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ที่ SR E 2560/018
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
เรื่อง:

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2560 (เพิม่ เติมครัง้ ที่ 2)

เรียน: กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย:
1.

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท สยามราช จากัด
(มหาชน) ในการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั เทคโทรนิค โฮลดิง้ จากัด

2.

สารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลใน
วงจากัด

3.

แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “SR”) ขอแจ้งมติทส่ี าคัญทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1.

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดจากบริษัท เทคโทรนิค โฮ
ลดิง้ จากัด (“เทคโทรนิ ค โฮลดิ้ง หรือ T-Holding”) รวมถึงการเข้าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด สัญญาตกลง
กระทาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิม่ ทุนของ
บริษัท ฯ เพื่อใช้ชาระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ซึ่งเป็ นการเข้าทารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษทั มีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ 313,450,000 บาท
ทัง้ นี้ บริษัทจะซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ T-Holding ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สนิ หนี้สนิ สิทธิ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบทัง้ หมดจาก เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ที่มีอยู่ในปจั จุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ
ทัง้ หมด รวมถึง หุน้ สามัญจานวน 59,998 หุน้ (มีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท) ในบริษทั เทคโทรนิค จากัด
(“เทคโทรนิ ค หรือ T”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดย T-Holding (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีจ่ ด
ทะเบียนและชาระแล้วของเทคโทรนิค) บริษทั ฯ จะแบ่งชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้ หมดเป็ น 2 ส่วน
ทัง้ นี้ ตามความประสงค์ของผูโ้ อน ดังนี้
(ก)

เงินสดจานวน 45,000,000 บาท (สีส่ บิ ห้าล้านบาทถ้วน) ให้กบั เทคโทรนิค โฮลดิง้ และ

(ข)

ส่ว นที่เ หลือ อีก จ านวน 268,450,000 บาท บริษัทฯ จะออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ นของบริษัท จ านวน
76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง
ได้แก่ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.50 บาท ซึ่ง
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาเสนอขายทีไ่ ม่มสี ่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจากัด ทัง้ นี้ การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวคิดเป็ น ร้อยละ 12.78 ของจานวนหุ้นที่
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ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ (คานวณจากจานวนหุน้ ที่ออกใหม่ จานวน 76,700,000 หุ้น
หารด้ว ย จ านวนหุ้น ที่อ อกและช าระแล้ว ทัง้ หมดของบริษัท ฯ ก่ อ นการเข้า ท ารายการ จ านวน
600,000,000 หุน้ )
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่ ว งน้ าหนักของหุ้น ของบริษัท ที่ทาการซื้อ ขายอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการจะมีมติอนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนและจั ดสรรหุน้ เพิม่
ทุน ซึง่ ได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อ
หุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
ทัง้ นี้ การซือ้ และรับโอนกิจการของบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม) นัน้ บริษทั มหาชนดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทัง้ หมดมีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญที่
เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 ซึง่ เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธกี ารคานวณขนาดรายการ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทงวดหกเดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ
บริษทั สอบทานแล้วนัน้ เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้อย
ละ 63.09 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 100) ซึง่ คานวณด้วยวิธเี กณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึน้ 6 เดือนก่อนหน้ า คานวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิง่ ตอบแทน เท่ากับร้อยละ
36.65) บริษทั จึงมีหน้าทีจ่ ดั ทารายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ใิ นการตกลงเข้าทารายการ
นอกจากนี้ รายการเข้าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง และการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ นัน้ เป็ นการทารายการกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจากนายต่อโชค เล้าลือชัย
กรรมการและผู้ถือหุ้นปจั จุบนั ของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง นัน้ เป็ นบุคคลที่ได้รบั การเสนอและแต่ งตัง้ ให้เป็ น
กรรมการบริหาร(ซึง่ เทียบเท่าผูบ้ ริหาร)และกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ อันเนื่องมาจากการรับโอน
กิจการทัง้ หมดของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ซึ่งรายการเกี่ยวโยงกัน มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้


แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นในการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน



ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษั ทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
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ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้จดั ทาสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
สยามราช จากัด (มหาชน) ในการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั เทคโทรนิค โฮลดิง้ จากัด (โปรด
พิจารณาสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
อย่างไรก็ตาม รายการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดนัน้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent)
ดังต่อไปนี้
1.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุ มตั ิการซื้อและรับโอนกิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิ้ง รวมทัง้
อนุมตั เิ รื่องต่างๆ ทีจ่ าเป็ น และ/หรือ เกีย่ วข้องกับการโอนกิจการทัง้ หมด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

2.

คุณต่ อโชค เล้าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจานงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระทาการกับบริษัท ฯ
เกีย่ วกับระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) โดยได้ลงนามในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

3.

ณ วันโอนกิจการทัง้ หมด ไม่มเี หตุการณ์หรือการกระทาใดๆ เกิดขึน้ หรือถูกทาให้เกิดขึน้ หรือมีเหตุ
อันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ เทคโทรนิค
หรือขัดขวางการทาธุรกรรมตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด โดยกาหนดการและการ
ชาระราคาโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

4.

ไม่มกี ฎหมายทีใ่ ช้บงั คับของหน่วยงานราชการทีป่ ระกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึง่ ห้ามมิให้มกี ารโอนกิจการทัง้ หมด

5.

ไม่มกี ารฟ้องร้องหรือดาเนินคดีใดๆ ไม่ว่า เทคโทรนิค โฮลดิง้ หรือ เทคโทรนิค จะเป็ นโจทก์หรือ
จาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทัง้ หมดตามสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด
รวมทัง้ ไม่ มีการดาเนินการทางกฎหมาย หรือการดาเนิน การโดยบุ คคลใดๆ เพื่อ โต้แ ย้งการท า
ธุรกรรมตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด

6.

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ มีมติอนุ มตั ใิ น
เรื่องการโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่บริษทั รวมถึง การเข้าทาสัญญาโอนกิจการ และดาเนินการอื่นใด
เพื่อให้การโอนกิจการทัง้ หมดเสร็จสิน้ สมบูรณ์ เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่
คู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

7.

เทคโทรนิค โฮลดิง้ ดาเนินการให้คณะกรรมการของ เทคโทรนิค มีมติเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ของเทค
โทรนิค ในวันโอนกิจการ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการผู้มี
อานาจของ เทคโทรนิค ตามทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อจากบริษทั เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวัน
อื่นใดทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

8.

เทคโทรนิ ค โฮลดิ้ง ดาเนิ น การให้ เทคโทรนิ ค ขอความยิน ยอมจากผู้ใ ห้สิน เชื่อ ในการโอนหุ้น
เทคโทรนิค ให้แก่บริษทั ฯ และยกเว้นมิให้เหตุดงั กล่าวเป็ นการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาที่ เทคโทรนิค มีกบั
ผู้ให้สนิ เชื่อ และส่ง สาเนาเอกสารหลัก ฐานการให้ค วามยินยอมของธนาคารให้แ ก่บริษัท ฯ เพื่อ
ตรวจสอบ ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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ในการนี ้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร เป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่น ๆ ที่จ าเป็ น และเกี่ย วเนื่ อ งกับ การรับโอนกิจ การดังกล่ าว ตามที่จาเป็ น และสมควรภายใต้ก ฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
2.

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 38,350,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 338,350,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 76,700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
การโอนกิจการทัง้ หมดจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้

3.

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

:

338,350,000 บาท

(สามร้อยสามสิบแปดล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาท)

แบ่งออกเป็ น

:

676,700,000 หุน้

(หกร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ด
แสนหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

:

0.50 บาท

(ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น

:

หุน้ สามัญ

:

676,700,000 หุน้

(หกร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ด
แสนหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

-ไม่ม-ี

-

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจานวน 76,700,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้
มีราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.50 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนทีไ่ ม่มสี ่วนลดจาก
ราคาตลาด* ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 การอนุ ญาตให้บริษทั จด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่งจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น และได้รบั
อนุญาตจาก สานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย
*ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทที่ทาการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการจะมีมติ
อนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน ซึง่ ได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 18
กรกฎาคม 2560 ถึงวัน ที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ ากับ 3.02 บาทต่ อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม
www.setsmart.com)
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ราคาทีใ่ ช้ในการเสนอขายอ้างอิงมาจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ บริษทั ด้วยวิธกี ารคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow Model) โดยใช้สมมติฐานทีส่ าคัญ เช่น แผนธุรกิจ ผลการดาเนินงาน ศักยภาพ
ในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ เป็ นไปตามสัดส่วนดังนี้
จำนวนหุ้นที่ถือใน
เทคโทรนิ ค โฮลดิ้ง
(หุ้น)

ร้อยละของจำนวน
หุ้นทัง้ หมดของเทค
โทรนิ ค
โฮลดิ้ง

จำนวนหุ้นเพิ่ มทุน
ของบริษทั ที่ได้รบั
จำกกำรจัดสรร (หุ้น)

1. นายต่อโชค เล้าลือชัย

36,000

60

46,020,000

2. นายชัชวาล เจตจานงกิจ

23,999

40

30,680,000

3. นางวรรณี เจตจานงกิจ

1

-

-

รวม

60,000

100

76,700,000

ผูถ้ ือหุ้นของเทคโทรนิ ค
โฮลดิ้ง

กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึ้นอยู่กบั ความสมบูรณ์ ของ
เงื่อนไขบังคับก่อน) ภายหลังจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารซือ้ และรับโอนกิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้
รวมทัง้ อนุ มตั ิเรื่องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทัง้ หมด เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จะโอน
กิจการทัง้ หมดให้แก่บริษทั และจดทะเบียนเลิกบริษทั ภายในปี 2560 โดยทีภ่ ายใต้การชาระบัญชีของเทคโทร
นิค โฮลดิง้ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ ณ เวลาดังกล่าวของเทคโทรนิค โฮลดิง้ จะถูกโอนคืนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ใน
กรณีน้ี ค่าตอบแทนส่วนทีเ่ ป็ นหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั จะถูกโอนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ดังนัน้ เพื่อ
เป็ นการลดขัน้ ตอนดังกล่าว เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จึงกาหนดในสัญญาโอนกิจการทัง้ หมดเกี่ยวกับวิธกี ารชาระ
ค่าตอบแทน โดยกาหนดให้บริษทั ชาระค่าตอบแทนส่วนทีเ่ ป็ นเงินสดให้แก่ เทคโทรนิค โฮลดิง้ และค่าตอบแทน
ในส่วนทีเ่ ป็ นหุน้ เพิม่ ทุนจานวน 76,700,000 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ โดยตรง
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิ ค โฮลดิ้ง ที่ได้ร ับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ของบริษัท จะต้อ งปฏิบ ัติตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาตกลงกระทาการ เกีย่ วกับระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) เป็ นเวลา
ทัง้ หมด 5 ปี นับจากวันทีห่ นุ้ เพิม่ ทุนของบริษทั ถูกจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ดังกล่าว โดยตกลงว่า จะไม่จาหน่ าย
จ่าย หรือโอน หุ้นเพิม่ ทุนของบริษทั ก่อภาระผูกพันหรือกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้หุน้ เพิม่ ทุน
ของบริษทั ตกไปอยู่กบั บุคคลอื่น ตามสัดส่วนทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
ระยะเวลำ

สัดส่วนหุ้นเพิ่ มทุนของบริษทั ที่ห้ำมขำย

วันแรกทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จนถึงวันครบรอบปี ท่ี 2

ร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั

ตัง้ แต่วนั ครบรอบปีท่ี 2 จนถึงวันครบรอบปี ท่ี 3

ร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั

ตัง้ แต่วนั ครบรอบปีท่ี 3 จนถึงวันครบรอบปี ท่ี 4

ร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั

ตัง้ แต่วนั ครบรอบปีท่ี 4 จนถึงวันครบรอบปี ท่ี 5

ร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั
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หาก ณ วันที่ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ได้รบั การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้น
ดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญ หรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุ้นทีม่ กี ารซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกทีม่ กี าร
เสนอขายหุ้น) บริษัทฯ จะห้ามผูถ้ อื หุ้ นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ไม่ให้นาหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ดังกล่าวออก
ขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือนให้ผถู้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ สามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อย
ละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขาย
(โปรดพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) ให้แก่
บุคคลในวงจากัด รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 และแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3)
5.

มีมติอนุ มตั ิแต่งตัง้ บุคคลซึ่งจะเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัท เทคโทรนิค จากัด เพิม่ เติมจานวน 3
ท่าน โดยนายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ยังคงดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของ เทคโทรนิค ตามเดิม
ภายหลังจากการโอนกิจการทัง้ หมด กรรมการของ เทคโทรนิค จะมีทงั ้ หมด 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายต่อโชค เล้าลือชัย

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการ

2. นายชัชวาล เจตจานงกิจ

กรรมการ

3. นางวัชรี อัตถากร

กรรมการ

4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

กรรมการ

5. นายนพฤทธิ ภูมติ ระกูล

กรรมการ

นอกจากนี้ เทคโทรนิ ค จะด าเนิ น การแก้ ไ ขจ านวน และชื่อ กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือ ชื่อ ผู ก พัน
เทคโทรนิค เป็ นดังต่อไปนี้
“นางวัชรี อัตถากร หรือนางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ หรือนายนพฤทธิ ภูมติ ระกูล ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ นายต่อ
โชค เล้าลือชัย หรือนายชัชวาล เจตจานงกิจ รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริษทั ”
ทัง้ นี้ ข้อความ (wordings) เกี่ยวกับกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือชื่อผูกพัน เทคโทรนิค ข้างต้นอาจมีการ
แก้ไขตามทีน่ ายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เห็นสมควร
6.

มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ เพิม่ เติมจานวน 1
ท่าน คือ นายต่อโชค เล้าลือชัย โดยหลังจากการแต่งตัง้ ดังกล่าวแล้ว บริษทั ฯ จะมีคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ชุดละจานวน 8 ท่าน
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ทัง้ นี้ ให้การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพิม่ เติมนี้ มีผล
ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ มีมติอนุ มตั ิการซื้อและรับโอนกิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิ้ง รวมทัง้
อนุมตั เิ รื่องต่างๆ ทีจ่ าเป็ น และ/หรือ เกีย่ วข้องกับการโอนกิจการทัง้ หมดเรียบร้อยแล้ว
7.

มีมติอนุ มตั ิการแต่งตัง้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด ให้เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็ น
บริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

8.

มีมติอนุ มตั กิ ารกาหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นวิสามัญครัง้ ที่ 2/2560 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ
ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรม ดุ สติ ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

9.

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดจากบริษทั เทคโทรนิค โฮลดิง้ จากัด โดย
วิธกี ารโอนกิจการทัง้ หมด รวมถึงการเข้าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด สัญญาตกลงกระทา
การ และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุน้ เพิม่
ทุนของบริษทั เพื่อใช้ชาระค่าซือ้ และรับโอนกิจการให้แก่เทคโทรนิค โฮลดิง้ ซึง่ เป็ นการเข้า
ทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 38,350,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 338,350,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 76,700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีมติอนุ มตั กิ าหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 รวมทัง้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จดั การ มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 (Record
Date) และวันรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ) โดยการปิ ด สมุ ด ทะเบีย นและพัก การโอนหุ้น รวม ทัง้ แก้ไ ขหรือ
เปลีย่ นแปลงวัน เวลา และสถานทีส่ าหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 หากบริษทั ประสบปญั หา
ในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทาให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถอื หุ้นที่
จะต้องทาภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ทท่ี าให้มี
ความจาเป็ นต้องแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ
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เอกสารแนบ 1
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ในการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จากัด (เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “SR”) ครัง้ ที่ 8/2560 ประชุม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจากบริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (“T-Holding”) ด้ วย
กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการทา
รายการดังกล่าว มีมลู ค่าตอบแทนที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการจานวน 313,450,000 บาท โดยบริ ษัทฯ จะชาระเป็ นเงินสด
จานวน 45,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจานวน 268,450,000 บาทนัน้ บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท การออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการของ T-Holding คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 12.78 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (คานวณมาจากจานวนหุ้นที่ออกใหม่จานวน 76,700,000 หุ้น หารด้ วย จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ ก่อนการเข้ าทารายการจานวน 600,000,000 หุ้น) โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท เพื่อเป็ นการ
ตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ทังทรั
้ พย์สนิ หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดทังหมดจาก
้
T-Holding
ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
รวมไปถึงหุ้นสามัญของบริ ษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”) ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย T-Holding จานวน 59,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชาระ
แล้ วของเทคโทรนิค (รวมเรี ยกว่า “กิจการทัง้ หมดของ T-Holding”)
ทังนี
้ ้ การได้ มาซึง่ กิจการทังหมดของ
้
T-Holding ถือว่าเป็ นการได้ มาซึ่งกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทเอกชนเป็ นของ
บริ ษัท ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข) และเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศการเปิ ดเผยข้ อมูลการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ”) โดยมีขนาดรายการมูลค่าสูงสุดร้ อยละ 63.09
ซึ่งคานวณด้ วยวิธีเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึ ้น 6 เดือนก่อนหน้ า คานวณด้ วยเกณฑ์ มลู ค่าสิ่ง
ตอบแทน เท่ากับ ร้ อยละ 36.65) จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ โดยมีมูลค่า เท่ากับร้ อยละ 50 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องจัดทา
รายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)
และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการ
นอกจากนี ้ รายการได้ มาซึ่ง กิจการทังหมดของ
้
T-Holding และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็ นค่าตอบแทน
การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding ยังเข้ าข่ายเป็ นการทารายการระหว่างกันกับบุค คลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.030 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (“NTA”) ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนแจ้ งรายละเอียดของรายการดังกล่าวข้ างต้ น ดังนี ้

Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com

หน้ า 2 จาก 23

เอกสารแนบ 1
1.

วัน / เดือน / ปี ที่ทารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ซื ้อและรับโอน
กิจการทังหมดจาก
้
T-Holding รวมถึงการเข้ าทาสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
สัญญาตกลงกระทาการ และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการทารายการ อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว จะเกิดขึ ้นได้ โดยเงื่อนไข (Condition
Precedent) ดังต่อไปนี ้
(ก)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทังอนุ
้ มตั ิเรื่ อง
ต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

(ข)

คุณต่อโชค เล้ าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจานงกิ จ ลงนามในสัญญาตกลงกระทาการกับบริ ษัทฯ
เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ ามขาย (Lock-up) โดยได้ลงนามในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรี ยบร้ อยแล้ ว

(ค)

ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการกระทาใดๆ เกิดขึ ้นหรื อถูกทาให้ เกิดขึ ้นหรื อมีเหตุอนั
ควรจะคาดได้ ว่าจะเกิดขึ ้น ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ T หรื อขัดขวาง
การทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
โดยกาหนดการและการชาระราคาโอน
กิจการทัง้ หมดเป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ง)

ไม่มีกฎหมายที่ใช้ บงั คับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรื ออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึง่ ห้ ามมิให้ มีการโอนกิจการทังหมด
้

(จ)

ไม่มีการฟ้ องร้ องหรื อดาเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรื อ T จะเป็ นโจทก์หรื อจาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผล
ต่อความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทังหมดตามสั
้
ญญาโอนกิจการทังหมด
้
รวมทังไม่
้ มีการดาเนินการ
ทางกฎหมาย หรื อการดาเนินการโดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้ แย้ งการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา
โอนกิจการทังหมด
้

(ฉ)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ T-Holding มีมติอนุมตั ิในเรื่ องการโอน
กิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ รวมถึง การเข้ าทาสัญญาโอนกิจการ และดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ การโอน
กิจการทังหมดเสร็
้
จสิ ้นสมบูรณ์ เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ช)

T-Holding ดาเนินการให้ คณะกรรมการของ T มีมติเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นของ T ในวันโอนกิจการ เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงกรรมการและอานาจกรรมการผู้มีอานาจของ T ตามที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อจากบริ ษัทฯ เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ซ)

เทคโทรนิ ค โฮลดิ ง้ ด าเนิ น การให้ เทคโทรนิ ค ขอความยิ น ยอมจากผู้ ให้ สิ น เชื่ อ ในการโอนหุ้ น
เทคโทรนิค ให้ แก่บริ ษัทฯ และยกเว้ นมิให้ เหตุดงั กล่าวเป็ นการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่ เทคโทรนิค มีกบั ผู้ให้
สินเชื่อ และส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการให้ ความยินยอมของธนาคารให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อตรวจสอบ
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com

หน้ า 3 จาก 23

เอกสารแนบ 1
2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้รับโอน (ผู้ซื ้อ) : บริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ผู้โอน (ผู้ขาย) : บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด

3.

รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์
T-Holding
ผู้ถอื หุ้น T-Holding

1

ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

นายต่อโชค เล้ าลือชัย





2
3

นายชัชวาล เจตจานงกิจ
นางวรรณี เจตจานงกิจ
รวม



ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ หาร
(เที ย บเท่ า ผู้บ ริ ห าร) ภายหลัง การ
โอนกิจการทังหมด
้
ถือหุ้นใน SR จานวน 497,600 หุ้น
ถือหุ้นใน SR จานวน 89,000 หุ้น
-

การดารง
ตาแหน่ ง

จานวน
หุ้น

 กรรมการ

36,000

ร้ อยละ
ของ
จานวนหุ้น
60.00

 กรรมการ

23,999
1
60,000

39.998
00.002
100.00

-

หมายเหตุ: 1) ข้ อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของ T-Holding ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2560
2) นายชัชวาล เจตจานง และนางวรรณี เจตจานงกิจ เป็ นสามีภรรยากัน

4.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ
4.1.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริ ษัทฯ จะซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding โดยมูลค่าของกิจการทังหมดของ
้
T-Holding
จะเท่ากับ 313,450,000 บาท ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามความตกลงและความประสงค์ของคู่สญ
ั ญา บริ ษัทฯ จะแบ่ง
ชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการให้ แก่ T-Holding ดังนี ้

1

(1)

เงินสดจานวน 45,000,000 บาท

(2)

บริ ษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดเป็
้
นจานวน 268,450,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้ านเจ็ดแสนหุ้น)) มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding1 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึง่ ราคาเสนอ

กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) จะเกิดขึน้ ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึ ้นอยู่กบั ความ
สมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) ซึง่ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้
อนุมตั เิ รื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
T-Holding จะโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ และจด
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เอกสารแนบ 1
ขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
(3)

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการทารายการดังกล่าวบริ ษัทฯ จะรับโอนกิจการ
ทังหมดของ
้
T-Holding ซึง่ คือหุ้นสามัญของ T จานวน 59,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนทังหมดของ
้
T

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 T ประกอบไปด้ วย สินทรัพย์และส่วนของหนี ้สิน ดังนี ้
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
สินทรัพย์รวม

งบการเงินของ T
(ล้ านบาท)
101.55

หนี ้สินรวม

51.49

หมายเหตุ: 1) T-Holding ไม่ได้ มีการจัดทางบการเงินรวมที่สะท้ อนผลประกอบการจาก T
2) ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ T-Holding คือเงินลงทุนในกิจการ T ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ที่
T-Holding ถือหุ้นร้ อยละ 99.99

ทังนี
้ ้ ภายหลังการเข้ าทารายการซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ T-Holding แล้ ว บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นใน T
ร้ อยละ 99.99 โดยการรับโอนหุ้นของ T มายัง บริ ษัทฯ การรับโอนกิจการทัง้ หมดของ T-Holding จะเกิ ดขึน้ ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 45 วัน หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิ ให้ เข้ าทารายการ โดยสามารถสรุ ปเป็ น
ขันตอนได้
้
ดงั นี ้
ขัน้ ตอนที่ 1

T-Holding จะโอนกิจการทังหมด
้
ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิด ชอบทังหมด
้
จาก T-Holding ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิ จการทังหมด
้
ของ T-Holding ซึ่งคือหุ้นสามัญทังหมดของ
้
T
จานวน 59,998 หุ้น ให้ แก่บริ ษัทฯ

ขัน้ ตอนที่ 2

บริ ษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการให้ แก่ T-Holding จานวน 313,450,000 บาท เป็ นดังนี ้
(1)

เงินสดจานวน 45,000,000 บาทให้ แก่ T-Holding

(2)

ส่วนค่าตอบแทนการโอนกิ จการที่เหลือจานวน 268,450,000บาทนัน้ บริ ษัทฯ จะออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบ

ทะเบียนเลิกบริ ษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้ การชาระบัญชีของ T-Holding ทรัพย์สินทังหมดที
้
่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ THolding จะถูกโอนคืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ซึง่ ในกรณีนี ้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ จะถูกโอนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ THolding ดังนัน้ เพื่ อ เป็ นการลดขัน้ ตอนดังกล่า ว T-Holding จึงก าหนดในสัญ ญาโอนกิจการทัง้ หมดเกี่ ยวกับวิธีก ารชาระ
ค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ บริ ษัทฯ ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นเงินสดให้ แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่ม
ทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง
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เอกสารแนบ 1
เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90
ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ กระบวนการโอนกิ จ การทัง้ หมด (Entire Business Transfer) จะเกิ ด ขึน้ ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึ ้นอยูก่ บั ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) ซึ่งภายหลังจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทังอนุ
้ มตั ิเรื่ องต่างๆ
ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
T-Holding จะโอนกิจการทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัทฯ และจดทะเบียนเลิกบริ ษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้ การชาระบัญชีของ THolding ทรัพย์สนิ ทังหมดที
้
่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ T-Holding จะถูกโอนคืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ซึ่งในกรณีนี ้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะถูกโอนให้ กับผู้ถือหุ้นของ THolding ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดขันตอนดั
้
งกล่าว T-Holding จึงกาหนดในสัญญาโอนกิจการ
ทังหมดเกี
้
่ยวกับวิธีการชาระค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ บริ ษัทฯ ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็ น
เงินสดให้ แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง
ขัน้ ตอนที่ 3

เมื่อการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดระหว่
้
าง บริ ษัทฯ กับ T-Holding เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้โอนจะดาเนินการ
ต่างๆ รวมถึงจดทะเบียนเลิก บริ ษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เริ่ มต้ นการชาระบัญชี และดาเนินการ
แจกจ่ายสินทรัพย์คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ T-Holding ตามสัดส่วน รวมถึงเงินสดที่ T-Holding ได้ รับ
ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการโอนกิจการด้ วย
ทังนี
้ ้ เงินจานวนดังกล่าวที่จะแจกจ่ายคืนผู้ถือหุ้นเดิมของ T-Holding จะเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และเป็ นจานวนที่หลังจากหักค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม หรื อจานวนเงินอื่ นใดที่
เกี่ยวกับหรื อเกิดขึ ้นจากการเลิกบริ ษัท และดาเนินการชาระบัญชี เรี ยบร้ อยแล้ ว
ตารางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ SR ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นของ T-Holding

ผู้ถอื หุ้น T-Holding
1. นายต่อโชค เล้ าลือชัย
2. นายชัชวาล เจตจานงกิจ
3. นางวรรณี เจตจานงกิจ
รวม

จานวนหุ้น
T-Holding
(หุ้น)
36,000
23,999
1
60,000

ร้ อยละ
จานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
จานวนหุ้น
ทุนของ SR ที่ได้ รับ
ของ Tจัดสรร (หุ้น)
Holding
60.00
46,020,000
40.00
30,680,000
00.00
100.00
76,700,000

หมายเหตุ: นางวรรณี เจตจานงกิจ เป็ นคูส่ มรสของนายชัชวาล เจตจานงกิจ
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โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจก่ อนเข้ าทารายการ
นายต่อโชค เล้ าลือ

ผูถ้ อื หุน้ เดิม SR

ผูถ้ อื หุน้ T-Holding

นายชัชวาล เจตจานง

ชัย ร้อยละ 0.09

กิจ ร้อยละ 0.01

ร้อยละ 100

บจก.เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง
ร้อยละ 100

กิจการร่วมค้ า
สยามราชธานี

ร้อยละ 100

ร้อยละ100

ร้อยละ 90

บจก.เอสอาร์
เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง

บจก.เอสอาร์
คอมเมอร์เชียล โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 80

บจก.ทีเคเอส
เวนเชอร์

โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจหลังเข้ าทารายการ
ผูถ้ อื หุน้ เดิม SR

นายต่อโชค เล้ าลือ

นายชัชวาล เจตจานง

ชัย ร้อยละ 6.87

ร้อยละ 88.67

กิจ ร้อยละ 4.55

ผูถ้ อื หุน้ T-Holding

ร้อยละ 11.42

บจก.เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 90

กิจการร่วมค้ า
สยามราชธานี

ร้อยละ100
บจก.เอสอาร์
คอมเมอร์เชียล โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ดาเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการและแจกจ่ายสินทรัพย์คืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding ตามสัดส่วน

บจก.เอสอาร์
เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 80

บจก.ทีเคเอส
เวนเชอร์
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สรุ ปรายชื่อผู้ถอื หุ้นก่ อนและหลังการรับโอนกิจการ
อ้ างอิงรายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ครอบครัววิมลเฉลา
1.1.นาย เกียรติ วิ มลเฉลา
1.2 นาย กฤติ น วิ มลเฉลา
1.3 น.ส. กฤติ นา วิ มลเฉลา
1.4 นาง วัชราภรณ์ วิ มลเฉลา
ครอบครัวณีศะนันท์
2.1 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์
2.2 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์
2.3 นาง อุรชั ชา ณีศะนันท์
ครอบครัวมกรานนท์
3.1 นาง พูลสุข มกรานนท์
3.2 นาย ธนชิ ต มกรานนท์
3.3 นาย ภากร มกรานนท์
นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล
นาย สุรพล ตังคะประเสริ ฐ
นาย ชาติชาย พุคยาภรณ์
นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร
นาย สิริพงษ์ คณาคุปต์
นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์
น.ส. เฟื่ องฟ้ า ศิริภรู ิ กาญจน์
รวมกลุม่ ผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรก
กลุ่มผู้ถอื หุ้น T-Holding
นาย ต่อโชค เล้าลือชัย
นาย ชัชวาล เจตจานงกิ จ
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวมทัง้ หมด

ก่อนการเข้ าทารายการ
หุ้นจัดสรร
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
จานวนหุ้น
366,002,500
61.00
212,100,000
35.35
51,302,500
8.55
51,300,000
8.55
51,300,000
8.55
57,532,500
9.59
28,800,000
4.80
27,442,500
4.57
1,290,000
0.22
13,784,400
2.30
8,400,000
1.40
5,234,400
0.87
150,000
0.03
13,000,000
2.17
11,432,000
1.91
7,200,000
1.20
5,430,000
0.91
4,938,900
0.82
4,266,300
0.71
4,030,000
0.67
487,616,600
81.27
586,600
0.10
76,700,000
497,600
0.09
46,020,000
89,000
0.01
30,680,000
111,796,800
18.63
600,000,000
100.00
76,700,000

ร้ อยละ

100.00
60.00
40.00
100.00

หลังการเข้ าทารายการ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
366,002,500 54.09
212,100,000 31.34
51,302,500
7.58
51,300,000
7.58
51,300,000
7.58
57,532,500
8.50
28,800,000
4.26
27,442,500
4.06
1,290,000
0.19
13,784,400
2.04
8,400,000
1.24
5,234,400
0.77
150,000
0.02
13,000,000
1.92
11,432,000
1.69
7,200,000
1.06
5,430,000
0.80
4,938,900
0.73
4,266,300
0.63
4,030,000
0.60
487,616,600 72.06
77,286,600 11.42
46,517,600
6.87
30,769,000
4.55
111,796,800 16.52
676,700,000 100.00
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4.2.

การคานวณขนาดของรายการ

4.2.1. รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
การรั บโอนกิ จการทัง้ หมดของ T-Holding เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ประเภทที่ 1 ตาม
ประกาศการเปิ ดเผยข้ อมูลการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ต่า
กว่าร้ อยละ 100 ซึ่งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดโดยใช้ มูลค่าสูงสุดที่คานวณได้ จากหลักเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่ง โดยอ้ างอิงจากงบการเงินของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 63.09 จากการคานวณด้ วยเกณฑ์สงิ่ ตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึ ้น 6 เดือนก่อนหน้ า คานวณ
ด้ วยเกณฑ์ สิ่งตอบแทน เท่ากับ ร้ อยละ 36.65) บริ ษัท ฯ มีห น้ าที่ต้ องจัด ทาและเปิ ดเผยสารสนเทศการท า
รายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการ การคานวณขนาดของรายการที่จะได้ มาซึง่ สินทรัพย์ มีรายละเอียด
ดังนี ้
รายการที่
ได้ มา 6
เดือน
ย้ อนหลัง

รวมขนาด
รายการ

เกณฑ์ รายการ
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์

การคานวณ

ขนาด
รายการ
ครัง้ นี ้

1) มูลค่ าสินทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิ

(𝑁𝑇𝐴 ของเงินลงทุนใน 𝑇 − 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔
𝑥 สัดส่วนที่ได้ มาหรื อจาหน่ายไป)
𝑁𝑇𝐴 ของบริ ษัทฯ

4.73

4.06

8.79

(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของเงินลงทุนใน 𝑇 − 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔
𝑥 สัดส่วนที่ซื ้อหรื อขาย)
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ

34.70

0.00

34.70

มูลค่ารายการที่จ่ายหรื อได้ รับ
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

26.44

36.65

63.09

12.78

0.00

12.78

2) กาไรสุทธิจาก
การดาเนินงาน

3) มูลค่ ารวมของ
สิ่งตอบแทน
4) มูลค่ าหุ้นที่
บริษัทจด
ทะเบียนออก
เพื่อชาระค่ า
สินทรัพย์

จานวนหุ้นที่บริ ษัทออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วของบริ ษัท
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หมายเหตุ การคานวณขนาดรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ 6 เดือนย้ อนหลัง ด้ วยเกณฑ์ มูลค่ าสิ่งตอบแทน
รายละเอียด
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
1. สิทธิการเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้ างและบริ หารอาคารจอดรถโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
2. จ่ายเงินลงทุนในบริ ษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
3. จ่ายเงินลงทุนในบริ ษัท เอสอาร์ คอมเมอร์ เชียล โฮลดิ ้ง จากัด
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
4. จ่ายเงินลงทุนในบริ ษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด
ในสัดส่วนร้ อยละ 80
รวมรายการได้ มาย้ อนหลัง 6 เดือน

ขนาด
รายการ
(ร้ อยละ)
29.38
0.56
6.11
0.60
36.65

4.2.2. รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการซือ้ และรั บโอนกิ จการทัง้ หมดของ T-Holding และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระเป็ น
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดเข้
้
าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนายต่อโชค เล้ าลือชัย กรรมการและผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ T-Holding นันเป็
้ น
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัท (เทียบเท่ากับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ) อันเนื่องมาจาก
การรับโอนกิจการทังหมด
้
โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.03 ของ NTA ของบริ ษัทฯ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2560 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของ NTA ของบริ ษัทฯ จึงต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและจัดทารายงานการ
เปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในการขออนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ จะแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ปรึ กษาทางการเงินได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวด้ วย
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NTA ของบริษัทฯ และ T ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ปรากฏดังนี ้
งบการเงินของบริษัทฯ
(ล้ านบาท)
(สอบทานแล้ ว)

งบการเงินของ T
(ล้ านบาท)
(โดยฝ่ ายจัดการ)

1,185.43

101.59

หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน

(1.02)

-

หัก : สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

(42.86)

-

หัก : หนี ้สินรวม

(290.86)

(51.49)

หัก : ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(4.10)

-

สินทรัพย์ ท่ มี ีตวั ตนสุทธิ (NTA)

846.59

50.10

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
สินทรัพย์รวม

หมายเหตุ: 1) T-Holding ไม่ได้ มีการจัดทางบการเงินรวมที่สะท้ อนผลประกอบการจาก T
2) ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ T-Holding คือเงินลงทุนในกิจการ T ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ที่ T-Holding ถือ
หุ้นร้ อยละ 99.99

5.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี ะได้ มา

ภายหลังจากเงื่อนไขในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อและรับโอนกิจการ รวมถึง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ มีมติอนุมัติการทารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ จะซือ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ T-Holding ได้ แก่ ทรั พย์ สิน
หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดทังหมดจาก
้
T-Holding ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
และหมายรวมถึงหุ้นสามัญ
จานวน 59,998 หุ้นของ T (คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
T) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
5.1.

รายละเอียดของ T

5.1.1. ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
29 กรกฎาคม 2531
1) ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของ
ของไหลในระบบท่อ
2) ตัวแทนจัดจาหน่าย และให้ บริ การ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ควบคุม
และวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ
ที่ตงั ้ สานักงาน
เลขที่ 14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุม วิท ตาบลเนิน พระ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
6,000,000 บาท
จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้ ว 60,000 หุ้น
มูลค่ าที่ตราไว้
100 บาท ต่อหุ้น
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท
ประเภทธุรกิจ
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5.1.2. คณะกรรมการ T มีดังนี ้
รายชื่อกรรมการ T

ตาแหน่ ง

1. นายชัชวาล

เจตจานงกิจ

กรรมการ

2. นายต่อโชค

เล้ าลือชัย

กรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม: กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

5.1.3. ผู้ถอื หุ้น T ตามบัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ปรากฏดังนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น T

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด

จานวนหุ้น

1. บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด

59,998

100.00

2. นายต่อโชค

เล้ าลือชัย

1

0.00

3. นายชัชวาล

เจตจานงกิจ

1

0.00

60,000

100.00

รวมจานวนหุ้น
5.1.4. ข้ อมูลสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ T
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ปี 2559
ตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)

12.19
35.11

14.88
22.33

15.86
46.62

17.78
34.41

2.14

3.57

3.43

2.83

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

49.78

50.49

87.25

73.73

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

15.40

15.33

18.24

16.80

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

27.98

23.59

29.29

27.82

รวมสินทรัพย์

77.75

74.08

116.54

101.55

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนื ้อื่น

29.54

40.29

46.81

24.26

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

35.19

46.98

66.47

45.69

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

24.93

12.86

10.02

8.25

60.12

59.84

76.49

53.94

สินค้ าคงเหลือ

หนีส้ นิ

รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ปี 2559
ตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)

6.00

6.00

6.00

6.00

กาไรสะสม

11.63

8.24

34.05

41.61

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

17.63

14.24

40.05

50.06

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

77.75

74.08

116.54

101.55

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการขายและบริ การ
ต้ นทุนขายและบริ การ
กาไรขันต้
้ น

สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ปี 2559
ตรวจสอบ

สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)

133.09
107.64
25.45

199.57
150.30
49.27

254.83
188.40
66.43

82.15
55.15
27.00

1.63

1.03

4.80

0.46

ค่าใช้ จ่ายในการขายและ บริ การ

23.21

38.87

37.51

17.18

ต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้

1.50

4.86

7.90

2.72

กาไรสาหรับงวด

2.37

6.57

25.81

7.56

รายได้ อื่น

5.2.

รายละเอียดของกลุ่มบริ ษัท SR หลังจากการรั บโอนกิจการทัง้ หมด และ T กลายเป็ นบริ ษัท
ย่ อยของ SR

ภายหลังการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding แล้ ว บริ ษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจเดิม คือ
เป็ นผู้ให้ บริ การออกแบบและก่อสร้ างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ และระบบปั๊ มอุตสาหกรรม โดยที่ T
จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และดาเนินธุรกิจออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของ
ของไหลในระบบท่อ ทังนี
้ ้ การบริ หารงานใน T บริ ษัทฯ จะแต่งตังผู
้ ้ บริ หารชุดเดิมให้ ดาเนินธุรกิจต่อไป และจะ
เป็ นผู้สนับสนุน ธุ รกิ จ ในด้ านต่างๆ ให้ แก่ T อาทิ ด้ านการเงิ น ด้ า นบุค คลากร หรื อ ด้ า นอื่ นๆ เพื่ อก่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดในการดาเนินธุรกิจ ของกลุม่ บริ ษัท พร้ อมกันนี ้หลังจากที่ซื ้อและรับโอนกิจการแล้ ว บริ ษัทฯ จะ
แต่งตังนายต่
้
อโชค เล้ าลือชัย ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้บริ หารใน T มาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ หารใน SR
เพิ่มเติม 1 ตาแหน่ง (ซึ่งเทียบเท่าผู้บริ หาร) และกรรมการบริ หารความเสี่ยง นอกจากนี ้มีมติแต่งตัง้ กรรมการ
ผู้แทนของบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นกรรมการของ T เพิ่มเติม 3 ตาแหน่ง โดยการบริ หารของ T ยังคงเป็ นการบริ หารงาน
โดยนายต่อโชค เล้ าลือชัย และ นายชัชวาล เจตจานงกิจ ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หาร SR
ดังนัน้ หลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ จะมีกรรมการบริ หารและ T จะมีกรรมการบริ ษัทชุดใหม่ ดังนี ้
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กรรมการบริ หารชุดใหม่ของบริ ษัทฯ

ชื่อ- สกุล
1. นายเกียรติ
วิมลเฉลา
2. นางวัชราภรณ์
วิมลเฉลา
3. นางวัชรี
อัตถากร
4. นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์
5. นายนพฤทธิ
ภูมิตระกูล
6. นายโกศล
สมบัติศิริ
7. นายวราวุฒิ
ไวสาลี
8. นายต่อโชค
เล้ าลือชัย



1.
2.
3.
4.
5.

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร (เพิ่มเติม)

กรรมการบริษัทชุดใหม่ของ T

นายต่อโชค
นายชัชวาล
นางวัชรี
นางอุดมพร
นายนพฤทธิ

ชื่อ- สกุล
เล้ าลือชัย
เจตจานงกิจ
อัตถากร
จิระนภากุลวัฒน์
ภูมิตระกูล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (เพิ่มเติม)
กรรมการ (เพิ่มเติม)
กรรมการ (เพิ่มเติม)

ทั ง้ นี ้ เทคโทรนิ ค จะด าเนิ น การแก้ ไขจ านวน และชื่ อ กรรมการผู้ มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อผู ก พั น
เทคโทรนิค เป็ นดังต่อไปนี ้
“นางวัชรี อัตถากร หรื อนางอุดมพร จิ ระนภากุลวัฒน์ หรื อนายนพฤทธิ ภูมิตระกูล ลงลายมื อชื ่อร่ วมกับ นายต่อ
โชค เล้าลือชัย หรื อนายชัชวาล เจตจานงกิ จ รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท ”
ทังนี
้ ้ ข้ อความ (wordings) เกี่ยวกับกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน เทคโทรนิค ข้ างต้ นอาจมีการแก้ ไข
ตามที่นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์เห็นสมควร
หมายเหตุ ให้ การแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งของบริษัทเพิม่ เติมนี ้ มีผล
ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง รวมทังอนุ
้ มตั ิ
เรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมดเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว
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6.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
6.1.

บริ ษัทฯ จะซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding เป็ นมูลค่า 313,450,000 บาท และจะชาระ
ค่ า ตอบแทนการโอนกิ จ การ ด้ วยเงิ น สดจ านวน 45,000,000 บาท และส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน
268,450,000 บาท นัน้ บริ ษัทฯ จะชาระด้ วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 76,700,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึ่งจานวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการนั น้
คิดเป็ นร้ อยละ 12.78 ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยการกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ ที่ 3.50 บาทต่อหุ้นนัน้ ซึง่ เป็ นการเสนอขายที่ไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาด ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด
ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการดังกล่าว เป็ นกรณี
ที่มีราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไว้ อย่างชัดเจน โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และจะต้ องได้ รับการอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
ชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการจาก T-Holding อีกด้ วย

6.2.

การกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น บริ ษัทฯ ใช้ หลักเกณฑ์การกาหนด
ราคาโดยอ้ างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดย
มีสมมุติฐานที่สาคัญได้ แก่ ผลการดาเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้ และกาไรใน
อนาคต เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ เกณฑ์ ที่บ ริ ษั ทฯ ใช้ ใ นการก าหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ทฯ ที่ จะออกให้ กับ
T-Holding นัน้ พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เฉลี่ยในช่วง 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อขออนุมตั ิให้
บริ ษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02
บาทต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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7.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
บริ ษัทฯ ได้ รับโอนสินทรัพย์ (ซึง่ รวมถึงหุ้นสามัญของ T) และหนี ้สิ ้นทังหมดของ
้
T-Holding ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีรายละเอียด ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธ.ค.59
เงินสด

10,000

หุ้นสามัญของ T จานวน 60,000 หุ้น
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

8.

9.

บาท
6,000,000
61,650

แหล่ งที่มาของเงินทุนและวิธีการชาระสิ่งตอบแทน
1)

เงินสด 45,000,000 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในกิจการและ/หรื อเงินที่ได้ รับจากการระดมทุน IPO

2)

การออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ
3.50 บาทจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน T-Holding

ลักษณะขอบเขตของส่ วนได้ เสีย
9.1.

กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ เสียในการทารายการ
ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในการทารายการ

9.2.

ผู้ถอื หุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
รายชื่อ

การดารงตาแหน่ ง
ใน T-Holding

การดารงตาแหน่ ง
ใน T

1.นายต่อโชค

เล้ าลือชัย

 กรรมการ

 กรรมการ
 กรรมการผู้จดั การ

2. นายชัชวาล

เจตจานงกิจ

 กรรมการ

 กรรมการ
 ผู้จดั การทัว่ ไป

รวม

จานวนหุ้นของ SR
ก่ อนการเข้ าทา
รายการ (หุ้น)
497,600
89,000
586,600

ทังนี
้ ้ ภายหลังการทารายการนายต่อโชค เล้ าลือชัย เป็ นบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัท
ซึง่ เป็ นตาแหน่งที่เทียบเท่ากับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
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10.

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ

ภายหลังการเข้ าทารายการ T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัท SR (ถือหุ้นโดยบริ ษัทฯ ในอัตราร้ อยละ
99.99) โดยบริ ษัทฯ คาดว่าบริ ษัทย่อยจะเพิ่มศักยภายในการประกอบธุรกิจให้ กบั กลุม่ บริ ษัท SR และก่อให้ เกิดการสร้ าง
เสริ มประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) โดยสรุป ได้ ดงั นี ้
10.1.

ช่ ว ยเสริ ม สร้ างการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ น้ ( Competitive
Advantage) ให้ แก่ ทงั ้ สองบริษัท

1)

ขยายสายงานการให้บริ การ และการขายผลิ ตภัณฑ์ (Product and Service Line Extension) ให้แก่
กลุ่มบริ ษัท ในกลุ่มธุรกิ จการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบปั๊ มอุตสาหกรรม
เนื่องจาก T เป็ นบริ ษัทที่มีความชานาญการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตรา
การไหลของของไหลในระบบท่อ เช่น นา้ มันเชือ้ เพลิง ปิ โตรเคมี น ้ามันดิบ LPG เป็ นต้ น และเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดอัตราการไหล และควบคุมให้ แก่แบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลก
และเป็ นที่นิยมใช้ ในอุตสาหกรรม มีกลุม่ ลูกค้ าสาคัญโดยเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจพลังงานเชื ้อเพลิง โรงกลัน่
น ้ามัน โรงไฟฟ้ า รวมไปถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจังหวัดระยอง และ
กรุงเทพมหานคร โดย T มีบคุ คลากรและผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ดาเนินงานมากกว่า 25 ปี นับได้ ว่า
เป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของ
ของไหล (Flow Specialist) ได้ รับความไว้ วางใจจากกลุม่ ลูกค้ าให้ เป็ นผู้ออกแบบระบบควบคุมและวัด
อัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ อาทิกลุม่ ปตท. กลุม่ ไทยออยล์ กลุม่ บางจาก กลุม่ เอสซีจี เป็ น
ต้ น
ดังนัน้ ภายหลังการซื ้อและรับโอน T มาเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัทจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มี
ผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การที่ครบวงจรมากยิ่งขึ ้นในการเป็ นผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและ
วัดอัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทังเป็
้ นผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้ วย เดิม
บริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั ระบบท่อส่งก๊ าซแรงดันสู งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
รวมไปถึงระบบปั๊ มอุตสาหกรรม

2)

การให้บริ การมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งส่งผลให้เกิ ดความได้เปรี ยบและความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม และทาให้สามารถรับงานโครงการทีม่ ี ขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจรมากยิ่ งขึ้น
หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ บริ ษัท SR ซึ่ง T จะได้ รับ
ประโยชน์จากการมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้สนับสนุนทางด้ านการเงิน บุคคลากร เป็ นต้ น T สามารถรับงาน
โครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ ้น ที่ผ่านมา T จะมีความชานาญทางด้ านสถานีวดั
และการควบคุมของไหล แต่จะไม่ได้ รับงานปั๊ มหรื องานท่อ จึงต้ องเจรจากับเจ้ าของโครงการเพื่อขอรับ
งานสถานีวดั และการควบคุมของไหลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปั จจัยทางด้ านการเงิน และบุคคลากร
หลังจากการทารายการแล้ วทาให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวดั และการควบคุมของได้ อย่าง
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รวดเร็ วและรับรู้รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากจะได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เองยัง
สามารถขายผลิตภัณฑ์ในโครงการใหญ่ๆ ได้ เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
3)

บริ ษัทฯ สามารถเพิ่ มโอกาสในการเปิ ดรับโครงการที ่มีขนาดเล็กสาหรับธุรกิ จการสร้ างสถานี วดั ก๊ าซ
(Gas Metering)
เนื่องจากปกติแล้ ว บริ ษัทฯ รับงานโครงการสร้ างสถานีวดั ก๊ าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ขึ ้นไป ซึ่งไม่ได้ รับงานโครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ าน
บุคคลากร และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร แต่หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะวางกลยุทธ์ ให้ T
เข้ าไปรับงานโครงการขนาดเล็กได้ เนื่องจากมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารน้ อยกว่าบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะ
เป็ นผู้สนับสนุนงานทางด้ านเทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้ แก่บคุ คลากรของ T

10.2.

การบรูณาการองค์ ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้ บริการ

เนื่องจากบริ ษัทฯ และ T มีความรู้และความชานาญ (know-how) เกี่ยวกับการติดตังสถานี
้
วดั และวาง
ระบบในด้ านที่แตกต่างกัน ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน ทังนี
้ ้ความชานาญด้ านการออกแบบ
สถานีวดั ของ T ทาให้ T สามารถคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดนาเสนอในตลาดมา
ก่อน และ T ยังสามารถ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปลีย่ นดัดแปลง ซึง่ สามารถตอบสนองกับความต้ องการ
และสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ ามากขึ ้นกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น การติดตังสถานี
้
วดั ของไหลโดยไม่กระทบต่อ
กระบวนการผลิต การนาเครื่ องวัดอัตราการไหลของก๊ าซมาประยุ กต์ใช้ ในการควบคุมเครื่ องปั๊ มผลเพื่อควบคุม
การใช้ กาลังไฟฟ้ า (Energy Saving and Air Loss Protection ในโรงงานอุตสาหกรรม (Utilities Management)
10.3.

เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการเป็ นผู้ น าด้ า นการออกแบบ และติ ด ตั ง้ สถานี วั ด ในพื น้ ที่ เขตพื น้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC)

จากการที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มและกระตุ้นการลงทุนในพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก
หรื ออีสเทิร์นซีบอร์ ดถือเป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ การลงทุนและเป็ นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชันน
้ าของประเทศ อาทิ
ปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัท และ T มีฐานลูกค้ าอยู่ในเขต
พื ้นที่พิเศษดังกล่าวจานวนหนึ่งโดยเฉพาะ T ซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้ าในเขต
ดัง กล่า วโดยเฉพาะ ภายหลังจากการเข้ า ทารายการแล้ ว จะท าให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท มี ฐ านลูก ค้ าในเขตพื น้ ที่ ภาค
ตะวันออกมากยิ่งขึ ้น และเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการเป็ นผู้นาการออกแบบ และติดตังงานสถานี
้
วดั และควบคุม
การไหลที่ครอบคลุมก๊ าซแรงดันสูงและของไหล เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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10.4.

บริษัทฯ มีรายได้ และสถานะทางการเงินที่แข่ งแกร่ งขึน้

ภายหลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัด ทางบการเงิ นรวม (Consolidated Financial
Statement) ซึง่ จะต้ องรวมผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสัญญาการโอนกิจการ บริ ษัทฯ จะ
รับโอน T มาเป็ นบริ ษัทย่อยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ผลประกอบการประจางวดปี 2559 ของ T มีรายได้ จาการขายและให้ บริ การจานวน 254.83 ล้ าน
บาท และมีกาไรสุทธิ 25.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 10.13 อีกทังยั
้ งมีอตั ราหนี ้สินต่อส่วนของ
ทุน 0.66 เท่า
11.

เงื่อนไขการเข้ าทารายการ

รายการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding จัดเป็ นการได้ มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเป็ นรายการเกี่ยวโยงของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกัน
บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิ
การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และจัดทารายงานการเปิ ดเผย
สารสนเทศของรายการ ทังนี
้ ้ ในการขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะต้ องแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวด้ วย
นอกจากนี ้ การรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding ยังต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่สาคัญ ของสัญญาโอนกิจการ
ทังหมด
้
ระหว่างบริ ษัทฯ และ T-Holding (“สัญญาโอนกิจการทัง้ หมด”) และสัญญาตกลงกระทาการระหว่างบริ ษัทฯ
นายต่อโชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ (“สัญญาตกลงกระทาการ”)
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สรุปสาระสาคัญของสัญญาโอนกิจการทังหมดระหว่
้
างบริ ษัทฯ (“ผู้รับโอน”) และ T-Holding (“ผู้โอน”) มีดงั นี ้
วันโอนกิจการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

กิจการทัง้ หมด

ทรัพย์สนิ และหนี ้สินทังหมดของผู
้
้ โอน ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ซึง่ รวมถึงหุ้นสามัญของบริ ษัท เทคโทรนิค จากัด จานวน 59,998 หุ้น เลขหมายของ
หุ้น เลขที่ 1-59998

จานวน วิธีการ และ
ระยะเวลาในการชาระ
ค่ าตอบแทนการโอนกิจการ
ทัง้ หมด

จานวนค่ าตอบแทน
(บาท)

: 313,450,000 บาท (สามร้ อยสิบสามล้ านสี่แสนห้ า
หมื่นบาทถ้ วน)

วิธีการชาระ

: (1) เงินสด จานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้ าล้ าน
บาทถ้ วน)
โดยผู้ รั บ โอนจะช าระให้ แก่ ผ้ ู โอนตามจ านวน
หลังจากที่หกั จานวนหนีส้ ินที่ผ้ ูรับโอนได้ รับโอนมา
จากผู้โอนดังกล่าวออกแล้ ว
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท สยามราช จากัด
(มหาชน) จานวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหก
ล้ านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ใน
ราคาหุ้นละ 3.50 บาท คิดเป็ นมูลค่าจานวน
268,450,000 บาท (สองร้ อยหกสิบแปดล้ านสี่
แสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงให้ ผู้รับโอนจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนจานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้โอนโดยตรง2
และโดยให้ ถือ ว่า การจัดสรรหุ้นดังกล่าวเป็ นการ
ชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการในส่วนหุ้น เพิ่มทุน
ทังหมดให้
้
แก่ผ้ โู อนแล้ ว

ระยะเวลาในการ
ชาระ

2

: ณ วันโอนกิจการ หรื อ ภายใน 30 วันหลังจากวันโอน
กิจการ

จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้โอนจะได้ รับ จะระบุในหลักฐานการชาระค่าตอบแทน (ใบเสร็ จ)
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เงื่อนไขการบังคับใช้ สัญญา
ต่ อผู้รับโอน

ให้ สทิ ธิและหน้ าที่ของผู้รับโอนตามสัญญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นของผู้รับโอน มีมติอนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมดจากผู
้
้ โอน
ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน มีมติไม่อนุมตั ิรับโอนกิจการทังหมด
้
จากผู้โอน ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่ผ้ โู อนไม่มีสิทธิ์ เรี ยกร้ องค่าเสียหาย
หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ต่อผู้รับโอน

การดาเนินการโอนกิจการ
ทัง้ หมด

1. วันโอนกิจการ
เว้ น แต่จ ะกาหนดเป็ นประการอื่น เป็ นการเฉพาะในสัญญาฉบับ นี ้ ในวัน โอน
กิจการ ผู้โอนจะดาเนินการโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับโอน โดยการ
(ก) ส่งมอบตราสารการโอนหุ้นของเทคโทรนิคให้ แก่ผ้ รู ั บโอน ที่ลงลายมือชื่ อ
ของผู้โอนพร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) และพยาน โดยระบุชื่อผู้รับโอน
เป็ นผู้รับโอนหุ้นของเทคโทรนิค
(ข) ส่งมอบสาเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของเทคโทรนิคที่มกี ารบันทึกการโอนหุ้น
เทคโทรนิค พร้ อมทังรั
้ บรองความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ของเทคโทรนิค
(ค) ส่งมอบใบหุ้นใหม่ของเทคโทรนิค โดยระบุชื่อผู้รับโอน เป็ นผู้ถือหุ้นเทคโทร
นิคแทนใบหุ้นเดิม และส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้ ผ้ รู ับโอน
(ง) ดาเนินการให้ เทคโทรนิคยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงว่าผู้รับโอนเป็ นผู้ถือหุ้นของเทคโทรนิค
ในส่วนของหุ้นที่ได้ รับมาจากการโอนกิจการทังหมด
้
(จ) ส่งมอบสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของเทคโทรนิคซึ่งรับรอง
ความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจของเทคโทรนิค โดยมีมติอนุมตั ิเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้
(กก) การแต่งตังกรรมการใหม่
้
และแก้ ไขอานาจกรรมการ ตามที่ผ้ รู ับโอน
เสนอ
(ขข) เปลี่ ย นแปลงผู้ มี อ านาจในการสั่ง จ่ า ยเงิ น ในบัญ ชี ข องเทคโทร
นิคตามที่ผ้ รู ับโอนเสนอ
(ฉ) ดาเนินการให้ เทคโทรนิคยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ ไข
อ านาจกรรมการต่ อ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ ในสัญญา
(ช) ดาเนินการให้ เทคโทรนิคยื่นขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจในการสัง่ จ่ายเงินใน
บัญชีของเทคโทรนิคต่อธนาคารที่เกี่ยวข้ อง ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ใน

Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com

หน้ า 21 จาก 23

เอกสารแนบ 1
สัญญา
(ซ) ส่งมอบสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอน ซึ่งมีมติอนุมตั ิการโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับ
โอนตามข้ อกาหนดและเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ รวมถึงมติอนุมัติ
การเลิกบริ ษัทของผู้โอน การแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชี การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนด้ วย
เว้ นแต่จะกาหนดเป็ นประการอื่นเป็ นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี ้ ในวันโอนกิจการ
ผู้รับโอนจะดาเนินการรับโอนกิจการทังหมดจากผู
้
้ โอน โดยการ
(ก) ชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่ผ้ โู อน ตามข้ อ 4 ของสัญญา
นี ้ และส่งมอบหลักฐานการชาระค่าตอบแทนดังกล่าว
(ข) ส่ง มอบส าเนารายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน ซึง่ มีมติอนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมดจากผู
้
้
โอนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
2. ค่าใช้ จ่ายในการโอนกิจการ
ผู้โอนตกลงรั บ ผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรื อค่า ใช้ จ่ ายต่างๆ ที่เ กิ ดขึน้
เกี่ยวกับการโอนกิจการทังหมดภายใต้
้
สญ
ั ญานี ้ตามที่กฎหมายกาหนด (หากมี)

สรุปสาระสาคัญของสัญญาตกลงกระทาการ ระหว่างบริษัทฯ (“บริษัทฯ”) กับนายต่อโชค เล้ าลือชัย และนาย
ชัชวาล เจตจานงกิจ (“ผู้ถอื หุ้นรายใหม่ ของบริษัทฯ”) มีดงั นี ้
วันที่สัญญามีผลใช้ บังคับ

ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับนับแต่วนั ที่ห้ นุ เพิม่ ทุนของบริ ษัทฯ ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมด
้
ตามสัญญาโอน
กิจการทังหมด
้

ข้ อตกลงเกี่ยวกับการถือหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยผู้
ถือหุ้นรายใหม่ ของบริษัทฯ

ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงที่
จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up) หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ดังนี ้
(ก)

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาทังหมด
้
5 (ห้ า) ปี นับจากวันที่ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รายใหม่ (“ระยะเวลาการห้ ามขาย”)

(ข)

ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงว่า
จะไม่จาหน่าย จ่าย หรื อโอน หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ก่อภาระผูกพัน
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หรื อกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้ ห้ ุนเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ตกไปอยูก่ บั บุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กาหนด ดังต่อไปนี ้

ระยะเวลา

สัดส่ วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ห้าม
ขาย

วันแรกที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน จนถึงวันครบรอบปี ที่ 2

ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ

ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 2 จนถึง
วันครบรอบปี ที่ 3

ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ

ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 3 จนถึง
วันครบรอบปี ที่ 4

ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ

ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 4 จนถึง
วันครบรอบปี ที่ 5

ร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ

(ค)

12.

ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตก
ลงจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ออกใบ
หุ้นสาหรั บ หุ้น เพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ และส่งมอบใบหุ้นดังกล่าว
ทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ตกลงที่จะคืนใบหุ้นดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนที่ไม่ถูกจากัดการ
ห้ ามขายที่กาหนดในข้ อ (ข) ตามระยะเวลาที่กาหนด

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายการ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียและ/หรื อกรรมการที่เ ป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้ า
ร่วมประชุม มีมติอนุมตั ิการทารายการนี ้ เนื่องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่า การซื ้อและรับโอนสินทรัพย์ทงหมดของ
ั้
T-Holding
ซึ่งรวมถึงหุ้นของ T เป็ นจานวนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทัง้ หมด จะทาให้ เกิ ดการสร้ างเสริ มประโยชน์ร่วมกัน
(Synergy) เนื่องจาก T เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจด้ านการออกแบบและติดตังสถานี
้
วดั ของไหล
การทารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding และ T มีประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ฯ ตามที่กล่า วโดยละเอีย ดในข้ อ 10) นอกจากนี ้ การกาหนดราคาการรั บโอนกิ จการมูลค่า 313,450,000 บาท นัน้
เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่อ งจากในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การกาหนดราคาโดยอ้ างอิง
การประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมุติฐานที่สาคัญ ได้ แก่ ผลการ
ดาเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้ การชาระค่าตอบแทนการซื ้อและรับโอนส่วนหนึ่งด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ยังเป็ นการช่วย
รักษาสภาพคล่องของกิจการให้ มีกระแสเงินสดไปใช้ ในการขยายธุรกิจที่จะสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในอนาคต
และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อตอบแทนการรับโอนยังเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ผ้ บู ริ หารของ T ในการ
สร้ างผลประโยชน์ร่วมกันกับกลุม่ บริ ษัทอีกทางด้ วย
13.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ข้ างต้ น

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงขอเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
(เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ” หรื อ “SR”) ครัง้ ที่ 8/2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ของ
บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (“T-Holding”) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.50 บาท คิดเป็ นมูลค่า 268,450,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบแทนการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
จาก T-Holding ได้ แก่ ทรัพย์สนิ หนี ้สิน สิทธิ์ หน้ าที่และความรับผิดชอบทังหมด
้
ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ
วันโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ซึง่ รวมถึง หุ้นสามัญของ บริ ษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”) ซึง่ T เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้น
โดย T-Holding จานวน 59,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชาระแล้ วของเทคโทรนิค ด้ วย
วิธีการโอนกิ จการทังหมด
้
(Entire Business Transfer: EBT) (รวมเรี ยกว่า “กิจการทัง้ หมดของ T-Holding”) โดย
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding มีมลู ค่าเท่ากับ 313,450,000 บาท บริ ษัทฯ แบ่งชาระค่าตอบแทนเป็ น
เงินสดจานวน 45,000,000 บาทให้ แก่ T-Holding และชาระเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR จานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของ T-Holding1 ทังนี
้ ้ การเสนอขายหุ้นสามัญ SR จานวน 76,700,000 หุ้น มีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่ง
เป็ นการเสนอขายที่ไม่ มีสว่ นลดจากราคาตลาด ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด จะต้ องได้ รับการอนุญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต. และจะต้ องได้ รับความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้มา
ประชุมและมีสทิ ธิ์ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครัง้ ที่ 2/2560
แม้ วา่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ซื ้อและ
รับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding รวมถึงการเข้ าทาสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
สัญญาตกลงกระทาการ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับการท ารายการแล้ ว การเข้ า ท ารายการที่เ กี่ ย วข้ องดังกล่า วจะเกิ ดขึน้ ได้ โดยเงื่ อ นไข (Condition
Precedent) ดังต่อไปนี ้

1

(ก)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทังอนุ
้ มตั ิเรื่ อง
ต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

(ข)

คุณต่อโชค เล้ าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจานงกิ จ ลงนามในสัญญาตกลงกระทาการกับบริ ษัท ฯ
เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ ามขาย (Lock-up) โดยได้ลงนามในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรี ยบร้ อยแล้ ว

กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) จะเกิดขึน้ ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึ ้นอยู่กบั ความ
สมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) ซึง่ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้
อนุมตั เิ รื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
T-Holding จะโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ และจด
ทะเบียนเลิกบริ ษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้ การชาระบัญชีของ T-Holding ทรัพย์สินทังหมดที
้
่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ THolding จะถูกโอนคืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ซึง่ ในกรณีนี ้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะถูกโอนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ THolding ดังนัน้ เพื่ อเป็ นการลดขัน้ ตอนดังกล่าว T-Holding จึงกาหนดในสัญญาโอนกิจการทังหมดเกี
้
่ยวกับวิธีการชาระ
ค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ บริ ษัทฯ ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นเงินสดให้ แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่ม
ทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง
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(ค)

ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการกระทาใดๆ เกิดขึ ้นหรื อถูกทาให้ เกิดขึ ้นหรื อมีเหตุอนั
ควรคาดได้ วา่ จะเกิดขึ ้น ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ T หรื อขัดขวางการ
ทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนกิ จการทังหมด
้
โดยกาหนดการและการชาระราคาโอน
กิจการทัง้ หมดเป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ง)

ไม่มีกฎหมายที่ใช้ บงั คับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรื ออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึง่ ห้ ามมิให้ มีการโอนกิจการทังหมด
้

(จ)

ไม่มีการฟ้ องร้ องหรื อดาเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรื อ T จะเป็ นโจทก์หรื อจาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผล
ต่อความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทังหมดตามสั
้
ญญาโอนกิจการทังหมด
้
รวมทังไม่
้ มีการดาเนินการ
ทางกฎหมาย หรื อการดาเนินการโดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้ แย้ งการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา
โอนกิจการทังหมด
้

(ฉ)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ T-Holding มีมติอนุมตั ิในเรื่ องการโอน
กิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ รวมถึง การเข้ าทาสัญญาโอนกิจการ และดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ การโอน
กิจการทังหมดเสร็
้
จสิ ้นสมบูรณ์ เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ช)

T-Holding ดาเนินการให้ คณะกรรมการของ T มีมติเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นของ T ในวันโอนกิจการ เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงกรรมการและอานาจกรรมการผู้มีอานาจของ T ตามที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อจากบริ ษัทฯ เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ซ)

เทคโทรนิ ค โฮลดิ ง้ ด าเนิ น การให้ เทคโทรนิ ค ขอความยิ น ยอมจากผู้ ให้ สิ น เชื่ อ ในการโอนหุ้ น
เทคโทรนิค ให้ แก่บริ ษัทฯ และยกเว้ นมิให้ เหตุดงั กล่าวเป็ นการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่ เทคโทรนิค มีกบั ผู้ให้
สินเชื่อ และส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการให้ ความยินยอมของธนาคารให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อตรวจสอบ
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด มีข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1.

รายละเอียดการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นเสนอขายที่ออก
ใหม่ และราคาตลาด
1.1.

รายละเอียดของการเสนอขาย

บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding เพื่อเป็ นการตอบแทนการซื ้อ
และรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR แล้ ว ผู้ถือหุ้นเดิมของ
T-Holding จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นใน SR เป็ นจานวนรวมกันเท่ากับร้ อยละ 11.33 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
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ภายหลังจากที่ T-Holding โอนกิจการทังหมดให้
้
กบั บริ ษัทฯ แล้ ว T-Holding จะจดทะเบียนเลิกกิจการ
กับ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ภายในปี 2560 และด าเนิ น การแจกจ่ า ยทรั พ ย์ สิ น ตาม
กระบวนการชาระบัญชี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป ส่วน T-Holding จะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ คุณต่อโชค เล้ า
ลือชัย และคุณชัชวาล เจตจานงกิจ จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใน T ต่อไป
ตารางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ SR ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นของ T-Holding

ผู้ถอื หุ้น T-Holding

จานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
จานวนหุ้น
ร้ อยละจานวนหุ้น ทุนของ SR ที่ได้ รับ
T-Holding
ของ T-Holding
จัดสรร (หุ้น)
(หุ้น)

1 นายต่อโชค เล้ าลือชัย

36,000

60.00

46,020,000

2 นายชัชวาล เจตจานงกิจ

23,999

39.998

30,680,000

3 นางวรรณี เจตจานงกิจ

1
60,000

0.002

-

100.00

76,700,000

รวม

หมายเหตุ: นางวรรณี เจตจานงกิจ เป็ นคูส่ มรสของนายชัชวาล เจตจานงกิจ

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
THolding เป็ นการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง ”) เนื่องจากนายต่อโชค เล้ าลือชัย กรรมการและผู้ถือหุ้น
ปั จจุบนั ของ T-Holding นัน้ เป็ นบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัท อันเนื่องมาจากการ
รับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ต่อไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.03 (ข้ อมูลเพิ่มเติม บริ ษัทฯ
แจ้ งในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ในการซื ้อและรับโอนกิจการ
ทังหมดของ
้
T-Holding) โดยมีความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ ดังนี ้
T-Holding
ผู้รายชื่อผู้ท่ มี ีความสัมพันธ์
1
2

นายต่อโชค เล้ าลือชัย
นายชัชวาล เจตจานงกิจ

T

สัดส่ วน
ดารงตาแหน่ ง
การถือหุ้น
ดารงตาแหน่ ง
(ร้ อยละ)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
60.00
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
40.00
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม

หมายเหตุ:
1) T เป็ น บริษัทย่อย ของ T-Holding
2) หลังการโอนกิจการทัง้ หมด T จะเป็ นบริ ษัทย่อยของ SR โดยนายต่อโชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ จะยังคง
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ T ต่อไป
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1.2.

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

บริ ษัทฯ กาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน SR ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท จานวน 76,700,000 หุ้น ราคา
เสนอขายอ้ างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น SR ด้ วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Model) โดยมีสมมติฐานที่สาคัญ เช่น แผนธุรกิจ ผลการดาเนินงาน ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต
หาก ณ วันที่ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ได้รบั การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้น
ดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญ หรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุ้นทีม่ กี ารซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกทีม่ กี าร
เสนอขายหุ้น) บริษัทฯ จะห้ามผูถ้ อื หุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ไม่ให้นาหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ดังกล่าวออก
ขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือนให้ผถู้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ สามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อย
ละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขาย
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up)
หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(ก) ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาทังหมด
้
5 (ห้ า) ปี นับจากวันที่ห้ นุ เพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ (“ระยะเวลาการห้ ามขาย”)
(ข) ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงว่า จะไม่จาหน่าย จ่าย หรื อโอน หุ้น
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ก่อภาระผูกพันหรื อกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้ ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ตกไปอยูก่ บั บุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กาหนด ดังต่อไปนี ้

ระยะเวลา

สัดส่ วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ห้ามขาย

วันแรกที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
เพิ่มทุน จนถึงวันครบรอบปี ที่ 2
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 2 จนถึง
วันครบรอบปี ที่ 3

ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 3 จนถึง
วันครบรอบปี ที่ 4

ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 4 จนถึง

ร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
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ระยะเวลา

สัดส่ วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ห้ามขาย

วันครบรอบปี ที่ 5
(ค) ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงจะดาเนินการให้ นายทะเบียน

หลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษัทฯ ออกใบหุ้น สาหรั บหุ้น เพิ่ มทุน ของบริ ษัท ฯ และส่ง มอบใบหุ้น ดังกล่าว
ทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ตกลงที่จะคืนใบหุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ
ตามสัดส่วนที่ไม่ถกู จากัดการห้ ามขายที่กาหนดในข้ อ (ข) ตามระยะเวลาที่กาหนด
1.3.

การกาหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื ้อขายถัวเฉลีย่ น ้าหนักของหุ้น SR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ อนุมตั ิเรื่ องการเสนอขายหุ้นดังกล่าว คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 18 กรกฎาคม
2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
2.

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้ เงิน และรายละเอียดโครงการ
2.1.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้ เงิน

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ คือ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมด
้
ของ T-Holding โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท และจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของ T-Holding ภายหลังจากที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการทารายการดังกล่าวบริ ษัทฯ จะรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ซึ่งคือหุ้น
สามัญของ T จานวน 59,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 T มีสว่ นของสินทรัพย์และส่วนของหนี ้สิน ดังนี ้
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม

งบการเงินของ T (ล้ านบาท)
(โดยฝ่ ายจัดการ)
103.56
58.49

หมายเหตุ: T-Holding ไม่ได้ มีการจัดทางบการเงินรวมที่สะท้ อนผลประกอบการจาก T ผลประกอบการและสถานะทางการเงินทาง
T-Holding คือเงินลงทุนในกิจการ T ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย ที่ T-Holding ถือหุ้นร้ อยละ 99.99

2.2.

รายละเอียดโครงการที่บริ ษัทฯ และหรื อบริ ษัทย่อยจะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ ในโครงการ

ทังนี
้ ้ ภายหลังการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding แล้ ว บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ
99.99 ใน T ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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รายละเอียดของ T
1)

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ

วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้ สานักงาน
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้ ว
มูลค่ าที่ตราไว้
2)

29 กรกฎาคม 2531
1) ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของ
ไหลในระบบท่อ (Flow Specialist)
2) ตัวแทนจัดจาหน่าย และให้ บริ การ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ควบคุมและวัด
อัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ
14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขมุ วิท ตาบลเนินพระ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
6,000,000 บาท
60,000 หุ้น
100 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการของ T มีดงั นี ้

1.
2.

รายชื่อกรรมการ T
นายชัชวาล
เจตจานงกิจ
นายต่อโชค
เล้ าลือชัย

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม: กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

3)

ผู้ถือหุ้นของ T ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี ้

1.
2.
3.

4)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น T
บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด
นายต่อโชค
เล้ าลือชัย
นายชัชวาล
เจตจานงกิจ
รวมจานวนหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด

59,998
1
1
60,000

100.00
0.00
0.00
100.00

ข้ อมูลสรุปฐานะการเงินละผลการดาเนินงานของ T
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ปี 2559
ตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)

12.19
35.11

14.88
22.33

15.86
46.62

17.78
34.41

2.14

3.57

3.43

2.83

49.78

50.49

87.25

73.73
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งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ปี 2559
ตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

15.40

15.33

18.24

16.80

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

27.98

23.59

29.29

27.82

รวมสินทรัพย์

77.75

74.08

116.54

101.55

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนื ้อื่น

29.54

40.29

46.81

24.26

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

35.19

46.98

66.47

45.69

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

24.93

12.86

10.02

8.25

60.12

59.84

76.49

53.94

6.00

6.00

6.00

6.00

กาไรสะสม

11.63

8.24

34.05

41.61

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

17.63

14.24

40.05

50.06

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

77.75

74.08

116.54

101.55

หนีส้ นิ

รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการขายและบริ การ
ต้ นทุนขายและบริ การ
กาไรขันต้
้ น

สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ปี 2559
ตรวจสอบ

สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)

133.09
107.64
25.45

199.57
150.30
49.27

254.83
188.40
66.43

82.15
55.15
27.00

1.63

1.03

4.80

0.46

ค่าใช้ จ่ายในการขายและ บริ การ

23.21

38.87

37.51

17.18

ต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้

1.50

4.86

7.90

2.72

กาไรสาหรับงวด

2.37

6.57

25.81

7.56

รายได้ อื่น
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2.3.

โอกาสที่ จะสร้ างรายได้ ให้ กับ บริ ษั ท ฯ และผลกระทบที่ค าดว่า เกิ ด ขึน้ ในกรณี ที่ ไม่สามารถด าเนิ น
โครงการได้ สาเร็ จและความเสีย่ งจากการดาเนินการโครงการ

2.3.1. โอกาสที่จะสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ
เดิมบริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั ระบบท่อส่งก๊ าซแรงดันสูงและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงระบบปั๊ มอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ ภายหลังการรับโอนหุ้นของ T มาจากการซื ้อและรับ
โอนกิจการทังหมด
้
และ T เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัทแล้ ว T จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์
และการให้ บริ การที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ สาหรับการเป็ นผู้ออกแบบ และติดตังระบบควบคุ
้
มและวัด
อัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทังเป็
้ นผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้ องด้ วย
2.3.2. ผลกระทบที่ คาดว่า เกิ ด ขึน้ ในกรณี ที่ ไม่สามารถด าเนิ นโครงการได้ สาเร็ จและความเสี่ย งจากการ
ดาเนินการโครงการ
กรณีที่ T ไม่สามารถดาเนินการได้ ตามแผนที่คาดการณ์ ไว้ อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตรากาไร
ของบริ ษัทฯ ที่อาจจะลดลง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีความมัน่ ใจในศักยภาพของ T เนื่องจาก T เป็ น
บริ ษัทที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า อีกทังยั
้ งเป็ นธุรกิจที่มีความ
คล้ ายคลึงกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
2.4.

งบประมาณทัง้ หมดที่ คาดว่า จะใช้ ในเบือ้ งต้ น และงบประมาณทัง้ หมดที่ คาดว่าจะต้ องใช้ เพื่ อให้
โครงการสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ จะซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ 313,450,000 บาท โดย
บริ ษัทฯ จะแบ่งชาระค่าซือ้ และรั บโอนกิ จการทัง้ หมดดังกล่าวเป็ นเงิ นสด จานวน 45,000,000 บาทให้ แ ก่
T-Holding และส่วนที่เหลือจานวน 268,450,000 บาท บริ ษัทฯ จะชาระด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ห้ นุ ละ
3.50 บาท อย่างไรก็ตาม การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding โดยกระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
นัน้ บริ ษัทฯ เบื ้องต้ นคาดว่า ไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมประการใดที่ต้องใช้ เพิ่ม เพื่อให้ ดาเนินธุรกิจได้ อย่างเนื่อง
และสร้ างรายได้ ให้ กบั กลุม่ บริ ษัท
3.

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
3.1.
=
=

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย − ราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
3.02 − 3.08
3.02
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= -ร้ อยละ 1.66
การคานวณราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =





(จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว × ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย )+(จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ×ราคาเสอนขาย)
(จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว+จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน )

จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาเสนอขาย

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

600,000,000
76,700,000
3.02
3.50

หุ้น
หุ้น
บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น

(600,000,000 หุ้น × 3.02 )+(76,700,000 หุ้น ×3.50)
(600,000,000 หุ้น + 76,700,000 หุ้น)

= 3.07 บาทต่อหุ้น
การที่บริ ษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding นัน้ จะไม่สง่ ผลให้ เกิดการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลจากัดในครัง้ นี ้ เป็ นราคาเสนอขายที่สงู กว่าราคา
ตลาดร้ อยละ 15.89
3.2.
=

=
=
3.3.
=

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
จานวนหุ้นเพิ่มทุน
จานวนหุ้นเพิ่มทุน + จานวนหุ้นเพิ่มทุน

76,700,000 หุ้น
(600,000,000 หุ้น

+

76,700,000 หุ้น )

-ร้ อยละ 11.33
การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earing per Share Dilution)
กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย − กาไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย
กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

=

0.1240 − 0.1099
0.1240

=

-ร้ อยละ11.33
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การคานวณกาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังการเสนอขาย
อ้ างอิงกาไรสุทธิจากการดาเนินการ 4 ไตรมาสย้ อนหลังคือ ไตรมาส 2 ปี 2559 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2560
เป็ นจานวนเท่ากับ 74,387,000 บาท
ก่ อนการเสนอขาย
กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง (บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

600,000,000
0.1240

หลังการเสนอขาย
74,387,000
676,700,000
0.1099

3.4. ภายหลังการเข้ าทารายการ T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อย ในกลุม่ บริ ษัท (ถือหุ้นโดย SR ร้ อยละ 99.99)
คาดว่าบริ ษัทย่อยจะเพิ่มศักยภายในการประกอบธุรกิจให้ กบั กลุม่ SR และก่อให้ เกิดการสร้ างเสริ มประโยชน์
ร่วมกัน (Synergy) โดยสรุป ได้ ดงั นี ้
(1)

ช่ ว ยเสริ ม สร้ างการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ น้ ( Competitive
Advantage) ให้ แก่ ทงั ้ สองบริษัท
ก.

ขยายสายงานการให้บริ การ และการขายผลิ ตภัณฑ์ (Product and Service Line
Extension) ให้แก่กลุ่มบริ ษัท ในกลุ่มธุรกิ จการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบปั๊ ม
อุตสาหกรรม

เนื่องจาก T เป็ นบริ ษัทที่มีความชานาญด้ านการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัด
อัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ เช่น น ้ามันเชื ้อเพลิง ปิ โตรเคมี น ้ามันดิบ LPG เป็ นต้ น และเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดอัตราการไหล และควบคุมให้ แก่แบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลก
และเป็ นที่นิยมใช้ ในอุตสาหกรรม มีกลุม่ ลูกค้ าสาคัญโดยเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจพลังงานเชื ้อเพลิง โรงกลัน่
น ้ามัน โรงไฟฟ้ า รวมไปถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจังหวัดระยอง และ
กรุงเทพมหานคร โดย T ดาเนินงานมามากกว่า 30 ปี ซึง่ นับได้ วา่ เป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์และความ
มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหล (Flow Specialist) ได้ รับความ
ไว้ วางใจจากกลุม่ ลูกค้ าให้ เป็ นผู้ออกแบบระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ
อาทิ กลุม่ ปตท. กลุม่ ไทยออยล์ กลุม่ บางจาก กลุม่ เอสซีจี เป็ นต้ น
ดังนัน้ ภายหลังการรับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
T จะเป็ นบริ ษัท
ย่อยของกลุม่ บริ ษัทซึง่ จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การที่ครบวงจรมากยิ่งขึ ้นในการ
เป็ นผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทัง้
เป็ นผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้ วย ซึง่ แต่เดิมนัน้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้ างสถานี
วัดระบบท่อส่งก๊ าซแรงดันสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงระบบปั๊ มอุตสาหกรรม
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ข.

การให้บริ การมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งส่งผลให้เกิ ดความได้เปรี ยบและความสามารถในการ
แข่ งขันในอุตสาหกรรม และทาให้สามารถรับงานโครงการที ่มีขนาดใหญ่ ขึ้นและครบวงจร
มากยิ่ งขึ้น

หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มบริ ษัท ซึ่ง T จะได้ รับ
ประโยชน์จากการมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้สนับสนุนทางด้ านการเงิน บุคคลากร เป็ นต้ น นอกจากนัน้ T สามารถ
รับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ ้น ที่ผา่ นมา T จะมีความชานาญทางด้ านสถานี
วัดและการควบคุมของไหล แต่จะไม่ได้ รับงานปั๊ มหรื องานท่อ จึงต้ องเจรจากับเจ้ าของโครงการเพื่อ
ขอรับงานสถานีวัดและการควบคุมของไหลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปั จจัยทางด้ านการเงิน และ
บุคคลากร หลังจากการทารายการแล้ วทาให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวดั และการควบคุมของ
ไหลอย่างรวดเร็ วและรับรู้รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากจะได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัท
ฯ เองยังสามารถขายผลิตภัณฑ์ในโครงการใหญ่ๆ ได้ เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
ค.

บริ ษัทฯ สามารถเพิ่ มโอกาสในการเปิ ดรับโครงการที ่มีขนาดเล็กสาหรับธุรกิ จการสร้างสถานี
วัดก๊ าซ (Gas Metering)

ปกติแล้ ว บริ ษัทฯ รับงานโครงการสร้ างสถานีวดั ก๊ าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ ้นไป และ
ไม่ได้ รับงานโครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านบุคคลากร
และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร แต่หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะวางกลยุทธ์ ให้ T เข้ าไปรับ
งานโครงการขนาดเล็ กได้ เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารน้ อยกว่าบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะเป็ น
ผู้สนับสนุนงานทางด้ านเทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้ แก่บคุ คลากรของ T
(2)

การบูรณาการองค์ ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้ บริการ

เนื่องจากบริ ษัทฯ และ T มีความรู้และความชานาญ (know-how) เกี่ยวกับการติดตังสถานี
้
วดั และวาง
ระบบในด้ านที่แตกต่างกัน ทาให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน นอกจากนี ้ ความชานาญด้ านการ
ออกแบบสถานีวดั ของ T ทาให้ T สามารถคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดนาเสนอใน
ตลาดมาก่อน และ T ยังสามารถปรับปรุ งผลิตภัณฑ์โดยการปรั บเปลี่ยนดัดแปลง (Replacement Product of
Modify Product) ซึ่งสามารถตอบสนองกับความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจให้ ลกู ค้ ามากขึ ้นกว่าเดิม
ตัวอย่างเช่น การติดตังสถานี
้
วดั ของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การนาเครื่ องวัดอัตราการไหลของ
ก๊ าซมาประยุกต์ใช้ ในการควบคุมเครื่ องปั๊ มผลเพื่อควบคุมการใช้ กาลังไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม (Utilities
Management)
(3)

เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการเป็ นผู้ น าด้ า นการออกแบบ และติ ด ตั ง้ สถานี วั ด ในพื น้ ที่ เขตพื น้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC)

การที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มและกระตุ้นการลงทุนในพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกหรื ออีส
เทิร์นซีบอร์ ดถือเป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ การลงทุนและเป็ นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชันน
้ าของประเทศ อาทิ ปิ โตร
เคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัท และ T มีฐานลูกค้ าอยู่ในเขตพื ้นที่
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พิเศษดังกล่าวจานวนหนึง่ โดยเฉพาะ T ซึง่ มีสานักงานใหญ่อยู่ที่จงั หวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้ าในเขตดังกล่าว
โดยเฉพาะ ดังนัน้ ภายหลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะมีฐานลูกค้ าในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกมาก
ยิ่งขึ ้น และเป็ นการเพิ่ม ศักยภาพในการเป็ นผู้นาการออกแบบ และติดตัง้ งานสถานีวดั และควบคุมการไหลที่
ครอบคลุมก๊ าซแรงดันสูงและของของไหล เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
(4)

บริษัทฯ มีรายได้ และสถานะทางการเงินที่แข่ งแกร่ งขึน้

ภายหลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัด ทางบการเงิ นรวม (Consolidated Financial
Statement) ซึง่ จะต้ องรวมผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสัญญาการโอนกิจการทังหมด
้
บริ ษัทฯ จะรับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของ T ซึ่งมีผลทาให้ T เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่
4 ของปี 2560 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ หากพิจารณาผลประกอบการประจางวดปี 2559 ของ T นัน้ T มีรายได้ จาการขายและให้ บริ การ
จานวน 254.83 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 25.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 10.13 อีกทังยั
้ งมี
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 0.66 เท่า
4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในเรื่ องต่ างๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขอ
อนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
4.1.

ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

การกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ หุ้นละ 3.50 บาท บริ ษัทฯ ใช้ หลักเกณฑ์ในการกาหนด
ราคาโดยอ้ างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมี
สมมุติฐานที่สาคัญได้ แก่ ผลการดาเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ น
ต้ น
นอกจากนี ้ เกณฑ์ที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่จะออกให้ กับ THolding นัน้ พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เฉลี่ยในช่วง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้น
(ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
4.2.

เหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ T-Holding เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมด
้
มี
ความเหมาะสมแล้ วเนื่องจาก บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ซึง่ ก็คือ ทรัพย์สนิ
หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดทังหมด
้
ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
ซึ่ง
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รวมถึง หุ้นสามัญของ T ซึ่ง T ประกอบธุรกิจที่มีความคล้ ายคลึงและเสริ มกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ทางด้ านการ
ออกแบบ ติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหล และเป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจมา
อย่างยาวนาน มีผลกาไรในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามข้ อ 3.4 ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
4.3.

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น

ไม่มีประเด็น เรื่ องการใช้ เงิ น ที่ได้ จ ากการเสนอขายหุ้น เพิ่ มทุน เนื่องจากเป็ นการออกหุ้นเพื่ อ ชาระ
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding
4.4.

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่ม ทุน และความเพียงพอของแหล่งเงิ นทุนในกรณี ที่เสนอขายหุ้นไม่
ครอบคลุมกับงบประมาณทังหมดที
้
่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน

ไม่มีประเด็นเรื่ องการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น เนื่องจากเป็ นการออกหุ้นเพื่อชาระค่าตอบแทน
การโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding
4.5.

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้ เงิน

หลังจากการเข้ าทารายการเสร็ จสิ ้นแล้ ว บริ ษัทฯ จะได้ รับโอนหุ้นสามัญของ T จานวนร้ อยละ 99.99
ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
T และ T จะเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัท ด้ วยกระบวนการโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding และภายหลังการโอนกิจการทังหมดแล้
้
ว T-Holding จะดาเนินจดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายในปี 2560 และเริ่ มต้ นกระบวนการชาระบัญชี โดย T จะดาเนินธุรกิจ
ตามเดิม คือเป็ นผู้ออกแบบและติดตังระบบควบคุ
้
มและวัดอัตราการไหลของของไหล (Flow Specialist) และจัด
จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ต่อไป
ภายหลังที่บริ ษัทฯ ซื ้อและรับโอนกิจการแล้ ว ซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณไตรมาส 4/2560 บริ ษัทฯ
จะจัดทางบการเงิ นรวม (Consolidated Financial Statement) ซึ่งสะท้ อนผลการดาเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของ T อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลประกอบการของ T ในอดีตที่ผ่านมา T เป็ นบริ ษัทที่มี รายได้
และสร้ างกาไรสุทธิอย่างสม่าเสมอ เพราะฉะนัน้ การรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding ครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ คาด
ว่า T จะสร้ างรายได้ และผลกาไรให้ แก่กลุม่ บริ ษัทเพิ่มขึ ้น
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5.

คารับรองของกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณี ที่ ก รรมการของบริ ษั ท ฯ ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และระมัด ระวัง รั ก ษา
ผลประโยชน์ ของบริ ษัท ฯ ในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่าวก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริ ษัทฯ ไม่
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิ แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการเรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งแล้ ว ผู้ถือหุ้น
นัน้ ๆ สามารถฟ้ องเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายจากกรรมการคนดัง กล่ า วแทนบริ ษั ท ฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั ้ น.

จึงขอเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ
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แบบรายงานการเพิ่มทุน (เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2)
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
บริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2560 เวลา 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรร ดังนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 38,350,000 บาท
จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียน 338,350,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน
76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
การใช้ เงินทุน

หุ้นสามัญ

76,700,000

0.50

38,350,000

-

-

-

-

 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน)
2.1. รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
1. นายต่อโชค เล้ าลือชัย
2. นายชัชวาล เจตจานงกิจ
รวม
หมายเหตุ
1)

จานวนหุ้น
ราคาขาย
(หุ้น)
(บาทต่ อหุ้น)
46,020,000
3.50
30,680,000
76,700,000

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่ าหุ้น
วันที่โอนกิจการตามสัญญาโอนกิจการ
ทังหมด
้

ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) จะเกิดขึ ้นภายในระยะเวลาประมาณ
45 วัน (ขึ ้นอยูก่ บั ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) ซึ่งภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการ
ซื ้อและรั บโอนกิ จการจากบริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จากัด (“T-Holding”) รวมทัง้ อนุมัติเรื่ องต่างๆ ที่
จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
T-Holding จะโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ และ
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จดทะเบียนเลิกบริ ษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้ การชาระบัญชีของ T-Holding ทรัพย์สินทังหมดที
้
่มีอยู่
ณ เวลาดังกล่าวของ T-Holding จะถูกโอนคืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ซึ่งในกรณีนี ้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่ม
ทุน ของบริ ษั ท ฯ จะถูก โอนให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น ของ T-Holding ดัง นัน้ เพื่ อ เป็ นการลดขัน้ ตอนดัง กล่า ว
T-Holding จึงกาหนดในสัญญาโอนกิจการทังหมดเกี
้
่ยวกับวิธีการชาระค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ บริ ษัท
ฯ ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นเงินสดให้ แก่ T-Holding จานวน 45,000,000 บาทและค่าตอบแทนในส่วน
ที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง ได้ แก่ นายต่อโชค เล้ าลือ
ชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ด้ วยราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท
(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการโอนกิจการทัง้ หมดและโครงสร้ างการถือหุ้นของ THolding ได้ ในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริ ษัท สยามราช จากัด
(มหาชน) ในการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1))

2)

นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ จะต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการ เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ ามขาย (Lock-up) เป็ น
เวลาทังหมด
้
5 ปี นับจากวันที่ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัท ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าว โดยตกลงว่า จะไม่
จาหน่าย จ่าย หรื อโอน หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ก่อภาระผูก พันหรื อกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้
หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทตกไปอยูก่ บั บุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
ระยะเวลา
วันแรกที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงวันครบรอบปี ที่ 2
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 2 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 3
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 3 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 4
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 4 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 5

สัดส่ วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่ห้ามขาย
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท
ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท
ร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ T-Holding ตามข้ อนี ้เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในราคาเสนอขายที่ไม่มีสว่ นลดจากตลาด
3)

ทังนี
้ ้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลี่ยนา้ หนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน คือระหว่างวันที่ 18
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน
www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาด
ได้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (สิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 3))
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4)

อนึ่ง เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นโดย
กาหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ดังนัน้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่ อ ง การอนุญ าตให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นเสนอขายหุ้ นที่ อ อกใหม่ ต่ อ บุค คลในวงจ ากัด (“ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) แม้ บริ ษัทฯ จะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 2/2560 ให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้น T-Holding แล้ ว บริ ษัทฯ จะต้ อง
ได้ รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากั ดจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding

5)

นอกจากนี ้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้น T-Holding ในครัง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นการทารายการเกี่ยว
โยงของบริ ษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากนายต่อโชค เล้ าลือชัย กรรมการและผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ T-Holding นัน้ เป็ น
บุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัท อันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ต่อไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.03 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible
Assets หรื อ NTA) ของ บริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ
3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยง
กันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่มีสว่ นได้ เสีย และจัดทารายงานการ
เปิ ดเผยสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการ เกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ
(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ ได้ ในสารสนเทศรายการได้ มา
ซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) ในการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ
บริ ษัท เทคโทรนิค จากัด จากัด (ส่ งที่ส่งมาด้ วย 1))

2.2. การดาเนินการของบริ ษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด จึงไม่มีเศษหุ้น
3. กาหนดวันประชุมใหญ่ วิสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เป็ นวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรม ดุสติ ปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
ทังนี
้ ้ ให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ์เข้ าร่ วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้
ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 รวมทังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
หรื อกรรมการผู้จดั การ มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ์ การเข้ าร่ วม
หน้ าที่ 3 จาก 10

F 53-4

เอกสารแนบ 3

ประชุ มวิ สามัญผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560 (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่ อผู้ถื อหุ้น ตามมาตรา 225 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยการปิ ดสมุดทะเบียนและพัก
การโอนหุ้น รวมทังแก้
้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 หาก
บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาในการจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูล ซึง่ ทาให้ การจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นที่จะต้ องทาภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เกิดความล่าช้ า หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ มี
ความจาเป็ นต้ องแก้ ไขหรื อเปลีย่ นแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุ ญาต
4.1. บริ ษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
4.2. บริ ษัทฯ จะขออนุมตั ิตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.3. บริ ษัท จะต้ อ งได้ รับ อนุมัติ ก ารเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ที่อ อกใหม่ต่ อ บุค คลในวงจ ากัดจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 72/2558
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ คือ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
THolding โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่า 268,450,000 บาท และจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding (การ
ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดมี
้
มลู ค่าตกลงซื ้อขาย 313,450,000 บาท โดยบริ ษัทฯ แบ่งชาระเป็ นเงินสดจานวน
45,000,000 บาท ให้ แก่ T-Holding และชาระเป็ นหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นของ T-Holding)
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1) ช่ วยเสริมสร้ างการดาเนินธุรกิจให้ มีความได้ เปรี ยบในการแข่ งขันเพิ่มขึน้ (Competitive Advantage)
ให้ แก่ ทงั ้ สองบริษัท
ก. ขยายสายงานการให้บริ การ และการขายผลิ ตภัณฑ์ (Product and Service Line Extension) ให้แก่
กลุ่มบริ ษัท ในกลุ่มธุรกิ จการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบปั๊ มอุตสาหกรรม
เนื่องจาก T เป็ นบริ ษัทที่มีความชานาญด้ านการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหล
ของของไหลในระบบท่อ เช่น น ้ามันเชื ้อเพลิง ปิ โตรเคมี น ้ามันดิบ LPG เป็ นต้ น และเป็ นตัวแทนจาหน่าย
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อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดอัตราการไหล และควบคุมให้ แก่แบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลกและเป็ นที่นิยมใช้ ใน
อุตสาหกรรม มีกลุม่ ลูกค้ าสาคัญโดยเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจพลังงานเชื ้อเพลิง โรงกลัน่ น ้ามัน โรงไฟฟ้ า รวมไป
ถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจังหวัดระยอง และ กรุ งเทพมหานคร โดย T
ดาเนินงานมามากกว่า 30 ปี ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์ และความมีเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหล (Flow Specialist) ได้ รับความไว้ วางใจจากกลุม่ ลูกค้ าให้
เป็ นผู้ออกแบบระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ อาทิ กลุม่ ปตท. กลุม่ ไทยออยล์
กลุม่ บางจาก กลุม่ เอสซีจี เป็ นต้ น
ดังนัน้ ภายหลังการรับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
T จะเป็ นบริ ษัทย่อย
ของกลุ่มบริ ษัทซึ่งจะส่งเสริ มให้ บริ ษั ทฯ มีผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การที่ครบวงจรมากยิ่งขึ ้นในการเป็ น
ผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทังเป็
้ นผู้จดั
จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้ วย ซึง่ แต่เดิมนัน้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั ระบบท่อ
ส่งก๊ าซแรงดันสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงระบบปั๊ มอุตสาหกรรม
ข. การให้บริ การมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งส่งผลให้เกิ ดความได้เปรี ยบและความสามารถในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม และทาให้สามารถรับงานโครงการทีม่ ี ขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจรมากยิ่ งขึ้น
หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ บริ ษัท ซึง่ T จะได้ รับประโยชน์จากการมี
บริ ษัทฯ เป็ นผู้สนับสนุนทางด้ านการเงิน บุคคลากร เป็ นต้ น นอกจากนัน้ T สามารถรับงานโครงการที่มี
ขนาดใหญ่ขึ ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ ้น ที่ผ่านมา T จะมีความชานาญทางด้ านสถานีวดั และการควบคุม
ของไหล แต่จะไม่ได้ รับงานปั๊ มหรื องานท่อ จึงต้ องเจรจากับเจ้ าของโครงการเพื่อขอรับงานสถานีวดั และ
การควบคุมของไหลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปั จจัยทางด้ านการเงิน และบุคคลากร หลังจากการทา
รายการแล้ วทาให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวดั และการควบคุมของได้ อย่างรวดเร็ วและรับรู้ รายได้ ที่
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากจะได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เองยังสามารถขายผลิตภัณฑ์ใน
โครงการใหญ่ๆ ได้ เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
ค. บริ ษัทฯ สามารถเพิ่ มโอกาสในการเปิ ดรับโครงการที ่มีขนาดเล็กสาหรับธุรกิ จการสร้างสถานีวดั ก๊ าซ
(Gas Metering)
ปกติแล้ ว บริ ษัทฯ รับงานโครงการสร้ างสถานีวดั ก๊ าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ ้นไป และไม่ได้ รับงาน
โครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านบุคคลากร และค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หาร แต่หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะวางกลยุทธ์ ให้ T เข้ าไปรับงานโครงการขนาด
เล็กได้ เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารน้ อยกว่าบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้สนับสนุนงานทางด้ าน
เทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้ แก่บคุ คลากรของ T
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(2) การบูรณาการองค์ ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้ บริการ
เนื่องจากบริ ษัทฯ และ T มีความรู้ และความชานาญ (know-how) เกี่ยวกับการติดตังสถานี
้
วดั และวาง
ระบบในด้ า นที่ แตกต่างกัน ท าให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ย นความรู้ ซึ่งกันและกัน นอกจากนี ้ ความช านาญด้ า นการ
ออกแบบสถานีวดั ของ T ทาให้ T สามารถคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดนาเสนอใน
ตลาดมาก่อน และ T ยังสามารถปรับปรุ งผลิตภัณฑ์โดยการปรั บเปลี่ยนดัดแปลง (Replacement Product of
Modify Product) ซึ่ง สามารถตอบสนองกับ ความต้ อ งการและสร้ างความพึง พอใจให้ ลูก ค้ า มากขึน้ กว่า เดิ ม
ตัวอย่างเช่น การติดตังสถานี
้
วดั ของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การนาเครื่ องวัดอัตราการไหลของก๊ าซ
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการควบคุ ม เครื่ องปั๊ มเพื่ อ ควบคุ ม การใช้ ก าลัง ไฟฟ้ าในโรงงานอุ ต สาหกรรม ( Utilities
Management)
(3) เพิ่มศักยภาพในการเป็ นผู้นาด้ านการออกแบบ และติดตัง้ สถานี วัดในพืน้ ที่ เขตพืน้ ที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC)
การที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มและกระตุ้นการลงทุนในพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกหรื ออีส
เทิร์นซีบอร์ ดถือเป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ การลงทุนและเป็ นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชันน
้ าของประเทศ อาทิ ปิ โตรเคมี
อุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัท และ T มีฐานลูกค้ าอยู่ในเขตพื ้นที่พิเศษ
ดังกล่าวจานวนหนึง่ โดยเฉพาะ T ซึง่ มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่จงั หวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้ าในเขตดังกล่าวโดยเฉพาะ
ดังนัน้ ภายหลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะมีฐานลูกค้ าในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกมากยิ่งขึ ้น และเป็ น
การเพิ่มศักยภาพในการเป็ นผู้นาการออกแบบ และติดตังงานสถานี
้
วดั และควบคุมการไหลที่ครอบคลุมก๊ าซแรงดัน
สูงและของไหล เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
(4) บริษัทฯ มีรายได้ และสถานะทางการเงินที่แข่ งแกร่ งขึน้
ภายหลัง จากการเข้ า ท ารายการแล้ ว บริ ษั ท ฯ จะจัด ท างบการเงิ น รวม (Consolidated Financial
Statement) ซึ่งจะต้ องรวมผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสัญญาการโอนกิจการทังหมด
้
บริ ษัทฯ จะรับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของ T ซึ่งมีผลทาให้ T เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4
ของปี 2560 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ หากพิจารณาผลประกอบการประจางวดปี 2559 ของ T นัน้ T มีรายได้ จาการขายและให้ บริ การ
จานวน 254.83 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 25.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ร้อยละ 10.13 อีกทังยั
้ งมี
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 0.66 เท่า
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7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นประมาณร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
และหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการ
พิจารณาจ่ายเงิน ปั นผลจะขึ ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
แผนการลงทุน การจ่าย ชาระคืนเงินกู้ยืม เงื่ อนไขและข้ อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริ ษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทัง้
ข้ อจากัดทางกฎหมาย ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
7.2. ผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิ์รับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่มตัง้ แต่ งวด
ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิ์รับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน เริ่ มตังแต่
้ เมื่อผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
ได้ รับการจด ทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว
7.3. อื่น ๆ
- ไม่มี 8. รายละเอี ย ดอื่ น ใดที่ จ าเป็ นส าหรั บ ผู้ ถือ หุ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจในการอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
=
=

=

ราคาเสนอก่อนเสนอขาย − ราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
3.02 − 3.08
3.02

-ร้ อยละ 1.66
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การคานวณราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =






(จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว × ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย )+(จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ×ราคาเสนอขาย)
(จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว+จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน )

จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาเสนอขาย

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

600,000,000
76,700,000
3.02
3.50

หุ้น
หุ้น
บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น

(600,000,000 หุ้น × 3.02 )+(76,700,000 หุ้น ×3.50)
(600,000,000 หุ้น + 76,700,000 หุ้น)

= 3.07 บาทต่อหุ้น
การที่บริ ษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding นัน้ จะไม่สง่ ผลให้ เกิดการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลจากัดในครัง้ นี ้ เป็ นราคาเสนอขายที่สงู กว่าราคา
ตลาดร้ อยละ 15.89
8.2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

=
=

จานวนหุ้นเพิ่มทุน
จานวนหุ้นชาระแล้ ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุน

76,700,000 หุ้น
(600,000,000 หุ้น

+

76,700,000 หุ้น )

-ร้ อยละ 11.33

8.3. การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earing per Share Dilution)
=

กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย − กาไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย
กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

=

0.1882 − 0.1661
0.1882

=

-ร้ อยละ11.33
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การคานวณกาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังการเสนอขาย
อ้ างอิงกาไรสุทธิจากการดาเนินการ 4 ไตรมาสย้ อนหลังคือ ไตรมาส 2 ปี 2559 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2560
เป็ นจานวนเท่ากับ 74,387,000บาท
ก่ อนการเสนอขาย

กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง (บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

9.

600,000,000
0.1240

หลังการเสนอขาย
74,387,000
676,700,000
0.1099

คารับรองของคณะกรรมการ
ในกรณี ที่ ก รรมการของบริ ษั ท ฯ ไม่ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และระมัด ระวัง รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริ ษัทฯ ไม่
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ผู้ถือ
หุ้นมีสทิ ธิแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการเรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งแล้ ว ผู้ถือหุ้น
นัน้ ๆ สามารถฟ้ องเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายจากกรรมการคนดัง กล่า วแทนบริ ษั ท ฯ ได้ ต ามมาตรา 85 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั้ น
เหตุให้ กรรมการต้ องรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้
สามารถเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการดังกล่าวได้ แต่หาก
บริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิ์
ฟ้ องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม)
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ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
การดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2560
2. วันกาหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2560 (Record Date)
3. วันรวบรวมรายชื่ อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560
5. จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

จึงขอเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ

หน้ าที่ 10 จาก 10

วัน / เดือน / ปี
9 ส.ค. 60
25 ส.ค. 60
28 ส.ค. 60

3 ต.ค. 60
ภายใน 17 ต.ค. 60

