ซึ�งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 1 ของปี 2563 โดย STR จะดําเนินการยื�นคําขอเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทุนต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ สาํนักงาน ก.ล.ต.” ) และยื�นคําขอให้
รบัหุน้สามญัของ STR เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  อย่างไรกด็ ีภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�ม
ทุนของ STR ต่อประชาชนฯ บรษิทัฯ จะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใน STR ทางออ้มในสดัสว่นไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 65.00 ของทุนจด
ทะเบยีนชาํระแลว้ภายหลงัการเพิ�มทุน และ STR จะยงัคงมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
 
 ทั GงนีG แผนการเขา้จดทะเบยีนฯ ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนตาม
ประกาศเรื�องการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ซึ�งสามารถคํานวณขนาดรายการโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของ 
บรษิัทฯ และ STR สาํหรบังวดหกเดอืนสิGนสุดวนัที� 30 มถุินายน 2562 ซึ�งได้รบัการสอบทานจากผู้สอบบญัช ีแล้วได้
มูลค่าสูงสุดที�คํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ เท่ากบัรอ้ยละ 0.97 โดยมรีายละเอยีดการคํานวณขนาดรายการ 
ดงันีG 
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เกณฑก์ารคาํนวณ  วิธีการคาํนวณ 
1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิ

(NTA) 
= มลูค่าสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสทุธติามงบการเงนิรวมของ STR ตามสดัสว่นที�จะจาํหน่าย

ไป / มลูค่าสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
 = (59.06 x 0.35) / 2,139.93 
 = รอ้ยละ 0.97 
2. เกณฑก์าํไรสทุธ ิ = กาํไรสทุธติามงบการเงนิรวมของ STR ตามสดัสว่นที�จะจาํหน่ายไป/ กาํไรสทุธติาม

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
 = (388.31 x 0.35) / (650.21) 
 = N/A 
3. เกณฑม์ลูค่ารวมสิ�งตอบ

แทน 
= (มลูค่าตามบญัชขีอง STR ต่อหุน้ x จาํนวนหุน้ที�จะเสนอขาย) /  

มลูค่าสนิทรพัยร์วมจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
 = ((74.55 / 27.00) x (27.00(1) x (0.35/0.65))) / 21,944.01 
 = รอ้ยละ 0.18 
4. เกณฑม์ลูค่าหลกัทรพัย ์ = ไม่นําเกณฑด์งักล่าวมาคาํนวณเนื�องจากบรษิทัฯ ไม่มกีารออกหลกัทรพัย ์
หมายเหต:ุ 1.  ณ วนัที� 30 มถุินายน 2562 หุน้สามญัของ STR มมีลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท 
 

 โดยเมื�อรวมกบัขนาดรายการยอ้นหลงั 6 เดอืนที�บรษิทัฯ มกีารจาํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัย่อยและ
จําหน่ายทรพัยส์นิสาํหรบัธุรกจิการบรกิารเทคโนโลย ีตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครั Gงที� 4/2562 วนัที� 26 เมษายน 
2562 ซึ�งมขีนาดรายการร้อยละ 1.74 ทําใหข้นาดรายการรวมเป็นรอ้ยละ 2.71 ซึ�งเขา้ข่ายรายการเป็นรายการที�ฝ่าย
จดัการของบรษิทัฯ สามารถดาํเนินการไดท้นัท ีอย่างไรกด็ ีดว้ยหลกัการกํากบักจิการที�ดซีึ�งบรษิทัฯ ยดึถอืปฏบิตัมิาโดย
ตลอด บรษิทัฯ จะดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีและจดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เกี�ยวกบัการทํา
รายการในครั GงนีG ภายใน 21 วนันบัแต่วนัที�เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

4.  รายละเอียดของสินทรพัยท์ี
จาํหน่ายไป  
4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทุนต่อประชาชนฯ ของ STR  

หวัข้อ  รายละเอียด (1) 

ผูอ้อกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์(หุน้สามญั
เพิ�มทุน) 

: บรษิัท สามารถ ทรานสโ์ซลูชั �น จํากดั ซึ�งจะแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั 
และจะทําใหช้ื�อของ STR เปลี�ยนจากเดมิชื�อ “ บริษทั สามารถ ทรานสโ์ซล ูช ั 
น 
จาํกดั”  เป็นชื�อ “ บริษทั สามารถ เอวิเอช ั 
น โซล ูช ั 
นส ์จาํกดั (มหาชน)”  

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์
(หุน้สามญัเดมิ) 

 บรษิทั สามารถ ย-ูทรานส ์จาํกดั และ/หรอื บรษิทั สามารถ อนิเตอร ์โฮลดิGง จาํกดั  

ประเภทหลกัทรพัยท์ี�
เสนอขาย 

: หุน้สามญัเพิ�มทุน และหุน้สามญัเดมิของ STR  

จาํนวนหุน้สามญัเพิ�มทุน
และหุน้สามญัเดมิที�จะ
เสนอขาย 

: จํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 35.00 ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ภายหลงัการเพิ�มทุน โดย
แบ่งเป็นหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกนิร้อยละ 10.00 และหุ้นสามญัเดมิจํานวนไม่
เกนิร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน โดย
จํานวนหุ้นสามญัเดมิที�จะเสนอขายขา้งต้นรวมถึงส่วนที�จะเสนอขายต่อประชาชนฯ 
และ/หรอื สว่นที�จดัสรรไวเ้ป็นหุน้สว่นเกนิ 
ทั GงนีG จาํนวนหุน้สามญัที�จะเสนอขายดงักล่าว ไดร้วมจํานวนหุน้ที�จะเสนอขายต่อผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ แลว้ 
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หวัข้อ  รายละเอียด (1) 

มลูค่าที�ตราไว ้ : 10.00 บาทต่อหุน้ (มลูค่าที�ตราไวอ้าจมกีารเปลี�ยนแปลง) 
การเสนอขายหุน้สามญั
ของ STR ใหก้บัผูถ้อืหุน้
เดมิของบรษิทัฯ ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-
emptive Right) 

: กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมายเป็นผูก้ําหนดสดัส่วนหุน้สามญัของ STR ที�จะเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุ้น
เดมิของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Right) รวมทั Gงกําหนดวนั
กําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ที�จะมสีทิธจิองซืGอหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ STR 
(Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูถ้ือหุน้ตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั Gงที�ได้
มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ)  
โดยจะกําหนดภายหลงัจากการที�สาํนักงาน ก.ล.ต. ไดอ้นุญาตให ้STR เสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนฯ ซึ�งบรษิัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนักําหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ ที�จะมสีทิธจิองซืGอหุ้น
สามญัเพิ�มทุนของ STR (Record Date) 

ราคาเสนอขาย : ยงัไม่ไดม้กีารกาํหนดราคาเสนอขาย ทั GงนีGราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนและหุน้
สามญัเดมิของ STR ที�จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน
บรษิทัฯ จะเป็นราคาเดยีวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนฯ 

ระยะเวลาเสนอขาย : ภายหลงัจากสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ STR เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อ
ประชาชนฯ รวมทั Gงแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีG
ชวนมผีลบงัคบัใช ้และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดอ้นุมตัคิําขอใหร้บัหุน้สามญัของ STR 
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน โดยมเีงื�อนไขให้มกีารกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้
ครบถว้น ซึ�งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 1 ของปี 2563 

รายละเอยีดอื�นๆ  : บรษิัทฯ จะดําเนินการแจ้งรายละเอยีดเกี�ยวกบัแผนการเขา้จดทะเบยีนฯ ให้ผูถ้ือ
หุน้ของบรษิทัฯ รบัทราบต่อไป 

หมายเหต:ุ 1.  รายละเอยีดขา้งต้นอาจมกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงได้ตามที�คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอืบุคคลที�คณะกรรมการบรษิัทฯ 
มอบหมายพจิารณาเหน็สมควร อย่างไรก็ตาม จํานวนหุน้สามญัเพิ�มทุนของ STR ทั Gงหมดที�จะเสนอขายจะไม่เกินรอ้ยละ 
10.00 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ STR ภายหลงัการเพิ�มทุน และหุน้สามญัเดมิของ STR จะไม่เกนิรอ้ยละ 25.00 ของ
ทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ STR ภายหลงัการเพิ�มทนุ โดยบรษิทัฯ จะยงัคงถอืหุน้ใน STR ทางออ้มทั Gงหมดไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 65.00 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ STR ภายหลงัการเพิ�มทนุ 

 

4.2 รายละเอียดของบริษทั สามารถ ทรานสโ์ซล ูช ั 
น จาํกดั 
 

หวัข้อ  รายละเอียด  

ชื�อบรษิทั : บรษิทั สามารถ ทรานสโ์ซลชูั �น จาํกดั 
สญัชาต ิ : ไทย 
วนัที�จดทะเบยีนจดัตั Gง : 22 สงิหาคม 2560 
ที�ตั Gงสาํนกังานใหญ่ : 99/2 หมู่ที� 4 อาคารซอฟต์แวร์ปารค์ ชั Gน 34 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื 

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 

: ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื�น (Holding company) ซึ�งเน้นการลงทุนในบรษิทัที�
ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับการจราจรทาง
อากาศ โดยปัจจุบนัไดม้กีารถอืสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ในบรษิทั แคมโบเดยี แอร ์
ทราฟฟิค เซอรว์สิ จาํกดั (“ CATS” ) เพยีงบรษิทัเดยีว 
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โครงสรา้งเงนิทุน : ณ วนัที� 30 มถุินายน 2562 STR มทีุนจดทะเบยีน 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้
สามญัจํานวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุน้ละ 10.00 บาท และมทีุนชําระ
แลว้ 270,000,000 บาท 

สดัสว่นการถอืหุน้ของ
บรษิทัฯ ใน STR 

: ก่อนเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน STR ทางออ้มผ่าน SUT และ 
SIH คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 โดย SUT และ SIH ถอืหุน้ใน STR จํานวน 
18,000,000 หุน้ และ 8,999,900 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 66.67 และร้อยละ 
33.33 ของทุนชาํระแลว้ของ STR ณ วนัที� 30 มถุินายน 2562 ตามลาํดบั  
ทั GงนีG ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน บริษัทฯ จะถือหุ้นใน STR ใน
สดัส่วนทางอ้อมไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้วของ STR 
ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนฯ 

 
4.3 รายละเอียดของบริษทั แคมโบเดีย แอร ์ทราฟฟิค เซอรว์ิส จาํกดั 

 

หวัข้อ  รายละเอียด  

ชื�อบรษิทั : บรษิทั แคมโบเดยี แอร ์ทราฟฟิค เซอรว์สิ จาํกดั 
สญัชาต ิ : กมัพชูา 
วนัที�จดทะเบยีนจดัตั Gง : 5 เมษายน 2544 
ที�ตั Gงสาํนกังานใหญ่ : CATS Building, Opposite Phnom Penh International Airport, Russian 

Federation Blvd., Sangkat Kakab, Khan Posen Chey, Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia  

ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 

: ดําเนินการจัดตั Gงระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศ
กมัพูชาแต่เพียงผู้เดยีวตามสญัญาสมัปทานที�ได้รบัจากรฐับาลประเทศกมัพูชา
ตั Gงแต่ปี 2544 ถงึปี 2583 โดยมรีายไดข้ึGนอยู่กบัจํานวนเที�ยวบนิและประเภทของ
เครื�องบนิโดยมกีารคดิอตัราค่าบรกิารตามที�รฐับาลประเทศกมัพชูากาํหนด 

โครงสรา้งเงนิทุน : ณ วนัที� 30 มถุินายน 2562 CATS มทีุนจดทะเบยีน 10,000,000 เหรยีญสหรฐัฯ 
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10.00 เหรยีญ
สหรฐัฯ และมทีุนชาํระแลว้ 10,000,000 เหรยีญสหรฐัฯ 

สดัสว่นการถอืหุน้ของ 
STR ใน CATS 

: รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ CATS 
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4.4 โครงสรา้งคณะกรรมการของ STR ณ วนัที
 18 กรกฎาคม 2562 มีรายละเอียดดงันีP 

 

รายชื
อ 
ตาํแหน่งใน 

STR 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน 

STR  (หุ้น / 
ร ้อยละ)(1) 

ตาํแหน่งใน 
CATS 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน 

CATS  (ห ุ้น 
/ ร ้อยละ)(1) 

ตาํแหน่งใน 
บริษทัฯ 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ 
(หุ้น / ร ้อยละ)(1) 

1. นายสพุจน์ สงิหเ์สน่ห ์ ประธานกรรมการ 
/ กรรมการอสิระ / 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

2. นายภูมสิถติ แจม่ปฐม กรรมการอสิระ / 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

- ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

3. ศาสตราจารย ์คลนิิก 
นายแพทยส์รณ บุญใบ
ชยัพฤกษ ์

กรรมการอสิระ / 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

- ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 640,000 /  
0.06 

4. นายเจรญิรฐั วไิลลกัษณ์ กรรมการ 50 / 0.00 ประธาน
กรรมการ 

- ไมม่ ี- กรรมการ / ประธาน
กรรมการบรหิาร 

112,704,960 / 
11.20 

5. นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ กรรมการ 50 / 0.00 กรรมการ - ไมม่ ี- กรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

126,277,160 / 
12.55 

6. นายศริชิยั รศัมจีนัทร ์ กรรมการ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- กรรมการ - ไมม่ ี- 
7. นางผอ่งศร ีสลกัเพชร กรรมการ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ 
320,380 /  

0.03 
8. นายธรีะชยั พงศพ์นางาม กรรมการ / 

กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

- ไมม่ ี- กรรมการ - ไมม่ ี- กรรมการ / รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

20,000 /  
0.002 

9. นายธรีภทัร  กุลกจิกําจร กรรมการ / 
กรรมการ

ผูอ้าํนวยการ 

- ไมม่ ี- กรรมการ / 
กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

- ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 
หมายเหต:ุ 1. สดัส่วนการถอืหุน้ใน STR CATS และบรษิทัฯ ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2562 โดยมูลค่าที�ตราไว้ของ STR CATS และบรษิทัฯ 

เทา่กบั หุน้ละ 10 บาท 10 เหรยีญสหรฐัฯ และ 1 บาท ตามลําดบั 
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4.5 สรปุฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ STR 
 งบกาํไรขาดทุนรวม 

หน่วย : ล ้านบาท 
สาํหรบังวดปีสิPนสุด 

วนัที
 31 ธนัวาคม (ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิPนสุด 

วนัที
 30 มิถนุายน (สอบทาน) 
2559(1) 2560 2561 2561 2562 

รายได้จากการบริการ 1,770.70 1,854.58 1,930.01 917.88 1,008.34 

ตน้ทนุการบรกิาร (888.03) (910.00) (996.08) (474.80) (501.43) 
กาํไรข ั Pนต้น 882.67 944.59 933.92 443.08 506.91 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 3.53 11.07 - - 17.88 

รายไดอ้ื�น 6.40 6.71 17.34 6.42 17.97 

      
ค่าใชจ้า่ยในการใหบ้รกิาร (7.83) (8.08) (7.25) (3.73) (4.00) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (532.68) (561.20) (267.75) (119.42) (135.68) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน - - (86.69) (103.13) - 
ค่าใชจ้า่ยอื�น - (0.06) (111.19) - (28.90) 
กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงิน 
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

352.09 393.02 478.38 223.22 374.19 

ตน้ทนุทางการเงนิ (0.55) (1.93) (95.85) (43.49) (49.76) 
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (72.15) (73.17) (129.68) (68.31) (77.55) 
กาํไรสทุธิ 279.39 317.92 252.84 111.41 246.88 

 หมายเหตุ: 1. STR เริ�มก่อตั Gงในปี 2560 จงึทาํใหไ้ม่มผีลการดาํเนินงานในปี 2559 อย่างไรกต็าม ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําผลการดําเนินงานของ STR 
ในปี 2559 ขึGน โดยอา้งองิจากผลการดาํเนินงานของ CATS เพื�อใหเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 3 ปีนบัจากปี 2561 ได ้ 

 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม 

หน่วย : ล ้านบาท 
ณ วนัที
 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 2562 
(สอบทาน) 

สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์ม ุนเวียน     
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 670.40 596.88 794.84 750.76 

เงนิลงทนุชั �วคราว 19.51 18.47 - 108.50 

ลูกหนีGการคา้และลกูหนีGอื�น 185.66 203.73 232.77 200.62 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Gนแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 33.83 322.36 322.21 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 28.86 34.22 14.93 17.83 

รวมสินทรพัยห์ม ุนเวียน 904.44 887.12 1,364.89 1,399.91 

สินทรพัยไ์ม่หม ุนเวียน     
เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํGาประกนั - - 130.45 147.28 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 544.61 708.18 - - 
อปุกรณ์ 9.14 6.97 13.26 14.07 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 869.31 832.89 848.39 836.50 

เงนิมดัจาํเพื�อซืGอสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 38.95 36.28 
รวมสินทรพัยไ์ม่หม ุนเวียน 1,423.07 1,548.04 1,031.05 1,034.13 

รวมสินทรพัย ์ 2,327.51 2,435.16 2,395.94 2,434.04 

     
หนีPสินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น     
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หน่วย : ล ้านบาท 
ณ วนัที
 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 2562 
(สอบทาน) 

หนีPสินหมนุเวียน     
เจา้หนีGการคา้และเจา้หนีGอื�น 230.26 263.54 276.36 279.75 

เจา้หนีGกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัจากการซืGอเงนิลงทนุใน
บรษิทัย่อย 

- 1,903.56 - - 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึ
กําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

- - 183.67 185.70 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 55.32 58.28 109.05 64.70 

หนีGสนิหมนุเวยีนอื�น 12.11 18.11 26.89 62.90 

รวมหนีPสินหมุนเวียน 297.69 2,243.49 595.97 593.04 

หนีPสินไม่หม ุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธจิากส่วนที�ถงึ
กําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

- - 1,827.41 1,638.52 

ประมาณการหนีGสนิระยะยาวภายใตส้มัปทานบรกิาร 44.55 41.86 42.83 27.07 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - - 1.39 1.94 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงานประเทศกมัพูชา 

- - 13.53 14.47 

หนีGสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 76.02 81.23 89.56 84.44 

รวมหนีPสินไม่หม ุนเวียน 120.57 123.09 1,974.72 1,766.45 

รวมหนีPสิน 418.26 2,366.57 2,570.69 2,359.49 

     
ส่วนของผ ู้ถือหุ้น     
ทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว้ - 50.00 270.00 270.00 

ผลต่างจากการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั - - (23.31) (23.31) 
กําไรสะสม     

จดัสรรแลว้ - ทนุสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองอื�น - - 27.00 27.00 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร - 43.88 (440.28) (193.40) 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้ - (25.29) (8.16) (5.74) 

รวมส่วนของผ ู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ - 68.59 (174.75) 74.55 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยก่อนการรวมธรุกจิภายใต้
การควบคุมเดยีวกนั 

1,909.25 - - - 

รวมส่วนของผ ู้ถือหุ้น 1,909.25 68.59 (174.75) 74.55 

 
 โดยขอ้มูลดงักล่าวอา้งองิจากงบการเงนิรวมของ STR สาํหรบังวดปีสิGนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งไดร้บัการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละสาํหรบังวดหกเดอืนสิGนสุดวนัที� 30 มถุินายน 2562 ซึ�งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัช ี
โดยงบการเงนิดงักล่าวจดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการที�มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ ทั GงนีG งบแสดง
ฐานะทางการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 ซึ�งเป็นวนัที�ก่อนที� STR มกีารจดัตั Gงบรษิทัฯ รวมถงึผลการดาํเนินงานในงวด
ปี 2559 – 2560 ในงบกําไรขาดทุนไดม้จีดัทําขึGนโดยเสมอืนว่า CATS อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัในกลุ่มบรษิทัฯ 
ในขณะที�งบกาํไรขาดทุนรวมปี 2559 ของ STR ตามที�แสดงในตารางขา้งตน้ ถูกจดัทาํขึGนโดยฝ่ายจดัการของ STR  โดย
อา้งองิจากผลการดาํเนินงานของ CATS เพื�อใหเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 3 ปีนบัจากปี 2561 ได ้
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4.6 สรปุฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ CATS 
 งบกาํไรขาดทุน 

หน่วย : ล ้านเหรียญสหรฐั 
สาํหรบังวดปีสิPนสุด 

วนัที
 31 ธนัวาคม (ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิPนสุด 

วนัที
 30 มิถนุายน (สอบทาน) 
2559 2560 2561 2561 2562 

รายได้จากการบริการ 50.18 54.65 59.71 28.92 31.90 

ตน้ทนุการบรกิาร (25.16) (26.82) (30.92) (14.96) (16.66) 
กาํไรข ั Pนต้น 25.01 27.84 28.79 13.96 15.24 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 0.11 1.47 - - - 
ดอกเบีGยรบั 0.11 0.13 0.36 0.13 0.25 
รายไดอ้ื�น 0.07 0.07 0.06 0.03 0.07 

      
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (15.34) (16.76) (8.15) (3.98) (4.13) 
กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงิน 
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

9.97 12.74 21.07 10.15 11.42 

ตน้ทนุทางการเงนิ (0.01) (0.04) (0.04) - (0.03) 
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (2.04) (2.16) (4.01) (2.15) (2.45) 
กาํไรสทุธิ 7.92 10.55 17.02 7.99 8.94 

  
 งบแสดงฐานะการเงิน  

หน่วย : ล ้านเหรียญสหรฐั 
ณ วนัที
 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 2562 
(สอบทาน) 

สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์ม ุนเวียน     
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 18.71 17.78 19.41 23.02 

เงนิลงทนุชั �วคราว 0.54 0.57 - 3.53 

ลูกหนีGการคา้และลกูหนีGอื�น 5.16 6.21 7.14 6.44 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Gนแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.01 0.02 0.01 - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 0.81 1.06 0.37 0.31 

รวมสินทรพัยห์ม ุนเวียน 25.24 25.63 26.92 33.48 

สินทรพัยไ์ม่หม ุนเวียน     
เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํGาประกนั - - 4.02 4.79 

เงนิจา่ยลว่งหน้าคา่สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 1.20 1.18 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 15.20 21.67 - - 
อปุกรณ์ 0.26 0.21 0.40 0.45 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 23.66 25.49 26.14 27.21 

รวมสินทรพัยไ์ม่หม ุนเวียน 39.12 47.37 31.76 33.63 

รวมสินทรพัย ์ 64.36 73.00 58.69 67.10 

     
หนีPสินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น     
หนีPสินหมนุเวียน     
เจา้หนีGการคา้และเจา้หนีGอื�น 4.95 5.89 7.01 7.28 

เจา้หนีGกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.84 1.09 0.35 7.49 

ประมาณการหนีGสนิระยะยาวภายใตส้มัปทานบรกิาร – - - - 1.24 



สิ�งที�สง่มาดว้ย  

หน้า 10 

หน่วย : ล ้านเหรียญสหรฐั 
ณ วนัที
 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 2562 
(สอบทาน) 

ส่วนที�ถงึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 1.54 1.78 3.36 2.10 

หนีGสนิหมนุเวยีนอื�น 0.98 1.64 1.63 2.11 

รวมหนีPสินหมุนเวียน 8.31 10.40 12.34 20.22 

หนีPสินไม่หม ุนเวียน     
ประมาณการหนีGสนิระยะยาวภายใตส้มัปทานบรกิาร - 1.28 1.32 0.88 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงานประเทศกมัพูชา 

- - 0.42 0.47 

หนีGสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 2.12 2.49 2.76 2.75 

รวมหนีPสินไม่หม ุนเวียน 2.12 3.77 4.50 4.10 

รวมหนีPสิน 10.43 14.17 16.84 24.31 

     
ส่วนของผ ู้ถือหุ้น     
ทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว้ 2.50 2.50 2.50 10.00 

กําไรสะสม 51.43 56.33 39.35 32.79 
รวมส่วนของผ ู้ถือหุ้น 53.93 58.83 41.85 42.79 

 
 โดยขอ้มลูดงักล่าวอา้งองิจากงบเฉพาะกจิการของ CATS สาํหรบังวดปีสิGนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ถงึวนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 ซึ�งไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละสาํหรบังวดหกเดอืนสิGนสุดวนัที� 30 มถุินายน 2562 ซึ�งไดร้บั
การสอบทานจากผูส้อบบญัช ี โดยงบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึGนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิประเทศกมัพูชา
สาํหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อมหรอื Cambodian International Financial Reporting Standard for Small and 
Medium-Sized Entities (CIFRS for SMEs) 
 
5. ม ูลค่ารวมของสิ
งตอบแทน 
 มลูค่ารวมของสิ�งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนฯ คณูจาํนวนหุน้ทั Gงหมดที�เสนอขาย  
อย่างไรกด็ ีปัจจุบนัยงัไม่มกีารกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญั 
 
6. ม ูลค่ารวมของสินทรพัยท์ี
จาํหน่ายไป 
 มลูค่ารวมของสนิทรพัยท์ี�จาํหน่ายไป ไดแ้ก่หุน้สามญัเพิ�มทุนและหุน้สามญัเดมิของ STR ซึ�งจะไดร้บัสิ�งตอบแทน
เป็นเงนิสดจากผูจ้องซืGอโดยมูลค่ารวมของสนิทรพัยท์ี�จําหน่ายไปจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนและหุ้น
สามญัเดมิต่อประชาชนฯ ซึ�งปัจจุบนัยงัไม่มกีารกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัดงักล่าว 
 
7. เกณฑท์ี
ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ
งตอบแทน 
 ปัจจุบนัยงัไม่มกีารกําหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนและหุน้สามญัเดมิ โดยบรษิทัฯ จะกําหนดราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ�มทุนและหุน้สามญัเดมิ โดยพจิารณาจากความตอ้งการซืGอหลกัทรพัยข์องนกัลงทุนต่อไป 
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8. ผลประโยชน์ที
คาดว่าจะเกิดขึPนจากการทาํรายการ 
8.1 ผลประโยชน์ต่อผ ูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  
 1.  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะไดส้ทิธใินการจองซืGอหุน้สามญัเพิ�มทุนของ STR ก่อนประชาชนตามสดัสว่นการถอื

หุ้นในบรษิัทฯ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ที�จะมสีทิธิจองซืGอหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ STR 
(Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั Gงที�ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) 

 2. ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะไดป้ระโยชน์จากการที�มูลค่าเงนิลงทุนใน STR ของบรษิทัฯจะสะทอ้นมูลค่าตลาด
ไดช้ดัเจนมากยิ�งขึGน เนื�องจากมรีาคาตลาดอา้งองิ 

 3. ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ สามารถเพิ�มทางเลอืกในการลงทุนโดยสามารถเลอืกลงทุนในบรษิทัฯ หรอื STR ได้
ตามนโยบายการลงทุน 

 
8.2 ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  
 1.  ลดภาระของบริษัทฯ ในการให้การสนับสนุนเงินทุนแก่ STR กรณีที� STR มีความต้องการเงนิทุน 

เนื�องจาก STR สามารถระดมทุนไดเ้องผ่านช่องทางของตลาดทุน 
 2. มูลค่าเงนิลงทุนใน STR ของบรษิทัฯจะสะท้อนมูลค่าตลาดไดช้ดัเจนมากยิ�งขึGน เนื�องจากมรีาคาตลาด

อา้งองิ 
 3. การบรหิารจดัการภายในกลุ่มจะมปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึGน เนื�องจากจะมกีารแยกโครงสรา้งธุรกจิที�ชดัเจน 

ซึ�งผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ STR จะสามารถมุ่งเน้นในการดาํเนินธุรกจิหลกัของตนเองได ้
 4. ไดร้บัเงนิสดจากการจาํหน่ายหุน้สามญัเดมิต่อประชาชนฯ ซึ�งสามารถนําเงนิสดดงักล่าวมาใชห้มุนเวยีนใน

กจิการไดต่้อไปตามความเหมาะสม 
 
8.3 ผลประโยชน์ต่อ STR 
 1.  STR จะได้รบัเงนิจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนฯ ที�นําไปชําระหนีGทําให้ลดภาระ

ดอกเบีGยจ่ายซึ�งจะทาํใหก้าํไรตามงบการเงนิรวมดขีึGน 
 2. เพิ�มช่องทางในการจดัหาเงนิทุนของ STR ในอนาคต ทําให้ STR มคีวามยดืหยุ่นและคล่องตวัในการ

เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนเพิ�มขึGน  
 3. ช่วยสง่เสรมิภาพลกัษณ์ของ STR และทาํให ้STR เป็นที�รูจ้กัในวงกวา้งมากขึGน 
 4. สรา้งความภาคภูมใิจของพนกังานของ STR และทาํใหบุ้คลากรของ STR เกดิความรูส้กึที�ดต่ีอ STR 
 
9. แผนการใช้เงินที
ได ้รบัจากการขายหุ้นเพิ
มทุน 
 STR มแีผนในการนําเงนิที�ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนฯ เพื�อใชใ้นการ 
 1. ชาํระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และ/หรอื 
 2. เพื�อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 

 
10. ผลกระทบในการทาํ Spin-Off ต่อบริษทัฯ และผ ูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
10.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรอืสิทธิออกเสียง (EPS Dilution/ Control Dilution) 
 ในกรณีที� STR ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อประชนฯ ตามแผนการเขา้จดทะเบยีนฯ จะส่งผลใหส้่วน
แบ่งกาํไรหรอืสทิธใินการออกเสยีงของบรษิทัฯ ใน STR ลดลงประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 35.00 ของส่วนแบ่งกําไรหรอืสทิธิ
ในการออกเสยีงเดมิ อย่างไรกต็าม STR จะมกีารเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนและหุน้สามญัเดมิบางส่วนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ
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บรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ เพื�อเป็นการลดผลกระทบดงักล่าว นอกจากนีGบรษิทัฯ จะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ที�มี
อาํนาจควบคุมใน STR โดยถอืหุน้ทางออ้มใน STR ในสดัส่วนไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 65.00 ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ของ 
STR ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนฯและ STR จะยงัคงมสีถานะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ 
เช่นเดมิ 
 
10.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้นสามญัของบริษทัฯ (Price Dilution) 
 เนื�องจากหุน้สามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายเป็นหุน้สามญัของ STR จงึคาดว่าจะไม่เกดิผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาด
ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ (Price Dilution) อย่างไรกต็าม การลดสดัส่วนการถอืครองหุน้ใน STR จะส่งผลใหส้ดัส่วนการ
รบัรูก้าํไรของบรษิทัฯ ใน STR ลดลง 
  
11. การพึ
งพิงทางธรุกิจของบริษทัฯ และประเดน็ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการเพื�อลดการพึ�งพงิระหว่าง STR และบรษิทัฯ และทําการขจดัประเดน็ที�อาจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันีG 
 1.  STR และ CATS จะดาํเนินการใหบ้รษิทัฯ คนืเงนิใหกู้ร้ะหว่างกนัทั Gงจํานวนก่อนที�จะยื�นแบบคําขอเขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 
2.  ในกรณีที�มคีวามจําเป็นต้องทํารายการทางธุรกจิหรอืรายการใดๆ ระหว่างกนั บรษิทัฯ STR และ CATS  

จะดําเนินการให้มกีารทํารายการดงักล่าว โดยพจิารณาถงึความจําเป็นและความสมเหตุสมผลในการทํา
รายการ โดยมีการกําหนดเงื�อนไขในการเข้าทํารายการเสมือนเป็นการทํารายการกบับุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis) โดยทั Gงบรษิัทฯ STR และ CATS จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งของ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
12. เงื
อนไขในการเข้าทาํรายการ 
 1.  ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของ STR มมีตใิห ้STR  
  1.1 แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั 
  1.2  เพิ�มทุนจดทะเบยีน โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุน และจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวเพื�อเสนอ

ขายใหแ้ก่ประชาชนฯ 
  1.3 นําหุน้สามญัทั Gงหมดของ STR เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 2.  STR ดาํเนินการจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดัและเพิ�มทุนจดทะเบยีนต่อกรมพฒันาธุรกจิ

การคา้กระทรวงพาณิชย ์
 3.  STR ไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนและหุน้สามญัเดมิต่อประชาชนฯ 
 4.  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีGชวนมผีลบงัคบัใช ้
 5. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุมตัคิาํขอใหร้บัหุน้สามญัของ STR เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยมเีงื�อนไขใหม้กีาร

กระจายการถอืหุน้รายย่อยใหค้รบถว้น 
 6. STR ไดจ้ดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนฯ 
 
13. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ ที
เกี
ยวข้องกบัการทาํรายการ 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรอนุมตักิารเขา้ทาํรายการดงักล่าว โดยมคีวามเหน็ว่าการเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไป
ซึ�งสนิทรพัยใ์นครั GงนีGเป็นการทํารายการที�สมเหตุสมผล เนื�องจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนฯ
ตามแผนการเขา้จดทะเบยีนฯ จะช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางการเงนิใหแ้ก่ STR โดย STR จะสามารถระดมทุนได้



สิ�งที�สง่มาดว้ย  

หน้า 13 

ดว้ยตนเองเพื�อรองรบัการขยายธุรกจิของ STR ในอนาคต และมลูค่าเงนิลงทุนใน STR ของบรษิทัฯจะสะทอ้นมลูค่าตลาด
ไดช้ดัเจนมากยิ�งขึGน 
 
14. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที
แตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
 -ไม่ม-ี 


