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ที ่ SR E 2560/018 

วนัที ่9 สงิหาคม 2560 

เรือ่ง: แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่8/2560 (เพิม่เตมิครัง้ที ่3) 

เรยีน: กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย: 

1. สารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท สยามราช จ ากดั 
(มหาชน) ในการซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั  

2. สารสนเทศเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

3. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 

บรษิทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”  หรอื “SR”) ขอแจง้มตทิีส่ าคญัทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่8/2560 เมือ่
วนัที ่9 สงิหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงัน้ี 

1. มมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจากบรษิทั เทคโทรนิค โฮ
ลดิง้ จ ากดั (“เทคโทรนิค โฮลด้ิง หรือ T-Holding”) รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการทัง้หมด สญัญาตกลง
กระท าการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการท ารายการดงักล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิม่ทุนของ
บรษิัทฯ เพื่อใช้ช าระค่าซื้อและรบัโอนกิจการให้แก่ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเขา้ท ารายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยข์องบรษิทั มมีลูคา่รวมทัง้สิน้ 313,450,000 บาท  

ทัง้น้ี บรษิัทจะซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ซึ่งหมายถึง ทรพัย์สนิ หน้ีสนิ สทิธ ิหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบทัง้หมดจาก เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ที่มอียู่ในปัจจุบนั และที่จะมใีนอนาคต ณ วนัโอนกิจการ
ทัง้หมด รวมถงึ หุน้สามญัจ านวน 59,998 หุน้ (มมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) ในบรษิทั เทคโทรนิค จ ากดั 
(“เทคโทรนิค หรือ T”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดย T-Holding (คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีจ่ด
ทะเบยีนและช าระแลว้ของเทคโทรนิค) บรษิทัฯ จะแบ่งช าระค่าตอบแทนการโอนกจิการทัง้หมดเป็น 2 ส่วน 
ทัง้น้ี ตามความประสงคข์องผูโ้อน ดงัน้ี  

(ก)  เงนิสดจ านวน 45,000,000 บาท (สีส่บิหา้ลา้นบาทถว้น) ใหก้บัเทคโทรนิค โฮลดิง้ และ 

(ข) ส่วนที่เหลืออีกจ านวน 268,450,000 บาท บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 
76,700,000 หุ้น (เจด็สบิหกล้านเจด็แสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง 
ได้แก่ นายต่อโชค เลา้ลอืชยั และนายชชัวาล เจตจ านงกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่ง
ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่มสี่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากดั ทัง้น้ี การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวคดิเป็น รอ้ยละ 12.78 ของจ านวนหุ้นที่
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ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ (ค านวณจากจ านวนหุน้ที่ออกใหม่จ านวน 76,700,000 หุ้น 
หารด้วย จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ก่อนการเข้าท ารายการ จ านวน 
600,000,000 หุน้) 

(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทที่ท าการซื้อขายอยู่ในตลาด
หลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจด็วนัท าการตดิต่อกนัแต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการจะมมีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่ออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุน้เพิม่
ทุน ซึ่งไดแ้ก่ช่วงระหว่างวนัที ่18 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัที ่8 สงิหาคม 2560 เท่ากบั 3.02 บาทต่อ
หุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

ทัง้น้ี การซือ้และรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั ตามมาตรา 107(2)(ข) แหง่พระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) นัน้ บรษิทัมหาชนดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน นอกจากนี้ การรบัโอนกจิการทัง้หมดมลีกัษณะเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัที่
เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์
พ.ศ. 2547 ซึง่เมือ่พจิารณาขนาดรายการดงักล่าวดว้ยวธิกีารค านวณขนาดรายการ ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของ
สิง่ตอบแทนตามงบการเงนิของบรษิัทงวดหกเดอืน สิ้นสุด ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560 ซึ่งผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัสอบทานแลว้นัน้ เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ประเภทที ่1 โดยมมีลูคา่เทา่กบัรอ้ย
ละ 63.09 (มลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกวา่ แต่ต ่ากวา่รอ้ยละ 100) ซึง่ค านวณดว้ยวธิเีกณฑม์ลูค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึ้น 6 เดอืนก่อนหน้า ค านวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิง่ตอบแทน เท่ากบัรอ้ยละ 
36.65) บรษิทัจงึมหีน้าทีจ่ดัท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย และจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตัใินการตกลงเขา้ท ารายการ 

นอกจากน้ี รายการเขา้ซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง และการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
เพือ่ช าระเป็นคา่ตอบแทนการซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดดงักลา่ว โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง นัน้ เป็นการท ารายการกบับุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ.21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู
และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 เน่ืองจากนายต่อโชค เลา้ลอืชยั 
กรรมการและผู้ถือหุ้นปัจจุบนัของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง นัน้ เป็นบุคคลที่ได้รบัการเสนอและแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบรหิาร(ซึง่เทยีบเทา่ผูบ้รหิาร)และกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ อนัเน่ืองมาจากการรบัโอน
กิจการทัง้หมดของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง  ซึ่งรายการเกี่ยวโยงกนัมขีนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 37.03 ของ
มลูคา่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งด าเนินการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

• แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) เพือ่ใหค้วามเหน็ในการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

• ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 
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ทัง้น้ี บรษิัทฯ ได้จดัท าสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์และรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัท 
สยามราช จ ากดั (มหาชน) ในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จ ากดั  (โปรด
พจิารณาสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)  

อย่างไรกต็าม รายการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดนัน้ อยู่ภายใตเ้งือ่นไขบงัคบัก่อน (Condition Precedent) 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทมมีติอนุมตัิการซื้อและรบัโอนกิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิ้ง รวมทัง้
อนุมตัเิรือ่งต่างๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบัการโอนกจิการทัง้หมด ในวนัที ่3 ตุลาคม 2560 

2. คุณต่อโชค เล้าลอืชยั และคุณชชัวาล เจตจ านงกิจ ลงนามในสญัญาตกลงกระท าการกบับรษิัทฯ 
เกีย่วกบัระยะเวลาการหา้มขาย (Lock-up) โดยไดล้งนามในวนัที ่10 สงิหาคม 2560 เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ณ วนัโอนกจิการทัง้หมด ไมม่เีหตุการณ์หรอืการกระท าใดๆ เกดิขึน้หรอืถูกท าใหเ้กดิขึน้หรอืมเีหตุ
อนัควรจะคาดไดว้่าจะเกดิขึน้ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อ เทคโทรนิค 
หรอืขดัขวางการท าธุรกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาโอนกจิการทัง้หมด โดยก าหนดการและการ
ช าระราคาโอนกจิการทัง้หมดเป็นวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 หรอืวนัอื่นใดทีคู่ส่ญัญาตกลงรว่มกนั  

4. ไมม่กีฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัของหน่วยงานราชการทีป่ระกาศหรอือยู่ระหว่างการประกาศใช ้และจะมผีล
ภายหลงัจากวนัโอนกจิการ ซึง่หา้มมใิหม้กีารโอนกจิการทัง้หมด  

5. ไม่มกีารฟ้องรอ้งหรอืด าเนินคดใีดๆ ไม่ว่า เทคโทรนิค โฮลดิ้ง หรอื เทคโทรนิค จะเป็นโจทก์หรอื
จ าเลยกต็าม ซึ่งจะมผีลต่อความสมบูรณ์ของการโอนกจิการทัง้หมดตามสญัญาโอนกจิการทัง้หมด 
รวมทัง้ไม่มกีารด าเนินการทางกฎหมาย หรือการด าเนินการโดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้แย้งการท า
ธรุกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาโอนกจิการทัง้หมด  

6. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ มมีตอินุมตัใิน
เรื่องการโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั รวมถงึ การเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และด าเนินการอื่นใด
เพื่อให้การโอนกิจการทัง้หมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เป็นวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่
คูส่ญัญาตกลงรว่มกนั 

7. เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ด าเนินการใหค้ณะกรรมการของ เทคโทรนิค มมีตเิรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ของเทค
โทรนิค ในวนัโอนกิจการ เพื่อพจิารณาและอนุมตัิเปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้มี
อ านาจของ เทคโทรนิค ตามทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากบรษิทั เป็นวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 หรอืวนั
อื่นใดทีคู่ส่ญัญาตกลงรว่มกนั 

8. เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ด าเนินการให้ เทคโทรนิค ขอความยินยอมจากผู้ให้สินเชื่อในการโอนหุ้น  
เทคโทรนิค ใหแ้ก่บรษิทัฯ และยกเวน้มใิหเ้หตุดงักล่าวเป็นการปฏบิตัผิดิสญัญาที ่เทคโทรนิค มกีบั
ผู้ให้สินเชื่อ และส่งส าเนาเอกสารหลกัฐานการให้ความยินยอมของธนาคารให้แก่บรษิัทฯ เพื่อ
ตรวจสอบ ก่อนวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 
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ในการนี ้ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูพ้จิารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และรายละเอยีด
อื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการรบัโอนกิจการดงักล่าว ตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

2. มมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 38,350,000 
บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 338,350,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 76,700,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทน
การโอนกจิการทัง้หมดจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้  

3. มมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน : 338,350,000 บาท (สามรอ้ยสามสบิแปดลา้น
สามแสนหา้หมืน่บาท) 

 แบง่ออกเป็น : 676,700,000 หุน้ (หกรอ้ยเจด็สบิหกลา้นเจด็
แสนหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ  : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 โดยแบง่ออกเป็น :   

 หุน้สามญั : 676,700,000 หุน้ (หกรอ้ยเจด็สบิหกลา้นเจด็
แสนหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี - 

4. มมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวน 76,700,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง 
มรีาคาเสนอขายหุน้ละ 3.50 บาท โดยราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนทีไ่มม่สี่วนลดจาก
ราคาตลาด* ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 การอนุญาตใหบ้รษิทัจด
ทะเบยีนเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ซึ่งจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุ้น และไดร้บั
อนุญาตจาก ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย 

*ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิทัที่ท าการซื้อขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์
ยอ้นหลงัไมน้่อยกว่าเจด็วนัท าการตดิต่อกนัแต่ไมเ่กนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการจะมมีติ
อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่อนุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน ซึง่ไดแ้ก่ช่วงระหวา่งวนัที ่18 
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com)  
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ราคาทีใ่ชใ้นการเสนอขายอา้งองิมาจากการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของหุน้บรษิทั ดว้ยวธิกีารคดิลดกระแสเงนิ
สด (Discounted Cash Flow Model) โดยใชส้มมตฐิานทีส่ าคญั เช่น แผนธุรกจิ ผลการด าเนินงาน ศกัยภาพ
ในการเตบิโตของธรุกจิในอนาคต 

โดยการจดัสรรหุน้เพิม่ทนุดงักลา่วใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ เป็นไปตามสดัสว่นดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้นของเทคโทรนิค  
โฮลด้ิง 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือใน
เทคโทรนิค โฮลด้ิง 

(หุ้น) 

ร้อยละของจ ำนวน
หุ้นทัง้หมดของเทค

โทรนิค  
โฮลด้ิง 

จ ำนวนหุ้นเพ่ิมทนุ
ของบริษทัท่ีได้รบั

จำกกำรจดัสรร (หุ้น) 

1. นายต่อโชค  เลา้ลอืชยั 36,000 60 46,020,000 

2. นายชชัวาล  เจตจ านงกจิ 23,999 40 30,680,000 

3. นางวรรณี    เจตจ านงกจิ 1 - - 

รวม 60,000 100 76,700,000 

กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วนั (ขึ้นอยู่กบัความสมบูรณ์ของ
เงือ่นไขบงัคบัก่อน) ภายหลงัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารซื้อและรบัโอนกจิการจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้ 
รวมทัง้อนุมตัิเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น และ/หรอื เกี่ยวขอ้งกบัการโอนกิจการทัง้หมด เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จะโอน
กจิการทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั และจดทะเบยีนเลกิบรษิทัภายในปี 2560 โดยทีภ่ายใต้การช าระบญัชขีองเทคโทร
นิค โฮลดิง้ ทรพัย์สนิทัง้หมดทีม่อียู่ ณ เวลาดงักล่าวของเทคโทรนิค โฮลดิง้ จะถูกโอนคนืใหก้บัผูถ้อืหุน้ ซึ่งใน
กรณีน้ี ค่าตอบแทนสว่นทีเ่ป็นหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัจะถกูโอนใหก้บัผูถ้อืหุน้ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ดงันัน้ เพือ่
เป็นการลดขัน้ตอนดงักล่าว เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จงึก าหนดในสญัญาโอนกจิการทัง้หมดเกี่ยวกบัวธิกีารช าระ
คา่ตอบแทน โดยก าหนดใหบ้รษิทัช าระค่าตอบแทนสว่นทีเ่ป็นเงนิสดใหแ้ก่ เทคโทรนิค โฮลดิง้ และค่าตอบแทน
ในสว่นทีเ่ป็นหุน้เพิม่ทนุจ านวน 76,700,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ โดยตรง  

นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ที่ได้รบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ เกี่ยวกบัระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) เป็นเวลา
ทัง้หมด 5 ปี นบัจากวนัทีหุ่น้เพิม่ทุนของบรษิทั ถูกจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ดงักล่าว โดยตกลงว่า จะไมจ่ าหน่าย 
จ่าย หรอืโอน หุ้นเพิม่ทุนของบรษิทั ก่อภาระผูกพนัหรอืกระท าการประการอื่นใด อนัมผีลท าใหหุ้้นเพิม่ทุน
ของบรษิทัตกไปอยูก่บับคุคลอื่น ตามสดัสว่นทีก่ าหนด ดงัต่อไปน้ี 

ระยะเวลำ  สดัส่วนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษทัท่ีห้ำมขำย 

วนัแรกทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จนถงึวนัครบรอบปีที ่2 รอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้เพิม่ทนุของบรษิทั 

ตัง้แต่วนัครบรอบปีที ่2 จนถงึวนัครบรอบปีที ่3 รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั 

ตัง้แต่วนัครบรอบปีที ่3 จนถงึวนัครบรอบปีที ่4 รอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั 

ตัง้แต่วนัครบรอบปีที ่4 จนถงึวนัครบรอบปีที ่5 รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั 
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หาก ณ วนัที่ผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ได้รบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนของบรษิัท ราคาเสนอขายหุ้น
ดงักล่าวเป็นราคาที่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศไทย เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญั หรอืหุน้บุรมิสิทธใินส่วนเพิม่ทนุเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไมเ่กนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่กีาร
เสนอขายหุ้น)  บรษิทัฯ จะหา้มผูถ้อืหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ไม่ใหน้ าหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวออก
ขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์โดยหากครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดอืนใหผู้ถ้อืหุน้ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ สามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ย
ละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่กูส ัง่หา้มขาย  

(โปรดพจิารณาสารสนเทศเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนของบรษิัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) ให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 และแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) รายละเอยีด
ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3)  

5. มมีติอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลซึ่งจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั เทคโทรนิค จ ากดั เพิม่เติมจ านวน 3 
ท่าน โดยนายต่อโชค เลา้ลอืชยั และนายชชัวาล เจตจ านงกจิ ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิาร
ของ เทคโทรนิค ตามเดมิ 

ภายหลงัจากการโอนกจิการทัง้หมด กรรมการของ เทคโทรนิค จะมทีัง้หมด 5 ทา่น ดงัน้ี  

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 

1. นายต่อโชค  เลา้ลอืชยั ประธานกรรมการ 

2. นายชชัวาล  เจตจ านงกจิ กรรมการ 

3. นางวชัร ีอตัถากร กรรมการ 

4. นางอุดมพร จริะนภากุลวฒัน์ กรรมการ 

5. นายนพฤทธ ิภมูติระกลู กรรมการ 

นอกจากน้ี เทคโทรนิค จะด าเนินการแก้ไขจ านวน และชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพัน  
เทคโทรนิค เป็นดงัต่อไปน้ี  

“นางวชัร ีอตัถากร หรอืนางอุดมพร จริะนภากุลวฒัน์ หรอืนายนพฤทธ ิภมูติระกลู ลงลายมอืชือ่รว่มกบั  นายต่อ
โชค เลา้ลอืชยั หรอืนายชชัวาล เจตจ านงกจิ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบรษิทั”  

ทัง้น้ี ขอ้ความ (wordings) เกี่ยวกบักรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อผูกพนั เทคโทรนิค ข้างต้นอาจมกีาร
แกไ้ขตามทีน่ายทะเบยีนกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์หน็สมควร 

6. มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ เพิม่เตมิจ านวน 1 
ท่าน คอื นายต่อโชค เลา้ลอืชยั โดยหลงัจากการแต่งตัง้ดงักล่าวแลว้ บรษิทัฯ จะมคีณะกรรมการบรหิารและ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ชดุละจ านวน 8 ทา่น 
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ทัง้น้ี ให้การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทเพิม่เติมน้ี มผีล
ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิการซื้อและรบัโอนกิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิ้ง รวมทัง้
อนุมตัเิรือ่งต่างๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบัการโอนกจิการทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้  

7. มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้บรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท์ จ ากดั ให้เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ ซึ่งเป็น
บรษิทัทีป่รกึษาทางการเงนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

8. มมีติอนุมตักิารก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นวสิามญัครัง้ที่ 2/2560 ในวนัที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรงุเทพมหานคร 10250  โดยมวีาระการประชมุ ดงัน้ี 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจากบรษิทั เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั โดย
วธิกีารโอนกจิการทัง้หมด รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการทัง้หมด สญัญาตกลงกระท า
การ และเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการดงักลา่ว รวมตลอดถงึ การออกหุน้เพิม่
ทนุของบรษิทัเพือ่ใชช้ าระค่าซื้อและรบัโอนกจิการใหแ้ก่เทคโทรนิค โฮลดิง้ ซึง่เป็นการเข้า
ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 38,350,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 338,350,000 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 76,700,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั  

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

วาระที ่6  พจิารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี 

9. มมีติอนุมตัิก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธเิข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวนัที่ 25 สิงหาคม 2560 และ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 28 สิงหาคม 2560 รวมทัง้
มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารของบรษิัท หรอืกรรมการผู้จดัการ มอี านาจพจิารณาอนุมตัิแก้ไขหรอื
เปลีย่นแปลงวนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสทิธกิารเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่2/2560 (Record 
Date) และวนัรวบรวมรายชื่อผูถ้ือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยการปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น  รวมทัง้แก้ไขหรือ
เปลีย่นแปลงวนั เวลา และสถานทีส่ าหรบัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 หากบรษิทัประสบปัญหา
ในการจดัเตรยีมเอกสารและขอ้มลู ซึ่งท าให้การจดัเตรยีมเอกสารและขอ้มูลดงักล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
จะตอ้งท าภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง เกดิความล่าชา้ หรอืเกดิเหตุการณ์ทีท่ าใหม้ี
ความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงวนัและเวลาดงักลา่วตามความเหมาะสม 
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จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นางวชัร ีอตัถากร) 
ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 
ในการซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากัด (เพิม่เตมิครัง้ที ่3) 

 ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”  หรือ “SR”) ครัง้ที่ 8/2560 ประชมุ
เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนมุัติการซือ้และรับโอนกิจการจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั (“T-Holding”) ด้วย
กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เก่ียวข้องกับการท า
รายการดงักลา่ว มีมลูคา่ตอบแทนที่ตกลงในสญัญาโอนกิจการจ านวน 313,450,000 บาท โดยบริษัทฯ จะช าระเป็นเงินสด
จ านวน 45,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจ านวน 268,450,000 บาทนัน้ บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทนุเสนอขายต่อ
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นจ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การออกหุ้นสามัญ
เพ่ิมทนุเพ่ือเป็นคา่ตอบแทนการโอนกิจการของ T-Holding คิดเป็นสดัสว่นเท่ากบัร้อยละ 12.78  ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ (ค านวณมาจากจ านวนหุ้นที่ออกใหม่จ านวน 76,700,000 หุ้น หารด้วย จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ ก่อนการเข้าท ารายการจ านวน 600,000,000 หุ้น) โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ทัง้ทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทัง้หมดจาก T-Holding 
ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด รวมไปถงึหุ้นสามญัของบริษัท เทคโทรนิค จ ากดั (“T”) ซึง่
เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย T-Holding จ านวน 59,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนและช าระ
แล้วของเทคโทรนิค (รวมเรียกว่า “กจิการทัง้หมดของ T-Holding”)  

ทัง้นี ้การได้มาซึง่กิจการทัง้หมดของ T-Holding ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งกิจการทัง้หมดของบริษัทเอกชนเป็นของ
บริษัท ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข) และเป็นการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.  2547 
(“ประกาศการเปิดเผยข้อมูลการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการมลูค่าสงูสดุร้อยละ 63.09 
ซึง่ค านวณด้วยวิธีเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึน้ 6 เดือนก่อนหน้า ค านวณด้วยเกณฑ์มลูค่าสิ่ง
ตอบแทน เทา่กบั ร้อยละ 36.65)  จงึเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการเปิดเผยข้อมลูการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท า
รายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการ 

นอกจากนี ้รายการได้มาซึง่กิจการทัง้หมดของ T-Holding และการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทนุเพ่ือเป็นค่าตอบแทน
การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding ยังเข้าข่ายเป็นการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ
บริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของ
มลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 

บริษัทฯ จงึขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการดงักลา่วข้างต้น ดงันี ้
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1. วัน / เดือน / ปีที่ท ารายการ 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2560 เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ซือ้และรับโอน
กิจการทัง้หมดจาก T-Holding รวมถึงการเข้าท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด สญัญาตกลงกระท าการ และเอกสารอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับการท ารายการ อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการที่เก่ียวข้องดังกล่าว จะเกิดขึน้ได้โดยเง่ือนไข (Condition 
Precedent) ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุัติการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้อนมุัติเร่ือง
ตา่งๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมด ในวนัที ่3 ตุลาคม 2560 

(ข) คุณต่อโชค เล้าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจ านงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระท าการกับบริษั ทฯ 
เก่ียวกบัระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) โดยไดล้งนามในวนัที ่10 สงิหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว   

(ค) ณ วันโอนกิจการทัง้หมด ไม่มีเหตกุารณ์หรือการกระท าใดๆ เกิดขึน้หรือถกูท าให้เกิดขึน้หรือมีเหตอุนั
ควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ T หรือขัดขวาง
การท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนกิจการทัง้หมด โดยก าหนดการและการช าระราคาโอน
กจิการทัง้หมดเป็นวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 หรอืวนัอื่นใดทีคู่ส่ญัญาตกลงรว่มกนั 

(ง) ไม่มีกฎหมายที่ใช้บงัคบัของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลงัจากวนัโอนกิจการ ซึง่ห้ามมิให้มีการโอนกิจการทัง้หมด   

(จ) ไม่มีการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรือ T จะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผล
ตอ่ความสมบรูณ์ของการโอนกิจการทัง้หมดตามสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีการด าเนินการ
ทางกฎหมาย หรือการด าเนินการโดยบคุคลใดๆ เพ่ือโต้แย้งการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
โอนกิจการทัง้หมด 

(ฉ) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ T-Holding มีมติอนมุตัิในเร่ืองการโอน
กิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าท าสญัญาโอนกิจการ และด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้การโอน
กิจการทัง้หมดเสร็จสิน้สมบรูณ์ เป็นวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 หรอืวนัอื่นใดทีคู่ส่ญัญาตกลงรว่มกนั 

(ช) T-Holding ด าเนินการให้คณะกรรมการของ T มีมติเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นของ T ในวันโอนกิจการ เพ่ือ
พิจารณาและอนมุตัิเปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจของ T ตามที่ได้รับการเสนอ
ช่ือจากบริษัทฯ เป็นวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 หรอืวนัอื่นใดทีคู่ส่ญัญาตกลงรว่มกนั 

(ซ) เทคโทรนิค โฮลดิ ง้ ด าเนินการให้ เทคโทรนิค ขอความยินยอมจากผู้ ให้สินเช่ือในการโอนหุ้ น  
เทคโทรนิค ให้แก่บริษัทฯ และยกเว้นมิให้เหตดุงักลา่วเป็นการปฏิบตัิผิดสญัญาที่ เทคโทรนิค มีกบัผู้ ให้
สินเช่ือ และส่งส าเนาเอกสารหลกัฐานการให้ความยินยอมของธนาคารให้แก่บริษัทฯ เพ่ือตรวจสอบ
ก่อนวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 
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2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ รับโอน (ผู้ ซือ้)   :   บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ โอน (ผู้ขาย)     :   บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั 

3. รายช่ือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์ 

ผู้ถอืหุ้น T-Holding ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

T-Holding 

การด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวน
หุ้น  

ร้อยละ
ของ

จ านวนหุ้น  
1 นายตอ่โชค เล้าลือชยั  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร 

(เทียบเท่าผู้ บริหาร) ภายหลังการ
โอนกิจการทัง้หมด 

 ถือหุ้นใน SR จ านวน 497,600 หุ้น 

 กรรมการ 36,000 60.00 

2 นางสาวนารีรัตน์  จิตแสนสวย  ถือหุ้นใน SR จ านวน 180,000 หุ้น     
3 นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ  ถือหุ้นใน SR จ านวน 89,000 หุ้น  กรรมการ 23,999 39.998 
4 นางวรรณี    เจตจ านงกิจ  - 1 00.002 
 รวม   60,000 100.00 

หมายเหต:ุ 1) ข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 
2) นายตอ่โชค เล้าลือชยัและนางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวยเป็นคูส่มรสกนั 
3) นายชชัวาล เจตจ านง และนางวรรณี เจตจ านงกิจ เป็นคูส่มรสกนั 

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ 

4.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding โดยมลูค่าของกิจการทัง้หมดของ T-Holding  
จะเท่ากับ 313,450,000 บาท ทัง้นี ้เป็นไปตามความตกลงและความประสงค์ของคู่สัญญา บริษัทฯ จะแบ่ง
ช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการให้แก่ T-Holding ดงันี ้

(1) เงินสดจ านวน 45,000,000 บาท  หลังจากที่หักจานวนหนีส้ินที่ผู้ รับโอนได้รับโอนมาจากผู้
โอนออกแล้ว 

(2) บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดเป็นจ านวน 268,450,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวน  76,700,000 หุ้น (เจด็สิบหกล้านเจด็แสนหุ้น)) มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private 
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Placement) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding1 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึง่ราคาเสนอ
ขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

(3) ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการท ารายการดงักล่าวบริษัทฯ จะรับโอนกิจการ
ทัง้หมดของ T-Holding ซึง่คือหุ้นสามญัของ T จ านวน 59,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 
ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ T  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 T ประกอบไปด้วย สินทรัพย์และสว่นของหนีส้ิน ดงันี ้

ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 60 
(โดยฝ่ายจดัการ) 

งบการเงินของ T  
(ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 101.55 
หนีส้ินรวม 53.94 

หมายเหต:ุ 1) T-Holding ไมไ่ด้มีการจดัท างบการเงินรวมท่ีสะท้อนผลประกอบการจาก T  ผลประกอบการและสถานะ
ทางการเงินของ T-Holding คือเงินลงทุนในกิจการ T ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท่ี T-Holding ถือหุ้ นร้อยละ 
99.99 

2) งบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เป็นเพียงงบการเงินท่ีจดัทาโดยฝ่ายจดัการของ T 
ซึง่ยงัไมไ่ด้ผ่านการสอบทานและ/หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ T  

ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าท ารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน T 
ร้อยละ 99.99 โดยการรับโอนหุ้นของ T มายงับริษัทฯ การรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding จะในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สญัญาตกลงร่วมกัน ซึง่จะขึน้อยู่กับความสมบรูณ์ของเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Condition Precedent)  
หลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้เข้าท ารายการ โดยสามารถสรุปเป็นขัน้ตอนได้ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 T-Holding จะโอนกิจการทัง้หมด ซึง่รวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทัง้หมด
จาก T-Holding ที่ มีอยู่ ณ วันโอนกิจการทัง้หมด ของ T-Holding ซึ่งคือหุ้ นสามัญทัง้หมดของ T 
จ านวน 59,998 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ  

ขัน้ตอนที่ 2 บริษัทฯ จะช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการให้แก่ T-Holding จ านวน 313,450,000 บาท เป็นดงันี ้

                                                           
1 กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วนั (ขึน้อยู่กับความ

สมบรูณ์ของเง่ือนไขบงัคบัก่อน) ซึ่งภายหลงัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้
อนมุตัเิร่ืองตา่งๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมด T-Holding จะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ และจด
ทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2560 โดยท่ีภายใต้การช าระบญัชีของ T-Holding ทรัพย์สินทัง้หมดท่ีมีอยู่ ณ เวลาดงักล่าวของ T-
Holding จะถกูโอนคืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ซึง่ในกรณีนี ้คา่ตอบแทนส่วนท่ีเป็นหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะถกูโอนให้กบัผู้ ถือหุ้นของ T-
Holding ดังนัน้ เพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนดังกล่าว T-Holding จึงก าหนดในสัญญาโอนกิจการทัง้หมดเก่ียวกับวิธีการช าระ
คา่ตอบแทน โดยก าหนดให้บริษัทฯ ช าระค่าตอบแทนส่วนท่ีเป็นเงินสดให้แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนท่ีเป็นหุ้นเพ่ิม
ทนุจ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง 
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(1) เงินสดจ านวน 45,000,000 บาทให้แก่ T-Holding  หลงัจากที่หักจานวนหนีส้ินที่ผู้ รับโอนได้รับโอน
มาจากผู้ โอนออกแล้ว 

(2) สว่นค่าตอบแทนการโอนกิจการที่เหลือจ านวน 268,450,000บาทนัน้ บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อ
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 
บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จะเกิดภายหลงัจากที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นมีมติอนมุัติการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้อนมุตัิเร่ืองต่างๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ 
เก่ียวข้องกับการโอนกิจการทัง้หมด T-Holding และจะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่คู่สญัญาตกลงร่วมกนั (ขึน้อยู่กับความสมบรูณ์ของเง่ือนไขบงัคบั
ก่อน)  และจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้การช าระบัญชีของ T-Holding 
ทรัพย์สินทัง้หมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ T-Holding จะถูกโอนคืนให้กับผู้ ถือหุ้น ซึ่งในกรณีนี ้
ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จะถูกโอนให้กับผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ดังนัน้ เพ่ือ
เป็นการลดขัน้ตอนดงักล่าว T-Holding จงึก าหนดในสญัญาโอนกิจการทัง้หมดเก่ียวกบัวิธีการช าระ
ค่าตอบแทน โดยก าหนดให้บริษัทฯ ช าระค่าตอบแทนส่วนที่เป็นเงินสดให้แก่ T-Holding และ
คา่ตอบแทนในสว่นที่เป็นหุ้นเพ่ิมทนุจ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง 

ขัน้ตอนที่ 3 เม่ือการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดระหว่าง บริษัทฯ กบั T-Holding เรียบร้อยแล้ว ผู้ โอนจะด าเนินการ
ต่างๆ รวมถึงจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ิมต้นการช าระบญัชีและด าเนินการ
แจกจ่ายสินทรัพย์คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ T-Holding ตามสดัส่วน รวมถึงเงินสดที่ T-Holding ได้รับ
ช าระเป็นคา่ตอบแทนส าหรับการโอนกิจการด้วย  ทัง้นี ้เงินจ านวนดงักลา่วที่จะแจกจ่ายคืนผู้ ถือหุ้นเดิม
ของ T-Holding จะเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย และเป็นจ านวนที่หลงัจากหกั
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือจ านวนเงินอื่นใดที่เก่ียวกบัหรือเกิดขึน้จากการเลิกบริษัท และด าเนินการ
ช าระบญัชี เรียบร้อยแล้ว 

ตารางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ SR ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ T-Holding  

ผู้ถือหุ้น T-Holding 
จ านวนหุ้น  

T-Holding (หุ้น) 
ร้อยละจ านวนหุ้น 
ของ T-Holding 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
SR ที่ได้รับจดัสรร (หุ้น) 

1. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั 36,000 60.00  46,020,000  
2. นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ 23,999 40.00  30,680,000  
3. นางวรรณี    เจตจ านงกิจ 1 00.00 - 

 รวม 60,000 100.00   76,700,000 
หมายเหต:ุ นางวรรณี  เจตจ านงกิจ เป็นคูส่มรสของนายชชัวาล เจตจ านงกิจ 

 

โครงสร้างกลุ่มธุรกจิก่อนเข้าท ารายการ 
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โครงสร้างกลุ่มธุรกจิหลังเข้าท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รอ้ยละ 11.45 

รอ้ยละ 88.67 
ผูถ้อืหุน้ T-Holding 

 

นายชชัวาล   

เจตจ านงกิจ 

รอ้ยละ 0.01 รอ้ยละ 0.11 

บจก.เทคโทรนิค โฮลดิง้ 

ผูถ้อืหุน้ T-Holding 

รอ้ยละ 6.90 รอ้ยละ 4.55 

กิจการร่วมค้า 
สยามราชธานี 

บจก.เอสอาร์  
เพาเวอร์ โฮลดิง้ 

รอ้ยละ 90 

ผูถ้อืหุน้เดมิ SR 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 

บจก.เทคโทรนิค โฮลดิง้ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ SR 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 90 

กิจการร่วมค้า 
สยามราชธานี 

บจก.ทีเคเอส 
เวนเชอร์ 

 

บจก.เอสอาร์  
เพาเวอร์ โฮลดิง้ 

ด าเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการและแจกจ่ายสินทรัพย์คืน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ตามสดัส่วน 

บจก.เอสอาร์  
คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้ 

บจก.ทีเคเอส 
เวนเชอร์ 

บจก.เอสอาร์  
คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้ 

 

รอ้ยละ100 

รอ้ยละ 80 

รอ้ยละ100 

รอ้ยละ 80 

รอ้ยละ 100 

รอ้ยละ 100 

นายตอ่โชค เล้าลือชยั  
และคูส่มรส 

นายชชัวาล   

เจตจ านงกิจ 

นายตอ่โชค เล้าลือชยั  
และคูส่มรส 
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สรุปรายช่ือผู้ถอืหุ้นก่อนและหลังการรับโอนกจิการ 

อ้างองิรายช่ือผู้ถอืหุ้น ณ วันที่  28 สงิหาคม  2560 

  
ก่อนการเข้าท ารายการ หุ้นจัดสรร หลังการเข้าท ารายการ 

 
รายช่ือผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. ครอบครัววมิลเฉลา 366,000,000 61.00 
  

366,000,000 54.09 

 
1.1.นาย เกียรติ  วิมลเฉลา 212,100,000 35.35 

  
212,100,000 31.34 

 
1.2 นาย กฤติน  วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 

  
51,300,000 7.58 

 
1.3 น.ส. กฤตินา  วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 

  
51,300,000 7.58 

 
1.4 นาง วชัราภรณ์  วิมลเฉลา 51,300,000 8.55 

  
51,300,000 7.58 

2. ครอบครัวณีศะนันท์ 57,704,900 9.62 
  

57,704,900 8.53 

 
2.1 นาย จารุพจน์  ณีศะนนัท์ 28,800,000 4.80 

  
28,800,000 4.26 

 
2.2 น.ส. นคนนัทน์  ณีศะนนัท์ 26,007,000 4.33 

  
26,007,000 3.84 

 
2.3 นาง อรุัชชา  ณีศะนนัท์ 2,897,900 0.48 

  
2,897,900 0.43 

3. นาย วิพงษ์  รัตนศิริวิไล 15,600,000 2.60 
  

15,600,000 2.31 
4. ครอบครัวมกรานนท์ 14,049,000 2.34 

  
14,049,000 2.08 

 
4.1 นาง พูลสขุ  มกรานนท์ 8,414,000 1.40 

  
8,414,000 1.24 

 

4.2 นาย ธนชิต  มกรานนท์ 
4.3 นาย ภากร  มกรานนท์ 

5,485,000 
150,000 

0.91 
0.03 

  

5,485,000 
150,000 

0.81 
0.02 

5. ครอบครัวตังคะประเสริฐ 8,532,000 1.42 
  

8,532,000 1.26 

 
5.1 นาย สรุพล  ตงัคะประเสริฐ 7,932,000 1.32 

  
7,932,000 1.17 

 
5.2 น.ส. ศิริรัตน์ ตงัคะประเสริฐ 600,000 0.10 

  
600,000 0.09 

6. นาย ชาติชาย  พคุยาภรณ์ 7,200,000 1.20 
  

7,200,000 1.06 
7. นาง อไุรพร  เฉลิมทรัพยากร 5,900,000 0.98 

  
5,900,000 0.87 

8. นาย สิริพงษ์  คณาคปุต์ 4,628,900 0.77 
  

4,628,900 0.68 
9. นาย พรสิน  ไกรศกัดาวฒัน์ 4,266,300 0.71 

  
4,266,300 0.63 

10. น.ส. วรางคณา  เตไชยา 4,215,000 0.70   4,215,000 0.62 
 รวมกลุ่มผู้ถอืหุ้น 10 ล าดับแรก 488,096,100 81.35   488,096,100 72.13 

 
กลุ่มผู้ถอืหุ้น T-Holding      766,600       0.12        76,700,000  100.00      77,466,600 11.45 

 
นาย ต่อโชค  เลา้ลือชยั    497,600     0.08   46,020,000  60.00      46,517,600  6.87 

 น.ส. นารีรัตน์  จิตแสนสวย 180,000 0.03 - - 180,000 0.03 

 
นาย ชชัวาล  เจตจ านงกิจ 89,000       0.01       30,680,000   40.00      30,769,000  4.55 

 
ผู้ ถือหุ้นอื่น 111,137,300     18.52  

  
111,137,300 16.42 

 
รวมทัง้หมด 600,000,000    100.00        76,700,000  100.00    676,700,000  100.00 
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4.2. การค านวณขนาดของรายการ 

4.2.1. รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

 การรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตาม
ประกาศการเปิดเผยข้อมลูการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์โดยมีมลูค่าเทา่กบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แตต่ ่า
กว่าร้อยละ 100 ซึ่งเม่ือค านวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดโดยใช้มลูค่าสูงสุดที่ค านวณได้จากหลกัเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิน้สดุวันที่ 30 มิถนุายน 2560 พบว่ามีขนาดรายการสงูสดุ
เท่ากบัร้อยละ 63.09 จากการค านวณด้วยเกณฑ์สิ่งตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึน้ 6 เดือนก่อนหน้า ค านวณ
ด้วยเกณฑ์สิ่งตอบแทน เท่ากับ ร้อยละ 36.65) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศการท า
รายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการ การค านวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึง่สินทรัพย์ มีรายละเอียด 
ดงันี ้

เกณฑ์รายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ 

การค านวณ 
ขนาดรายการ

ครัง้นี ้

รายการที่
ได้มา 6 เดือน
ย้อนหลัง 

รวมขนาด
รายการ 

1) มูลค่าสินทรัพย์ 
ที่มีตัวตนสุทธิ 

(𝑁𝑇𝐴 ของเงินลงทนุใน 𝑇 − 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 

𝑥 สดัส่วนท่ีได้มาหรือจ าหน่ายไป)

𝑁𝑇𝐴 ของบริษัทฯ
 

 

4.73 4.06 8.79 

2) ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

 
(ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทนุใน 𝑇 − 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 

𝑥 สดัส่วนท่ีซือ้หรือขาย)

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทฯ
 

 

34.70 0.00 34.70 

3) มูลค่ารวมของส่ิง
ตอบแทน 

 

มลูค่ารายการท่ีจ่ายหรือได้รับ
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

 

 

26.44 36.65 63.09 

4) มูลค่าหุ้นที่บริษัท
จดทะเบยีนออก
เพื่อช าระค่า
สินทรัพย์ 

 

จ านวนหุ้นท่ีบริษัทออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัท
 

 

12.78 0.00 12.78 

หมายเหตุ การค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 6 เดือนย้อนหลัง ด้วยเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน 

 รายละเอยีด 
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

1. สิทธิการเช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 29.38 
2. จ่ายเงินลงทนุในบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิง้ จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 0.56 
3. จ่ายเงินลงทนุในบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้ จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 6.11 
4. จ่ายเงินลงทนุในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากดัในสดัสว่นร้อยละ 80 0.60 
 รวมรายการได้มาย้อนหลัง 6 เดือน 36.65 
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4.2.2. รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

รายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding และการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือช าระเป็น
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดเข้าข่ายเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศ
รายการที่เก่ียวโยงกัน เน่ืองจากนายต่อโชค เล้าลือชัย กรรมการและผู้ ถือหุ้นปัจจุบัน ของ T-Holding นัน้เป็น
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท (เทียบเท่ากับผู้บริหารของบริษัทฯ) อนัเน่ืองมาจาก
การรับโอนกิจการทัง้หมด  โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของ NTA ของบริษัทฯ วันที่ 30 มิถนุายน 
2560 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าท า
รายการที่เก่ียวโยงกันจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียและจดัท ารายงานการ
เปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว ทัง้นี ้ในการขออนมุัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าวจากผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็เก่ียวกบัการท ารายการดงักลา่วด้วย 

NTA ของบริษัทฯ และ T ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ปรากฏดังนี ้

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60  
 

งบการเงนิของบริษทัฯ 
(ล้านบาท) 

(สอบทานแล้ว) 

งบการเงนิของ T 
(ล้านบาท) 

(โดยฝ่ายจัดการ) 
สินทรัพย์รวม 1,185.43 101.59 
หกั : สินทรัพย์ที่ไม่มีตวัตน (1.02) - 
หกั : สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (42.86) - 
หกั : หนีส้ินรวม (290.86) (51.49) 
หกั : สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (4.10) - 
สนิทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 846.59 50.10 
หมายเหต:ุ 1) T-Holding ไมไ่ด้มีการจดัท างบการเงินรวมที่สะท้อนผลประกอบการจาก T  

2) ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ T-Holding คือเงินลงทนุในกิจการ T ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท่ี T-Holding ถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 

5.  รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่จะได้มา 

ภายหลงัจากเง่ือนไขในการเข้าท ารายการที่เก่ียวข้องกับการซือ้และรับโอนกิจการ รวมถึงที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ มีมติอนุมัติการท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ได้แก่ ทรัพย์สิน 
หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทัง้หมดจาก T-Holding ที่มีอยู่ ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด และหมายรวมถึงหุ้นสามัญ
จ านวน 59,998 หุ้นของ T (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของ T) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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5.1. รายละเอียดของ T  

5.1.1. ข้อมูลการประกอบธุรกจิ 

วันจดทะเบยีนจัดตัง้บริษทั 29 กรกฎาคม 2547 
ประเภทธุรกจิ 1) ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวัดอัตราการไหลของ

ของไหลในระบบทอ่   
2) ตวัแทนจดัจ าหน่าย และให้บริการ เก่ียวกับอปุกรณ์ ควบคุม

และวดัอตัราการไหลของของไหลในระบบทอ่   
ที่ตัง้ส านักงาน เลขที่  14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
ทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว 6,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบยีนและช าระแล้ว 60,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ตอ่หุ้น 

 

5.1.2. คณะกรรมการ T มีดังนี ้

รายช่ือกรรมการ T ต าแหน่ง 
1. นายชชัวาล   เจตจ านงกิจ กรรมการ 

2. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม: กรรมการคนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

5.1.3. ผู้ถอืหุ้น T ตามบญัชีรายช่ือผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ปรากฏดังนี ้

รายช่ือผู้ถอืหุ้น T จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั 59,998 100.00 
2. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั 1 0.00 
3. นายชชัวาล เจตจ านงกิจ 1 0.00 

รวมจ านวนหุ้น 60,000 100.00 

5.1.4. ข้อมูลสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ T 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 
(โดยฝ่ายจัดการ) ปี 2557 

ตรวจสอบ 
ปี 2558 

ตรวจสอบ 
ปี 2559 

ตรวจสอบ 
สนิทรัพย์     

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 12.19 14.88 15.86 17.78 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 35.11 22.33 46.62 34.41 
  สินค้าคงเหลือ 2.14 3.57 3.43 2.83 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 49.78 50.49 87.25 73.73 

  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 15.40 15.33 18.24 16.80 

mailto:info@siamrajplc.com
http://www.siamrajplc.com/


เอกสารแนบ 1 

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 

หน้า 11 จาก 23 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 
(โดยฝ่ายจัดการ) ปี 2557 

ตรวจสอบ 
ปี 2558 

ตรวจสอบ 
ปี 2559 

ตรวจสอบ 
 รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 27.98 23.59 29.29 27.82 

    รวมสนิทรัพย์ 77.75 74.08 116.54 101.55 
หนีส้นิ     

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนือ้ื่น 29.54 40.29 46.81 24.26 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 35.19 46.98 66.47 45.69 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 24.93 12.86 10.02 8.25 

    รวมหนีส้นิ 60.12 59.84 76.49 53.94 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

  ทนุที่ออกและช าระแล้ว 6.00 6.00 6.00 6.00 
  ก าไรสะสม 11.63 8.24 34.05 41.61 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 17.63 14.24 40.05 50.06 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 77.75 74.08 116.54 101.55 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือน  
สิน้สุด 30 ม.ิย. 60 
(โดยฝ่ายจัดการ) 

ปี 2557 
ตรวจสอบ 

ปี 2558 
ตรวจสอบ 

ปี 2559 
ตรวจสอบ 

  รายได้จากการขายและบริการ 133.09 199.57 254.83 82.15 
  ต้นทนุขายและบริการ 107.64 150.30 188.40 55.15 
  ก าไรขัน้ต้น 25.45 49.27 66.43 27.00 
  รายได้อื่น 1.63 1.03 4.80 0.46 
  คา่ใช้จา่ยในการขายและ บริการ 23.21 38.87 37.51 17.18 
  ต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 1.50 4.86 7.90 2.72 
  ก าไรส าหรับงวด 2.37 6.57 25.81 7.56 

5.2. รายละเอียดของกลุ่มบริษัท SR หลังจากการรับโอนกิจการทัง้หมด และ T กลายเป็นบริษัท
ย่อยของ SR 

ภายหลงัการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding แล้ว บริษัทฯ ยงัคงประกอบธุรกิจเดิม คือ 
เป็นผู้ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ และระบบป๊ัมอตุสาหกรรม โดยที่ T 
จะกลายเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และด าเนินธรุกิจออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของ
ของไหลในระบบท่อ  ทัง้นี ้การบริหารงานใน T บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้บริหารชดุเดิมให้ด าเนินธุรกิจต่อไป และจะ
เป็นผู้ สนับสนุนธุรกิจในด้านต่างๆ ให้แก่ T อาทิ ด้านการเงิน ด้านบุคคลากร หรือด้านอื่นๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท พร้อมกันนีห้ลงัจากที่ซือ้และรับโอนกิจการแล้ว บริษัทฯ จะ
แต่งตัง้นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารใน T มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารใน SR  
เพ่ิมเติม 1 ต าแหน่ง (ซึ่งเทียบเท่าผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนีมี้มติแต่งตัง้ กรรมการ
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ผู้แทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการของ T เพ่ิมเติม 3 ต าแหน่ง โดยการบริหารของ T ยงัคงเป็นการบริหารงาน
โดยนายตอ่โชค เล้าลือชยั และ นายชชัวาล เจตจ านงกิจ ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหาร SR   

ดงันัน้ หลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะมีกรรมการบริหารและ T จะมีกรรมการบริษัทชดุใหม่ ดงันี ้

 กรรมการบริหารชดุใหม่ของบริษัทฯ 

ช่ือ- สกุล ต าแหน่ง 
1. นายเกียรติ  วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางวชัราภรณ์  วิมลเฉลา กรรมการบริหาร 

3. นางวชัรี  อตัถากร กรรมการบริหาร 

4. นางอดุมพร  จิระนภากลุวฒัน์ กรรมการบริหาร 

5. นายนพฤทธ์ิ  ภมิูตระกลู กรรมการบริหาร 

6. นายโกศล  สมบตัิศิริ กรรมการบริหาร 

7. นายวราวฒุิ  ไวสาล ี กรรมการบริหาร 

8. นายตอ่โชค เล้าลือชยั กรรมการบริหาร (เพ่ิมเติม) 

 กรรมการบริษัทชดุใหม่ของ T 

ช่ือ- สกุล ต าแหน่ง 
1. นายตอ่โชค เล้าลือชยั ประธานกรรมการ 

2. นายชชัวาล เจตจ านงกิจ กรรมการ 

3. นางวชัรี  อตัถากร กรรมการ (เพ่ิมเติม) 

4. นางอดุมพร  จิระนภากลุวฒัน์ กรรมการ (เพ่ิมเติม) 

5. นายนพฤทธ์ิ  ภมิูตระกลู กรรมการ (เพ่ิมเติม) 

ทั ง้ นี  ้เทค โท รนิ ค  จะด า เนิ นการแ ก้ ไขจ าน วน  และ ช่ือกรรมการผู้ มี อ าน าจลงลาย มื อ ช่ื อผูกพั น  
เทคโทรนิค เป็นดงัตอ่ไปนี ้ 

“นางวชัรี อตัถากร หรือนางอดุมพร จิระนภากลุวฒัน์ หรือนายนพฤทธ์ิ ภูมิตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกบั นายต่อ
โชค เลา้ลือชยั หรือนายชชัวาล เจตจ านงกิจ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัท”  

ทัง้นี ้ข้อความ (wordings) เก่ียวกับกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพัน เทคโทรนิค ข้างต้นอาจมีการแก้ไข
ตามที่นายทะเบียนกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เหน็สมควร 

หมายเหต ุให้การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพ่ิมเติมนี ้มีผล
ตอ่เม่ือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้ รวมทัง้อนมุตัิ
เร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว 
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6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

6.1. บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding เป็นมูลค่า 313,450,000 บาท และจะช าระ
ค่าตอบแทนการโอนกิจการ ด้วยเงินสดจ านวน 45,000,000 บาท และส่วนที่ เหลือจ านวน 
268,450,000 บาท นัน้ บริษัทฯ จะช าระด้วยการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 76,700,000 หุ้ น  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึง่จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุที่ออกเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการนัน้ 
คิดเป็นร้อยละ 12.78 ของหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยการก าหนดราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ที่ 3.50 บาทต่อหุ้นนัน้  ซึง่เป็นการเสนอขายที่ไม่มีสว่นลดจากราคาตลาด ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดัเพ่ือเป็นคา่ตอบแทนการโอนกิจการดงักลา่ว เป็นกรณี
ที่มีราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุไว้อย่างชดัเจน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามัญครัง้ที่ 
2/2560 ซึง่จะประชมุในวนัที่ 3 ตลุาคม 2560 และจะต้องได้รับการอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อน
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการจาก T-Holding อีกด้วย 

6.2. การก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวน 76 ,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเทา่กบั 3.50 บาทตอ่หุ้น บริษัทฯ ได้ใช้หลกัเกณฑ์การก าหนด
ราคาของบริษัทฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้างอิงการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่ส าคญัได้แก่ ผลการด าเนินงานในอดีต และศกัยภาพ
การเติบโตของรายได้และก าไรในอนาคต เป็นต้น ซึ่งได้จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  ในการ
ปรับปรุงข้อมลูธรุกิจทัง้ของบริษัทฯ และ T  ให้สะท้อนถงึการด าเนินงานในอนาคต 

 นอกจากนี ้เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการก าหนดราคาหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ที่จะออกให้กับ  
T-Holding นัน้ พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉลี่ยในชว่ง 15 วนัท าการติดตอ่กนั
ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เพ่ือขออนมุัติให้
บริษัทฯ จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ คือระหว่างวนัที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากบั 3.02 
บาทตอ่หุ้น (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
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7. มูลค่าของสนิทรัพย์ที่ได้มา 

บ ริษั ทฯ  ได้ รับ โอนสิ นท รัพ ย์  (ซึ่ ง รวมถึ งหุ้ นสามัญ ของ T) และห นี ส้ิ น้ ทั ง้หมดของ T-Holding  ณ  
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  มีรายละเอียด ดงันี ้

ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 บาท 

เงินสด 10,000 

หุ้นสามญัของ T จ านวน 60,000 หุ้น 6,000,000 

เงินกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวข้อง 61,650 

 

8. แหล่งที่มาของเงนิทุนและวธีิการช าระสิ่งตอบแทน 

1) เงินสด 45,000,000 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในกิจการและ/หรือเงินที่ได้รับจากการระดมทนุ IPO  

2) การออกหุ้นเพ่ิมทนุใหม่จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 
3.50 บาทจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ตามสดัสว่นการถือหุ้นใน T-Holding  

9. ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

9.1. กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในการท ารายการ  

ไม่มีกรรมการที่มีสว่นได้เสียในการท ารายการ 

9.2. ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

รายช่ือ 
การด ารงต าแหน่ง
ใน T-Holding 

การด ารงต าแหน่ง 
ใน T 

จ านวนหุ้นของ SR 
ก่อนการเข้าท า
รายการ (หุ้น) 

1.นายตอ่โชค เล้าลือชยั 
 
   น .ส . นา รี รัต น์   จิตแสนสวย 
   (คูส่มรสนายตอ่โชค) 

 กรรมการ  กรรมการ 

 กรรมการผู้จดัการ 
 

497,600 
 

180,000 

2. นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ  กรรมการ  กรรมการ 

 ผู้จดัการทัว่ไป 

89,000 

 รวม   766,600 

ทัง้นี ้ภายหลงัการท ารายการนายต่อโชค เล้าลือชยั เป็นบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท 
ซึง่เป็นต าแหน่งที่เทียบเทา่กบัผู้บริหารของบริษัทฯ 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กับบริษัทฯ 

ภายหลงัการเข้าท ารายการ  T  จะกลายเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท SR (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 
99.99) โดยบริษัทฯ คาดว่าบริษัทย่อยจะเพ่ิมศกัยภายในการประกอบธุรกิจให้กบักลุ่มบริษัท SR และก่อให้เกิดการสร้าง
เสริมประโยชน์ร่วมกนั (Synergy) โดยสรุป ได้ดงันี ้

10.1. ช่วยเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึน้ (Competitive 
Advantage) ให้แก่ทัง้สองบริษัท 

1) ขยายสายงานการให้บริการ และการขายผลิตภณัฑ์ (Product and Service Line Extension) ให้แก่
กลุ่มบริษัท ในกลุ่มธรุกิจการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบป๊ัมอตุสาหกรรม 

เน่ืองจาก T เป็นบริษัทที่มีความช านาญการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัรา
การไหลของของไหลในระบบท่อ เช่น น า้มันเชือ้เพลิง ปิโตรเคมี น า้มันดิบ LPG เป็นต้น และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการวดัอตัราการไหล และควบคมุให้แก่แบรนด์ชัน้น าระดบัโลก
และเป็นที่นิยมใช้ในอตุสาหกรรม มีกลุ่มลกูค้าส าคญัโดยเฉพาะในกลุม่ธรุกิจพลงังานเชือ้เพลิง โรงกลัน่
น า้มัน โรงไฟฟ้า รวมไปถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจังหวัดระยอง และ 
กรุงเทพมหานคร โดย T มีบคุคลากรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด าเนินงานมากกว่า 20 ปี นบัได้ว่า
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านระบบควบคมุและวัดอตัราการไหลของ
ของไหล (Flow Specialist) ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลกูค้าให้เป็นผู้ออกแบบระบบควบคมุและวดั
อัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ อาทิกลุ่ม ปตท. กลุ่มไทยออยล์ กลุ่มบางจาก กลุ่มเอสซีจี  
เป็นต้น 

ดงันัน้ ภายหลงัการซือ้และรับโอน T มาเป็นบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทจะสง่เสริมให้บริษัทฯ มี
ผลิตภณัฑ์และการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ในการเป็นผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและ
วดัอตัราการไหลของก๊าซแรงดนัสงูและของเหลว รวมทัง้เป็นผู้จดัจ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ืองด้วย เดิม
บริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญในธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดระบบท่อส่งก๊าซแรงดนัสงูและอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ือง 
รวมไปถงึระบบป๊ัมอตุสาหกรรม   

2) การใหบ้ริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความไดเ้ปรียบและความสามารถในการแข่งขนัใน
อตุสาหกรรม และท าใหส้ามารถรับงานโครงการทีมี่ขนาดใหญ่ข้ึนและครบวงจรมากย่ิงข้ึน 

หลังจากการเข้าท ารายการแล้ว T จะกลายเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท SR ซึ่ง T จะได้รับ
ประโยชน์จากการมีบริษัทฯ เป็นผู้ สนับสนุนทางด้านการเงิน บุคคลากร เป็นต้น T สามารถรับงาน
โครงการที่มีขนาดใหญ่ขึน้และครบวงจรมากยิ่งขึน้ ที่ผ่านมา T จะมีความช านาญทางด้านสถานีวัด
และการควบคมุของไหล แต่จะไม่ได้รับงานป๊ัมหรืองานท่อ จงึต้องเจรจากบัเจ้าของโครงการเพ่ือขอรับ
งานสถานีวดัและการควบคมุของไหลเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากปัจจยัทางด้านการเงิน และบคุคลากร 
หลังจากการท ารายการแล้วท าให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวัดและการควบคุมของได้อย่าง
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รวดเร็วและรับรู้รายได้ที่เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากจะได้รับการสนบัสนนุจากบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ เองยงั
สามารถขายผลิตภณัฑ์ในโครงการใหญ่ๆ ได้เพ่ิมขึน้อีกด้วย 

3) บริษัทฯ สามารถเพ่ิมโอกาสในการเปิดรับโครงการที่มีขนาดเล็กส าหรับธุรกิจการสร้างสถานีวดัก๊าซ 
(Gas Metering)  

เน่ืองจากปกติแล้ว บริษัทฯ รับงานโครงการสร้างสถานีวดัก๊าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ขึน้ไป ซึ่งไม่ได้รับงานโครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่คุ้มค่ากับการลงทนุโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน
บคุคลากร และค่าใช้จา่ยในการบริหาร แต่หลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะวางกลยทุธ์ให้ T 
เข้าไปรับงานโครงการขนาดเล็กได้ เน่ืองจากมีค่าใช้จา่ยในการบริหารน้อยกว่าบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
เป็นผู้สนบัสนนุงานทางด้านเทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้แก่บคุคลากรของ T  

10.2. การบรูณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ   

เน่ืองจากบริษัทฯ และ T มีความรู้และความช านาญ (know-how) เก่ียวกบัการติดตัง้สถานีวดัและวาง
ระบบในด้านที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทัง้นีค้วามช านาญด้านการออกแบบ
สถานีวดัของ T ท าให้ T สามารถคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยงัไม่มีผู้ ใดน าเสนอในตลาดมา
ก่อน และ T ยงัสามารถ ปรับปรุงผลิตภณัฑ์โดยการปรับเปลี่ยนดดัแปลง ซึง่สามารถตอบสนองกบัความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึน้กว่าเดิม ตัวอย่างเช่น การติดตัง้สถานีวัดของไหลโดยไม่กระทบต่อ
กระบวนการผลิต การน าเคร่ืองวดัอตัราการไหลของก๊าซมาประยกุต์ใช้ในการควบคมุเคร่ืองป๊ัมผลเพ่ือควบคมุ
การใช้ก าลงัไฟฟ้า (Energy Saving and Air Loss Protection ในโรงงานอตุสาหกรรม (Utilities Management) 

10.3. เพิ่ มศักยภาพในการเป็นผู้น าด้านการออกแบบ และติดตัง้สถานีวัดในพืน้ที่  เขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC) 

จากการที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการลงทนุในพืน้ที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก
หรืออีสเทิร์นซีบอร์ดถือเป็นพืน้ที่ยทุธศาสตร์การลงทนุและเป็นฐานการผลิต อตุสาหกรรมชัน้น าของประเทศ อาทิ 
ปิโตรเคมี อตุสาหกรรมยานยนต์ และพลงังาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท และ T  มีฐานลกูค้าอยู่ในเขต
พืน้ที่พิเศษดังกล่าวจ านวนหนึ่งโดยเฉพาะ T ซึ่งมีส านักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดระยอง เพ่ือรองรับลูกค้าในเขต
ดังกล่าวโดยเฉพาะ ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้วจะท าให้กลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าในเขตพืน้ที่ภาค
ตะวนัออกมากยิ่งขึน้ และเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการเป็นผู้น าการออกแบบ และติดตัง้งานสถานีวดัและควบคมุ
การไหลที่ครอบคลมุก๊าซแรงดนัสงูและของไหล เพ่ือรองรับการลงทนุที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

10.4. บริษัทฯ มีรายได้และสถานะทางการเงนิที่แข่งแกร่งขึน้ 

ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะจัดท างบการเงินรวม (Consolidated Financial 
Statement) ซึง่จะต้องรวมผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสญัญาการโอนกิจการ บริษัทฯ จะ
รับโอน T  มาเป็นบริษัทยอ่ยในชว่งไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 เป็นต้นไป  
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ทัง้นีผ้ลประกอบการประจ างวดปี 2559 ของ T มีรายได้รวมจ านวน 259.62 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 
25.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 10.13 อีกทัง้ยงัมีอตัราหนีส้ินตอ่สว่นของทนุ 0.66 เทา่ 

 
11. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

รายการรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding จัดเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเป็นรายการเก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน 
บริษัทฯ จงึมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิ
การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย และจดัท ารายงานการเปิดเผย
สารสนเทศของรายการ ทัง้นี  ้ในการขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จะต้องแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) ให้
ความเหน็เก่ียวกบัการท ารายการดงักลา่วด้วย 

อนึ่ง ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียง ประกอบด้วย นายต่อโชค เล้าลือชัย ซึ่งถือหุ้ นของบริษัทจ านวน 
497,600 หุ้น คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 0.08 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยา
ของนายต่อโชค เล้าลือชยั ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 180,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 0.03 และนายชชัวาล เจตจ านง
กิจ ปัจจบุนัถือหุ้นของบริษัทจ านวน 89,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทก่อนการท า
รายการ รวมจ านวนหุ้ นทัง้สิน้ 766,600 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13 (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด  ณ วันที่ 28 
สิงหาคม 2560) ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทก่อนการทารายการ 

นอกจากนี ้การรับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding ยงัต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่สาคญัของสัญญาโอนกิจการ
ทัง้หมด ระหว่างบริษัท และ T-Holding (“สญัญาโอนกิจการทัง้หมด”) และสญัญาตกลงกระท าการระหว่างบริษัท นายต่อ
โชค เล้าลือชยั และนายชชัวาล เจตจานงกิจ (“สญัญาตกลงกระทาการ”)) 
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สรุปสาระส าคญัของสญัญาโอนกิจการทัง้หมดระหว่างบริษัทฯ (“ผู้รับโอน”) และ T-Holding (“ผู้โอน”) มีดงันี ้

(1) สรุปสัญญาโอนกจิการทัง้หมด 
ผู้ โอน บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั (T-Holding) 
ผู้ รับโอน บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) 
วนัท่ีของสญัญา 10 สิงหาคม 2560 
วนัโอนกิจการ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือ วนัอ่ืนใดท่ีคูส่ญัญาตกลงร่วมกนั 

สินทรัพย์ท่ีจะโอน ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดของผู้ โอน ณ เวลา 23.59 น. ของวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ซึง่รวมถึงหุ้นสามญัของบริษัท 
เทคโทรนิค จ ากดั จ านวน 59,998 หุ้น เลขหมายของหุ้น เลขท่ี 1-59,998 

ราคารับโอน และ
การช าระ
คา่ตอบแทน 

มลูคา่ 313.45 ล้านบาท จะแบ่งการช าระออกเป็น  
1) ช าระเป็นเงินสดจ านวน 45.00 ล้านบาท  หลงัจากท่ีหกัจ านวนหนีส้ินท่ีผู้ รับโอนได้รับโอนมาจากผู้ โอนออกแล้ว 
2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท 

คดิเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 286.45 ล้านบาท 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนตกลงให้ ผู้ รับโอนจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวนดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นของผู้ โอนโดยตรง และโดยให้ถือ
ว่า การจดัสรรหุ้นดงักล่าวเป็นการช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการในส่วนหุ้นเพิ่มทนุทัง้หมดให้แก่ผู้ โอนแล้ว 

ระยะเวลาในการ
ช าระคา่ตอบแทน 

ณ วนัโอนกิจการ หรือภายใน 30 วนัหลงัจากวนัโอนกิจการ   
 

เง่ือนไขบังคบัก่อน
ทัว่ไป 
 

1) ณ วนัโอนกิจการ ไมมี่เหตกุารณ์หรือการกระท าใดๆ เกิดขึน้หรือถกูท าให้เกิดขึน้หรือมีเหตอุนัควรจะคาดได้ว่าจะ
เกิดขึน้ ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ T หรือขดัขวางการท าธุรกรรมตามท่ีก าหนดไว้
ในสญัญานี ้

2) ไม่มีกฎหมายท่ีใช้บงัคบัของหน่วยงานราชการท่ีประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลงั
จากวนัโอนกิจการ ซึง่ห้ามมใิห้มีการโอนกิจการทัง้หมด 

3) ไม่มีการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรือ T จะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความ
สมบูรณ์ของการโอนกิจการทัง้หมดตามสญัญานี ้รวมทัง้ไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย หรือการด าเนินการ
โดยบคุคลใดๆ เพ่ือโต้แย้งการท าธุรกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้

4) ผู้ รับโอน นายต่อโชค เล้าลือชยั และนายชชัวาล เจตจ านงกิจ ลงนามในสญัญาตกลงกระท าการ ฉบบัลงวนัท่ี 
10 สิงหาคม 2560 

เง่ือนไขข้อบงัคบั
ก่อน (Condition  
Precedent) ของ
ผู้ รับโอน 

1) ค ารับรองและค ารับประกนัของผู้ รับโอนถกูต้องแท้จริงทกุประการ 
2) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของผู้ รับโอน มีมตอินมุตัใินเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

ก) การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจากผู้ โอน – รายการได้มาซึง่ทรัพย์สินและการท ารายการระหว่างกนั 

ข) การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) 
จ านวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้ 0.50 บาท 

ค) การเข้าท าสญัญาฉบบันีก้บัผู้ โอน และ 
ง) การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติตามหน้าท่ีของผู้ รับโอนตามสัญญาฉบับนีแ้ละเพ่ือให้การโอนกิจการ

ทัง้หมดเสร็จสิน้สมบรูณ์ 
 

เง่ือนไขข้อบงัคบั
ก่อน (Condition  

1) ค ารับรองและรับประกนัของผู้ โอนถกูต้องแท้จริงทกุประการ 
2) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของผู้ โอนมีมตอินมุตัใินเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้
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Precedent) ของผู้
โอน 

ก) การโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ผู้ รับโอนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้

ข) การเข้าท าสญัญาฉบบันีก้บัผู้ รับโอน และ  
ค) การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือปฏิบตัติามหน้าท่ีของผู้ โอนตามสญัญาฉบบันีแ้ละเพ่ือให้การโอนกิจการทัง้หมดเสร็จ
สิน้สมบรูณ์ 

ง) การเลิกบริษัท 

จ) การแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 

ฉ) การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

3) ผู้ โอนด าเนินการให้คณะกรรมการของ T  มีมติเรียกประผู้ ถือหุ้ นของ T  ในวนัโอนกิจการ เพ่ือพิจารณาและ
อนมุตัเิปล่ียนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจของ T ตามท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ รับโอน 

4) ผู้ โอนด าเนินการให้ T ขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 3 ในการโอนหุ้น T ให้กับผู้ รับโอน และยกเว้นมิให้เหตุ
ดงักล่าวเป็นการปฏิบตัผิิดสญัญาท่ี T มีกบั ธนาคารท่ี 3 และส่งส าเนาเอกสารหลกัฐานการให้ความยินยอมของ
ธนาคารให้แก่ผู้ รับโอนตรวจสอบ 

5) ผู้ โอนด าเนินการให้ T ได้มาซึ่งใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคารหรือเคล่ือนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) 
ของการก่อสร้างอาคารหลงัท่ีใช้เป็นคลังสินค้าและส านักงาน ณ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 92335 ตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร (แบบ อ.
1) เลขท่ี ค. 038/2559 ออกให้ ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 และส่งส าเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง
อาคารหรือเคล่ือนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) ดงักล่าวให้แก่ผู้ รับโอนตรวจสอบ 

6) ผู้ โอน และ T ต้องด าเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 3 ในการ (1) ยกเลิกสญัญาค า้ประกนัของผู้ โอน
ทัง้หมด หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญาค า้ประกันของ ผู้ โอนให้กับบุคคลอ่ืน และส่งส าเนาหนงัสือ
ยกเลิกสญัญาค า้ประกนั หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดงักล่าวให้แก่ผู้ รับโอนตรวจสอบ 

7) ผู้ โอน และ T  ต้องด าเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารท่ี 1 ในการ (1) ยกเลิกสญัญาค า้ประกนัของผู้ โอน 
หรือ (2) โอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญาค า้ประกันของ ผู้ โอนให้กับบุคคลอ่ืน และส่งส าเนาหนงัสือยกเลิก
สญัญาค า้ประกนั หรือเอกสารการให้ความยินยอมของธนาคารดงักล่าวให้แก่ผู้ รับโอนตรวจสอบ 

การด าเนินการโอน
กิจการทัง้หมด 

1) วนัโอนกิจการ 
เว้นแต่จะก าหนดเป็นประการอ่ืนเป็นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี ้ในวันโอนกิจการ ผู้ โอนจะด าเนินการโอน
กิจการทัง้หมดให้แก่ผู้ รับโอน โดยการ  
(ก) ส่งมอบตราสารการโอนหุ้นของ T ให้แก่ผู้ รับโอน ท่ีลงลายมือช่ือของผู้ โอนพร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 

และพยาน โดยระบช่ืุอผู้ รับโอน เป็นผู้ รับโอนหุ้นของ T 

(ข) ส่งมอบส าเนาสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ T ท่ีมีการบนัทึกการโอนหุ้นของ T พร้อมทัง้รับรองความถูกต้อง
โดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของ T 

(ค) ส่งมอบใบหุ้นใหมข่อง T โดยระบช่ืุอผู้ รับโอน เป็นผู้ ถือหุ้น T แทนใบหุ้นเดิม และส่งมอบใบหุ้นดงักล่าวให้
ผู้ รับโอน 

(ง) ด าเนินการให้ T ย่ืนบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือแสดงว่า
ผู้ รับโอนเป็นผู้ ถือหุ้นของ T ในส่วนของหุ้นท่ีได้รับมาจากการโอนกิจการทัง้หมด 

(จ) ส่งมอบส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ  T ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจ
ของ T โดยมีมตอินมุตัเิร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(กก) การแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ละแก้ไขอ านาจกรรมการ ตามท่ีผู้ รับโอนเสนอ 

(ขข) เปล่ียนแปลงผู้ มีอ านาจในการสัง่จ่ายเงินในบญัชีของ T ตามท่ีผู้ รับโอนเสนอ 
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(ฉ) ด าเนินการให้ T ย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการและแก้ไขอ านาจกรรมการต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในสญัญา 

(ช) ด าเนินการให้ T ขอเปล่ียนแปลงผู้ มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินในบญัชีของ  T ต่อธนาคารท่ีเก่ียวข้อง ตาม
รายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในสญัญา 

(ซ) ส่งมอบส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของผู้ โอน ซึ่งมี
มติอนมุตัิการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ผู้ รับโอนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้รวมถึง
มติอนมุตักิารเลิกบริษัทของผู้ โอน การแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชี การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ด้วย 

เว้นแต่จะก าหนดเป็นประการอ่ืนเป็นการเฉพาะในสญัญาฉบบันี ้ในวนัโอนกิจการ ผู้ รับโอนจะด าเนินการรับโอน
กิจการทัง้หมดจากผู้ โอน โดยการ 

(ก) ช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ผู้ โอน ตามเง่ือนไขในการช าระค่าตอบแทนการรับโอน
กิจการทัง้หมดจากผู้ โอนและระยะเวลาการช าระคา่ตอบแทนของสญัญานี ้และส่งมอบหลกัฐานการช าระ
คา่ตอบแทนดงักล่าว 

(ข) ส่งมอบส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของผู้ รับโอน ซึ่งมีมติ
อนมุตักิารรับโอนกิจการทัง้หมดจากผู้ โอนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้

2) คา่ใช้จ่ายในการโอนกิจการ 
ผู้ โอนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมด
ภายใต้สญัญานีต้ามท่ีกฎหมายก าหนด (หากมี) 
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(2) สรุปสัญญาตกลงกระท าการ 
คูส่ญัญา 1. บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) “บริษัท” 

2. ผู้ ถือหุ้นใหมข่องบริษัท  “ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท” ได้แก่ 

 นายตอ่โชค เล้าลือชยั 

 นายชชัวาล เจตจ านงกิจ 
วนัท่ีของสญัญา 10 สิงหาคม 2560 
วัน ท่ีสัญญามีผล
บั ง คั บ ใ ช้ แ ล ะ
เง่ือนไขท่ีส าคญั 

 ให้สญัญานีมี้ผลใช้บงัคบันบัแตว่นัท่ีหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ถกูจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท เพ่ือเป็น
คา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมด ตามสญัญาโอนกิจการทัง้หมด 

 ในกรณีท่ี T-Holding ไมส่ามารถโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัท ตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาโอนกิจการทัง้หมด
ได้ ให้ถือว่า สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อ
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้สญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้การท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้ผลผูกพนัด้วยเหตดุงักล่าว ไม่ถือว่า
เป็นการผิดสญัญาฉบบันีแ้ตอ่ย่างใด 

ข้อตกลงท่ีส าคญั ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบั ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท ตกลงท่ีจะปฏิบตัติามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขการห้ามขาย (Lock-up) หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้ 
ก) ข้อก าหนดและเง่ือนไขการห้ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาทัง้หมด 5 (ห้า) ปี นบัจากวนัท่ีหุ้นเพ่ิมทนุของ

บริษัท ถกูจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหม ่(“ระยะเวลาการห้ามขาย”) 
ข) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท ตกลงว่า จะไมจ่ าหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้นเพ่ิมทนุ

ของบริษัท ก่อภาระผกูพนัหรือกระท าการประการอ่ืนใด อนัมีผลท าให้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท ตกไปอยู่กับ
บคุคลอ่ืน ตามสดัส่วนท่ีก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระยะเวลา  สัดส่วนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ที่ห้ามขาย 
วนัแรกท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ จนถึงปีท่ี 2 ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นเพิม่ทนุของบริษัท 

ตัง้แตปี่ท่ี 2 จนถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 

ตัง้แตปี่ท่ี 3 จนถึงปีท่ี 4 ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 

ตัง้แตปี่ท่ี 4 จนถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 

ค) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตกลงจะด าเนินการให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์
ของบริษัท ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท และส่งมอบใบหุ้นดงักล่าวทัง้หมด ให้แก่บริษัท โดย
บริษัท ตกลงท่ีจะคืนใบหุ้นดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท ตามสดัส่วนท่ีไมถ่กูจ ากดัการห้ามขาย
ท่ีก าหนดในข้อ (ข) ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
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(3) สรุปสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาตกลงกระท าการ ฉบบัที่ 1 
คูส่ญัญา 1. บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

2. ผู้ ถือหุ้นใหมข่องบริษัท  (“ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท”) ได้แก่ 

 นายตอ่โชค เล้าลือชยั 

 นายชชัวาล เจตจ านงกิจ 
วนัท่ีของสญัญา 22 สิงหาคม 2560 
ข้อตกลงท่ีส าคญั หาก ณ วนัท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็น

ราคาท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญั หรือหุ้นบริุมสิทธิในส่วนเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 
วนัท าการตดิตอ่กนั แต่ไมเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุ้น) บริษัท จะห้ามผู้ ถือหุ้นราย
ใหมข่องบริษัท ไมใ่ห้น าหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ดงักล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแตว่นัท่ีหุ้นเร่ิมท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ โดยหากครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท สามารถ
ทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถกูสัง่ห้ามขาย (“การห้ามขายตาม
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์”) 

 

(4) สรุปสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาตกลงกระท าการ ฉบบัที่ 2 
คูส่ญัญา 1. บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

2. ผู้ ถือหุ้นใหมข่องบริษัท (“ผู้ ถือหุ้นรายใหมข่องบริษัท”) ได้แก่ 

 นายตอ่โชค เล้าลือชยั 

 นายชชัวาล เจตจ านงกิจ 

วนัท่ีของสญัญา 7 กนัยายน 2560 
ข้อตกลงท่ีส าคญั ข้อห้ามประกอบธุรกจิแข่งขัน 

1 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นรายใหม่ออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ บริหาร ของ T และ/หรือ บริษัท 
(แล้วแต่กรณี) ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ตกลงกบับริษัท ว่าในช่วงระยะเวลา 2 (สอง) ปี นบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหม่ออก
จากการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเอง หรือร่วมกบัผู้ อ่ืน หรือ
ในฐานะตวัการ ตวัแทน ผู้ ถือหุ้น กรรมการ ท่ีปรึกษา ผู้ รับจ้าง หรือโดยประการอ่ืน และไม่ว่าเพ่ือผลประโยชน์
ตนเอง หรือของผู้ อ่ืน ตกลงท่ีจะไมก่ระท าการตอ่ไปนี ้
(ก) ประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึ เหมือนกนั หรือแข่งขนักบัธุรกิจประเภทเดียวกบัของ T และ/หรือ 

บริษัท ในประเทศไทย 
(ข) ชกัชวนลูกค้าหรือผู้ จดัจ าหน่ายของ T และ/หรือ บริษัท เพ่ือไม่ให้บุคคลดงักล่าวด าเนินธุรกิจกับ T 

และ/หรือ บริษัท 
2 คู่สญัญาตกลงกันว่า ภาระหน้าท่ีท่ีระบุในข้อ 1 เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล หากข้อความในข้อ 1 นีถื้อว่า

เกินก าหนดเวลา ข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ภายใต้กฎหมายท่ีบังคบัใช้ จะไม่ถือว่า
ข้อความส่วนดงักล่าวเป็นโมฆะ แต่จะถือว่าข้อความส่วนดงักล่าวจะถกูแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย
ท่ีบงัคบัใช้”  

 

mailto:info@siamrajplc.com
http://www.siamrajplc.com/


เอกสารแนบ 1 

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 

หน้า 23 จาก 23 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท ารายการ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเข้า
ร่วมประชมุ มีมติอนมุตัิการท ารายการนี ้เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การซือ้และรับโอนสินทรัพย์ทัง้หมดของ T-Holding 
ซึ่งรวมถึงหุ้ นของ T เป็นจ านวนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมด จะท าให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์ร่วมกัน 
(Synergy) เน่ืองจาก T เป็นผู้ด าเนินธรุกิจด้านการออกแบบและติดตัง้สถานีวดัของไหล  

การท ารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding และ T มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตามที่กล่าวโดยละเอียดในข้อ 10) นอกจากนี ้การก าหนดราคาการรับโอนกิจการมลูค่า 313,450,000 บาท นัน้ เหมาะสม
และสมเหตสุมผลเน่ืองจากในการก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนดงักล่าวมีหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมิน
มลูค่ายตุิธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมตุิฐานที่ส าคญั ได้แก่ ผลการด าเนินงานใน
อดีต และศกัยภาพการเติบโตของรายได้และก าไรในอนาคต เป็นต้น  

นอกจากนี ้การช าระค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนส่วนหนึ่งด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ยงัเป็นการช่วย
รักษาสภาพคล่องของกิจการให้มีกระแสเงินสดไปใช้ในการขยายธุรกิจที่ จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในอนาคต 
และการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เพ่ือตอบแทนการรับโอนยงัเป็นการสร้างแรงจงูใจให้แก่ผู้บริหารของ T  ในการ
สร้างผลประโยชน์ร่วมกนักบักลุม่บริษัทอีกทางด้วย 

คณะกรรมการจงึมีความเห็นให้สมควรให้ผู้ ถือหุ้นลงมติเห็นด้วยในวาระที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ ในการ
ประชมุถือหุ้นวิสามญัครัง้ที่ 2/2560 

 
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

จงึขอเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นางวชัร ีอตัถากร) 
ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน)  
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (เพิม่เตมิครัง้ที ่3) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”  หรือ “SR”) ครัง้ที่ 8/2560 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นให้ของ
บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั (“T-Holding”) จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.50 บาท คิดเป็นมลูค่า 268,450,000 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด
จาก T-Holding ได้แก่ ทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธ์ิ หน้าที่และความรับผิดชอบทัง้หมด ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะมีในอนาคต ณ 
วนัโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ซึง่รวมถงึ หุ้นสามญัของ บริษัท เทคโทรนิค จ ากดั (“T”) ซึง่ T เป็นบริษัทยอ่ยที่ถือหุ้น
โดย T-Holding จ านวน 59,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนและช าระแล้วของเทคโทรนิค ด้วย
วิธีการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer: EBT) (รวมเรียกว่า “กิจการทัง้หมดของ T-Holding”) โดย
คา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding มีมลูค่าเท่ากบั 313,450,000 บาท บริษัทฯ แบ่งช าระค่าตอบแทนเป็น
เงินสดจ านวน 45,000,000 บาทให้แก่ T-Holding และช าระเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ SR จ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding1  ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นสามญั SR  จ านวน 76,700,000 หุ้น มีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึง่
เป็นการเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 
เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั จะต้องได้รับการอนญุาตจากส านกังาน 
ก.ล.ต. และจะต้องได้รับความเห็นจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มา
ประชมุและมีสิทธ์ิออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัครัง้ที่ 2/2560  

แม้ว่าท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2560 เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ซือ้และ
รับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding รวมถึงการเข้าท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด สญัญาตกลงกระท าการ และเอกสาร
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการท ารายการแล้ว การเข้าท ารายการที่เก่ียวข้องดังกล่าวจะเกิดขึน้ได้โดยเง่ือนไข (Condition 
Precedent) ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุัติการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้อนมุัติเร่ือง
ตา่งๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมด ในวนัที่ 3 ตลุาคม 2560 

                                                           
1  กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึน้อยู่กับความ

สมบรูณ์ของเง่ือนไขบงัคบัก่อน) ซึ่งภายหลงัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้
อนมุตัเิร่ืองตา่งๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมด T-Holding จะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ และจด
ทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2560 โดยท่ีภายใต้การช าระบญัชีของ T-Holding ทรัพย์สินทัง้หมดท่ีมีอยู่ ณ เวลาดงักล่าวของ T-
Holding จะถกูโอนคืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ซึง่ในกรณีนี ้ค่าตอบแทนส่วนท่ีเป็นหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จะถกูโอนให้กบัผู้ ถือหุ้นของ T-
Holding ดังนัน้ เพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนดังกล่าว T-Holding จึงก าหนดในสัญญาโอนกิจการทัง้หมดเก่ียวกับวิธีการช าระ
คา่ตอบแทน โดยก าหนดให้บริษัทฯ ช าระคา่ตอบแทนส่วนท่ีเป็นเงินสดให้แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนท่ีเป็นหุ้นเพ่ิม
ทนุจ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง 
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(ข) คุณต่อโชค เล้าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจ านงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระท าการกับบริษัทฯ 
เก่ียวกบัระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) โดยได้ลงนามในวนัที่ 10 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว   

(ค) ณ วันโอนกิจการทัง้หมด ไม่มีเหตกุารณ์หรือการกระท าใดๆ เกิดขึน้หรือถูกท าให้เกิดขึน้หรือมีเหตอุนั
ควรคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อ T หรือขัดขวางการ
ท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนกิจการทัง้หมด โดยก าหนดการและการช าระราคาโอนกิจการ
ทัง้หมดเป็นวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่คูส่ญัญาตกลงร่วมกนั 

(ง) ไม่มีกฎหมายที่ใช้บงัคบัของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลงัจากวนัโอนกิจการ ซึง่ห้ามมิให้มีการโอนกิจการทัง้หมด   

(จ) ไม่มีการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรือ T จะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผล
ตอ่ความสมบรูณ์ของการโอนกิจการทัง้หมดตามสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีการด าเนินการ
ทางกฎหมาย หรือการด าเนินการโดยบคุคลใดๆ เพ่ือโต้แย้งการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
โอนกิจการทัง้หมด 

(ฉ) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ T-Holding มีมติอนมุตัิในเร่ืองการโอน
กิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ รวมถงึ การเข้าท าสญัญาโอนกิจการ และด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้การโอน
กิจการทัง้หมดเสร็จสิน้สมบรูณ์ เป็นวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่คูส่ญัญาตกลงร่วมกนั 

(ช) T-Holding ด าเนินการให้คณะกรรมการของ T มีมติเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นของ T ในวันโอนกิจการ เพ่ือ
พิจารณาและอนมุตัิเปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจของ T ตามที่ได้รับการเสนอ
ช่ือจากบริษัทฯ เป็นวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวนัอื่นใดที่คูส่ญัญาตกลงร่วมกนั 

(ซ) เทคโทรนิค โฮลดิ ง้ ด าเนินการให้ เทคโทรนิค ขอความยิ นยอมจากผู้ ให้สินเช่ือในการโอนหุ้ น  
เทคโทรนิค ให้แก่บริษัทฯ และยกเว้นมิให้เหตดุงักล่าวเป็นการปฏิบตัิผิดสญัญาที่ เทคโทรนิค มีกบัผู้ ให้
สินเช่ือ และส่งส าเนาเอกสารหลกัฐานการให้ความยินยอมของธนาคารให้แก่บริษัทฯ เพ่ือตรวจสอบ  
ก่อนวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั มีข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. รายละเอียดการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นเสนอขายที่ออก
ใหม่ และราคาตลาด 

1.1. รายละเอียดของการเสนอขาย  

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding เพ่ือเป็นการตอบแทนการซือ้
และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอ
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ขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 โดยภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ SR แล้ว ผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
T-Holding จะมีสดัสว่นการถือหุ้นใน SR เป็นจ านวนรวมกนัเทา่กบัร้อยละ 11.33 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

ภายหลงัจากที่ T-Holding โอนกิจการทัง้หมดให้กบับริษัทฯ แล้ว T-Holding จะจดทะเบียนเลิกกิจการ
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในปี 2560 และด าเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินตาม
กระบวนการช าระบญัชี ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป สว่น T-Holding จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณุตอ่โชค เล้า
ลือชยั และคณุชชัวาล เจตจ านงกิจ จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน T ตอ่ไป  

ตารางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ SR ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ T-Holding 

ผู้ถอืหุ้น T-Holding 

จ านวนหุ้น  
T-Holding 
(หุ้น) 

ร้อยละจ านวนหุ้น  
ของ T-Holding 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ SR ที่ได้รับ

จัดสรร (หุ้น) 

1 นายตอ่โชค  เล้าลือชยั 36,000 60.00  46,020,000  
2 นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ 23,999 39.998  30,680,000  
3 นางวรรณี    เจตจ านงกิจ 1 0.002 - 

 รวม 60,000 100.00 76,700,000 
หมายเหต:ุ นางวรรณี  เจตจ านงกิจ เป็นคูส่มรสของนายชชัวาล เจตจ านงกิจ 

การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ SR เพ่ือช าระเป็นค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ  
T-Holding เป็นการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง”) เน่ืองจากนายต่อโชค เล้าลือชยั กรรมการและผู้ ถือหุ้น
ปัจจบุนัของ T-Holding นัน้ เป็นบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท อนัเน่ืองมาจากการ
รับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ต่อไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03  (ข้อมลูเพ่ิมเติม บริษัทฯ 
แจ้งในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ในการซือ้และรับโอนกิจการ
ทัง้หมดของ T-Holding) โดยมีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ดงันี ้

ผู้รายช่ือผู้ที่มีความสัมพนัธ์ 
T-Holding T 

ด ารงต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ด ารงต าแหน่ง 

1 นายตอ่โชค เล้าลือชยั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 60.00 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
2 นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 40.00 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

หมายเหตุ: T เป็น บริษัทย่อย ของ T-Holding   และ หลังการโอนกิจการทัง้หมด T จะเป็นบริษัทย่อยของ SR โดยนายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล
เจตจ านงกิจ จะยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ T ตอ่ไป  
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1.2. การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ 

บริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุ SR ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท จ านวน 76,700,000 หุ้นโดย
บริษัทฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์การก าหนดราคาของบริษัทฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และมีสมมติฐานที่ส าคัญได้แก่ ผลการ
ด าเนินงานในอดีต และศกัยภาพการเติบโตของรายได้และก าไรในอนาคต เป็นต้น ซึง่ได้จดัท าโดยฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ  ในการปรับปรุงข้อมลูธรุกิจทัง้บริษัทฯ และ T ให้สะท้อนถงึการด าเนินงานในอนาคต 

หาก ณ วนัที่ผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าว
เป็นราคาที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่
น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น)  บริษัทฯ จะ
ห้ามผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ไม่ให้น าหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทดงักลา่วออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี
นบัแต่วนัที่หุ้นเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ โดยหากครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ ถือหุ้นของ เทค
โทรนิค โฮลดิง้ สามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้าม
ขาย  

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ ตกลงที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการห้ามขาย (Lock-up) 
หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ดงันี ้ 

(ก) ข้อก าหนดและเง่ือนไขการห้ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาทัง้หมด 5 (ห้า) ปี นบัจากวนัที่หุ้นเพ่ิมทนุ

ของบริษัทฯ ถกูจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ (“ระยะเวลาการห้ามขาย”) 

(ข) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ ตกลงว่า จะไม่จ าหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้น
เพ่ิมทนุของบริษัทฯ ก่อภาระผูกพันหรือกระท าการประการอื่นใด อนัมีผลท าให้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

ตกไปอยูก่บับคุคลอื่น ตามสดัสว่นที่ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระยะเวลา  สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ห้ามขาย 
วนัแรกท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ จนถึงวนัครบรอบปีท่ี 2 ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

ตัง้แตว่นัครบรอบปีท่ี 2 จนถึงวนัครบรอบปีท่ี 3 ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัครบรอบปีท่ี 3 จนถึงวนัครบรอบปีท่ี 4 ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัครบรอบปีท่ี 4 จนถึงวนัครบรอบปีท่ี 5 ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
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(ค) ตลอดระยะเวลาการห้ามขาย ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ ตกลงจะด าเนินการให้นายทะเบียน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกใบหุ้ นส าหรับหุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และส่งมอบใบหุ้ นดังกล่าว

ทัง้หมด ให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตกลงท่ีจะคืนใบหุ้นดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ 

ตามสดัส่วนท่ีไม่ถกูจ ากดัการห้ามขายท่ีก าหนดในข้อ (ข) ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1.3. การก าหนดราคาตลาด 

ราคาตลาด หมายถงึ ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยน า้หนกัของหุ้น SR ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท า
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนมุัติเร่ืองการเสนอขายหุ้นดงักล่าว คือ ตัง้แต่วันที่ 18 กรกฎาคม 
2560 ถงึวนัที่ 8 สิงหาคม 2560 เทา่กบั 3.02 บาทตอ่หุ้น (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิ และรายละเอียดโครงการ 

2.1. วตัถปุระสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และแผนการใช้เงิน 

วตัถปุระสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ คือ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมด
ของ T-Holding โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทนุจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ T-Holding  ภายหลังจากที่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุัติการท ารายการดงักล่าวบริษัทฯ .จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ซึ่งคือหุ้น
สามญัของ T จ านวน 59,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน   

เหตทุี่บริษัทฯ เลือกช าระค่าตอบแทนการกิจการทัง้หมดของ T – Holding จ านวน 313,450,000  บาท 
สว่นหนึ่งเป็นหุ้นจ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 
บาท คิดเป็น 268,450,000 บาท ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจ านวนดงักล่าวในรูปของเงินสด โดยทัง้
รายการนีจ้ะมีการช าระค่าตอบแทนในรูปของเงินสดจ านวนไม่เกิน 45,000,000 บาท ท าให้บริษัทฯ มีสภาพ
คล่องไปใช้ส าหรับการลงทุนในธุรกิจอื่นเพ่ิมเติม นอกจากนี ้การช าระค่าตอบแทนในรูปของหุ้ นสามัญของ  
บริษัทฯ ถึงแม้จะเกิด Control Dilution และ EPS Dilution ประมาณร้อยละ 11.33 แต่คาดว่า T  จะสามารถท า
ก าไรสทุธิเพ่ือทดแทนในสว่นของ EPS Dilution ได้  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 T ประกอบไปด้วย สินทรัพย์และสว่นของหนีส้ิน ดงันี ้

ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 60 
(โดยฝ่ายจดัการ) 

งบการเงินของ T  
(ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 101.55 
หนีส้ินรวม 53.94 
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หมายเหต:ุ 1) T-Holding ไมไ่ด้มีการจดัท างบการเงินรวมที่สะท้อนผลประกอบการจาก T  
 2) ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ T-Holding คือเงินลงทุนในกิจการ T ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท่ี  
      T-Holding ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
3) งบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เป็นเพียงงบการเงินท่ีจดัทาโดยฝ่ายจดัการของ T 
ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการสอบทานและ /หรือตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของ  T ทัง้นีง้บการเงินดังกล่าวมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเปิดเผยให้ทราบข้อมลูเทา่นัน้ ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไมไ่ด้มีหน้าท่ี สอบทานและ/
หรือตรวจสอบ ความถกูต้องของงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีได้รับการยอมรับเป็นการทัว่ไป  

2.2. รายละเอียดโครงการที่บริษัทฯ และหรือบริษัทยอ่ยจะน าเงินที่ได้รับจากการเพ่ิมทนุไปใช้ในโครงการ 

ทัง้นี ้ภายหลังการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 
99.99 ใน T ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดของ T  

1) ข้อมลูการประกอบธรุกิจ 

วันจดทะเบยีนจัดตัง้บริษทั 29 กรกฎาคม 2547 
ประเภทธุรกจิ 1) ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของ

ไหลในระบบท่อ  (Flow Specialist) 
2) ตวัแทนจดัจ าหน่าย และให้บริการ เก่ียวกบัอปุกรณ์ ควบคมุและวดั

อตัราการไหลของของไหลในระบบทอ่   
ที่ตัง้ส านักงาน 14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสขุมุวิท ต าบลเนินพระ  

อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
ทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว 6,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบยีนและช าระแล้ว 60,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ตอ่หุ้น 

2) คณะกรรมการของ T มีดงันี ้

รายช่ือกรรมการ T ต าแหน่ง 
1. นายชชัวาล   เจตจ านงกิจ กรรมการ 
2. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม: กรรมการคนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

3) ผู้ ถือหุ้นของ T ตามบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น T จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
1. บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั 59,998 100.00 
2. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั 1 0.00 
3. นายชชัวาล เจตจ านงกิจ 1 0.00 
รวมจ านวนหุ้น 60,000 100.00 
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4) ข้อมลูสรุปฐานะการเงินละผลการด าเนินงานของ T 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 
(โดยฝ่ายจัดการ) ปี 2557 

ตรวจสอบ 
ปี 2558 

ตรวจสอบ 
ปี 2559 

ตรวจสอบ 
สนิทรัพย์     

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 12.19 14.88 15.86 17.78 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 35.11 22.33 46.62 34.41 
  สินค้าคงเหลือ 2.14 3.57 3.43 2.83 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 49.78 50.49 87.25 73.73 

  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 15.40 15.33 18.24 16.80 
 รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 27.98 23.59 29.29 27.82 

    รวมสนิทรัพย์ 77.75 74.08 116.54 101.55 
หนีส้นิ     

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนือ้ื่น 29.54 40.29 46.81 24.26 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 35.19 46.98 66.47 45.69 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 24.93 12.86 10.02 8.25 

    รวมหนีส้นิ 60.12 59.84 76.49 53.94 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

  ทนุที่ออกและช าระแล้ว 6.00 6.00 6.00 6.00 
  ก าไรสะสม 11.63 8.24 34.05 41.61 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 17.63 14.24 40.05 50.06 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 77.75 74.08 116.54 101.55 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือน  
สิน้สุด 30 ม.ิย. 60 

(โดยฝ่ายจัดการ) 
ปี 2557 

ตรวจสอบ 

ปี 2558 

ตรวจสอบ 

ปี 2559 

ตรวจสอบ 

รายได้จากการขายและบริการ 133.09 199.57 254.83 82.15 
ต้นทนุขายและบริการ 107.64 150.30 188.40 55.15 
ก าไรขัน้ต้น 25.45 49.27 66.43 27.00 
รายได้อ่ืน 1.63 1.03 4.80 0.46 
คา่ใช้จ่ายในการขายและ บริการ 23.21 38.87 37.51 17.18 
ต้นทนุทางการเงินและภาษีเงนิได้ 1.50 4.86 7.90 2.72 
ก าไรส าหรับงวด 2.37 6.57 25.81 7.56 
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2.3. โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าเกิดขึน้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้ส าเร็จและความเสี่ยงจากการด าเนินการโครงการ 

2.3.1. โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ 

เดิมบริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญในธรุกิจก่อสร้างสถานีวดัระบบท่อส่งก๊าซแรงดนัสงูและอปุกรณ์
ที่เก่ียวเน่ือง รวมไปถึงระบบป๊ัมอตุสาหกรรม ทัง้นี ้ภายหลงัการรับโอนหุ้นของ T มาจากการซือ้และรับ
โอนกิจการทัง้หมด และ T เป็นบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทแล้ว T จะชว่ยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์
และการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ส าหรับการเป็นผู้ ออกแบบ และติดตัง้ระบบควบคุมและวัด
อตัราการไหลของก๊าซแรงดนัสงูและของเหลว รวมทัง้เป็นผู้จดัจ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องด้วย  

2.3.2. ผลกระทบที่คาดว่าเกิดขึน้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ส าเร็จและความเสี่ยงจากการ
ด าเนินการโครงการ 

 กรณีที่ T ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่คาดการณ์ไว้อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราก าไรของ
บริษัทฯ ที่อาจจะลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจในศกัยภาพของ T เน่ืองจาก T เป็น
บริษัทที่มีประสบการณ์ในอตุสาหกรรมและได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า อีกทัง้ยงัเป็นธุรกิจที่มี
ความคล้ายคลงึกบัการด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ  

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มธุรกิจ พลังงานและปิโตรเคมี จากข้อมูล T  ด าเนินธุรกิจเป็น
ผู้ออกแบบ และติดตัง้ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของก๊าซแรงดนัสงูและของเหลว รวมทัง้
เป็นผู้ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องด้วย โดยมีกลุ่มลุกค้าในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี 
เป็นหลัก ในกรณีที่ธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตติดลบอาจจะส่งผลกระทบทางตรงต่อรายได้ของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม T  ได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว จึงได้เพ่ิมการให้บริการในลักษณะ
งานวดัที่มีการประยกุต์ใช้นวตกรรม (Innovative Service) เช่น การใช้เทคโนโลยีไร้สายในการวัด 
เพ่ือบ ารุงซ่อมแซมมาตรวัด รวมไปถึงการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลุกค้าอื่น เช่น Power 
Saving Management ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต โดยใช้มาตรวัดลม เพ่ือลดการพึ่ งพิงกลุ่ม
ลกูค้าพลงังานและปิโตรเคมี  

 ความเสี่ยงในการลาออกของผู้ บริหารหลักของ T คือ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล  
เจตจานงกิจ อาจลาออกและไปด าเนิธุรกิจในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตามตามข้อตกลง  
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนส่วนหนึงเป็นหุ้นให้แก่ทัง้สองท่าน และสามารถขายได้ตามเง่ือนไขที่
ตกลงไว้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างานร่วมกับกลุ่ม SR  อีกทัง้  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังแต่งตัง้  
นายต่อโชค เล้าลือชยั เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ เทียบเท่ากบัผู้บริหาร และให้สิทธิในการ
บริหารตามกรอบนโยบายของบริษัท แก่นายต่อโชค เล้าลือชยั และนายชชัวาล เจตจานงกิจ ใน
การบริหาร T ทัง้นี ้นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ได้ลงนามในสัญญาใน
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สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมตกลงกระท าการ ลงวันที่  7 กันยายน 2560 ซึ่งจะระบุระยะเวลาห้ามท า
ธุรกิจที่แข่งขันกันได้หลังจากที่ทัง้สองท่านลาออกเป็นระยะเวลา 2 ปี รวมไปถึง บริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดัท า Succession Plan เพ่ือให้สืบทอดการบริหารต่อจากทัง้สองท่านในอนาคตเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการพึง่พิงทัง้สองทา่น 
 

 ความเสี่ยงจากการเข้าค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแทนผู้ ถือหุ้นเดิม สืบเน่ืองจาก T  มีวงเงินสินเช่ือกบั
สถาบันการเงิน และ T-Holding  ในฐานะผู้ ถือหุ้ นของ T  ได้เข้าค า้ประกันวงเงินสินเช่ือตาม
เง่ือนไขของสถาบันการเงิน ทัง้นีเ้ม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นมาเป็นบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ทางสถาบนัการเงินอาจขอให้บริษัทฯ ด าเนินการเป็นผู้ค า้ประกนัแทนผู้ ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็
ตามทางบริษัทฯ จะด าเนินการเจรจากบัสถาบนัการเงิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายการกู้ เงิน
ของบริษัทยอ่ยในอนาคต 
 

2.4. งบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะใช้ในเบือ้งต้น และงบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพ่ือให้
โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ 

บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 313,450,000 บาท โดย
บริษัทฯ จะแบ่งช าระค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดดังกล่าว เป็นเงินสด จ านวน 45,000,000 บาทให้แก่  
T-Holding และส่วนที่เหลือจ านวน 268,450,000 บาท บริษัทฯ จะช าระด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่หุ้นละ 
3.50 บาท อย่างไรก็ตาม การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding โดยกระบวนการโอนกิจการทัง้หมด
นัน้ บริษัทฯ เบือ้งต้นคาดว่า ไม่มีงบประมาณเพ่ิมเติมประการใดท่ีต้องใช้เพ่ิม เพ่ือให้ด าเนินธรุกิจได้อยา่งเน่ือง
และสร้างรายได้ให้กบักลุม่บริษัท   

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

3.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

=     
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย −   ราคาหลงัเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

 

=     
3.02 −   3.08

3.02
 

 
=    -ร้อยละ 1.66 
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การค านวณราคาหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =     
(จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว × ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย )+(จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ×ราคาเสอนขาย) 

(จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว+จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ )
  

• จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว   600,000,000  หุ้น  

• จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ            76,700,000    หุ้น 

• ราคาตลาดก่อนเสนอขาย           3.02              บาทตอ่หุ้น 

• ราคาเสนอขาย        3.50              บาทตอ่หุ้น 
 

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

(600,000,000 หุ้น + 76,700,000 หุ้น)
 

  
           =       3.07  บาทตอ่หุ้น 

การที่บริษัทฯ ออกหุ้นเพ่ิมทนุและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding นัน้ จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลจ ากัดในครัง้นี  ้เป็นราคาเสนอขายท่ีสงูกว่าราคา
ตลาดร้อยละ 15.89 

3.2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

=     
จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ

จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ + จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ
 

 

=     
76,700,000 หุ้น

(600,000,000 หุ้น +  76,700,000 หุ้น )
 

 
= -ร้อยละ 11.33 
 

3.3. การลดลงของก าไรตอ่หุ้น (Earing per Share Dilution) 

=     
ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย − ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย

ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย
 

 
=     

0.1240 − 0.1099 

0.1240
 

 
= -ร้อยละ11.33 
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การค านวณก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขายและหลงัการเสนอขาย 

อ้างอิงก าไรสทุธิจากการด าเนินการ 4 ไตรมาสย้อนหลงัคือ ไตรมาส 2 ปี 2559 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2560 
เป็นจ านวนเทา่กบั   74,387,000 บาท  

 ก่อนการเสนอขาย หลังการเสนอขาย 
ก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสย้อนหลงั (บาท) 74,387,000 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 600,000,000  676,700,000  
ก าไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.1240 0.1099 

 
3.4. ความคุ้มคา่ที่ผู้ ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น  

อ้างอิงข้อมูลจากประมาณการทางการเงินของทัง้บริษัทฯ และ T ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในปี 2561 โดย
เสมือนว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมผลการด าเนินงานของ T  ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561  
เป็นต้นไป แสดงให้ว่าถ้าบริษัทฯ ได้รวมผลก าไรสุทธิของ T  ในปี 2561 ตามประมาณการจะท าให้ 
บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิในงบการเงินรวมเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 28 ซึ่งสูงกว่าการลดลงของก าไรต่อหุ้น ท่ี
ค านวณได้จากข้อ 3.3 

 กลุ่ม SR ก่อน
รวม T 

T 
งบรวมกลุ่ม SR 
หลังรวม T 

เพิ่มขึน้/ลดลง 

ก าไรสทุธิ (บาท) 100,000,000 28,000,0000 128,000,000 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28 
EPS (บาทตอ่หุ้น) 0.1478 0.32 0.1892 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28 

หมายเหต:ุ 1) จ านวนหุ้นท่ีใช้ในการค านวน EPS จ านวน 676,700,000 หุ้น เป็นจ านวน Fully-Dilute 
2) ข้อมูลข้างต้นเป็นการประมาณการจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพ่ือใช้ในการน าเสนอให้แก่กรรมการ
พิจารณาการเข้าท ารายการ ทัง้นีย้งัไม่รวมรายการท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมาตรฐานบัญชี เช่น ค่าความนิยม 
หรือสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนประเภทอื่น เป็นต้น  

3) ทัง้นีต้วัเลขก าไรของบริษัทฯ และ T อ้างอิงจากประมาณท่ีจดัท าโดยฝ่ายจดัการ โดยปี 2559 บริษัทฯ และ T 
มีก าไรสทุธิ 101.81ล้านบาท และ   25.81 ล้านบาท ตามล าดบั 

 

3.5. ภายหลงัการเข้าท ารายการ  T  จะกลายเป็นบริษัทย่อย ในกลุ่มบริษัท (ถือหุ้นโดย SR  ร้อยละ 99.99) 
คาดว่าบริษัทย่อยจะเพ่ิมศกัยภายในการประกอบธุรกิจให้กับกลุ่ม SR และก่อให้เกิดการสร้างเสริมประโยชน์
ร่วมกนั (Synergy) โดยสรุป ได้ดงันี ้

(1) ช่วยเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึน้ (Competitive 
Advantage) ให้แก่ทัง้สองบริษัท 
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ก. ขยายสายงานการให้บ ริการ และการขายผลิตภัณ ฑ์  (Product and Service Line 
Extension) ใหแ้ก่กลุ่มบริษัท ในกลุ่มธุรกิจการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบป๊ัม
อตุสาหกรรม 

เน่ืองจาก T เป็นบริษัทที่มีความช านาญด้านการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวัด
อตัราการไหลของของไหลในระบบท่อ เช่น น า้มันเชือ้เพลิง ปิโตรเคมี น า้มนัดิบ LPG เป็นต้น และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการวดัอตัราการไหล และควบคมุให้แก่แบรนด์ชัน้น าระดบัโลก
และเป็นที่นิยมใช้ในอตุสาหกรรม มีกลุ่มลกูค้าส าคญัโดยเฉพาะในกลุม่ธรุกิจพลงังานเชือ้เพลิง โรงกลัน่
น า้มัน โรงไฟฟ้า รวมไปถึงกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจงัหวัดระยอง และ 
กรุงเทพมหานคร โดย T ด าเนินงานมามากกว่า 30 ปี ซึง่นบัได้ว่าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความ
มีเช่ียวชาญเฉพาะด้านระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของไหล (Flow Specialist) ได้รับความ
ไว้วางใจจากกลุ่มลกูค้าให้เป็นผู้ออกแบบระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของไหลในระบบท่อ 
อาทิ กลุม่ ปตท. กลุม่ไทยออยล์ กลุม่บางจาก กลุม่เอสซีจี เป็นต้น 

ดงันัน้ ภายหลงัการรับโอนหุ้นจ านวนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด T จะเป็นบริษัท
ยอ่ยของกลุม่บริษัทซึง่จะสง่เสริมให้บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์และการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ในการ
เป็นผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของก๊าซแรงดนัสงูและของเหลว รวมทัง้
เป็นผู้จดัจ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ืองด้วย ซึง่แตเ่ดิมนัน้ บริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญในธรุกิจก่อสร้างสถานี
วดัระบบทอ่สง่ก๊าซแรงดนัสงูและอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ือง รวมไปถงึระบบป๊ัมอตุสาหกรรม   

ข. การให้บริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความไดเ้ปรียบและความสามารถในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม และท าให้สามารถรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ข้ึนและครบวงจร
มากย่ิงข้ึน 

หลังจากการเข้าท ารายการแล้ว T จะกลายเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซึ่ง T จะได้รับ
ประโยชน์จากการมีบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนนุทางด้านการเงิน บคุคลากร เป็นต้น นอกจากนัน้ T สามารถ
รับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึน้และครบวงจรมากยิ่งขึน้ ที่ผ่านมา T จะมีความช านาญทางด้านสถานี
วดัและการควบคมุของไหล แตจ่ะไม่ได้รับงานป๊ัมหรืองานทอ่ จงึต้องเจรจากบัเจ้าของโครงการเพ่ือขอรับ
งานสถานีวัดและการควบคมุของไหลเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากปัจจยัทางด้านการเงิน และบคุคลากร 
หลังจากการท ารายการแล้วท าให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวัดและการควบคุมของไหลอย่าง
รวดเร็วและรับรู้รายได้ที่เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากจะได้รับการสนับสนนุจากบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ เองยัง
สามารถขายผลิตภณัฑ์ในโครงการใหญ่ๆ ได้เพ่ิมขึน้อีกด้วย 

ค. บริษัทฯ สามารถเพ่ิมโอกาสในการเปิดรับโครงการที่มีขนาดเล็กส าหรับธุรกิจการสร้างสถานี
วดัก๊าซ (Gas Metering)  
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ปกติแล้ว บริษัทฯ รับงานโครงการสร้างสถานีวดัก๊าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึน้ไป และ
ไม่ได้รับงานโครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่คุ้มค่ากบัการลงทนุโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านบคุคลากร 
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร แต่หลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะวางกลยทุธ์ให้ T เข้าไปรับ
งานโครงการขนาดเล็กได้ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารน้อยกว่าบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็น
ผู้สนบัสนนุงานทางด้านเทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้แก่บคุคลากรของ T  

(2) การบรูณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ   

เน่ืองจากบริษัทฯ และ T มีความรู้และความช านาญ (know-how) เก่ียวกบัการติดตัง้สถานีวดัและวาง
ระบบในด้านที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี ้ความช านาญด้านการ
ออกแบบสถานีวดัของ T ท าให้ T สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยงัไม่มีผู้ ใดน าเสนอใน
ตลาดมาก่อน และ T ยงัสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปลี่ยนดดัแปลง (Replacement Product of 
Modify Product) ซึ่งสามารถตอบสนองกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึน้กว่าเดิม 
ตวัอย่างเช่น การติดตัง้สถานีวัดของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การน าเคร่ืองวัดอตัราการไหลของ
ก๊าซมาประยกุต์ใช้ในการควบคมุเคร่ืองป๊ัมผลเพ่ือควบคุมการใช้ก าลังไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Utilities 
Management) 

(3) เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้น าด้านการออกแบบ และติดตัง้สถานีวัดในพืน้ที่  เขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC) 

การที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการลงทนุในพืน้ที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกหรืออีส
เทิร์นซีบอร์ดถือเป็นพืน้ที่ยทุธศาสตร์การลงทนุและเป็นฐานการผลิต อตุสาหกรรมชัน้น าของประเทศ อาทิ ปิโตร
เคมี อตุสาหกรรมยานยนต์ และพลงังาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท และ T  มีฐานลกูค้าอยู่ในเขตพืน้ที่
พิเศษดงักล่าวจ านวนหนึ่ง โดยเฉพาะ T ซึง่มีส านักงานใหญ่อยู่ที่จงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับลกูค้าในเขตดงักล่าว
โดยเฉพาะ ดงันัน้ ภายหลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะมีฐานลกูค้าในเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกมาก
ยิ่งขึน้ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการเป็นผู้น าการออกแบบ และติดตัง้งานสถานีวัดและควบคุมการไหลที่
ครอบคลมุก๊าซแรงดนัสงูและของของไหล เพ่ือรองรับการลงทนุที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

(4) บริษัทฯ มีรายได้และสถานะทางการเงนิที่แข่งแกร่งขึน้ 

ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะจัดท างบการเงินรวม (Consolidated Financial 
Statement) ซึง่จะต้องรวมผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสญัญาการโอนกิจการทัง้หมด 
บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นจ านวนร้อยละ 99.99 ของ T ซึง่มีผลท าให้ T เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 
4 ของปี 2560 เป็นต้นไป 
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ทัง้นี ้หากพิจารณาผลประกอบการประจ างวดปี 2559 ของ T นัน้ T มีรายได้จาการขายและให้บริการ
จ านวน 254.83 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 25.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 10.13 อีกทัง้ยงัมี
อตัราหนีส้ินตอ่สว่นของทนุเทา่กบั 0.66 เทา่ 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองต่างๆ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบยีนเพื่อขอ
อนุมัตกิารออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

4.1. ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่เสนอขาย 

การก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 3.50 บาท บริษัทฯ ได้ใช้หลกัเกณฑ์การก าหนด
ราคาของบริษัทฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่ส าคญัได้แก่ ผลการด าเนินงานในอดีต และศกัยภาพการเติบโต
ของรายได้และก าไรในอนาคต เป็นต้น ซึง่ได้จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  ในการปรับปรุงข้อมลูธุรกิจทัง้
ของบริษัทฯ และ T ให้สะท้อนถงึการด าเนินงานในอนาคต 

ทัง้นี ้ราคาที่ฝ่ายจดัการได้ท าการประเมินมลูคา่ T  เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณา อยูใ่นระหว่างชว่ง
ราคา 300,560,000  – 364,9400,000 บาท โดยมีสมมติฐานทางการเงินที่ส าคัญและผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดงันี ้ 

บริษัท Ke 
Marketability 

Discount 
Terminal 
Growth 

NPV 
(บาท) 

IRR 

T 13.34% 20% 1% 7,452,068 14.33% 

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมลูตามตารางข้างต้น  จงึมีความเห็นว่าราคาที่ตกลงในการเจรจารับโอน
กิจการทัง้หมดของ T-Holding จ านวน  313,450,000 บาท จงึเป็นราคาที่มีความเหมาะสมเน่ืองจากอยู่ในช่วง
ราคาที่บริษัทฯ ประเมินมลูค่า T  ได้ รวมทัง้ผลตอบแทน IRR ร้อยละ 14.33 มากกว่าต้นทนุเงินทนุของบริษัทฯ  
ตามข้อสมมติฐานข้างต้น 

นอกจากนี ้เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการก าหนดราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ที่จะออกให้กับ T-
Holding นัน้ พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉลี่ยในช่วง 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุ คือระหว่างวนัที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากบั 3.02 บาทต่อหุ้น (ข้อมลู
จาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
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4.2. เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทนุและการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

การจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ T-Holding เพ่ือตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้หมด มี
ความเหมาะสมแล้วเน่ืองจาก บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ซึง่ก็คือ ทรัพย์สิน 
หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทัง้หมด ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด ซึ่ง
รวมถึง หุ้นสามัญของ T ซึ่ง T ประกอบธุรกิจที่มีความคล้ายคลงึและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทางด้านการ
ออกแบบ ติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหล และเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมา
อย่างยาวนาน มีผลก าไรในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ตามข้อ 3.4 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นและยงัได้พิจารณา
ถงึอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นของ T มากถึง ร้อยละ 98.72 (อ้างอิงงบการเงินตรวจสอบแล้ว ปี 2559) เป็นข้อ
พิจาณาในการตดัสินใจ  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาเก่ียวกบัคณุสมบตัิของผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นคือ คณุต่อโชค 
เล้าลือชยั และคณุชชัวาล เจตจ านงกิจ แล้วว่าเป็นบคุคลที่มีศกัยภาพในการด าเนินธรุกิจร่วมกบักลุม่ SR  ได้เป็น
อยา่งดี โดยทัง้สองทา่นมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องและมีประวตัสิว่นตวัโดยสงัเขป ดงันี ้

ชื่อ –สกุล นายต่อโชค เล้าลือชัย นายชัชวาล เจตจ านงกิจ  
อาย ุ  47 ปี 42 ปี 
คูส่มรส นางสาวนารีรัตน์  จิตแสนสวย นางวรรณี    เจตจ านงกิจ 
การศกึษา  ปริญญาโท 

การจดัการภาครัฐและเอกชน 
สถาบนับณัฑิตพฒันศาตร์ 

 ปริญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 ปริญาตรี 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเก ล้ า  
พระนครเหนือ 

 ปริญาตรี 
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ 

ประวตัิการท างาน  2549 – ปัจจบุนั  
กรรมการผู้จดัการ 
บจก.เทคโทรนิค 

 2542 – 2549 
General Manager and Director 
Oval Group  

 2536 -2541 
Product Manager 
บจก.สยามราชธานี 

 2549 – ปัจจบุนั 
ผู้จดัการทัว่ไป 
บจก.เทคโทรนิค 

 2542 - 2549 
Asst. Sales Manager  
Oval Group 

 2539 -2542 
Sales Engineer 
บจก.สยามราชธานี 
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4.3. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

ไม่มีประเด็นเร่ืองการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้ น เพ่ิมทุน เน่ืองจากเป็นการออกหุ้ นเพ่ือช าระ
คา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding 

4.4. ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เสนอขายหุ้นไม่
ครอบคลมุกบังบประมาณทัง้หมดที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน 

ไม่มีประเด็นเร่ืองการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น เน่ืองจากเป็นการออกหุ้นเพ่ือช าระค่าตอบแทน
การโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding โดยในส่วนของการช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจ านวน 45,000,000 
บาท บริษัทฯ ใช้แหลง่เงินจากการระดมทนุเม่ือตอน IPO  รวมถงึกระแสเงินสดท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานซึง่ไม่
กระทบกบัสภาพคล่องกิจการ จากงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
151,800,000 บาท 

4.5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทนุและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 

หลงัจากการเข้าท ารายการเสร็จสิน้แล้ว บริษัทฯ จะได้รับโอนหุ้นสามัญของ T  จ านวนร้อยละ 99.99
ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของ T และ T จะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ด้วยกระบวนการโอนกิจการทัง้หมดของ 
T-Holding  และภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดแล้ว T-Holding จะด าเนินจดทะเบียนเลิกบริษัทกบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในปี 2560 และเร่ิมต้นกระบวนการช าระบัญชี โดย T จะด าเนินธุรกิจ
ตามเดิม คือเป็นผู้ออกแบบและติดตัง้ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของไหล (Flow Specialist) และจดั
จ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ือง ตอ่ไป 

ภายหลงัที่บริษัทฯ ซือ้และรับโอนกิจการแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 4/2560 บริษัทฯ 
จะจัดท างบการเงินรวม  (Consolidated Financial Statement) ซึ่งสะท้อนผลการด าเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของ T อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาผลประกอบการของ T ในอดีตที่ผ่านมา T เป็นบริษัทที่มี รายได้ 
และสร้างก าไรสทุธิอย่างสม ่าเสมอ เพราะฉะนัน้ การรับโอนกิจการทัง้หมดจาก T-Holding ครัง้นี ้บริษัทฯ คาด
ว่า T จะสร้างรายได้และผลก าไรให้แก่กลุม่บริษัทเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 28 ในปี 2561 (ตามข้อ 3.4) รวมไปถึง
อตัราหนีส้ินตอ่ทนุของเฉพาะบริษัทฯ จะลดลงจาก 0.32 เทา่ เหลือ 0.25 เทา่ 

5. ค ารับรองของกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ผู้ ถือ

mailto:info@siamrajplc.com
http://www.siamrajplc.com/
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หุ้นมีสิทธิแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งแล้ว ผู้ ถือหุ้น
นัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นัน้เป็น
เหตใุห้กรรมการต้องรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด สามารถเรียกร้องให้บริษัทฯ ด าเนินการดงักล่าวได้ แต่หาก
บริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวดงักล่าวสามารถ
ใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 

จงึขอเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางวชัรี อตัถากร) 
ผู้ มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 

 

mailto:info@siamrajplc.com
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แบบรายงานการเพิ่มทุน (เพิม่เตมิครัง้ที ่3) 
บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน)  

วันที่ 9 สงิหาคม 2560  

 

 บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 8/2560 เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 
2560 เวลา 13.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ และการจดัสรร ดงันี ้
 

1. การเพิ่มทุน 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 8/2560 ได้มีมติอนมุัติให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  38,350,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน 338,350,000 บาท โดยออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 
76,700,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 76,700,000 0.50 38,350,000 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป   
         (General Mandate) 

- - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 
2.1.   รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

1. นายตอ่โชค  เล้าลือชยั  46,020,000  
3.50 

วนัที่โอนกิจการตามสญัญาโอนกิจการ
ทัง้หมด 2. นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ  30,680,000  

รวม 76,700,000   

หมายเหต ุ

1) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire 
Business Transfer) จะเกิดภายหลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการจาก T-Holding 
รวมทัง้อนมุตัิเร่ืองต่างๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการทัง้หมด T-Holding และจะโอนกิจการ
ทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน (ขึน้อยู่กับความ
สมบรูณ์ของเง่ือนไขบงัคบัก่อน)  และจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้การช าระบญัชีของ T-
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Holding ทรัพย์สินทัง้หมดที่มีอยู่ ณ เวลาดงักล่าวของ T-Holding ซึง่ในกรณีนี ้ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นหุ้นเพ่ิม
ทุนของบ ริษัทฯ จะถูก โอนให้กั บผู้ ถื อหุ้ นของ T-Holding ดังนั น้  เพ่ื อ เป็นการลดขั น้ตอนดังกล่าว  
T-Holding จึงก าหนดในสัญญาโอนกิจการทัง้หมดเก่ียวกับวิธีการช าระค่าตอบแทน โดยก าหนดให้บริษัทฯ 
ช าระค่าตอบแทนส่วนที่เป็นเงินสดให้แก่ T-Holding จ านวน 45,000,000 บาทและค่าตอบแทนในส่วนที่เป็น
หุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 76,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding โดยตรง ได้แก่ นายต่อโชค เล้าลือชยั และ
นายชชัวาล เจตจ านงกิจ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการโอนกิจการทัง้หมดและโครงสร้างการถือหุ้นของ T-
Holding ได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัท สยามราช จ ากัด 
(มหาชน) ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) 
 

2) นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ เก่ียวกับระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) เป็น
เวลาทัง้หมด 5 ปี นบัจากวนัที่หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท ถกูจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นดงักล่าว โดยตกลงว่า จะไม่
จ าหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท ก่อภาระผกูพนัหรือกระท าการประการอื่นใด อนัมีผลท าให้
หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทตกไปอยูก่บับคุคลอื่น ตามสดัสว่นที่ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

ระยะเวลา  สัดส่วนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทที่ห้ามขาย 
วนัแรกที่ได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ จนถงึวนัครบรอบปีที่ 2 ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท 

ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 2 จนถงึวนัครบรอบปีที่ 3 ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท 
ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 3 จนถงึวนัครบรอบปีที่ 4 ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท 
ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 4 จนถงึวนัครบรอบปีที่ 5 ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท 

 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ T-Holding ตามข้อนีเ้ป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ
ในราคาเสนอขายที่ไม่มีสว่นลดจากตลาด 

 
3) ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เพ่ือขออนมุัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ คือระหว่างวันที่ 18 
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้ น  (ข้อมูลจาก SETSMART ใน 
www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในราคาที่ไม่มีสว่นลดจากราคาตลาด
ได้ในสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3)) 

http://www.setsmart.com/
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4) อนึ่ง เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นโดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจน ดงันัน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 
เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 2/2560 ให้จดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น T-Holding แล้ว บริษัทฯ จะต้อง
ได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 
ก่อนการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding 
 

5) นอกจากนี ้การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบัผู้ ถือหุ้น T-Holding ในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นการท ารายการเก่ียว
โยงของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลู และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจากนายต่อโชค เล้าลือชยั กรรมการและผู้ ถือหุ้นปัจจบุนัของ T-Holding นัน้ เป็น
บคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท อนัเน่ืองมาจากการรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
T-Holding ต่อไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิ (Net Tangible 
Assets หรือ NTA) ของ บริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 ซึง่สงูกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 
3.00 ของมลูคา่สินทรัพย์ที่มี ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยง
กนัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจดัท ารายงานการ
เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการ เก่ียวโยงของบริษัทฯ 
 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ได้ในสารสนเทศรายการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ
บริษัท เทคโทรนิค จ ากดั จ ากดั (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)) 

 
2.2. การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

เน่ืองจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั จงึไม่มีเศษหุ้น         

 
3. ก าหนดวันประชุมใหญ่วสิามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการมีมติก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เป็นวนัที่ 3 ตลุาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรม ดสุิตปริน้เซส ศรีนครินทร์  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
ทัง้นี ้ให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมประชมุ (Record Date) ในวนัที่ 25 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือผู้
ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 28 สิงหาคม 2560 รวมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
หรือกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจพิจารณาอนมุัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธ์ิการเข้าร่วม
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ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  2/2560 (Record Date) และวันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยการปิดสมดุทะเบียนและพัก
การโอนหุ้น รวมทัง้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวนั เวลา และสถานที่ส าหรับการประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 หาก
บริษัทฯ ประสบปัญหาในการจดัเตรียมเอกสารและข้อมลู ซึง่ท าให้การจดัเตรียมเอกสารและข้อมลูดงักล่าวเพ่ือสง่ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นที่จะต้องท าภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เกิดความลา่ช้า หรือเกิดเหตกุารณ์ที่ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาดงักลา่วตามความเหมาะสม 
 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  
 
4.1.  บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพ่ิมทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
 

4.2.  บริษัทฯ จะขออนมุตัิต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 

4.3. บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 72/2558   

 
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
 

วตัถปุระสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ คือ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ T-
Holding โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 76,700,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้ น ใน
ราคาหุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่า 268,450,000 บาท และจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding  (การ
ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดมีมลูค่าตกลงซือ้ขาย 313,450,000 บาท โดยบริษัทฯ แบ่งช าระเป็นเงินสดจ านวน 
45,000,000 บาท ให้แก่ T-Holding และช าระเป็นหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวน 76,700,000 หุ้นให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของ T-Holding) 
 
เหตุที่บริษัทฯ เลือกช าระค่าตอบแทนการกิจการทัง้หมดของ T – Holding จ านวน 313,450,000  บาท ส่วน
หนึ่งเป็นหุ้นจ านวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 
บาท คิดเป็น 268,450,000 บาท ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจ านวนดังกลา่วในรูปของเงินสด โดยทัง้
รายการนีจ้ะมีการช าระค่าตอบแทนในรูปของเงินสดจ านวนไม่เกิน 45,000,000 บาท ท าให้บริษัทฯ มีสภาพ
คล่องไปใช้ส าหรับการลงทุนในธุรกิจอื่นเพ่ิมเติม นอกจากนี ้การช าระค่าตอบแทนในรูปของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ถึงแม้จะเกิด Control Dilution และ EPS Dilution ประมาณร้อยละ 11.33 แตค่าดว่า T  จะสามารถท า
ก าไรสทุธิเพ่ือทดแทนในสว่นของ EPS Dilution ได้  
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6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

(1) ช่วยเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึน้ (Competitive Advantage) 
ให้แก่ทัง้สองบริษัท 
 

ก. ขยายสายงานการใหบ้ริการ และการขายผลิตภณัฑ์ (Product and Service Line Extension) ใหแ้ก่
กลุ่มบริษัท ในกลุ่มธรุกิจการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบป๊ัมอตุสาหกรรม 
 

เน่ืองจาก T เป็นบริษัทที่มีความช านาญด้านการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหล
ของของไหลในระบบท่อ เช่น น า้มนัเชือ้เพลิง ปิโตรเคมี น า้มนัดิบ LPG เป็นต้น และเป็นตวัแทนจ าหน่าย
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการวดัอตัราการไหล และควบคมุให้แก่แบรนด์ชัน้น าระดบัโลกและเป็นที่นิยมใช้ใน
อตุสาหกรรม มีกลุม่ลกูค้าส าคญัโดยเฉพาะในกลุม่ธรุกิจพลงังานเชือ้เพลิง โรงกลัน่น า้มนั โรงไฟฟ้า รวมไป
ถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจังหวัดระยอง และ กรุงเทพมหานคร โดย T 
ด าเนินงานมามากกว่า 30 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความมีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของไหล (Flow Specialist) ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลกูค้าให้
เป็นผู้ออกแบบระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของของไหลในระบบทอ่ อาทิ กลุ่ม ปตท. กลุ่มไทยออยล์ 
กลุม่บางจาก กลุม่เอสซีจี เป็นต้น 
 

ดงันัน้ ภายหลงัการรับโอนหุ้นจ านวนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด T จะเป็นบริษัทย่อย
ของกลุ่มบริษัทซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ในการเป็น
ผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคมุและวดัอตัราการไหลของก๊าซแรงดนัสงูและของเหลว รวมทัง้เป็นผู้จดั
จ าหน่ายอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ืองด้วย ซึง่แตเ่ดิมนัน้ บริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญในธรุกิจก่อสร้างสถานีวดัระบบท่อ
สง่ก๊าซแรงดนัสงูและอปุกรณ์ที่เก่ียวเน่ือง รวมไปถงึระบบป๊ัมอตุสาหกรรม    

 
ข. การให้บริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความไดเ้ปรียบและความสามารถในการแข่งขนั

ในอตุสาหกรรม และท าใหส้ามารถรับงานโครงการทีมี่ขนาดใหญ่ข้ึนและครบวงจรมากย่ิงข้ึน 
หลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว T จะกลายเป็นบริษัทยอ่ยในกลุม่บริษัท ซึง่ T จะได้รับประโยชน์จากการมี
บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนนุทางด้านการเงิน บุคคลากร เป็นต้น นอกจากนัน้ T สามารถรับงานโครงการที่มี
ขนาดใหญ่ขึน้และครบวงจรมากยิ่งขึน้ ที่ผ่านมา T จะมีความช านาญทางด้านสถานีวัดและการควบคมุ
ของไหล แต่จะไม่ได้รับงานป๊ัมหรืองานท่อ จึงต้องเจรจากับเจ้าของโครงการเพ่ือขอรับงานสถานีวัดและ
การควบคุมของไหลเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากปัจจัยทางด้านการเงิน  และบุคคลากร หลังจากการท า
รายการแล้วท าให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวดัและการควบคมุของได้อย่างรวดเร็วและรับรู้รายได้ที่
เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากจะได้รับการสนับสนนุจากบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ เองยงัสามารถขายผลิตภณัฑ์ใน
โครงการใหญ่ๆ ได้เพ่ิมขึน้อีกด้วย 
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ค. บริษัทฯ สามารถเพ่ิมโอกาสในการเปิดรับโครงการที่มีขนาดเล็กส าหรับธุรกิจการสร้างสถานีวดัก๊าซ 
(Gas Metering)  

ปกติแล้ว บริษัทฯ รับงานโครงการสร้างสถานีวดัก๊าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึน้ไป และไม่ได้รับงาน
โครงการที่มีขนาดเลก็เพราะไม่คุ้มคา่กบัการลงทนุโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางด้านบคุคลากร และคา่ใช้จา่ยใน
การบริหาร แต่หลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะวางกลยทุธ์ให้ T เข้าไปรับงานโครงการขนาด
เล็กได้ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารน้อยกว่าบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้สนับสนนุงานทางด้าน
เทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้แก่บคุคลากรของ T  

 

(2) การบรูณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ   
 

เน่ืองจากบริษัทฯ และ T มีความรู้และความช านาญ (know-how) เก่ียวกับการติดตัง้สถานีวัดและวาง
ระบบในด้านที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี ้ความช านาญด้านการ
ออกแบบสถานีวัดของ T ท าให้ T สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยังไม่มีผู้ ใดน าเสนอใน
ตลาดมาก่อน และ T ยังสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปลี่ยนดัดแปลง (Replacement Product of 
Modify Product) ซึ่งสามารถตอบสนองกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึน้กว่าเดิม 
ตวัอย่างเช่น การติดตัง้สถานีวดัของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การน าเคร่ืองวดัอตัราการไหลของก๊าซ
มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเคร่ืองป๊ัม เพ่ือควบคุมการใช้ก าลังไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Utilities 
Management) 

 
(3) เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้น าด้านการออกแบบ และติดตัง้สถานีวัดในพืน้ที่  เขตพืน้ที่ เศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC) 
 

การที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการลงทนุในพืน้ที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกหรืออีส
เทิร์นซีบอร์ดถือเป็นพืน้ที่ยทุธศาสตร์การลงทนุและเป็นฐานการผลิต อตุสาหกรรมชัน้น าของประเทศ อาทิ ปิโตรเคมี 
อตุสาหกรรมยานยนต์ และพลงังาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท และ T  มีฐานลูกค้าอยู่ในเขตพืน้ที่พิเศษ
ดงักลา่วจ านวนหนึง่ โดยเฉพาะ T ซึง่มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่จงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับลกูค้าในเขตดงักล่าวโดยเฉพาะ 
ดงันัน้ ภายหลงัจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะมีฐานลกูค้าในเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกมากยิ่งขึน้ และเป็น
การเพ่ิมศกัยภาพในการเป็นผู้น าการออกแบบ และติดตัง้งานสถานีวดัและควบคมุการไหลที่ครอบคลมุก๊าซแรงดนั
สงูและของไหล เพ่ือรองรับการลงทนุที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

 
(4) บริษัทฯ มีรายได้และสถานะทางการเงนิที่แข่งแกร่งขึน้ 

 
ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะจัดท างบการเงินรวม (Consolidated Financial 

Statement) ซึ่งจะต้องรวมผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสัญญาการโอนกิจการทัง้หมด 
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บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นจ านวนร้อยละ 99.99 ของ T ซึง่มีผลท าให้ T เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4 
ของปี 2560 เป็นต้นไป 

ทัง้นี ้หากพิจารณาผลประกอบการประจ างวดปี 2559 ของ T นัน้ T มีรายได้จาการขายและให้บริการ
จ านวน 254.83 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 25.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 10.13 อีกทัง้ยังมี
อตัราหนีส้ินตอ่สว่นของทนุเทา่กบั 0.66 เทา่ 

 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

7.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
และหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่การ
พิจารณาจ่ายเงิน ปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
แผนการลงทนุ การจ่าย ช าระคืนเงินกู้ยืม เง่ือนไขและข้อก าหนดในสญัญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผกูพันอยู่ รวมทัง้
ข้อจ ากดัทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

 
7.2. ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสทิธิ์รับเงนิปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด 

 
ผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธ์ิรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน เร่ิมตัง้แต่เม่ือผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ

ได้รับการจด ทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว  
 

7.3. อื่น ๆ 
- ไม่มี - 

 
8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่ อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/   

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

8.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
 

=     
ราคาเสนอก่อนเสนอขาย −   ราคาหลงัเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

 

=     
3.02 −   3.08

3.02
 

 
 

= -ร้อยละ 1.66 
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การค านวณราคาหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =     
(จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว × ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย )+(จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ×ราคาเสนอขาย) 

(จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว+จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ )

  

• จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว   600,000,000  หุ้น  

• จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ            76,700,000    หุ้น 

• ราคาตลาดก่อนเสนอขาย           3.02              บาทตอ่หุ้น 

• ราคาเสนอขาย        3.50              บาทตอ่หุ้น 
 

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

(600,000,000 หุ้น + 76,700,000 หุ้น)
 

  
           =       3.07  บาทตอ่หุ้น 

การที่บริษัทฯ ออกหุ้นเพ่ิมทนุและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding นัน้ จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลจ ากดัในครัง้นี ้เป็นราคาเสนอขายที่สงูกว่าราคา
ตลาดร้อยละ 15.89 

8.2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
 

=     
จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุ

จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุ
 

 

=     
76,700,000 หุ้น

(600,000,000 หุ้น +  76,700,000 หุ้น )
 

 
= -ร้อยละ 11.33 
 

8.3. การลดลงของก าไรตอ่หุ้น (Earing per Share Dilution) 
 

=     
ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย − ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย

ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย
 

 

=     
0.1882 − 0.1661 

0.1882
 

 
= -ร้อยละ11.33 



F 53-4                                                  เอกสารแนบ 3

      

    หน้าที่ 9 จาก 10 

 

การค านวณก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขายและหลงัการเสนอขาย 

อ้างอิงก าไรสทุธิจากการด าเนินการ 4 ไตรมาสย้อนหลงัคือ ไตรมาส 2 ปี 2559 ถงึ ไตรมาส 2 ปี 2560 
เป็นจ านวนเทา่กบั  74,387,000บาท  

 ก่อนการเสนอขาย หลังการเสนอขาย 
ก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสย้อนหลงั (บาท) 74,387,000 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 600,000,000  676,700,000  
ก าไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.1240 0.1099 

 

8.4. ความคุ้มคา่ที่ผู้ ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น  
 
อ้างอิงข้อมลูจากประมาณการทางการเงินของทัง้บริษัทฯ และ T ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในปี 2561 โดยเสมือนว่า 
บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินรวมผลการด าเนินงานของ T  ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป แสดงให้ว่า
ถ้าบริษัทฯ ได้รวมผลก าไรสทุธิของ T  ในปี 2561 ตามประมาณการจะท าให้ บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิในงบ
การเงินรวมเพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ 28 ซึง่สงูกว่าการลดลงของก าไรตอ่หุ้น ที่ค านวณได้จากข้อ 3.3 

 กลุ่ม SR ก่อน
รวม T 

T 
งบรวมกลุ่ม SR 
หลังรวม T 

เพิ่มขึน้/ลดลง 

ก าไรสทุธิ (บาท) 100,000,000 28,000,0000 128,000,000 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28 
EPS (บาทตอ่หุ้น) 0.1478 0.32 0.1892 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28 

หมายเหต:ุ 1) จ านวนหุ้นท่ีใช้ในการค านวน EPS จ านวน 676,700,000 หุ้น เป็นจ านวน Fully-Dilute 
2) ข้อมลูข้างต้นเป็นการประมาณการจากฝ่ายจดัการของบริษัทฯ เพ่ือใช้ในการน าเสนอให้แก่กรรมการพิจารณาการ
เข้าท ารายการ ทัง้นีย้งัไม่รวมรายการท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมาตรฐานบัญชี เช่น ค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนประเภทอื่น เป็นต้น  

3) ทัง้นีต้ัวเลขก าไรของบริษัทฯ และ T อ้างอิงจากประมาณท่ีจัดท าโดยฝ่ายจัดการ โดยปี 2559 บริษัทฯ และ T  
มีก าไรสทุธิ 101.81ล้านบาท และ   25.81 ล้านบาท ตามล าดบั 

 

   9. ค ารับรองของคณะกรรมการ 
          

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทนุ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกลา่วได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ผู้ ถือ
หุ้นมีสิทธิแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งแล้ว ผู้ ถือหุ้น
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นัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็น
เหตใุห้กรรมการต้องรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นและมีสิทธ์ิออกเสียงรวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด สามารถเรียกร้องให้บริษัทฯ ด าเนินการดงักลา่วได้ แตห่าก
บริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามท่ีผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวสามารถใช้สิทธ์ิ
ฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) 

   10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

ล าดบั การด าเนินการ วนั / เดือน / ปี 
1. ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2560 9 ส.ค. 60 
2. วันก าหนด รายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น 

ครัง้ที่ 2/2560 (Record Date) 
25 ส.ค. 60 

3. วันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

28 ส.ค. 60 

4. วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 3 ต.ค. 60 
5. จดทะเบียนมติเพ่ิมทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 17 ต.ค. 60 

 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

 

จงึขอเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางวชัร ีอตัถากร) 
ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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