
  

 

 

 
ข้อมูลสรุปสาระส าคัญของการรับโอนกิจการทัง้หมด 
จากบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากัด  
 
1. วัน เดือน ปี ที่ รับโอนกิจการทัง้หมด  การเข้าท ารายการจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ได้รับการอนมุตัิจาก 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
2. ผู้ตกลงเข้าท ารายการ 

ชื่อ ความสัมพนัธ์ 
ผู้รับโอน : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
(PAP) 

เป็นบริษัทผู้ ถือหุ้นใน บริษัท ทาโมเสะเทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท 
มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั 

ผู้โอน : บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั  
                

เป็นบริษัทยอ่ย โดย บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทัง้หมด 

ผู้โอน : บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั 
 

เป็นบริษัทยอ่ย โดย บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น
ร้อยละ 99.97 ของหุ้นทัง้หมด 

3. ข้อมูลของบริษัทที่รับโอน 
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2542 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ออกช าระแล้วจ านวน 
100,000,000.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เป็นผู้ แทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กรูปพรรณต่างๆ  ที่ผลิตโดย บริษัท   
แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และให้บริการจัดหา จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างอย่างครบวงจรในรูปแบบงาน
โครงสร้าง และในรูปแบบงานระบบ 
บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากัด จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2539 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ออกช าระแล้วจ านวน 
14,000,000.00 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์เป็นผู้แทนให้บริการขนสง่ผลติภณัฑ์ ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั 

 
4. รายละเอียดของรายการที่จะท าการโอนระหว่างกัน  

4.1. สินทรัพย์ทัง้หมดที่ใช้ในการประกอบกิจการของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากัด 
ตามงบการเงินของกิจการ ณ เวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หรือวนัก่อนวนัรับโอนกิจการทัง้หมดตามที่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนด  (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ตามที่กล่าว  บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ 
จ ากดั มีมลูคา่ประมาณ 739 ล้านบาท และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั มีมลูคา่ประมาณ 122 ล้านบาท) 

4.2. ภาระหนีส้ินทัง้หมดจากการประกอบกิจการของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากัด 
ตามงบการเงินของกิจการ ณ เวลา 24.00 น. ของวนัที่ 31 ธันวาคม 2561  หรือวันก่อนวนัรับโอนกิจการทัง้หมด
ตามที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนด (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  หนีส้นิตามที่กลา่ว บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ 
จ ากดั มีมลูคา่ประมาณ 459 ล้านบาท และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั มีมลูคา่ประมาณ 8 ล้านบาท) 

4.3. สญัญาใดๆ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ และสิทธิต่างๆ ในการประกอบ
กิจการของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั 
 

เอกสารแนบล าดบัที่ 2 
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4.4. พนกังานทัง้หมดของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากัด ณ สิน้ วนัที่  31 ธันวาคม 
2561  หรือวนัก่อนวนัรับโอนกิจการทัง้หมดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนด (ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2561 
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั มีพนกังาน 93 คน และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั  มีพนกังาน 123 คน) 
 

5. มูลค่าสินทรัพย์ที่ท าการโอนและรายละเอียดการช าระราคาโอน 
ราคาโอนกิจการ 

เทา่กบัมลูคา่สทุธิตามบญัชีสนิทรัพย์และหนีส้นิ ของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั 
ณ เวลา 24.00 น. ของวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือวนัก่อนวนัรับโอนกิจการทัง้หมดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ
ก าหนด ตามที่กลา่วในข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 (ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของ บริษัท 
ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั ประมาณ 280 ล้านบาท และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั ประมาณ 114 ล้านบาท) 

การช าระราคา 
บริษัทจะช าระราคาตามมลูค่าสทุธิตามบญัชี หรือ ตามมลูค่าราคาตลาด ของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ  

บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากดั ณ เวลา 24.00 น. ของวนัที่ 31 ธันวาคม 2561  หรือวนัก่อนวนัรับโอนกิจการทัง้หมดตามที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนด โดยช าระงวดเดียวทัง้จ านวน 

 
6. สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงนิ ของบริษัทผู้โอน 

รายการงบดลุที่สาคญัของบริษัทผู้โอนสิน้สดุรอบปีบญัชี 2561 และ 2560 ดงัที่ได้เปิดเผยในงบการเงินมีดงันี ้
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6.1. บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
2561 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด              98,255,501            137,236,451  
ลกูหนีก้ารค้า            543,243,338            469,563,458  
สินค้าคงเหลือ              66,790,770              52,393,514  
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่วตัถดุบิ                6,399,023              12,710,800  
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น              16,795,748                   906,308  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน            731,484,380            672,810,531  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
อปุกรณ์                4,576,311                3,794,342  
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน                              9                       4,174  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี                2,765,451                1,649,317  
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น                   581,835                   478,077  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                7,923,606                5,925,910  
รวมสินทรัพย์          739,407,986          678,736,441  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน            163,406,003              55,130,854  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น            225,238,003            332,954,993  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั              50,000,000                             -    
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย                3,621,704                7,433,934  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น              16,670,478                8,825,535  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน            458,936,188            404,345,316  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน                   999,099                5,834,624  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน                   999,099                5,834,624  

รวมหนีสิ้น            459,935,287            410,179,940  

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทนุเรือนหุ้น     
  ทนุจดทะเบียน     
     หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท            100,000,000            100,000,000  
  ทนุออกจ าหน่ายและช าระแล้ว     
     หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท             100,000,000            100,000,000  
ก าไรสะสม     
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย                4,000,000                1,000,000  
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร            175,472,699            167,556,501  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น            279,472,699            268,556,501  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          739,407,986          678,736,441  
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6.2. บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากดั 

  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
2561 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด              25,154,317          60,459,358  
ลกูหนีก้ารค้า                4,081,090            3,661,532  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้อง              50,000,000                         -    
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น                   398,307               403,615  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              79,633,714          64,524,505  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
ยานพาหนะและอปุกรณ์              42,973,408          51,794,749  
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน                     12,849                 16,702  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี                   311,359               256,208  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              43,297,616          52,067,659  
รวมสินทรัพย์          122,931,330       116,592,164  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น                5,908,222            5,314,488  
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย                1,433,797            2,192,304  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น                     60,352                 43,130  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน                7,402,371            7,549,922  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน                1,556,793            1,281,040  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน                1,556,793            1,281,040  

รวมหนีสิ้น                8,959,164            8,830,962  

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทนุเรือนหุ้น     
  ทนุจดทะเบียน     
     หุ้นสามญั 140,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท              14,000,000          14,000,000  
  ทนุออกจ าหน่ายและช าระแล้ว     
     หุ้นสามญั 120,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท เรียกช าระร้อยละ 60                7,200,000            7,200,000  
     หุ้นสามญั 20,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว                2,000,000            2,000,000  
ก าไรสะสม     
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย                1,650,000            1,650,000  
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร            103,122,166          96,911,202  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น            113,972,166        107,761,202  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          122,931,330       116,592,164  
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7. ข้อดีที่ เกิดขึน้จากการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด  และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง 

จ ากัด 
7.1. ลดกิจกรรมการท างานที่ซ า้ซ้อน 

จากการเป็นตวัแทนจ าหน่ายและบริการจัดส่งให้กับ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทย่อย มี
ค่าใช้จ่าย และปริมาณเอกสารจากการด าเนินการติดต่อซือ้ขายสินค้าและจัดส่งให้กับ บริษัท แปซิกไพพ์ จ ากัด 
(มหาชน) ดงันัน้การรับโอนกิจการ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่กล่าวไป ยงัช่วยให้กิจกรรมการท างานมี ความ
สะดวก รวดเร็ว ลดการท างานท่ีซ า้ซ้อน อนัเกิดจากการด าเนินการผา่นตวัแทนจ าหนา่ย 

7.2. ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปที่ซ า้ซ้อน 
การรับโอนกิจการ จะช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการบริหารทัว่ไป เพิ่มความคลอ่งตวั และ ประสทิธิภาพในการบริหารทัง้ใน
ด้านการเงิน และ การบริหารจดัการ สง่ผลดีตอ่การเติบโตของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ในระยะยาว  

7.3. ลดกระแสเงนิสดจากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างกัน 
สบืเนื่องจากการลดกิจกรรมการท างานที่ซ า้ซ้อน ในข้อ 7.1 ดงันัน้การรับโอนกิจการ จะช่วยลด ภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายระหวา่งกนัได้ 

 
8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการช าระค่าโอนกิจการทัง้หมด 

การลงทนุทัง้หมดใช้เงินทนุภายในของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ในการรับโอนกิจการ 
 
9. ขัน้ตอนในการรับโอนกิจการทัง้หมด 

9.1. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั ลงมติให้โอนกิจการทัง้หมด
ให้แก่ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
การโอนกิจการดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท 
มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากดั ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามข้อ 3 ของข้อบงัคบั ซึ่งก าหนดว่า การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคญั
ของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด ตามเง่ือนไขในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้ นของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากัด คือ บริษัท    
แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียนใน ตลท. และ  ถือหุ้นใน บริษัท ทาโมเสะ       
เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากัด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกิน 50% ของหุ้นจดทะเบียนของ 
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั 

9.2. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด  (มหาชน) ลงมติให้รับโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท ทาโมเสะ        
เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั 
ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 การรับโอนกิจการดงักลา่ว
เข้าขา่ยการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ซึง่บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) จะต้อง
ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นทีม่า
ประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนน 
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9.3. การด าเนินการโอนกิจการของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน), บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และบริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั จะต้องลงนาม
ร่วมกนัในสญัญาโอนกิจการโดยให้มีผลเป็นการโอนกิจการทัง้หมดภายหลงัจากที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน)  หรือวนัอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนด และ บริษัทผู้
โอนทัง้ 2 บริษัท จะต้องด าเนินการโอนกิจการทัง้หมด รวมถึง ทรัพย์สิน หนีส้ินสญัญาอื่นๆ ลูกจ้าง การประกัน 
บนัทึก และใบอนญุาตตา่งๆ โดยปลอดจากภาระผกูพนั ตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป ทัง้นีบ้ริษัทผู้ โอนทัง้ 2 บริษัท 
ตกลงที่จะหยดุประกอบกิจการและหยดุด าเนินธุรกิจใดๆ หรือแสวงหาผลประโยชน์หรือก าไรในทางธุรกิจทนัที ตัง้แต่
วนัโอนกิจการ 

9.4. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และบริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั ลงมติให้เลกิกิจการ ภายหลงั
การโอนกิจการเสร็จสิน้ 
ภายใต้หลกัเกณฑ์มาตรา 1194 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การเลิกกิจการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิ
โดยมติพิเศษของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากไมต่ ่ากวา่สามในสี ่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

9.5. การด าเนินการเลกิกิจการของบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และบริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั 
ภายหลงัจากการโอนกิจการเสร็จสิน้ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด และบริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากัด จะด าเนิน
ขัน้ตอนต่างๆเพื่อจดทะเบียนเลิกกิจการ ณ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเร่ิมกระบวนการช าระ
บญัชีภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่การโอนกิจการทัง้หมดมีผล 

 
10. ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นอนัเน่ืองมาจากการรับโอนกิจการทัง้หมด 

แม้ว่าในการรับโอนกิจการทัง้หมด บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน)จะต้องรับโอนซึ่ง ทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธิ และความ
รับผิดชอบทัง้หมดของบริษัท เทรดดิง้ จ ากัด และบริษัท มีทรัพย์ ขนส่ งจ ากัดแต่เนื่องจาก ทัง้ 2 บริษัทเป็นบริษัทย่อยที่ 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน)ถือหุ้ นอยู่ประมาณ 99.99% และ 99.97% ตามล าดับ ดังนัน้ การรับโอนกิจการ
ดงักลา่วจึงมิได้สง่ผลกระทบที่เป็นนยัส าคญัตอ่ผลการด าเนินงานโดยรวมของกลุม่บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน)และ
สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 
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