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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  
ของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนยีร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ CEN”) 
ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ การเข้าลงทุนในบริษัท ASTI Holdings 
Limited โดย Mr.Loh Soon Gnee (“ผู้ขาย”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

บริษัทเข้าลงทุนและรับโอนหุ้นของ บริษัท ASTI Holdings Limited (“ASTI”) จ านวน 130,209,600 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 19.89 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของ ASTI จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ASTI ได้แก่ Mr. Loh Soon Gnee ซึ่ง
เป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซีย (“ผู้ขายหุ้น ASTI”) ในราคาหุ้นละ 1.66 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 216,147,936 บาท 
รวมถึงการเข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น ASTI (ธุรกรรมการซื้อ
หุ ้น ASTI”) ทั้งนี ้บริษัทจะช าระค่าหุ้นของ ASTI โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in kind)  

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 2.702 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 216,147,936 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น ASTI เพื่อใช้ช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรับการ ซื้อและรับโอนหุ้น 
ASTI ตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติแห่งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากผู้ขายหุ้น ASTI ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.70 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท (ค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้าท าธุรกรรม
การซื้อหุ้น ASTI)1 โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้น (Share Swap Ratio) เท่ากับ 1 หุ้น ของ ASTI ต่อ 0.6144 หุ้นใหม่ของบริษัท 
(เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ ASTI”) 

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ ASTI ให้ผู้ขายหุ้น ASTI เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 2.702 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด(คิดเป็นร้อยละ 
97.55 ของราคาตลาด) ของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมตใิห้เสนอ
วาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้า หนักของหุ้น
สามัญของบริษัท ที่ค านวณย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2566 ถึงวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2566 
เท่ากับ 2.77 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรับการซื้อ
และรับโอนหุ้น จากผู้ขายหุ้น ASTI 

1
 ปัจจุบันทุนบริษัทมีจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท 745,161,929 หุ้น เมื่อรวมค านวณหุ้นเพิ่มทุนใหม่ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 80,000,000 หุ้น จะท า

ให้ทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทเป็น 825,161,929 หุ้น เมื่อค านวณสัดส่วนการถือหุ้นของ Mr. Loh Soon Gnee จะเท่ากับร้อยละ 9.70 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้วเสร็จ
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อนึ ่ง การเข้าท าธุรกรรมการซื ้อหุ ้นของ ASTI ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ ่งทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ 
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ า หน่ายไป   
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ิน”) นอกจากน้ี ธุรกรรมการซื้อหุ้น ASTI และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ASTI  

ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่ง
สินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. วัน เดือน ปีท่ีเกิดรายการ  
บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566 ภายหลังจากที่

เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดย คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
และได้มีการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว และข้อก าหนดที่ส าคัญตามที่
ระบุในข้อ 10 และภายหลังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมัตธิุรกรรมการซื้อหุ้นของ ASTI และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบ
แทนการซื้อหุ้นของ ASTI รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/ หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดย
เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งได้แก่ ผู้ขายหุ้นใน ASTI เพื่อช าระราคาค่าหุ้น ASTI แทนการช าระด้วยเงินสด 
 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ทีเ่กี่ยวข้องกับบริษัท  
 

ผู้ซื้อ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) (“CEN”) 
ผู้ขาย Mr. Loh Soon Gnee ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซีย ซึ่งถือหุ้นบริษัท ASTI Holdings 

Limited  ซึ ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 19.89 ของหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายได้ทั ้งหมด และหลังการเข้าท ารายการ Mr.Loh Soon Gnee จะไม่เข้ามาเป็น 
ผู้บริหาร หรือ กรรมการ จะเป็นผู้ถือหุ้นของ CEN เพียงเท่านั้น 

ความสัมพันธ์กับบริษัท           ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันกับ CEN ในลักษณะบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.  21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
พ.ศ.2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

  

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการและขนาดรายการ  
      บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของ ASTI จ านวน 130,209,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.89 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้
ทั้งหมดของ ASTI จากผู้ขายหุ้น ASTI ในราคาหุ้นละ 1.66 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 216,147,936 บาท รวมถึง
การ เข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ ASTI ทั้งนี้ บริษัทจะ
ช าระค่าหุ้นของ ASTI โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in kind)  
 ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ ASTI ให้ผู้ขายหุ้น ASTI เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้
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อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 2.702 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด(คิดเป็นร้อยละ 
97.55 ของราคาตลาด)ของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมตใิห้เสนอ
วาระต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้น
ของบริษัท ที่ค านวณย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน ระหว่างวันท่ี 17 มกราคม 2566 ถึงวันท่ี  6 กมุภาพันธ์  2566 เท่ากับ 
2.77 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรับการซื้อและรับ
โอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น ASTI 

ทั้งนี้ ภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ขายหุ้น ASTI จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น สัดส่วนร้อย
ละ 9.70 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท ดังนั้น ผู้ขายหุ้น ASTI 
ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (tender offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน ข้อจ ากัดการถือ
หุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้คนต่างด้าวถือ หุ้นในบริษัทได้ไม่
เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
4.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ASTI Holdings Limited 

ชื่อบริษัท ASTI Holdings Limited (“ASTI”) 
ที่ต้ัง 1 Robinson Road, #18-00 AIA Tower, Singapore 048542. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล ASTI HOLDINGS LIMITED - SG1G77872271 - 575 
ประเภทธุรกิจ Holding Company ถือหุ้นในบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม รวมกันท้ังหมดกว่า 

4 แห่ง ดังนี้ 

โดย ASTI มีรายได้หลักมาจาก Telford/Reel Service ที่ด าเนินธุรกิจเซมิ
คอนดักเตอร์ใน 4 ประเทศ คือ ประเทศสกอตแลนด์ มาเลเซีย จีน และ
ฟิลิปปินส์และที่ผ่านมามีผลก าไรอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2562-2564 และ
คาดว่ามีผลก าไรในปี 2565 

สถานะบริษัท - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ อยู่ระหว่างรอการเพิก
ถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย
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เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 0.35 บาทต่อหุ้น (0.014 SGD ต่อ
หุ้น at Exchange Rate 25 Baht : 1 SGD)  

- เหตุของการถูกเพิกถอน เนื่องจาก ASTI มีผลการด าเนินงานขาดทุน
ติดต่อกัน 2 ปี และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลีย่ตอ่วันน้อยกวา่ 
40 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ จึงท าให้ ASTI อยู่ใน Watch List โดย 
SGX ประกาศว่า ASTI จะสามารถออกจาก Watch List ได้ หาก ASTI 
บันทึกก าไรก่อนหักภาษีรวมส าหรับปีการเงินท่ีเสร็จสิ้นล่าสุด และแสดง
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันอย่างน้อย 40 ล้านเหรียญ
ดอลลาร ์ส ิงคโปร์ในช่วง 6 เด ือนที ่ผ ่านมา  แต่ ASTI ไม ่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ SGX ก าหนด ผลการพิจารณาของ 
SGX ยังคงเดิม และปัจจุบันอยู่ในกระบวนการของการออกจากตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) 

เมื่อบริษัทเข้าท ารายการแล้วเสร็จ บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในฐานะผู้ถือหุ้น ASTI 

วันจดทะเบียน วันท่ี 27 มีนาคม 2542 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 3,315,425,000 บาท  

(132,617,000 SGD at Exchange Rate 25 Baht : 1 SGD) 
สถานะหลังจากรับโอนหุ้นแล้วเสร็จ ASTI เป็นบริษัทร่วม 
เง ื ่อนไขที ่ต ้องท  าส  าเร ็จก ่อนท า
รายการ 

ก่อนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทจะต้องด าเนินการ
ขายหุ้นทุนซื้อคืนให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับจากวันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และการโอนหุ้น ASTI 
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติแห่งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ASTI ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

1. LOH SOON GNEE 130,209,600 19.89 
2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 62,712,300 9.58 
3. SOH POCK KHENG 57,859,000 8.84 
4. NG YEW NAM 45,171,700 6.90 
5. RAFFLES NOMINEES(PTE) LIMITED 16,459,800 2.51 

6. DBS NOMINEES PTE LTD 15,624,113 2.39 
7. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 12,374,100 1.89 

8. LIM CHEE SAN 12,000,000 1.83 
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 9,066,000 1.38 

10. TOH CHENG HAI 8,350,000 1.28 
TOTAL 369,826,613 56.49 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น ASTI หลังเข้าท ารายการ 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 
1. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 130,209,600 19.89 

2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 62,712,300 9.58 
3. SOH POCK KHENG 57,859,000 8.84 

4. NG YEW NAM 45,171,700 6.90 
5. RAFFLES NOMINEES(PTE) LIMITED 16,459,800 2.51 

6. DBS NOMINEES PTE LTD 15,624,113 2.39 
7. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 12,374,100 1.89 

8. LIM CHEE SAN 12,000,000 1.83 
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 9,066,000 1.38 
10. TOH CHENG HAI 8,350,000 1.28 

 TOTAL 369,826,613 56.49  
4.3 รายชื่อคณะกรรมการ ASTI ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. Dato' Michael Loh Soon Gnee Chairman 

2. Dr. Daniel Yeoh Ghee Chong Director 
3. Mr. Anthony Loh Sin Hock Director 

4. Dato' Sri Mohd Sopiyan B Mohd Rashdi Director 
5. Dato' Ahmad Rasidi B Hazizi Director 

6. Dr. Kriengsak Chareonwongsak Director 
หมายเหตุ :  บริษัทได้ส่งนายธีรชัย ลีนะบรรจง เป็นตัวแทนจ านวน 1 ท่าน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการ 
บริษัท ล าดับที่ 1 ของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)) 
4.4 ข้อมูลทางการเงินของ ASTI 

                หน่วย : ล้านบาท  
              (อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลารส์ิงคโปร์) 

ฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2565 
ณ 30 ก.ย.65 

ปี 2564 
ณ 31 ธ.ค.64 

ปี 2563 
ณ 31 ธ.ค.63 

ปี 2562 
ณ 31 ธ.ค.62 

สินทรัพย์รวม 2,359.04 2,045.12 2,494.51 2,548.03 

หนี้สินรวม 860.92 677.84 680.82 685.25 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,498.12 1,378.28 1,813.69 1,862.78 

รายได้รวม 1,246.73 1,387.40 1,485.55 2,378.78 

ค่าใช้จ่าย 1,107.92 1,818.32 1,544.56 1,872.03 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 138.81 (430.92) (59.01) 506.75 
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5.  ประเภทและขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยบริษัทใช้

ข้อมูลตามงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัทฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในการค านวณขนาดรายการ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

หลักเกณฑ ์ สูตรการค านวณ การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาด
รายการ 

1 . เ ก ณ ฑ ์ ม ู ล ค่ า
ส ินทร ัพย ์ท ี ่ม ีต ัวตน
สุทธิ (NTA) 

NTA ของสินทรัพย์ท่ีได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 
100 

NTA ของ CEN* 

19.89%x1,837.54x100 
1,606.78 

22.75% 

2.เกณฑ์ก าไรสุทธิจาก
การด าเนินงาน 

สัดส่วนการถือหุ้นท่ีได้มา x ก าไรสทุธิของบริษัท
ที่ท ารายการ x100 
ก าไรสุทธิของ CEN 

19.89%x(264.65)x100 
(156.69) 

0.00% 

3.เกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน 

มูลค่าสิ่งตอบแทนท่ีจ่ายช าระ x 100 
สินทรัพย์รวมของ CEN 

216.15 x 100 
3,787.84 

5.71.00% 

4.เกณฑ์มลูค่าหุ้นทุนท่ี
ออกเพื่อช าระราคา
สินทรัพย ์

จ านวนหุ้นทุนท่ีบริษัทออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ 
x 100 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัท 

80.00 x 100 
745.16 

10.74%. 

เกณฑ์สูงสุด ตาม เกณฑ์มูลค่าสนิทรัพย์ท่ีมีตัวตนสทธิ (NTA) 22.75% 

เกณฑ์สูงสุดเมื่อรวมขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) 22.75% 
 

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลทางการเงิน CEN ASTI 
ณ 30 กันยายน 2565 ณ 30 กันยายน 2565 

สินทรัพย์รวม           3,787.84 2,359.04 
หัก หนี้สินรวม (667.47) (860.92) 

หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (247.97) (30.97) 
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (1,265.61) 370.38 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 1,606.79 1,837.53 
 

การเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้น ASTI ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.75 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยค านวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้
บริษัทไม่มีการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าท ารายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือ 
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่จัดท า
รายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศข้ันต ่าตามบัญชี (2) ส่งเป็นหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่แจ้ง
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์  
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6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการช าระเงิน  
มูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ ASTI ที่บริษัทจะต้องช าระให้แก่ผู้ขายหุ้น ASTI จ านวนทั้งสิ้น 

216,147,936 บาท ส าหรับการซื้อขายหุ้นจ านวนร้อยละ 19.89 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของ ASTI โดยบริษัทจะช าระค่า
หุ้นของ ASTI โดยช าระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in kind) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จ
สมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการด า เนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จ
สมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว 

 

7.  เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  
เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่างบริษัท และ ผู้ขายหุ้น ASTI โดยได้พิจารณา

จากการจัดท าประมาณการทางการเงินในการเข้าซื้อหุ้น ASTI ในการก าหนดมูลค่าหุ้น ASTI ในอัตราหุ้นละ 1.66 บาท เป็นไป
ตามการเจรจาต่อรองกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งบริษัทได้พิจารณาราคาเสนอขายประกอบกับราคามูลค่าทางบัญชี อ้างอิง
ราคาตามบัญชี (Book Value as at 30.09.2565 เท่ากับ 2.85 บาทต่อหุ้น) ไม่ใช้ราคาซื้อขายล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2565 ที่ปรากฏอยู่บนตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ที่มูลค่า 0.35 บาทต่อหุ้น (0.014 SGD ต่อหุ้น at Exchange Rate 25 Baht : 
1 SGD) เนื่องจากหยุดการซื้อขาย จึงเห็นว่าไม่สะท้อนภาพมูลค่าบริษัทที่แท้จริง และ ASTI มีผลก าไรเป็นปีแรกหลังจากที่
ขาดทุนติดต่อกันมา 2 ปี การประมาณการไปข้างหน้าอาจจะมคีวามไม่แน่นอน ท าให้ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง จึงใช้มูลค่าทาง
บัญชีเป็นมูลค่าบริษัท ซึ่งสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 

โดยเมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายหุ้น ASTI ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.702 
บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ กล่าวคือ ระหว่าง
ว ันท ี ่  17 มกราคม 2566 ถ ึงว ันท ี ่  6 กุมภาพันธ์  2565 เท ่าก ับ 2.77 บาทต ่อห ุ ้น (ข ้อม ูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตาม 
ประกาศ ทจ. 72/2558 

 

8. มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีได้มา / เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 
 ธุรกรรมการซื้อหุ้น ASTI และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ASTI นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ เงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท และผู้ขายหุ้น ASTI และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ 
โดยข้อก าหนดของสัญญาซื้อขายหุ้น ท่ี ส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
คู่สัญญา 1. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซื้อ 

2. Mr. Loh Soon Gnee ในฐานะผู้ขาย 

หุ้นท่ีซื้อขาย หุ้นสามัญบริษัท ASTI HOLDINGS LIMITED ที่จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ 
จ านวน 130,209,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.89 ของหุ้นท้ังหมดใน ASTI  

ราคาซื้อขาย ตกลงซื้อขายหุ้น ASTI จ านวน 130,209,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.66 บาท โดยผู้
ซื้อตกลงช าระราคา โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ซื้อ จ านวน 80,000,000 หุ้น ให้แก่
ผู้ขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.702 บาท ในราคารวมทั้งสิ้น 216,147,936 บาท 
 

การซื้อขายแล้วเสร็จ - วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จะต้องขึ้นอยู่กับการอนุมัติอื่น ๆ ของผู้ซื้อตามกฎ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน
พฤษภาคม 2566 

- คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบภาษีและค่าใช้จ่ายของตนเองในส่วนที่
เกี่ยวกับธุรกรรมที่พิจารณาโดยข้อตกลงนี้ รวมถึงปฏิบัติภายใต้ข้อก าหนด
และกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ ตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX)  

การรับรองและรับประกัน หากมีการละเมิดสัญญาการรับประกันใดๆ ผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและ
ป้องกันผู้ซื ้อ จาก/และ ความสูญเสีย(ขาดทุน) ความรับผิดชอบ ต้นทุน การ
เรียกร้อง การกระท า ความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมถึงไม่จ ากัด
เฉพาะค่าใช้จ่าย ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายไปหรือเกิดขึ้นในข้อพิพาท
หรือปกป้องสิ่งที่กล่าวมา) ซึ่งผู้ซื้อด าเนินการหรือท าหรือน าผู้ขายออกจาก หรือ 
เกี่ยวข้องกับการละเมิดการรับประกันใดๆ 

กฎหมายที่บังคับใช้และ
การระงับข้อพิพาท 

กฎหมายไทย 

 

9.  ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกิดกับบริษัท 
 เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซื้อหุ้น ASTI กับ 
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ ้น (Price Dilution) และการลดลงของสัดส่วนการถือหุ ้น (Control Dilution) ตาม 
รายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการซื้อหุ้น ASTI ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า
ผลกระทบข้างต้น เนื่องจากการซื้อหุ้น ASTI จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี ้ 

1) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ซึ่งมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างผลประกอบการให้แก่บริษัท และการเข้าลงทุนใน ASTI มี 
แนวโน้มจะท าให้ฐานก าไรของบริษัทมีการเติบโตขึ้น โดยบริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษัท
ร่วมในงบการเงินของบริษัท  การเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้น  ASTI จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการขยาย
ขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่
บริษัท 

2) ASTI เป็นบริษัทโฮลดิ้ง มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% ให้บริการด้านการผลิตและบริการของธุรกิจเซมิคอน
ดักเตอร์ (Semiconductor) ซึ่งมีฐานลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจจ านวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรม 
และมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุน หรือให้ค าแนะน าบริษัทเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้ 
ภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรมการซื้อขายแล้วเสร็จ บริษัทจะเข้าไปดูแลธุรกิจ โดยส่งตัวแทนของบริษัท
เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท ASTI และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทย่อยของ ASTI ซึ่งอาจ
ส่งผลดีต่อบริษัทในด้านการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และสามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะน า
พันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้ อีกทั้ง การเข้าลงทุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนเข้ามาช่วย 
ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ และต่อยอดการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

3) บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททั้งหมด และไม่ต้องแสวงหา
แหล่งเงินทุนจ านวนมากส าหรับการลงทุนในหุ้น ASTI เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 2.702 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 216,147,936 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพื่อเป็น
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ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้น ASTI จึงเป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบตอ่
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ และไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทในการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินมากเกินความจ าเป็น  

4) บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“STOWER”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการขยายการลงทนุ
ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีการลงทุนที่ประเทศฟิลิปปินส์  โดยให้บริการให้เช่าเสาโทรคมนาคม
และให้บริการติดตั้งและทดสอบระบบส่งสัญญาณสื่อสารบนเสาโทรคมนาคมในประเทศฟิลิปปินส์       
การเข้าลงทุนในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทย่อยของ ASTI ท าให้มี
โอกาสขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทท่ีลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี และ การเติบโตของธุรกิจ Data Center, Cloud Computing และ IoT นอกจากน้ียังสามารถ
ใช้พันธมิตรทางธุรกิจหรือลูกค้าในธุรกิจ Semiconductor มาช่วยต่อยอดธุรกิจและจะช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตในธุรกิจที่บริษัทลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย 

5) การลงทุนอาจมีความไม่แน่นอนหรือโอกาสที่บริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งอาจจะ
เกิดจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากธุรกิจ อาจเกิดจากโครงสร้างรายได้ที่เปลี่ยนไป 
หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าหุ้นสามัญของ ASTI  หากการด าเนินงาน
และผลการด าเนินงานของ ASTI ไม่เป็นไปตามคาดหวัง ราคามูลค่าตามบัญชีของหุ้นสามัญของ ASTI 
อาจลดลงอย่างมีนัยส าคัญ การลงทุนใน ASTI อาจเกิดการด้อยค่าหรือมีผลขาดทุนจากการจ าหน่ายหุ้น
ของ ASTI ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเข้าลงทุนซื้อหุ้น ASTI ในราคา
ที่ต ่ากว่ามูลค่าทางบัญชี และเมื่อท ารายการส าเร็จ บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารใน ASTI  

 

10.  แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย  
ในการเข้าท ารายการครั้งนี้ บริษัทจะช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้น ASTI จ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 216,147,936 

บาท  โดยบริษัทจะด าเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายการประกอบธุรกิจใหม่ไปยังธุรกิจ Semiconductor 
และช าระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.70 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
ช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท (ค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการ
ซื้อหุ้น ASTI) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้น ของ ASTI ต่อ 0.6144 หุ้นใหม่ของบริษัท(เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) 
 

11.  กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
- ไม่มี – 
 

12.  คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
 คณะกรรมการบริบริษัท 
 ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์  2566 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวน 6 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 รายนาม ต าแหน่ง 

ดร.วิศิษฐ์   องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

นายธีรชัย  นะบรรจง รองประธานกรรมการ ล าดับที่ 1 
กรรมการบริหาร 
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 รายนาม ต าแหน่ง 
นายศิริพงศ์  ว่องวุฒิพรชัย รองประธานกรรมการ ล าดับที่ 2 

ประธานกรรมการบริหาร 

นางสาวลภสัรินทร์  ไกรวงษ์วณิชุร่ง กรรมการ 
รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

นายศจักรธาร  โยธานันท์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 ซ่ึงเป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  
(Record Date) คร้ังล่าสุด)  

ที ่ รายชื่อ จ านวน (หุน้) คิดเป็นร้อยละ 

1. นาย ชินชัย    ลีนะบรรจง 137,779,700 18.49 

2. น.ส. ชินรี      ลีนะบรรจง 70,688,600 9.49 

3. น.ส. ชินสิรี    ลีนะบรรจง 62,210,100 8.35 

4. น.ส. ชินรัตน์  ลีนะบรรจง 57,111,000 7.66 

5. นาย ชนะชัย  ลีนะบรรจง 37,219,200 4.99 

6. นายวุฒิชัย    ลีนะบรรจง 30,725,300 4.12 

7. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 28,811,800 3.87 

8. น.ส. ชินภัทร  ลีนะบรรจง 25,524,000 3.43 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 16,836,671 2.26 

10. นาย จิรวุฒิ   คุวานนท์ 12,031,000 1.61 

 อื่นๆ      266,224,558 35.73 

 TOTAL 745,161,929 100.00  
 

13.  รายการระหว่างกัน 
- ไม่มี – 
 

14.  คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระส าคัญ 
- ไม่มี – 
 

15.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 
 การเข้าลงทุนใน ASTI Holdings Limited คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ ASTI แล้ว   
มีความเห็นว่าธุรกิจหลักของ ASTI คือ การผลิตและบรกิาร Semiconductor หรือ ชิป คือ สารกึ่งตัวน าหรือวัสดุที่มีคุณสมบตัิ
กึ่งน าไฟฟ้า เป็นช้ินส่วนส าคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร รถยนต์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ ที่
เป็นองค์ประกอบเริ่มต้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีของโลก จึง
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทั่วโลกต้องการ เนื่องจากการผลิต Semiconductor นั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนทั้งการออกแบบ 
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กระบวนการผลิต รวมถึงต้องมีเงินลงทุนและทรัพยากรผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจึงท าให้มีผู้เล่นในอุตสาหกรรมจ านวนน้อยราย 
การระบาดของไวรัสโควิด–19 ส่งผลต่อความต้องการทั่วโลก เซมิคอนดักเตอร์ในบางอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ ท าให้การผลิต
สินค้าโดยเฉพาะรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัว หลายประเทศจึงออกกฎหมาย/นโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มขีด 
ความสามารถของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อมุ่งสู่การเติบโตของอุตสาหกรรม 5G ซึ่งอุปกรณ์สื่อสาร Data Center 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการชิปที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (Electric 
Vehicle) จะท าให้ความต้องการชิปเพิ่มมากขึ้น เนื ่องจากชิปถือว่าเป็นชิ้นส่วนประกอบส าคัญในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า   
การเข้าลงทุนจะช่วยสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ ที่จะช่วยเข้ามาสนับสนุนการขยายการ
เติบโตในธุรกิจต่างประเทศของกลุ่มบริษัทได้  ด้วยโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ การที่ ASTI อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของ ASTI  การเข้าท ารายการครั้งนี้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท โดย
ภายหลังจากการเข้าท ารายการ บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น ASTI ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
เนื่องจากเข้าท ารายการโดยการใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท โดยเข้าลงทุนในมูลค่าหุ้นของ 
ASTI ที่มลูค่า 1.66 บาทต่อหุ้น ซึ่งต ่ากว่าร้อยละ 58.24 ของมูลค่าทางบัญชขีอง ASTI ที่มูลค่า 2.85 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 
กันยายน 2565) อย่างไรก็ดี ASTI มีประมาณการผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2565 และมีการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการ
บริษัท ตามข้อ 14 ข้างต้น
- ไม่มี –

17. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้ และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ใน
สารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครบถ้วนในสาระส าคัญไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการ
ละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งจ าเป็นต้องมีหรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ท าให้บุคคลอื่นส าคั ญผิดใน
สาระส าคัญ  

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

  ขอแสดงความนับถือ 

.......................................................... 
(นางสาวลภสัรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง) 

 ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 


