ที่ SR E 2560/018
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
เรือ่ ง:

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2560 (เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3)

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

สารสนเทศเกี่ยวกับ รายการได้มาซึ่งสิน ทรัพ ย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท สยามราช จากัด
(มหาชน) ในการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั เทคโทรนิค โฮลดิง้ จากัด

2.

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลใน
วงจากัด

3.

แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)

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

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

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

(ข)

ส่วนที่เหลือ อีก จ านวน 268,450,000 บาท บริษัท ฯ จะออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท จ านวน
76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงต่ อบุค คลในวงจากัด (Private Placement) ให้แ ก่ ผู้ถือหุ้น ของ เทคโทรนิ ค โฮลดิ้ง
ได้แก่ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่ง
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาเสนอขายทีไ่ ม่มสี ่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจากัด ทัง้ นี้ การออกหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนดังกล่าวคิดเป็ น ร้อยละ 12.78 ของจานวนหุ้นที่
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ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ (คานวณจากจานวนหุน้ ที่ออกใหม่ จานวน 76,700,000 หุ้น
หารด้ว ย จ านวนหุ้น ที่อ อกและช าระแล้ว ทัง้ หมดของบริษัท ฯ ก่ อ นการเข้าท ารายการ จ านวน
600,000,000 หุน้ )
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัท ที่ทาการซื้อขายอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการจะมีมติอนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่
ทุน ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อ
หุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
ทัง้ นี้ การซือ้ และรับโอนกิจการของบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม) นัน้ บริษทั มหาชนดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทัง้ หมดมีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญที่
เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 ซึง่ เมือ่ พิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธกี ารคานวณขนาดรายการ ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผู้สอบบัญ ชีของ
บริษทั สอบทานแล้วนัน้ เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้อย
ละ 63.09 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 100) ซึง่ คานวณด้วยวิธเี กณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึ้น 6 เดือนก่อนหน้า คานวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิง่ ตอบแทน เท่ากับร้อยละ
36.65) บริษทั จึงมีหน้าทีจ่ ดั ทารายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั ใิ นการตกลงเข้าทารายการ
นอกจากนี้ รายการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง และการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เพือ่ ชาระเป็ นค่าตอบแทนการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ถอื หุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง นัน้ เป็ นการทารายการกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจากนายต่อโชค เล้าลือชัย
กรรมการและผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง นัน้ เป็ น บุค คลที่ได้รบั การเสนอ และแต่งตัง้ ให้เป็ น
กรรมการบริหาร(ซึง่ เทียบเท่าผูบ้ ริหาร)และกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ อันเนื่องมาจากการรับโอน
กิจการทัง้ หมดของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ซึ่งรายการเกี่ยวโยงกัน มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
•

แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือ่ ให้ความเห็นในการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

•

ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
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ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้จดั ทาสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
สยามราช จากัด (มหาชน) ในการซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จากัด (โปรด
พิจารณาสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
อย่างไรก็ตาม รายการซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดนัน้ อยู่ภายใต้เงือ่ นไขบังคับก่อน (Condition Precedent)
ดังต่อไปนี้
1.

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

2.

คุณต่อโชค เล้าลือชัย และคุณ ชัชวาล เจตจานงกิจ ลงนามในสัญ ญาตกลงกระทาการกับบริษัท ฯ
เกีย่ วกับระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) โดยได้ลงนามในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

3.

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

4.

ไม่มกี ฎหมายทีใ่ ช้บงั คับของหน่วยงานราชการทีป่ ระกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึง่ ห้ามมิให้มกี ารโอนกิจการทัง้ หมด

5.

ไม่มกี ารฟ้ องร้องหรือดาเนินคดีใดๆ ไม่ว่า เทคโทรนิค โฮลดิ้ง หรือ เทคโทรนิค จะเป็ นโจทก์หรือ
จาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบูรณ์ ของการโอนกิจการทัง้ หมดตามสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด
รวมทัง้ ไม่มกี ารด าเนิ น การทางกฎหมาย หรือการด าเนิ น การโดยบุค คลใดๆ เพื่อโต้แ ย้งการท า
ธุรกรรมตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด

6.

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ มีมติอนุ มตั ใิ น
เรื่องการโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่บริษทั รวมถึง การเข้าทาสัญญาโอนกิจการ และดาเนินการอื่นใด
เพื่อ ให้ก ารโอนกิจ การทัง้ หมดเสร็จ สิ้น สมบูร ณ์ เป็ น วัน ที่ 1 พฤศจิก ายน 2560 หรือ วัน อื่น ใดที่
คูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

7.

เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ดาเนินการให้คณะกรรมการของ เทคโทรนิค มีมติเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ของเทค
โทรนิค ในวันโอนกิจการ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการผู้ม ี
อานาจของ เทคโทรนิค ตามทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อจากบริษทั เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวัน
อื่นใดทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

8.

เทคโทรนิ ค โฮลดิ้ง ด าเนิ น การให้ เทคโทรนิ ค ขอความยิน ยอมจากผู้ใ ห้ส ิน เชื่อ ในการโอนหุ้น
เทคโทรนิค ให้แก่บริษทั ฯ และยกเว้นมิให้เหตุดงั กล่าวเป็ นการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาที่ เทคโทรนิค มีกบั
ผู้ให้ส ิน เชื่อ และส่งสาเนาเอกสารหลัก ฐานการให้ค วามยิน ยอมของธนาคารให้แ ก่ บ ริษัท ฯ เพื่อ
ตรวจสอบ ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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ในการนี ้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร เป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และรายละเอียด
อื่น ๆ ที่จ าเป็ น และเกี่ย วเนื่ อ งกับ การรับ โอนกิจ การดังกล่าว ตามที่จ าเป็ น และสมควรภายใต้ก ฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
2.

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 38,350,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 338,350,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 76,700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
การโอนกิจการทัง้ หมดจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้

3.

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

:

338,350,000 บาท

(สามร้อยสามสิบแปดล้าน
สามแสนห้าหมืน่ บาท)

แบ่งออกเป็ น

:

676,700,000 หุน้

(หกร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ด
แสนหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

:

0.50 บาท

(ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น

:

หุน้ สามัญ

:

676,700,000 หุน้

(หกร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ด
แสนหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

-ไม่ม-ี

-

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจานวน 76,700,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง
มีราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.50 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนทีไ่ ม่มสี ่วนลดจาก
ราคาตลาด* ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 การอนุญาตให้บริษทั จด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่งจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น และได้รบั
อนุญาตจาก สานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย
*ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่ว งน้ าหนักของหุ้นของบริษทั ที่ทาการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการจะมีมติ
อนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน ซึง่ ได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 18
กรกฎาคม 2560 ถึ ง วัน ที่ 8 สิ ง หาคม 2560 เท่ า กั บ 3.02 บาทต่ อ หุ้ น (ข้ อ มู ล จาก SETSMART ตาม
www.setsmart.com)
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ราคาทีใ่ ช้ในการเสนอขายอ้างอิงมาจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ บริษทั ด้วยวิธกี ารคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow Model) โดยใช้สมมติฐานทีส่ าคัญ เช่น แผนธุรกิจ ผลการดาเนินงาน ศักยภาพ
ในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ เป็ นไปตามสัดส่วนดังนี้
จำนวนหุ้นที่ถือใน
เทคโทรนิ ค โฮลดิ้ง
(หุ้น)

ร้อยละของจำนวน
หุ้นทัง้ หมดของเทค
โทรนิ ค
โฮลดิ้ง

จำนวนหุ้นเพิ่ มทุน
ของบริ ษทั ที่ได้รบั
จำกกำรจัดสรร (หุ้น)

1. นายต่อโชค เล้าลือชัย

36,000

60

46,020,000

2. นายชัชวาล เจตจานงกิจ

23,999

40

30,680,000

3. นางวรรณี เจตจานงกิจ

1

-

-

รวม

60,000

100

76,700,000

ผู้ถือหุ้นของเทคโทรนิ ค
โฮลดิ้ง

กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึ้นอยู่กบั ความสมบูรณ์ ของ
เงือ่ นไขบังคับก่อน) ภายหลังจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารซื้อและรับโอนกิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิง้
รวมทัง้ อนุ มตั ิเรื่องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทัง้ หมด เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จะโอน
กิจการทัง้ หมดให้แก่บริษทั และจดทะเบียนเลิกบริษทั ภายในปี 2560 โดยทีภ่ ายใต้การชาระบัญชีของเทคโทร
นิค โฮลดิง้ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ ณ เวลาดังกล่าวของเทคโทรนิค โฮลดิง้ จะถูกโอนคืนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งใน
กรณีน้ี ค่าตอบแทนส่วนทีเ่ ป็ นหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั จะถูกโอนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ ดังนัน้ เพือ่
เป็ นการลดขัน้ ตอนดังกล่าว เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จึงกาหนดในสัญญาโอนกิจการทัง้ หมดเกี่ยวกับวิธกี ารชาระ
ค่าตอบแทน โดยกาหนดให้บริษทั ชาระค่าตอบแทนส่วนทีเ่ ป็ นเงินสดให้แก่ เทคโทรนิค โฮลดิง้ และค่าตอบแทน
ในส่วนทีเ่ ป็ นหุน้ เพิม่ ทุนจานวน 76,700,000 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ โดยตรง
นอกจากนี้ ผู้ถือ หุ้นของ เทคโทรนิ ค โฮลดิ้ง ที่ได้รบั การจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน ของบริษัท จะต้องปฏิบตั ิต าม
ข้อกาหนดและเงือ่ นไขภายใต้สญ
ั ญาตกลงกระทาการ เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) เป็ นเวลา
ทัง้ หมด 5 ปี นับจากวันทีห่ ุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ถูกจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ดังกล่าว โดยตกลงว่า จะไม่จาหน่ าย
จ่าย หรือโอน หุ้นเพิม่ ทุนของบริษทั ก่อภาระผูกพันหรือกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้หุ้นเพิม่ ทุน
ของบริษทั ตกไปอยูก่ บั บุคคลอื่น ตามสัดส่วนทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
ระยะเวลำ

สัดส่วนหุ้นเพิ่ มทุนของบริ ษทั ที่ห้ำมขำย

วันแรกทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จนถึงวันครบรอบปี ท่ี 2

ร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั

ตัง้ แต่วนั ครบรอบปี ท่ี 2 จนถึงวันครบรอบปี ท่ี 3

ร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั

ตัง้ แต่วนั ครบรอบปี ท่ี 3 จนถึงวันครบรอบปี ท่ี 4

ร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั

ตัง้ แต่วนั ครบรอบปี ท่ี 4 จนถึงวันครบรอบปี ท่ี 5

ร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั

Siam Rajathanee Building 289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : 0-2743-5010-25, Fax : 0-2743-5007-8, E-mail : info@siamrajplc.com, Website : www.siamrajplc.com
หน้ า 5 จาก 8

หาก ณ วัน ที่ผู้ถือหุ้น ของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ได้รบั การจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน ของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้น
ดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญ หรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบีย น พ.ศ. 2558 (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ย ถ่ วงน้ าหนัก ของหุ้น ที่ม ีก ารซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกทีม่ กี าร
เสนอขายหุ้น) บริษทั ฯ จะห้ามผูถ้ อื หุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ไม่ให้นาหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ดังกล่าวออก
ขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือนให้ผถู้ อื หุน้ ของ เทคโทรนิค โฮลดิง้ สามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อย
ละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ กู สังห้
่ ามขาย
(โปรดพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) ให้แก่
บุคคลในวงจากัด รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2 และแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3)
5.

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

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการ

2. นายชัชวาล เจตจานงกิจ

กรรมการ

3. นางวัชรี อัตถากร

กรรมการ

4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

กรรมการ

5. นายนพฤทธิ ภูมติ ระกูล

กรรมการ

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

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

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

8.

มีมติอนุ มตั กิ ารกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครัง้ ที่ 2/2560 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ
ห้อ งศรีน คริน ทร์ 2 โรงแรม ดุ ส ิต ปริ้น เซส ศรีน คริน ทร์ ถนนศรีน คริน ทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

9.

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดจากบริษทั เทคโทรนิค โฮลดิง้ จากัด โดย
วิธกี ารโอนกิจการทัง้ หมด รวมถึงการเข้าทาสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด สัญญาตกลงกระทา
การ และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุน้ เพิม่
ทุนของบริษทั เพือ่ ใช้ชาระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโทรนิค โฮลดิง้ ซึง่ เป็ นการเข้ า
ทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ ม ตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 38,350,000 บาท จากทุนจด
ทะเบีย นเดิม จานวน 300,000,000 บาท เป็ น ทุน จดทะเบียนจ านวน 338,350,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 76,700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50
บาท ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)

วาระที่ 6

พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

มีมติอนุ มตั ิกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้ม ีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวัน ที่ 28 สิงหาคม 2560 รวมทัง้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จดั การ มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขหรือ
เปลีย่ นแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 (Record
Date) และวันรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม ) โดยการปิ ดสมุ ด ทะเบีย นและพัก การโอนหุ้ น รวมทัง้ แก้ ไ ขหรือ
เปลีย่ นแปลงวัน เวลา และสถานทีส่ าหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 หากบริษทั ประสบปั ญหา
ในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทาให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
จะต้องทาภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ทท่ี าให้ม ี
ความจาเป็ นต้องแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม
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จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ

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

เอกสารแนบ 1

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ในการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จากัด (เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “SR”) ครัง้ ที่ 8/2560 ประชุม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการจากบริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (“T-Holding”) ด้ วย
กระบวนการโอนกิ จการทัง้ หมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญ ญาที่เกี่ยวข้ องกับการท า
รายการดังกล่าว มีมลู ค่าตอบแทนที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการจานวน 313,450,000 บาท โดยบริ ษัทฯ จะชาระเป็ นเงินสด
จานวน 45,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจานวน 268,450,000 บาทนัน้ บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท การออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการของ T-Holding คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 12.78 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (คานวณมาจากจานวนหุ้นที่ออกใหม่จานวน 76,700,000 หุ้น หารด้ วย จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ ก่อนการเข้ าทารายการจานวน 600,000,000 หุ้น) โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท เพื่อเป็ นการ
ตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ทังทรั
้ พย์สิน หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดทังหมดจาก
้
T-Holding
ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
รวมไปถึงหุ้นสามัญของบริ ษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”) ซึง่
เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย T-Holding จานวน 59,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชาระ
แล้ วของเทคโทรนิค (รวมเรี ยกว่า “กิจการทัง้ หมดของ T-Holding”)
ทังนี
้ ้ การได้ มาซึง่ กิจการทังหมดของ
้
T-Holding ถือว่าเป็ นการได้ มาซึ่งกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทเอกชนเป็ นของ
บริ ษัท ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข) และเป็ นการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษั ทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรั พย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศการเปิ ดเผยข้ อมูลการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ”) โดยมีขนาดรายการมูลค่าสูงสุดร้ อยละ 63.09
ซึง่ คานวณด้ วยวิธีเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ งตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึน้ 6 เดือนก่อนหน้ า คานวณด้ วยเกณฑ์มลู ค่าสิ่ง
ตอบแทน เท่ากับ ร้ อยละ 36.65) จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ โดยมี มูลค่าเท่ากับ ร้ อยละ 50 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 บริ ษั ทฯ จึงมี หน้ าที่ต้องจัดทา
รายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)
และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการ
นอกจากนี ้ รายการได้ มาซึง่ กิจการทังหมดของ
้
T-Holding และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็ นค่าตอบแทน
การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding ยังเข้ าข่ายเป็ นการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกั น และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.03 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (“NTA”) ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนแจ้ งรายละเอียดของรายการดังกล่าวข้ างต้ น ดังนี ้
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1.

วัน / เดือน / ปี ที่ทารายการ

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้ อนุมัติเรื่ อง
ต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

(ข)

คุณ ต่อโชค เล้ าลื อชัย และคุณ ชัชวาล เจตจานงกิ จ ลงนามในสัญ ญาตกลงกระท าการกับ บริ ษั ทฯ
เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ ามขาย (Lock-up) โดยได้ลงนามในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรี ยบร้ อยแล้ ว

(ค)

ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการกระทาใดๆ เกิดขึน้ หรื อถูกทาให้ เกิดขึน้ หรื อมีเหตุอนั
ควรจะคาดได้ ว่าจะเกิดขึ ้น ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคั ญต่อ T หรื อขัดขวาง
การทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
โดยกาหนดการและการชาระราคาโอน
กิจการทัง้ หมดเป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ง)

ไม่มีกฎหมายที่ใช้ บงั คับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรื ออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมี ผล
ภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึง่ ห้ ามมิให้ มีการโอนกิจการทังหมด
้

(จ)

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

(ฉ)

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

(ช)

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

(ซ)

เทคโทรนิ ค โฮลดิ ง้ ด าเนิ น การให้ เทคโทรนิ ค ขอความยิ น ยอมจากผู้ ให้ สิ น เชื่ อ ในการโอนหุ้ น
เทคโทรนิค ให้ แก่บริ ษัทฯ และยกเว้ นมิให้ เหตุดงั กล่าวเป็ นการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่ เทคโทรนิค มีกบั ผู้ให้
สินเชื่อ และส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการให้ ความยินยอมของธนาคารให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อตรวจสอบ
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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2.

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

3.

รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์
T-Holding
ผู้ถอื หุ้น T-Holding

1

ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

นายต่อโชค เล้ าลือชัย





2
3
4

นางสาวนารี รัตน์ จิตแสนสวย
นายชัชวาล เจตจานงกิจ
นางวรรณี เจตจานงกิจ
รวม




ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ หาร
(เที ย บเท่ า ผู้ บริ ห าร) ภายหลัง การ
โอนกิจการทังหมด
้
ถือหุ้นใน SR จานวน 497,600 หุ้น
ถือหุ้นใน SR จานวน 180,000 หุ้น
ถือหุ้นใน SR จานวน 89,000 หุ้น

การดารง
ตาแหน่ ง

จานวน
หุ้น

 กรรมการ

36,000

ร้ อยละ
ของ
จานวนหุ้น
60.00

23,999
1
60,000

39.998
00.002
100.00


 กรรมการ

-

หมายเหตุ: 1) ข้ อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของ T-Holding ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
2) นายต่อโชค เล้ าลือชัยและนางสาวนารี รัตน์ จิตแสนสวยเป็ นคูส่ มรสกัน
3) นายชัชวาล เจตจานง และนางวรรณี เจตจานงกิจ เป็ นคูส่ มรสกัน

4.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ
4.1.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริ ษัทฯ จะซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding โดยมูลค่าของกิจการทังหมดของ
้
T-Holding
จะเท่ากับ 313,450,000 บาท ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามความตกลงและความประสงค์ ของคู่สัญ ญา บริ ษั ทฯ จะแบ่ง
ชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการให้ แก่ T-Holding ดังนี ้
(1)

เงินสดจานวน 45,000,000 บาท หลังจากที่หักจานวนหนีส้ ินที่ผ้ รู ั บโอนได้ รับโอนมาจากผู้
โอนออกแล้ ว

(2)

บริ ษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดเป็
้
นจานวน 268,450,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้ านเจ็ดแสนหุ้น)) มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด (Private
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Placement) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding1 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึง่ ราคาเสนอ
ขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
(3)

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

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

งบการเงินของ T
(ล้ านบาท)
101.55
53.94

หมายเหตุ: 1) T-Holding ไม่ได้ มีการจัดทางบการเงินรวมที่สะท้ อนผลประกอบการจาก T ผลประกอบการและสถานะ
ทางการเงิ น ของ T-Holding คื อ เงิ น ลงทุน ในกิ จ การ T ซึ่งเป็ นบริ ษั ท ย่อ ย ที่ T-Holding ถื อ หุ้น ร้ อยละ
99.99
2) งบการเงินงวด 6 เดือน สิ ้นสุด วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เป็ นเพียงงบการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของ T
ซึง่ ยังไม่ได้ ผ่านการสอบทานและ/หรื อตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ T

ทังนี
้ ้ ภายหลังการเข้ าทารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding แล้ ว บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นใน T
ร้ อยละ 99.99 โดยการรับโอนหุ้นของ T มายังบริ ษัทฯ การรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding จะในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 หรื อวันอื่นใดที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงร่ วมกัน ซึง่ จะขึน้ อยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent)
หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ เข้ าทารายการ โดยสามารถสรุปเป็ นขันตอนได้
้
ดงั นี ้
ขัน้ ตอนที่ 1

T-Holding จะโอนกิจการทังหมด
้
ซึง่ รวมถึงทรัพย์สิน หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบทังหมด
้
จาก T-Holding ที่ มี อ ยู่ ณ วัน โอนกิ จ การทัง้ หมด ของ T-Holding ซึ่ง คื อ หุ้น สามั ญ ทัง้ หมดของ T
จานวน 59,998 หุ้น ให้ แก่บริ ษัทฯ

ขัน้ ตอนที่ 2

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

1

กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึ ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึ ้นอยู่กับความ
สมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) ซึ่งภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้
อนุมตั เิ รื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
T-Holding จะโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริษัทฯ และจด
ทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้ การชาระบัญชีของ T-Holding ทรัพย์สินทังหมดที
้
่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ THolding จะถูกโอนคืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ซึง่ ในกรณีนี ้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฯ จะถูกโอนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ THolding ดังนัน้ เพื่ อเป็ น การลดขัน้ ตอนดังกล่ าว T-Holding จึงกาหนดในสัญ ญาโอนกิ จ การทัง้ หมดเกี่ ยวกับวิธี การชาระ
ค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ บริ ษัทฯ ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นเงินสดให้ แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่ม
ทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง
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(1) เงินสดจานวน 45,000,000 บาทให้ แก่ T-Holding หลังจากที่หักจานวนหนีส้ ินที่ผ้ รู ับโอนได้ รับโอน
มาจากผู้โอนออกแล้ ว
(2) ส่วนค่าตอบแทนการโอนกิจการที่เหลือจานวน 268,450,000บาทนัน้ บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50
บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) จะเกิดภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทังอนุ
้ มตั ิเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ
เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทัง้ หมด T-Holding และจะโอนกิจการทัง้ หมดให้ แก่บริ ษัทฯ ในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงร่ วมกัน (ขึ ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับ
ก่ อ น) และจดทะเบี ย นเลิ ก บริ ษั ท ภายในปี 2560 โดยที่ ภ ายใต้ ก ารช าระบัญ ชี ข อง T-Holding
ทรัพย์สินทัง้ หมดที่มี อยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ T-Holding จะถูกโอนคืนให้ กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในกรณี นี ้
ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษั ทฯ จะถูกโอนให้ กับผู้ถือหุ้นของ T-Holding ดังนัน้ เพื่ อ
เป็ นการลดขันตอนดั
้
งกล่าว T-Holding จึงกาหนดในสัญญาโอนกิจการทังหมดเกี
้
่ยวกับวิธีการชาระ
ค่า ตอบแทน โดยก าหนดให้ บ ริ ษั ท ฯ ช าระค่ า ตอบแทนส่ว นที่ เป็ น เงิ น สดให้ แ ก่ T-Holding และ
ค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง
ขัน้ ตอนที่ 3

เมื่อการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดระหว่
้
าง บริ ษัทฯ กับ T-Holding เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้โอนจะดาเนินการ
ต่างๆ รวมถึงจดทะเบียนเลิ กบริ ษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เริ่ มต้ นการชาระบัญชีและดาเนินการ
แจกจ่ายสินทรัพย์คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ T-Holding ตามสัดส่วน รวมถึงเงินสดที่ T-Holding ได้ รับ
ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการโอนกิจการด้ วย ทังนี
้ ้ เงินจานวนดังกล่าวที่จะแจกจ่ายคืนผู้ถือหุ้นเดิม
ของ T-Holding จะเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และเป็ นจานวนที่หลังจากหัก
ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม หรื อจานวนเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับหรื อเกิดขึ ้นจากการเลิกบริ ษัท และดาเนินการ
ชาระบัญชี เรี ยบร้ อยแล้ ว
ตารางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ SR ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นของ T-Holding
จานวนหุ้น
ร้ อยละจานวนหุ้น จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
T-Holding (หุ้น)
ของ T-Holding
SR ที่ได้ รับจัดสรร (หุ้น)
1. นายต่อโชค เล้ าลือชัย
36,000
60.00
46,020,000
2. นายชัชวาล เจตจานงกิจ
23,999
40.00
30,680,000
3. นางวรรณี เจตจานงกิจ
1
00.00
รวม
60,000
100.00
76,700,000
หมายเหตุ: นางวรรณี เจตจานงกิจ เป็ นคูส่ มรสของนายชัชวาล เจตจานงกิจ
ผู้ถือหุ้น T-Holding

โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจก่ อนเข้ าทารายการ
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นายต่อโชค เล้ าลือชัย
และคูส่ มรส

ผูถ้ อื หุน้ เดิม SR

นายชัชวาล

ผูถ้ อื หุน้ T-Holding

เจตจานงกิจ

ร้อยละ 0.11

ร้อยละ 0.01

ร้อยละ 100

บจก.เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง
ร้อยละ 100

กิจการร่วมค้ า
สยามราชธานี

ร้อยละ 100

ร้อยละ100

ร้อยละ 90

บจก.เอสอาร์
เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง

บจก.เอสอาร์
คอมเมอร์ เชียล โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 80

บจก.ทีเคเอส
เวนเชอร์

โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจหลังเข้ าทารายการ
นายต่อโชค เล้ าลือชัย
และคูส่ มรส

ผูถ้ อื หุน้ เดิม SR

ร้อยละ 6.90

ร้อยละ 88.67

นายชัชวาล
เจตจานงกิจ
ร้อยละ 4.55

ผูถ้ อื หุน้ T-Holding

ร้อยละ 11.45

บจก.เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 90

กิจการร่วมค้ า
สยามราชธานี

ร้อยละ100
บจก.เอสอาร์
คอมเมอร์ เชียล โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ดาเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการและแจกจ่ายสินทรัพย์คืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding ตามสัดส่วน

บจก.เอสอาร์
เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง

ร้อยละ 80

บจก.ทีเคเอส
เวนเชอร์
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สรุ ปรายชื่อผู้ถอื หุ้นก่ อนและหลังการรับโอนกิจการ
อ้ างอิงรายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

ก่ อนการเข้ าทารายการ
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น ร้ อยละ
ครอบครัววิมลเฉลา
366,000,000
61.00
1.1.นาย เกี ยรติ วิ มลเฉลา
212,100,000
35.35
1.2 นาย กฤติ น วิ มลเฉลา
51,300,000
8.55
1.3 น.ส. กฤติ นา วิ มลเฉลา
51,300,000
8.55
1.4 นาง วัชราภรณ์ วิ มลเฉลา
51,300,000
8.55
ครอบครัวณีศะนันท์
57,704,900
9.62
2.1 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์
28,800,000
4.80
2.2 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์
26,007,000
4.33
2.3 นาง อุรัชชา ณีศะนันท์
2,897,900
0.48
นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล
15,600,000
2.60
ครอบครัวมกรานนท์
14,049,000
2.34
4.1 นาง พูลสุข มกรานนท์
8,414,000
1.40
4.2 นาย ธนชิ ต มกรานนท์
5,485,000
0.91
4.3 นาย ภากร มกรานนท์
150,000
0.03
ครอบครัวตังคะประเสริฐ
8,532,000
1.42
5.1 นาย สุรพล ตังคะประเสริ ฐ
7,932,000
1.32
5.2 น.ส. ศิ ริรัตน์ ตังคะประเสริ ฐ
600,000
0.10
นาย ชาติชาย พุคยาภรณ์
7,200,000
1.20
นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร
5,900,000
0.98
นาย สิริพงษ์ คณาคุปต์
4,628,900
0.77
นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์
4,266,300
0.71
น.ส. วรางคณา เตไชยา
4,215,000
0.70
รวมกลุ่มผู้ถอื หุ้น 10 ลาดับแรก 488,096,100
81.35
กลุ่มผู้ถอื หุ้น T-Holding
766,600
0.12
นาย ต่อโชค เล้าลือชัย
497,600
0.08
น.ส. นารี รัตน์ จิ ตแสนสวย
180,000
0.03
นาย ชัชวาล เจตจานงกิ จ
89,000
0.01
ผู้ถือหุ้นอื่น
111,137,300
18.52
รวมทัง้ หมด
600,000,000
100.00

หุ้นจัดสรร
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

76,700,000
46,020,000
30,680,000

100.00
60.00
40.00

76,700,000

100.00

หลังการเข้ าทารายการ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
366,000,000 54.09
212,100,000 31.34
51,300,000
7.58
51,300,000
7.58
51,300,000
7.58
57,704,900
8.53
28,800,000
4.26
26,007,000
3.84
2,897,900
0.43
15,600,000
2.31
14,049,000
2.08
8,414,000
1.24
5,485,000
0.81
150,000
0.02
8,532,000
1.26
1.17
7,932,000
0.09
600,000
7,200,000
1.06
5,900,000
0.87
4,628,900
0.68
4,266,300
0.63
4,215,000
0.62
488,096,100 72.13
77,466,600 11.45
46,517,600
6.87
180,000
0.03
30,769,000
4.55
111,137,300 16.42
676,700,000 100.00
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4.2.

การคานวณขนาดของรายการ

4.2.1. รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
การรั บ โอนกิ จการทัง้ หมดของ T-Holding เข้ า ข่ า ยเป็ นรายการได้ ม าซึ่งสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทที่ 1 ตาม
ประกาศการเปิ ดเผยข้ อมูลการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ต่า
กว่าร้ อยละ 100 ซึ่งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ ต่างๆ ที่กาหนดโดยใช้ มลู ค่าสูงสุดที่คานวณได้ จากหลักเกณฑ์ ใด
เกณฑ์หนึ่ง โดยอ้ างอิงจากงบการเงินของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 63.09 จากการคานวณด้ วยเกณฑ์สิ่งตอบแทน (รวมรายการที่เกิดขึ ้น 6 เดือนก่อนหน้ า คานวณ
ด้ ว ยเกณฑ์ สิ่งตอบแทน เท่า กับ ร้ อยละ 36.65) บริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ต้ องจัด ท าและเปิ ดเผยสารสนเทศการท า
รายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการ การคานวณขนาดของรายการที่จะได้ มาซึง่ สินทรัพย์ มีรายละเอียด
ดังนี ้
เกณฑ์ รายการได้ มา
ซึ่งสินทรั พย์
1) มูลค่ าสินทรั พย์
ที่มีตัวตนสุทธิ

การคานวณ
(𝑁𝑇𝐴 ของเงินลงทุนใน 𝑇 − 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔
𝑥 สัดส่วนที่ได้ มาหรื อจาหน่ายไป)
𝑁𝑇𝐴 ของบริษัทฯ

รายการที่
ขนาดรายการ
ได้ มา 6 เดือน
ครั ง้ นี ้
ย้ อนหลัง

รวมขนาด
รายการ

4.73

4.06

8.79

𝑥 สัดส่วนที่ซื ้อหรื อขาย)
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษัทฯ

34.70

0.00

34.70

มูลค่ารายการที่จ่ายหรื อได้ รับ
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

26.44

36.65

63.09

0.00

12.78

2) กาไรสุทธิจากการ
(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของเงินลงทุนใน 𝑇 − 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔
ดาเนินงาน

3) มูลค่ ารวมของสิ่ง
ตอบแทน

4) มูลค่ าหุ้นที่บริ ษัท
จดทะเบียนออก
จานวนหุ้นที่บริ ษัทออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
12.78
เพื่อชาระค่ า
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วของบริษัท
สินทรั พย์
หมายเหตุ การคานวณขนาดรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ 6 เดือนย้ อนหลัง ด้ วยเกณฑ์ มูลค่ าสิ่งตอบแทน
รายละเอียด
รายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
1.
สิทธิการเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้ างและบริ หารอาคารจอดรถโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
2.
จ่ายเงินลงทุนในบริ ษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ ้ง จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
3.
จ่ายเงินลงทุนในบริ ษัท เอสอาร์ คอมเมอร์ เชียล โฮลดิ ้ง จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
4.
จ่ายเงินลงทุนในบริ ษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัดในสัดส่วนร้ อยละ 80
รวมรายการได้ มาย้ อนหลัง 6 เดือน

ขนาดรายการ
(ร้ อยละ)
29.38
0.56
6.11
0.60
36.65
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4.2.2. รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการซือ้ และรั บ โอนกิ จการทัง้ หมดของ T-Holding และการออกหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุนเพื่ อชาระเป็ น
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดเข้
้
าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่ องจากนายต่อโชค เล้ าลือชัย กรรมการและผู้ถือหุ้นปั จจุบัน ของ T-Holding นัน้ เป็ น
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัท (เทียบเท่ากับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ) อันเนื่องมาจาก
การรับโอนกิจการทังหมด
้
โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.03 ของ NTA ของบริ ษัทฯ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2560 ซึ่งสูงกว่ า 20 ล้ า นบาท หรื อมากกว่ า ร้ อยละ 3.00 ของ NTA ของบริ ษั ท ฯ จึงต้ อ งขออนุมัติ การเข้ า ท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและจัดทารายงานการ
เปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในการขออนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ จะแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ปรึกษาทางการเงินได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวด้ วย
NTA ของบริษัทฯ และ T ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ปรากฏดังนี ้
งบการเงินของบริษทั ฯ
งบการเงินของ T
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(สอบทานแล้ ว)
(โดยฝ่ ายจัดการ)
สินทรัพย์รวม
1,185.43
101.59
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
(1.02)
หัก : สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
(42.86)
หัก : หนี ้สินรวม
(290.86)
(51.49)
หัก : ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(4.10)
สินทรัพย์ ท่มี ีตัวตนสุทธิ (NTA)
846.59
50.10

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

5.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่จี ะได้ มา

ภายหลังจากเงื่อนไขในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อและรับโอนกิจการ รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษั ท ฯ มี มติอนุมัติการทารายการดังกล่าว บริ ษั ทฯ จะซือ้ และรั บโอนกิ จการทัง้ หมดของ T-Holding ได้ แก่ ทรั พ ย์ สิน
หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดทังหมดจาก
้
T-Holding ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการทัง้ หมด และหมายรวมถึงหุ้นสามัญ
จานวน 59,998 หุ้นของ T (คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
T) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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5.1.

รายละเอียดของ T

5.1.1. ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้ สานักงาน
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้ ว
มูลค่ าที่ตราไว้

29 กรกฎาคม 2547
1) ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของ
ของไหลในระบบท่อ
2) ตัวแทนจัดจาหน่าย และให้ บริ การ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ควบคุม
และวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ
เลขที่ 14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุ ม วิ ท ต าบลเนิ น พระ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
6,000,000 บาท
60,000 หุ้น
100 บาท ต่อหุ้น

5.1.2. คณะกรรมการ T มีดังนี ้
รายชื่อกรรมการ T
1. นายชัชวาล
เจตจานงกิจ

ตาแหน่ ง
กรรมการ

2. นายต่อโชค

กรรมการ

เล้ าลือชัย

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม: กรรมการคนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

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

จานวนหุ้น

1. บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด
เล้ าลือชัย
2. นายต่อโชค
เจตจานงกิจ
3. นายชัชวาล
รวมจานวนหุ้น

59,998
1
1
60,000

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด
100.00
0.00
0.00
100.00

5.1.4. ข้ อมูลสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ T
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
12.19
35.11
2.14
49.78
15.40

14.88
22.33
3.57
50.49
15.33

15.86
46.62
3.43
87.25
18.24

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
17.78
34.41
2.83
73.73
16.80
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งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนื ้อื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
กาไรสะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการขายและบริ การ
ต้ นทุนขายและบริ การ
กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและ บริ การ
ต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้
กาไรสาหรับงวด
5.2.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
27.98
23.59
29.29
77.75
74.08
116.54

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
27.82
101.55

29.54
35.19
24.93
60.12

40.29
46.98
12.86
59.84

46.81
66.47
10.02
76.49

24.26
45.69
8.25
53.94

6.00
11.63
17.63
77.75

6.00
8.24
14.24
74.08

6.00
34.05
40.05
116.54

6.00
41.61
50.06
101.55

สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
133.09
199.57
254.83
107.64
150.30
188.40
25.45
49.27
66.43
1.63
1.03
4.80
23.21
38.87
37.51
1.50
4.86
7.90
2.37
6.57
25.81

สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
82.15
55.15
27.00
0.46
17.18
2.72
7.56

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

ภายหลังการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding แล้ ว บริ ษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจเดิม คือ
เป็ นผู้ให้ บริ การออกแบบและก่อสร้ างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ และระบบปั๊ มอุตสาหกรรม โดยที่ T
จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และดาเนินธุรกิจออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของ
ของไหลในระบบท่อ ทังนี
้ ้ การบริ หารงานใน T บริ ษัทฯ จะแต่งตังผู
้ ้ บริ หารชุดเดิมให้ ดาเนินธุรกิจต่อไป และจะ
เป็ น ผู้ส นับ สนุน ธุรกิ จในด้ า นต่า งๆ ให้ แ ก่ T อาทิ ด้ า นการเงิ น ด้ า นบุค คลากร หรื อ ด้ า นอื่ น ๆ เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท พร้ อมกันนีห้ ลังจากที่ซื ้อและรับโอนกิจการแล้ ว บริ ษัทฯ จะ
แต่งตังนายต่
้
อโชค เล้ าลือชัย ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้บริ หารใน T มาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ หารใน SR
เพิ่มเติม 1 ตาแหน่ง (ซึ่งเทียบเท่าผู้บริ หาร) และกรรมการบริ หารความเสี่ยง นอกจากนีม้ ีมติแต่งตัง้ กรรมการ
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ผู้แทนของบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นกรรมการของ T เพิ่มเติม 3 ตาแหน่ง โดยการบริ หารของ T ยังคงเป็ นการบริ หารงาน
โดยนายต่อโชค เล้ าลือชัย และ นายชัชวาล เจตจานงกิจ ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หาร SR
ดังนัน้ หลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ จะมีกรรมการบริ หารและ T จะมีกรรมการบริ ษัทชุดใหม่ ดังนี ้


กรรมการบริ หารชุดใหม่ของบริ ษัทฯ

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

กรรมการบริ ษัทชุดใหม่ของ T

1.
2.
3.
4.
5.

นายต่อโชค
นายชัชวาล
นางวัชรี
นางอุดมพร
นายนพฤทธิ์

ชื่อ- สกุล
เล้ าลือชัย
เจตจานงกิจ
อัตถากร
จิระนภากุลวัฒน์
ภูมิตระกูล

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

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

ทั ง้ นี ้ เท ค โท รนิ ค จะด าเนิ น การแก้ ไขจ าน วน แล ะชื่ อ กรรม การผู้ มี อ าน าจล งล ายมื อชื่ อ ผู ก พั น
เทคโทรนิค เป็ นดังต่อไปนี ้
“นางวัชรี อัตถากร หรื อนางอุดมพร จิ ระนภากุลวัฒน์ หรื อนายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล ลงลายมื อชื ่อร่ วมกับ นายต่อ
โชค เล้าลือชัย หรื อนายชัชวาล เจตจานงกิ จ รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท”
ทังนี
้ ้ ข้ อความ (wordings) เกี่ยวกับกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน เทคโทรนิค ข้ างต้ นอาจมีการแก้ ไข
ตามที่นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์เห็นสมควร
หมายเหตุ ให้ การแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทเพิ่มเติมนี ้ มีผล
ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง รวมทังอนุ
้ มตั ิ
เรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมดเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว
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6.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ ท่ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
6.1.

บริ ษั ทฯ จะซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก T-Holding เป็ นมูลค่า 313,450,000 บาท และจะชาระ
ค่ า ตอบแทนการโอนกิ จ การ ด้ วยเงิ น สดจ านวน 45,000,000 บาท และส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน
268,450,000 บาท นั น้ บริ ษั ท ฯ จะช าระด้ ว ยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน 76,700,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึง่ จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการนัน้
คิดเป็ นร้ อยละ 12.78 ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยการกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ ที่ 3.50 บาทต่อหุ้นนัน้ ซึง่ เป็ นการเสนอขายที่ไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาด ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด
ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการดังกล่าว เป็ นกรณี
ที่มีราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไว้ อย่างชัดเจน โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครัง้ ที่
2/2560 ซึง่ จะประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และจะต้ องได้ รับการอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการจาก T-Holding อีกด้ วย

6.2.

การกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น บริ ษัทฯ ได้ ใช้ หลักเกณฑ์การกาหนด
ราคาของบริ ษัทฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้ างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สาคัญได้ แก่ ผลการดาเนินงานในอดีต และศักยภาพ
การเติบ โตของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ น ต้ น ซึ่งได้ จัด ทาโดยฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ในการ
ปรับปรุงข้ อมูลธุรกิจทังของบริ
้
ษัทฯ และ T ให้ สะท้ อนถึงการดาเนินงานในอนาคต
นอกจากนี ้ เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ทฯ ใช้ ในการก าหนดราคาหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ ที่ จะออกให้ กับ
T-Holding นัน้ พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เฉลี่ยในช่วง 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อขออนุมัติให้
บริ ษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02
บาทต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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7.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ไี ด้ มา
บ ริ ษั ทฯ ได้ รั บ โอน สิ นท รั พ ย์ (ซึ่ ง รวม ถึ ง หุ้ นส ามั ญ ของ T) และหนี ส้ ิ น้ ทั ง้ ห ม ด ของ T-Holding ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธ.ค.59
เงินสด

10,000

หุ้นสามัญของ T จานวน 60,000 หุ้น
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

8.

9.

บาท
6,000,000
61,650

แหล่ งที่มาของเงินทุนและวิธีการชาระสิ่งตอบแทน
1)

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

2)

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

ลักษณะขอบเขตของส่ วนได้ เสีย
9.1.

กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ เสียในการทารายการ
ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในการทารายการ

9.2.

ผู้ถอื หุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
รายชื่อ

1.นายต่อโชค

เล้ าลือชัย

การดารงตาแหน่ ง
ใน T-Holding

การดารงตาแหน่ ง
ใน T

 กรรมการ

 กรรมการ
 กรรมการผู้จดั การ

น.ส. นารี รั ต น์ จิ ต แสนสวย
(คูส่ มรสนายต่อโชค)
2. นายชัชวาล เจตจานงกิจ  กรรมการ
รวม

จานวนหุ้นของ SR
ก่ อนการเข้ าทา
รายการ (หุ้น)
497,600
180,000

 กรรมการ
 ผู้จดั การทัว่ ไป

89,000
766,600

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

ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ

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

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

1)

ขยายสายงานการให้บริ การ และการขายผลิ ตภัณฑ์ (Product and Service Line Extension) ให้แก่
กลุ่มบริ ษัท ในกลุ่มธุรกิ จการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบปั๊มอุตสาหกรรม
เนื่องจาก T เป็ นบริ ษัทที่มีความชานาญการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตรา
การไหลของของไหลในระบบท่อ เช่น น า้ มัน เชือ้ เพลิ ง ปิ โตรเคมี น า้ มัน ดิ บ LPG เป็ น ต้ น และเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดอัตราการไหล และควบคุมให้ แก่แบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลก
และเป็ นที่นิยมใช้ ในอุตสาหกรรม มีกลุ่มลูกค้ าสาคัญโดยเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจพลังงานเชื ้อเพลิง โรงกลัน่
น ้ามัน โรงไฟฟ้า รวมไปถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจั งหวัดระยอง และ
กรุงเทพมหานคร โดย T มีบคุ คลากรและผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ดาเนินงานมากกว่า 20 ปี นับได้ ว่า
เป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของ
ของไหล (Flow Specialist) ได้ รับความไว้ วางใจจากกลุ่มลูกค้ าให้ เป็ นผู้ออกแบบระบบควบคุมและวัด
อัต ราการไหลของของไหลในระบบท่อ อาทิก ลุ่ม ปตท. กลุ่ม ไทยออยล์ กลุ่ม บางจาก กลุ่ม เอสซี จี
เป็ นต้ น
ดังนัน้ ภายหลังการซื ้อและรับโอน T มาเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัทจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มี
ผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การที่ครบวงจรมากยิ่งขึ ้นในการเป็ นผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและ
วัดอัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทังเป็
้ นผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้ วย เดิม
บริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้ างสถานีวัดระบบท่อส่งก๊ าซแรงดันสูงและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่อง
รวมไปถึงระบบปั๊มอุตสาหกรรม

2)

การให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิ ดความได้เปรี ยบและความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม และทาให้สามารถรับงานโครงการทีม่ ีขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจรมากยิ่ งขึ้น
หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มบริ ษัท SR ซึ่ง T จะได้ รับ
ประโยชน์ จากการมี บริ ษั ทฯ เป็ นผู้ส นับสนุนทางด้ านการเงิน บุคคลากร เป็ นต้ น T สามารถรั บงาน
โครงการที่มีขนาดใหญ่ขึน้ และครบวงจรมากยิ่งขึน้ ที่ผ่านมา T จะมีความชานาญทางด้ านสถานีวัด
และการควบคุมของไหล แต่จะไม่ได้ รับงานปั๊ มหรื องานท่อ จึงต้ องเจรจากับเจ้ าของโครงการเพื่อขอรับ
งานสถานีวดั และการควบคุมของไหลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปั จจัยทางด้ านการเงิน และบุคคลากร
หลังจากการทารายการแล้ วทาให้ T สามารถเติบโตในธุรกิ จสถานี วัดและการควบคุมของได้ อย่า ง
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รวดเร็วและรับรู้รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากจะได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เองยัง
สามารถขายผลิตภัณฑ์ในโครงการใหญ่ๆ ได้ เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
3)

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

10.2.

การบรูณาการองค์ ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้ บริการ

เนื่องจากบริ ษัทฯ และ T มีความรู้และความชานาญ (know-how) เกี่ยวกับการติดตังสถานี
้
วดั และวาง
ระบบในด้ านที่แตกต่างกัน ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทังนี
้ ้ความชานาญด้ านการออกแบบ
สถานีวดั ของ T ทาให้ T สามารถคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดนาเสนอในตลาดมา
ก่อน และ T ยังสามารถ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปลี่ยนดัดแปลง ซึง่ สามารถตอบสนองกับความต้ องการ
และสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ ามากขึน้ กว่าเดิม ตัวอย่างเช่น การติดตัง้ สถานี วัดของไหลโดยไม่กระทบต่อ
กระบวนการผลิต การนาเครื่ องวัดอัตราการไหลของก๊ าซมาประยุกต์ใช้ ในการควบคุมเครื่ องปั๊ มผลเพื่อควบคุม
การใช้ กาลังไฟฟ้า (Energy Saving and Air Loss Protection ในโรงงานอุตสาหกรรม (Utilities Management)
10.3.

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

จากการที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มและกระตุ้นการลงทุนในพืน้ ที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก
หรื ออีสเทิร์นซีบอร์ ดถือเป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ การลงทุนและเป็ นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชันน
้ าของประเทศ อาทิ
ปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัท และ T มีฐานลูกค้ าอยู่ในเขต
พืน้ ที่พิเศษดังกล่าวจานวนหนึ่งโดยเฉพาะ T ซึ่งมี สานักงานใหญ่ อยู่ที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรั บลูกค้ าในเขต
ดังกล่า วโดยเฉพาะ ภายหลังจากการเข้ า ท ารายการแล้ วจะท าให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท มี ฐ านลูก ค้ า ในเขตพื น้ ที่ ภ าค
ตะวันออกมากยิ่งขึ ้น และเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการเป็ นผู้นาการออกแบบ และติดตังงานสถานี
้
วดั และควบคุม
การไหลที่ครอบคลุมก๊ าซแรงดันสูงและของไหล เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
10.4.

บริษัทฯ มีรายได้ และสถานะทางการเงินที่แข่ งแกร่ งขึน้

ภายหลัง จากการเข้ า ท ารายการแล้ ว บริ ษั ท ฯ จะจัด ท างบการเงิ น รวม (Consolidated Financial
Statement) ซึง่ จะต้ องรวมผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสัญญาการโอนกิจการ บริ ษัทฯ จะ
รับโอน T มาเป็ นบริ ษัทย่อยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 เป็ นต้ นไป
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ทังนี
้ ้ผลประกอบการประจางวดปี 2559 ของ T มีรายได้ รวมจานวน 259.62 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ
25.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 10.13 อีกทังยั
้ งมีอตั ราหนี ้สินต่อส่วนของทุน 0.66 เท่า
11.

เงื่อนไขการเข้ าทารายการ

รายการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding จัดเป็ นการได้ มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเป็ นรายการเกี่ ยวโยงของบริ ษั ทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิ
การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และจัดทารายงานการเปิ ดเผย
สารสนเทศของรายการ ทัง้ นี ้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริ ษั ทฯ จะต้ องแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวด้ วย
อนึ่ง ส าหรั บ ผู้ถือ หุ้น ที่ ไม่ มี สิ ท ธิ์ ออกเสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายต่อ โชค เล้ า ลื อชัย ซึ่งถื อ หุ้น ของบริ ษั ท จ านวน
497,600 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 0.08 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท นางสาวนารี รัตน์ จิตแสนสวย ในฐานะภรรยา
ของนายต่อโชค เล้ าลือชัย ถือหุ้นของบริ ษัทจานวน 180,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 0.03 และนายชัชวาล เจตจานง
กิจ ปั จจุบนั ถือหุ้นของบริ ษัทจานวน 89,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.02 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทก่อนการทา
รายการ รวมจ านวนหุ้น ทัง้ สิ น้ 766,600 หุ้น คิ ดเป็ น สัด ส่ว นร้ อยละ 0.13 (ข้ อ มูล ปิ ด สมุด ทะเบี ย นล่า สุด ณ วัน ที่ 28
สิงหาคม 2560) ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทก่อนการทารายการ
นอกจากนี ้ การรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding ยังต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาโอนกิจการ
ทังหมด
้
ระหว่างบริ ษัท และ T-Holding (“สัญญาโอนกิจการทังหมด”)
้
และสัญญาตกลงกระทาการระหว่างบริ ษัท นายต่อ
โชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ (“สัญญาตกลงกระทาการ”))
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สรุปสาระสาคัญของสัญญาโอนกิจการทังหมดระหว่
้
างบริ ษัทฯ (“ผู้รับโอน”) และ T-Holding (“ผู้โอน”) มีดงั นี ้
(1) สรุ ปสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด
ผู้โอน
ผู้รับโอน
วันที่ของสัญญา
วันโอนกิจการ
สินทรัพย์ที่จะโอน

บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (T-Holding)
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (บริษัท)
10 สิงหาคม 2560
1 พฤศจิกายน 2560 หรื อ วันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน
ทรัพย์สินและหนี ้สินทังหมดของผู
้
้ โอน ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึง่ รวมถึงหุ้นสามัญของบริ ษัท
เทคโทรนิค จากัด จานวน 59,998 หุ้น เลขหมายของหุ้น เลขที่ 1-59,998
ราคารับโอน และ มูลค่า 313.45 ล้ านบาท จะแบ่งการชาระออกเป็ น
การชาระ
1) ชาระเป็ นเงินสดจานวน 45.00 ล้ านบาท หลังจากที่หกั จานวนหนี ้สินที่ผ้ รู ับโอนได้ รับโอนมาจากผู้โอนออกแล้ ว
ค่าตอบแทน
2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท
คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 286.45 ล้ านบาท
ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงให้ ผู้รับโอนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้โอนโดยตรง และโดยให้ ถือ
ว่า การจัดสรรหุ้นดังกล่าวเป็ นการชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการในส่วนหุ้นเพิ่มทุนทังหมดให้
้
แก่ผ้ โู อนแล้ ว
ระยะเวลาในการ ณ วันโอนกิจการ หรื อภายใน 30 วันหลังจากวันโอนกิจการ
ชาระค่าตอบแทน
เงื่อนไขบังคับก่อน 1) ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรื อการกระทาใดๆ เกิดขึ ้นหรื อถูกทาให้ เกิดขึ ้นหรื อมีเหตุอนั ควรจะคาดได้ ว่าจะ
ทัว่ ไป
เกิดขึ ้น ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ T หรื อขัดขวางการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้
ในสัญญานี ้
2) ไม่มีกฎหมายที่ใช้ บงั คับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรื ออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลัง
จากวันโอนกิจการ ซึง่ ห้ ามมิให้ มีการโอนกิจการทังหมด
้
3) ไม่มีการฟ้องร้ องหรื อดาเนินคดีใดๆ ไม่ว่า T-Holding หรื อ T จะเป็ นโจทก์หรื อจาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความ
สมบูรณ์ของการโอนกิจการทังหมดตามสั
้
ญญานี ้ รวมทังไม่
้ มีการดาเนินการทางกฎหมาย หรื อการดาเนินการ
โดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้ แย้ งการทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
4) ผู้รับโอน นายต่อโชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระทาการ ฉบับลงวันที่
10 สิงหาคม 2560
เงื่อนไขข้ อบังคับ
1) คารับรองและคารับประกันของผู้รับโอนถูกต้ องแท้ จริงทุกประการ
ก่อน (Condition 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน มีมติอนุมตั ใิ นเรื่ องดังต่อไปนี ้
Precedent) ของ
ก) การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจากผู
้
้ โอน – รายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินและการทารายการระหว่างกัน
ผู้รับโอน
ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement: PP)
จานวน 76,700,000 หุ้น (เจ็ดสิบหกล้ านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ค) การเข้ าทาสัญญาฉบับนี ้กับผู้โอน และ
ง) การดาเนิ น การอื่น ใดเพื่ อปฏิบัติตามหน้ าที่ ข องผู้รับ โอนตามสัญ ญาฉบับนี แ้ ละเพื่ อให้ การโอนกิ จการ
ทังหมดเสร็
้
จสิ ้นสมบูรณ์
เงื่อนไขข้ อบังคับ
ก่อน (Condition

1) คารับรองและรับประกันของผู้โอนถูกต้ องแท้ จริงทุกประการ
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอนมีมติอนุมตั ใิ นเรื่ อง ดังต่อไปนี ้
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Precedent) ของผู้
โอน

3)
4)

5)

6)

7)

การดาเนินการโอน 1)
กิจการทังหมด
้

ก) การโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับโอนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
ข) การเข้ าทาสัญญาฉบับนี ้กับผู้รับโอน และ
ค) การดาเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ของผู้โอนตามสัญญาฉบับนี ้และเพื่อให้ การโอนกิจการทังหมดเสร็
้
จ
สิ ้นสมบูรณ์
ง) การเลิกบริษัท
จ) การแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ฉ) การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผู้โอนดาเนิน การให้ คณะกรรมการของ T มีมติเรี ยกประผู้ถือหุ้นของ T ในวัน โอนกิจการ เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการผู้มีอานาจของ T ตามที่ได้ รับการเสนอชื่อจากผู้รับโอน
ผู้โอนดาเนินการให้ T ขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 3 ในการโอนหุ้น T ให้ กับผู้รับโอน และยกเว้ นมิให้ เหตุ
ดังกล่าวเป็ นการปฏิบตั ผิ ิดสัญญาที่ T มีกบั ธนาคารที่ 3 และส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการให้ ความยินยอมของ
ธนาคารให้ แก่ผ้ รู ับโอนตรวจสอบ
ผู้โอนดาเนินการให้ T ได้ มาซึ่งใบรับรองการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร (แบบ อ. 6)
ของการก่อสร้ างอาคารหลังที่ใช้ เป็ นคลังสินค้ าและสานักงาน ณ ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ในโฉนดที่ดินเลขที่ 92335 ตามใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ้ ถอนอาคาร (แบบ อ.
1) เลขที่ ค. 038/2559 ออกให้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 และส่งสาเนาใบรับรองการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง
อาคารหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร (แบบ อ. 6) ดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอนตรวจสอบ
ผู้โอน และ T ต้ องดาเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 3 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค ้าประกันของผู้โอน
ทังหมด
้
หรื อ (2) โอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาค ้าประกันของ ผู้โอนให้ กับบุคคลอื่น และส่งสาเนาหนังสือ
ยกเลิกสัญญาค ้าประกัน หรื อเอกสารการให้ ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอนตรวจสอบ
ผู้โอน และ T ต้ องดาเนินการขอความยินยอมจาก ธนาคารที่ 1 ในการ (1) ยกเลิกสัญญาค ้าประกันของผู้โอน
หรื อ (2) โอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาค ้าประกันของ ผู้โอนให้ กับบุคคลอื่น และส่งสาเนาหนังสือยกเลิก
สัญญาค ้าประกัน หรื อเอกสารการให้ ความยินยอมของธนาคารดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอนตรวจสอบ
วันโอนกิจการ
เว้ นแต่จะกาหนดเป็ นประการอื่น เป็ น การเฉพาะในสัญญาฉบับนี ้ ในวันโอนกิจการ ผู้โอนจะดาเนินการโอน
กิจการทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับโอน โดยการ
(ก) ส่งมอบตราสารการโอนหุ้นของ T ให้ แก่ผ้ รู ับโอน ที่ลงลายมือชื่อของผู้โอนพร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี)
และพยาน โดยระบุชื่อผู้รับโอน เป็ นผู้รับโอนหุ้นของ T
(ข) ส่งมอบสาเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ T ที่มีการบันทึกการโอนหุ้นของ T พร้ อมทังรั
้ บรองความถูกต้ อง
โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของ T
(ค) ส่งมอบใบหุ้นใหม่ของ T โดยระบุชื่อผู้รับโอน เป็ นผู้ถือหุ้น T แทนใบหุ้นเดิม และส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้
ผู้รับโอน
(ง) ดาเนินการให้ T ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงว่า
ผู้รับโอนเป็ นผู้ถือหุ้นของ T ในส่วนของหุ้นที่ได้ รับมาจากการโอนกิจการทังหมด
้
(จ) ส่งมอบสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ T ซึ่งรับรองความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจ
ของ T โดยมีมติอนุมตั เิ รื่ องดังต่อไปนี ้
(กก) การแต่งตังกรรมการใหม่
้
และแก้ ไขอานาจกรรมการ ตามที่ผ้ รู ับโอนเสนอ
(ขข) เปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจในการสัง่ จ่ายเงินในบัญชีของ T ตามที่ผ้ รู ับโอนเสนอ
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(ฉ) ดาเนินการให้ T ยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ ไขอานาจกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในสัญญา
(ช) ดาเนินการให้ T ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของ T ต่อธนาคารที่เกี่ยวข้ อง ตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ ในสัญญา
(ซ) ส่งมอบสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอน ซึ่งมี
มติอนุมตั ิการโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับโอนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ รวมถึง
มติอนุมตั กิ ารเลิกบริ ษัทของผู้โอน การแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชี การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ด้ วย
เว้ นแต่จะกาหนดเป็ นประการอื่นเป็ นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี ้ ในวันโอนกิจการ ผู้รับโอนจะดาเนินการรับโอน
กิจการทังหมดจากผู
้
้ โอน โดยการ
(ก) ชาระค่าตอบแทนการโอนกิ จการทัง้ หมดให้ แก่ ผ้ ูโอน ตามเงื่อนไขในการชาระค่าตอบแทนการรับโอน
กิจการทังหมดจากผู
้
้ โอนและระยะเวลาการชาระค่าตอบแทนของสัญญานี ้ และส่งมอบหลักฐานการชาระ
ค่าตอบแทนดังกล่าว
(ข) ส่งมอบสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน ซึ่งมีมติ
อนุมตั กิ ารรับโอนกิจการทังหมดจากผู
้
้ โอนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
2) ค่าใช้ จ่ายในการโอนกิจการ
ผู้โอนตกลงรับผิ ดชอบค่าธรรมเนี ยม ค่าอากร หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ ยวกับการโอนกิ จการทัง้ หมด
ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ตามที่กฎหมายกาหนด (หากมี)
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(2) สรุ ปสัญญาตกลงกระทาการ
คูส่ ญ
ั ญา

1. บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) “บริษัท”
2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท “ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท” ได้ แก่
 นายต่อโชค เล้ าลือชัย
 นายชัชวาล เจตจานงกิจ
วันที่ของสัญญา
10 สิงหาคม 2560
วั น ที่ สั ญ ญามี ผ ล  ให้ สญ
ั ญานี ้มีผลใช้ บงั คับนับแต่วนั ที่ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัท ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ของบริษัท เพื่อเป็ น
บั ง คั บ ใ ช้ แ ล ะ ค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมด
้
ตามสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
เงื่อนไขที่สาคัญ
 ในกรณีที่ T-Holding ไม่สามารถโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริษัท ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
ได้ ให้ ถื อ ว่า สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิ น้ สุด ลง โดยคู่สัญ ญาไม่มี สิ ท ธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ย หาย หรื อค่าใช้ จ่ ายใดๆ ต่อ
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ การที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นผลผูกพันด้ วยเหตุดงั กล่าว ไม่ถือว่า
เป็ นการผิดสัญญาฉบับนี ้แต่อย่างใด
ข้ อตกลงที่สาคัญ ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัท ตกลงที่จะปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี ้
ก) ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาทังหมด
้
5 (ห้ า) ปี นับจากวันที่ห้ นุ เพิ่มทุนของ
บริษัท ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ (“ระยะเวลาการห้ ามขาย”)
ข) ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัท ตกลงว่า จะไม่จาหน่าย จ่าย หรื อโอน หุ้นเพิ่มทุน
ของบริ ษัท ก่อภาระผูกพันหรื อกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้ ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัท ตกไปอยู่กับ
บุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
ระยะเวลา
สัดส่ วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที่ห้ามขาย
วันแรกที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงปี ที่ 2
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัท
ตังแต่
้ ปีที่ 2 จนถึงปี ที่ 3
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ตังแต่
้ ปีที่ 3 จนถึงปี ที่ 4
ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ตังแต่
้ ปีที่ 4 จนถึงปี ที่ 5
ร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ค) ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัท ตกลงจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริ ษัท ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท และส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัท โดย
บริษัท ตกลงที่จะคืนใบหุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ของบริษัท ตามสัดส่วนที่ไม่ถกู จากัดการห้ ามขาย
ที่กาหนดในข้ อ (ข) ตามระยะเวลาที่กาหนด
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(3) สรุ ปสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการ ฉบับที่ 1
คูส่ ญ
ั ญา

วันที่ของสัญญา
ข้ อตกลงที่สาคัญ

1. บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท (“ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท”) ได้ แก่
 นายต่อโชค เล้ าลือชัย
 นายชัชวาล เจตจานงกิจ
22 สิงหาคม 2560
หาก ณ วันที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัท ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็ น
ราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการพิจารณาคาขอให้ รับหุ้นสามัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริ ษัท จะห้ ามผู้ถือหุ้นราย
ใหม่ของบริษัท ไม่ให้ นาหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่ห้ นุ เริ่มทา
การซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นรายใหม่ของบริ ษัท สามารถ
ทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ามขาย (“การห้ ามขายตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์”)

(4) สรุ ปสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการ ฉบับที่ 2
คูส่ ญ
ั ญา

วันที่ของสัญญา
ข้ อตกลงที่สาคัญ

1. บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
2. ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท (“ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท”) ได้ แก่
 นายต่อโชค เล้ าลือชัย
 นายชัชวาล เจตจานงกิจ
7 กันยายน 2560
ข้ อห้ ามประกอบธุรกิจแข่ งขัน
1 ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อหุ้นรายใหม่ออกจากการดารงตาแหน่ งกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หาร ของ T และ/หรื อ บริ ษั ท
(แล้ วแต่กรณี) ผู้ถือหุ้นรายใหม่ตกลงกับบริษัท ว่าในช่วงระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ออก
จากการดารงตาแหน่งดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้ อม โดยตนเอง หรื อร่วมกับผู้อื่น หรื อ
ในฐานะตัวการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้ าง หรื อโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์
ตนเอง หรื อของผู้อื่น ตกลงที่จะไม่กระทาการต่อไปนี ้
(ก) ประกอบธุรกิจที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึง เหมือนกัน หรื อแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกับของ T และ/หรื อ
บริษัท ในประเทศไทย
(ข) ชักชวนลูกค้ าหรื อผู้จดั จาหน่ายของ T และ/หรื อ บริ ษัท เพื่อไม่ให้ บุคคลดังกล่าวดาเนินธุรกิจกับ T
และ/หรื อ บริษัท
2 คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่า ภาระหน้ าที่ที่ระบุในข้ อ 1 เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล หากข้ อความในข้ อ 1 นีถ้ ือว่า
เกิ นก าหนดเวลา ข้ อจากัดทางภูมิศาสตร์ หรื อข้ อกาหนดอื่น ๆ ภายใต้ กฎหมายที่บังคับใช้ จะไม่ถือว่า
ข้ อความส่วนดังกล่าวเป็ นโมฆะ แต่จะถือว่าข้ อความส่วนดังกล่าวจะถูกแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย
ที่บงั คับใช้ ”
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12.

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้ เสียและ/หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้ า
ร่วมประชุม มีมติอนุมตั ิการทารายการนี ้ เนื่องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่า การซื ้อและรับโอนสินทรัพย์ทงหมดของ
ั้
T-Holding
ซึ่งรวมถึง หุ้น ของ T เป็ น จ านวนร้ อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้น ทัง้ หมด จะท าให้ เกิ ด การสร้ างเสริ ม ประโยชน์ ร่ว มกัน
(Synergy) เนื่องจาก T เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจด้ านการออกแบบและติดตังสถานี
้
วดั ของไหล
การทารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding และ T มีประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ตามที่กล่าวโดยละเอียดในข้ อ 10) นอกจากนี ้ การกาหนดราคาการรับโอนกิจการมูลค่า 313,450,000 บาท นัน้ เหมาะสม
และสมเหตุสมผลเนื่องจากในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การกาหนดราคาโดยอ้ างอิงการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมุติฐานที่สาคัญ ได้ แก่ ผลการดาเนินงานใน
อดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การชาระค่าตอบแทนการซื ้อและรับโอนส่วนหนึ่งด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ยังเป็ นการช่วย
รักษาสภาพคล่องของกิจการให้ มีกระแสเงินสดไปใช้ ในการขยายธุรกิจที่ จะสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในอนาคต
และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อตอบแทนการรับโอนยังเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ผ้ บู ริ หารของ T ในการ
สร้ างผลประโยชน์ร่วมกันกับกลุม่ บริ ษัทอีกทางด้ วย
คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ สมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติเห็นด้ วยในวาระที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการ ในการ
ประชุมถือหุ้นวิสามัญครัง้ ที่ 2/2560
13.

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

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงขอเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3)
ตามที่ ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “SR”) ครั ง้ ที่ 8/2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ของ
บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (“T-Holding”) จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.50 บาท คิดเป็ นมูลค่า 268,450,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบแทนการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
จาก T-Holding ได้ แก่ ทรัพย์สิน หนี ้สิน สิทธิ์ หน้ าที่และความรับผิดชอบทังหมด
้
ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ
วันโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ซึง่ รวมถึง หุ้นสามัญของ บริ ษัท เทคโทรนิค จากัด (“T”) ซึง่ T เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้น
โดย T-Holding จานวน 59,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชาระแล้ วของเทคโทรนิค ด้ วย
วิ ธี ก ารโอนกิ จ การทัง้ หมด (Entire Business Transfer: EBT) (รวมเรี ย กว่ า “กิ จ การทั ง้ หมดของ T-Holding”) โดย
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding มีมลู ค่าเท่ากับ 313,450,000 บาท บริ ษัทฯ แบ่งชาระค่าตอบแทนเป็ น
เงินสดจานวน 45,000,000 บาทให้ แก่ T-Holding และชาระเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR จานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของ T-Holding1 ทังนี
้ ้ การเสนอขายหุ้นสามัญ SR จานวน 76,700,000 หุ้น มีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึง่
เป็ นการเสนอขายที่ไม่ มีส่วนลดจากราคาตลาด ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด จะต้ องได้ รับการอนุญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต. และจะต้ องได้ รับความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้มา
ประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครัง้ ที่ 2/2560
แม้ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ซื ้อและ
รับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding รวมถึงการเข้ าทาสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
สัญญาตกลงกระทาการ และเอกสาร
อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การท ารายการแล้ ว การเข้ า ท ารายการที่ เกี่ ย วข้ อ งดังกล่ า วจะเกิ ด ขึน้ ได้ โดยเงื่ อ นไข ( Condition
Precedent) ดังต่อไปนี ้
(ก)

1

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทังอนุ
้ มัติเรื่ อง
ต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) จะเกิดขึน้ ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน (ขึน้ อยู่กับความ
สมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) ซึ่งภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding รวมทัง้
อนุมตั เิ รื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
T-Holding จะโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริษัทฯ และจด
ทะเบียนเลิกบริ ษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้ การชาระบัญชีของ T-Holding ทรัพย์สินทังหมดที
้
่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ THolding จะถูกโอนคืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ซึง่ ในกรณีนี ้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถูกโอนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ THolding ดังนัน้ เพื่ อเป็ น การลดขัน้ ตอนดังกล่ าว T-Holding จึงกาหนดในสัญ ญาโอนกิ จการทัง้ หมดเกี่ ยวกับวิธี การชาระ
ค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ บริ ษัทฯ ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นเงินสดให้ แก่ T-Holding และค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่ม
ทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง
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(ข)

คุณ ต่อโชค เล้ า ลือชัย และคุณ ชัชวาล เจตจานงกิ จ ลงนามในสัญ ญาตกลงกระท าการกับ บริ ษั ท ฯ
เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ ามขาย (Lock-up) โดยได้ ลงนามในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรี ยบร้ อยแล้ ว

(ค)

ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการกระทาใดๆ เกิดขึน้ หรื อถู กทาให้ เกิดขึน้ หรื อมีเหตุอนั
ควรคาดได้ ว่าจะเกิดขึ ้น ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ T หรื อขัดขวางการ
ทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
โดยกาหนดการและการชาระราคาโอนกิจการ
ทังหมดเป็
้
นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ง)

ไม่มีกฎหมายที่ใช้ บงั คับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรื ออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผล
ภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึง่ ห้ ามมิให้ มีการโอนกิจการทังหมด
้

(จ)

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

(ฉ)

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

(ช)

T-Holding ดาเนินการให้ คณะกรรมการของ T มีมติเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นของ T ในวันโอนกิจการ เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการผู้มีอานาจของ T ตามที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อจากบริ ษัทฯ เป็ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกัน

(ซ)

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

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด มีข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1.

รายละเอียดการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นเสนอขายที่ออก
ใหม่ และราคาตลาด
1.1.

รายละเอียดของการเสนอขาย

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

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

จานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
จานวนหุ้น
ร้ อยละจานวนหุ้น ทุนของ SR ที่ได้ รับ
T-Holding
ของ T-Holding
จัดสรร (หุ้น)
(หุ้น)
36,000
23,999
1
60,000

60.00
39.998
0.002
100.00

46,020,000
30,680,000
76,700,000

หมายเหตุ: นางวรรณี เจตจานงกิจ เป็ นคูส่ มรสของนายชัชวาล เจตจานงกิจ

การออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของ SR เพื่ อชาระเป็ นค่า ตอบแทนการซือ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ
T-Holding เป็ นการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน ในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง”) เนื่องจากนายต่อโชค เล้ าลือชัย กรรมการและผู้ถือหุ้น
ปัจจุบนั ของ T-Holding นัน้ เป็ นบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัท อันเนื่องมาจากการ
รับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ต่อไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.03 (ข้ อมูลเพิ่มเติม บริ ษัท ฯ
แจ้ งในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ในการซื ้อและรับโอนกิจการ
ทังหมดของ
้
T-Holding) โดยมีความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ ดังนี ้
T-Holding
ผู้รายชื่อผู้ท่ มี ีความสัมพันธ์
1
2

นายต่อโชค เล้ าลือชัย
นายชัชวาล เจตจานงกิจ

ดารงตาแหน่ ง
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

T
สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
60.00
40.00

ดารงตาแหน่ ง
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

หมายเหตุ: T เป็ น บริ ษัท ย่อย ของ T-Holding และ หลังการโอนกิจการทังหมด
้
T จะเป็ นบริ ษัท ย่อยของ SR โดยนายต่อโชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล
เจตจานงกิจ จะยังคงดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ T ต่อไป
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1.2.

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

บริ ษัทฯ กาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน SR ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท จานวน 76,700,000 หุ้นโดย
บริ ษั ทฯ ได้ ใช้ หลักเกณฑ์ การกาหนดราคาของบริ ษั ทฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้ างอิงการประเมิ น มูลค่า
ยุติ ธ รรมตามวิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow) และมี ส มมติ ฐ านที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ ผลการ
ดาเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ นต้ น ซึง่ ได้ จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษัทฯ ในการปรับปรุงข้ อมูลธุรกิจทังบริ
้ ษัทฯ และ T ให้ สะท้ อนถึงการดาเนินงานในอนาคต
หาก ณ วันที่ผ้ ถู ือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว
เป็ นราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้ รับหุ้นสามัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่
น้ อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีก ารเสนอขายหุ้น) บริ ษัทฯ จะ
ห้ ามผู้ถือหุ้นของ เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง ไม่ให้ นาหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทดังกล่าวออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วนั ที่ห้ นุ เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของ เทค
โทรนิค โฮลดิ ้ง สามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ าม
ขาย
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up)
หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังนี ้

(ก) ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการห้ ามขาย (Lock-up) มีระยะเวลาทังหมด
้
5 (ห้ า) ปี นับจากวันที่ห้ นุ เพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ (“ระยะเวลาการห้ ามขาย”)

(ข) ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงว่า จะไม่จาหน่าย จ่าย หรื อโอน หุ้น
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ก่อภาระผูกพันหรื อกระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้ ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ตกไปอยูก่ บั บุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
ระยะเวลา
วันแรกที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงวันครบรอบปี ที่ 2
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 2 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 3
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 3 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 4
ตังแต่
้ วนั ครบรอบปี ที่ 4 จนถึงวันครบรอบปี ที่ 5

สัดส่ วนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ห้ามขาย
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
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(ค) ตลอดระยะเวลาการห้ ามขาย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงจะดาเนินการให้ นายทะเบียน
หลัก ทรัพ ย์ ของบริ ษั ทฯ ออกใบหุ้น ส าหรั บ หุ้น เพิ่ ม ทุนของบริ ษั ท ฯ และส่ งมอบใบหุ้น ดังกล่ า ว
ทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยบริษัทฯ ตกลงที่จะคืนใบหุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนที่ไม่ถกู จากัดการห้ ามขายที่กาหนดในข้ อ (ข) ตามระยะเวลาที่กาหนด
1.3.

การกาหนดราคาตลาด

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

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้ เงิน และรายละเอียดโครงการ
2.1.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้ เงิน

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ คือ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมด
้
ของ T-Holding โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้น ละ 3.50 บาท และจัดสรรให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ T-Holding ภายหลังจากที่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทารายการดังกล่าวบริ ษัทฯ .จะรับโอนกิจการทัง้ หมดของ T-Holding ซึ่งคือหุ้น
สามัญของ T จานวน 59,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
เหตุที่บริ ษัทฯ เลือกชาระค่าตอบแทนการกิจการทังหมดของ
้
T – Holding จานวน 313,450,000 บาท
ส่วนหนึ่งเป็ นหุ้นจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50
บาท คิดเป็ น 268,450,000 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจานวนดังกล่าวในรูปของเงินสด โดยทัง้
รายการนีจ้ ะมีการชาระค่าตอบแทนในรู ปของเงินสดจานวนไม่เกิน 45,000,000 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีสภาพ
คล่องไปใช้ สาหรั บการลงทุนในธุรกิ จอื่น เพิ่ มเติ ม นอกจากนี ้ การชาระค่าตอบแทนในรู ป ของหุ้นสามัญ ของ
บริ ษัทฯ ถึงแม้ จะเกิด Control Dilution และ EPS Dilution ประมาณร้ อยละ 11.33 แต่คาดว่า T จะสามารถทา
กาไรสุทธิเพื่อทดแทนในส่วนของ EPS Dilution ได้
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 T ประกอบไปด้ วย สินทรัพย์และส่วนของหนี ้สิน ดังนี ้
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม

งบการเงินของ T
(ล้ านบาท)
101.55
53.94
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หมายเหตุ: 1) T-Holding ไม่ได้ มีการจัดทางบการเงินรวมที่สะท้ อนผลประกอบการจาก T
2) ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ T-Holding คือเงินลงทุนในกิจการ T ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ที่
T-Holding ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
3) งบการเงินงวด 6 เดือน สิ ้นสุด วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เป็ นเพียงงบการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของ T
ซึ่ง ยัง ไม่ ไ ด้ ผ่ า นการสอบทานและ/หรื อ ตรวจสอบโดยผู้ ส อบบั ญ ชี ข อง T ทัง้ นี ง้ บการเงิ น ดัง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิ ดเผยให้ ทราบข้ อมูลเท่านัน้ ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่ได้ มีหน้ าที่ สอบทานและ/
หรื อตรวจสอบ ความถูกต้ องของงบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ได้ รับการยอมรับเป็ นการทัว่ ไป

2.2.

รายละเอียดโครงการที่บริ ษัทฯ และหรื อบริ ษัทย่อยจะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ ในโครงการ

ทังนี
้ ้ ภายหลังการซือ้ และรับ โอนกิ จการทัง้ หมดของ T-Holding แล้ ว บริ ษั ทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ
99.99 ใน T ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดของ T
1)

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ

วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้ สานักงาน
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้ ว
มูลค่ าที่ตราไว้
2)
1.
2.

29 กรกฎาคม 2547
1) ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของ
ไหลในระบบท่อ (Flow Specialist)
2) ตัวแทนจัดจาหน่าย และให้ บริ การ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ควบคุมและวัด
อัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ
14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขมุ วิท ตาบลเนินพระ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
6,000,000 บาท
60,000 หุ้น
100 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการของ T มีดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ T
นายชัชวาล
เจตจานงกิจ
นายต่อโชค
เล้ าลือชัย

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม: กรรมการคนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

3)

ผู้ถือหุ้นของ T ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น T
1. บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด
2. นายต่อโชค
เล้ าลือชัย
3. นายชัชวาล
เจตจานงกิจ
รวมจานวนหุ้น

จานวนหุ้น
59,998
1
1
60,000

ร้ อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด
100.00
0.00
0.00
100.00
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4)

ข้ อมูลสรุปฐานะการเงินละผลการดาเนินงานของ T
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนื ้อื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
กาไรสะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย : ล้ านบาท

รายได้ จากการขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริการ
กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและ บริการ
ต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้
กาไรสาหรับงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)

12.19
35.11
2.14
49.78
15.40
27.98
77.75

14.88
22.33
3.57
50.49
15.33
23.59
74.08

15.86
46.62
3.43
87.25
18.24
29.29
116.54

17.78
34.41
2.83
73.73
16.80
27.82
101.55

29.54
35.19
24.93
60.12

40.29
46.98
12.86
59.84

46.81
66.47
10.02
76.49

24.26
45.69
8.25
53.94

6.00
11.63
17.63
77.75

6.00
8.24
14.24
74.08

6.00
34.05
40.05
116.54

6.00
41.61
50.06
101.55

สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
133.09
199.57
107.64
150.30
25.45
49.27
1.63
1.03
23.21
38.87
1.50
4.86
2.37
6.57

ปี 2559
ตรวจสอบ
254.83
188.40
66.43
4.80
37.51
7.90
25.81

สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60
(โดยฝ่ ายจัดการ)
82.15
55.15
27.00
0.46
17.18
2.72
7.56
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2.3.

โอกาสที่ จ ะสร้ างรายได้ ให้ กับ บริ ษั ท ฯ และผลกระทบที่ ค าดว่ า เกิ ด ขึน้ ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น
โครงการได้ สาเร็จและความเสี่ยงจากการดาเนินการโครงการ

2.3.1. โอกาสที่จะสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ
เดิมบริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั ระบบท่อส่งก๊ าซแรงดันสูงและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงระบบปั๊ มอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ ภายหลังการรับโอนหุ้นของ T มาจากการซื ้อและรับ
โอนกิจการทังหมด
้
และ T เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัทแล้ ว T จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์
และการให้ บริ การที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ ส าหรั บการเป็ นผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัด
อัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทังเป็
้ นผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2.3.2. ผลกระทบที่ ค าดว่ า เกิ ด ขึน้ ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น โครงการได้ ส าเร็ จและความเสี่ ย งจากการ
ดาเนินการโครงการ
 กรณีที่ T ไม่สามารถดาเนินการได้ ตามแผนที่คาดการณ์ ไว้ อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตรากาไรของ
บริ ษัทฯ ที่อาจจะลดลง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของ T เนื่องจาก T เป็ น
บริ ษัทที่มีประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมและได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า อีกทังยั
้ งเป็ น ธุรกิจที่มี
ความคล้ ายคลึงกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
 ความเสี่ ย งจากการพึ่ งพิ งกลุ่ม ธุร กิ จ พลังงานและปิ โตรเคมี จากข้ อ มูล T ด าเนิ น ธุรกิ จ เป็ น
ผู้ออกแบบ และติดตังระบบควบคุ
้
มและวัดอัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทัง้
เป็ นผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย โดยมีกลุ่มลุกค้ าในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิ โตรเคมี
เป็ นหลัก ในกรณี ที่ธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตติดลบอาจจะส่งผลกระทบทางตรงต่อรายได้ ของ
บริ ษั ท อย่างไรก็ตาม T ได้ ตระหนักถึงปั จจัยเสี่ ยงดังกล่าว จึงได้ เพิ่ มการให้ บริ การในลักษณะ
งานวัดที่มีการประยุกต์ใช้ นวตกรรม (Innovative Service) เช่น การใช้ เทคโนโลยีไร้ สายในการวัด
เพื่ อบ ารุ งซ่อมแซมมาตรวัด รวมไปถึงการขยายการให้ บริ การไปยังกลุ่ม ลุกค้ า อื่น เช่น Power
Saving Management ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ต โดยใช้ มาตรวัดลม เพื่ อลดการพึ่ งพิ งกลุ่ม
ลูกค้ าพลังงานและปิ โตรเคมี
 ความเสี่ ยงในการลาออกของผู้บ ริ ห ารหลักของ T คือ นายต่อโชค เล้ าลื อชัย และนายชัชวาล
เจตจานงกิ จ อาจลาออกและไปด าเนิ ธุรกิ จ ในลัก ษณะเดี ย วกัน อย่ า งไรก็ ต ามตามข้ อ ตกลง
บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนส่วนหนึงเป็ นหุ้นให้ แก่ทงสองท่
ั้
าน และสามารถขายได้ ตามเงื่อนไขที่
ตกลงไว้ เพื่ อเป็ นแรงจูงใจในการทางานร่ วมกับกลุ่ม SR อีกทัง้ นอกจากนี บ้ ริ ษั ทฯ ยังแต่งตัง้
นายต่อโชค เล้ าลือชัย เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ เทียบเท่ากับผู้บริ หาร และให้ สิทธิในการ
บริ หารตามกรอบนโยบายของบริ ษัท แก่ นายต่อโชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ใน
การบริ หาร T ทังนี
้ ้ นายต่อโชค เล้ าลือชัย และนายชัชวาล เจตจานงกิจ ได้ ลงนามในสัญญาใน
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สัญ ญาแก้ ไขเพิ่ มเติมตกลงกระทาการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งจะระบุระยะเวลาห้ ามทา
ธุรกิ จ ที่ แข่ งขัน กัน ได้ หลังจากที่ ทัง้ สองท่ า นลาออกเป็ น ระยะเวลา 2 ปี รวมไปถึง บริ ษั ท ฯ จะ
ดาเนินการจัดทา Succession Plan เพื่อให้ สืบทอดการบริ หารต่อจากทังสองท่
้
านในอนาคตเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการพึง่ พิงทังสองท่
้
าน
 ความเสี่ยงจากการเข้ าค ้าประกันวงเงินสินเชื่อแทนผู้ถือหุ้นเดิม สืบเนื่องจาก T มีวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบัน การเงิ น และ T-Holding ในฐานะผู้ถื อ หุ้น ของ T ได้ เข้ า ค า้ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน ทัง้ นีเ้ มื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นมาเป็ นบริ ษัทฯ ถือหุ้น ร้ อยละ
99.99 ทางสถาบันการเงินอาจขอให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการเป็ นผู้ค ้าประกันแทนผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็
ตามทางบริ ษัทฯ จะดาเนินการเจรจากับสถาบันการเงิน รวมไปถึงการกาหนดนโยบายการกู้เงิน
ของบริ ษัทย่อยในอนาคต
2.4.

งบประมาณทัง้ หมดที่ ค าดว่ า จะใช้ ในเบื อ้ งต้ น และงบประมาณทัง้ หมดที่ ค าดว่ า จะต้ อ งใช้ เพื่ อให้
โครงการสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ จะซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ T-Holding ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 313,450,000 บาท โดย
บริ ษั ท ฯ จะแบ่งช าระค่า ซือ้ และรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดดังกล่า วเป็ น เงิ นสด จ านวน 45,000,000 บาทให้ แ ก่
T-Holding และส่ว นที่เหลือจานวน 268,450,000 บาท บริ ษั ทฯ จะชาระด้ ว ยหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษั ท ฯ
จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ห้ นุ ละ
3.50 บาท อย่างไรก็ตาม การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding โดยกระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
นัน้ บริ ษัทฯ เบื ้องต้ นคาดว่า ไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมประการใดที่ต้องใช้ เพิ่ม เพื่อให้ ดาเนินธุรกิจได้ อย่างเนื่อง
และสร้ างรายได้ ให้ กบั กลุม่ บริ ษัท
3.

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
3.1.
=
=

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย − ราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
3.02 − 3.08
3.02

= -ร้ อยละ 1.66
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การคานวณราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
•
•
•
•

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

จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาเสนอขาย

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

(จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว+จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน )

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

หุ้น
หุ้น
บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น

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

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

=

=
3.3.
=

=

=

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
จานวนหุ้นเพิ่มทุน
จานวนหุ้นเพิ่มทุน + จานวนหุ้นเพิ่มทุน

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

-ร้ อยละ 11.33
การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earing per Share Dilution)
กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย − กาไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย
กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย
0.1240 − 0.1099
0.1240

-ร้ อยละ11.33
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การคานวณกาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังการเสนอขาย
อ้ างอิงกาไรสุทธิจากการดาเนินการ 4 ไตรมาสย้ อนหลังคือ ไตรมาส 2 ปี 2559 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2560
เป็ นจานวนเท่ากับ 74,387,000 บาท
กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง (บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
3.4.

ก่ อนการเสนอขาย หลังการเสนอขาย
74,387,000
600,000,000
676,700,000
0.1240
0.1099

ความคุ้มค่าที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเปรี ยบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
อ้ างอิงข้ อมูลจากประมาณการทางการเงินของทัง้ บริ ษัทฯ และ T ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในปี 2561 โดย
เสมื อนว่ า บริ ษั ทฯ ได้ จัดท างบการเงิน รวมผลการดาเนิ น งานของ T ตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกราคม 2561
เป็ นต้ นไป แสดงให้ ว่าถ้ าบริ ษั ทฯ ได้ รวมผลกาไรสุทธิ ของ T ในปี 2561 ตามประมาณการจะทาให้
บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิ ในงบการเงินรวมเพิ่ มขึน้ ถึงร้ อยละ 28 ซึ่งสูงกว่าการลดลงของกาไรต่อหุ้น ที่
คานวณได้ จากข้ อ 3.3

กาไรสุทธิ (บาท)
EPS (บาทต่อหุ้น)

กลุ่ม SR ก่ อน
รวม T
100,000,000
0.1478

งบรวมกลุ่ม SR
เพิ่มขึน้ /ลดลง
หลังรวม T
28,000,0000
128,000,000 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28
0.32
0.1892 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28
T

หมายเหตุ: 1) จานวนหุ้นที่ใช้ ในการคานวน EPS จานวน 676,700,000 หุ้น เป็ นจานวน Fully-Dilute
2) ข้ อ มูล ข้ า งต้ นเป็ น การประมาณการจากฝ่ ายจัด การของบริ ษั ทฯ เพื่ อ ใช้ ในการน าเสนอให้ แ ก่ ก รรมการ
พิจารณาการเข้ าทารายการ ทังนี
้ ้ยังไม่รวมรายการที่ อาจจะเกิดขึ ้นตามมาตรฐานบัญชี เช่น ค่าความนิยม
หรื อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทอื่น เป็ นต้ น
3) ทังนี
้ ้ตัวเลขกาไรของบริ ษัทฯ และ T อ้ างอิงจากประมาณที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการ โดยปี 2559 บริ ษัทฯ และ T
มีกาไรสุทธิ 101.81ล้ านบาท และ 25.81 ล้ านบาท ตามลาดับ

3.5. ภายหลังการเข้ าทารายการ T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อย ในกลุ่มบริ ษัท (ถือหุ้นโดย SR ร้ อยละ 99.99)
คาดว่าบริ ษัทย่อยจะเพิ่มศักยภายในการประกอบธุรกิจให้ กับกลุ่ม SR และก่อให้ เกิดการสร้ างเสริ มประโยชน์
ร่วมกัน (Synergy) โดยสรุป ได้ ดงั นี ้
(1)

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

ขยายสายงานการให้ บ ริ การ และการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ (Product and Service Line
Extension) ให้แก่กลุ่มบริ ษัท ในกลุ่มธุรกิ จการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบปั๊ม
อุตสาหกรรม

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

การให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิ ดความได้เปรี ยบและความสามารถในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม และทาให้สามารถรับงานโครงการที ่มีขนาดใหญ่ ขึ้นและครบวงจร
มากยิ่ งขึ้น

หลัง จากการเข้ า ท ารายการแล้ ว T จะกลายเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยในกลุ่ม บริ ษั ท ซึ่ง T จะได้ รั บ
ประโยชน์จากการมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้สนับสนุนทางด้ านการเงิน บุคคลากร เป็ นต้ น นอกจากนัน้ T สามารถ
รับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ ้น ที่ผ่านมา T จะมีความชานาญทางด้ านสถานี
วัดและการควบคุมของไหล แต่จะไม่ได้ รับงานปั๊ มหรื องานท่อ จึงต้ องเจรจากับเจ้ าของโครงการเพื่อขอรับ
งานสถานีวัดและการควบคุมของไหลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปั จจัยทางด้ านการเงิน และบุคคลากร
หลังจากการทารายการแล้ วทาให้ T สามารถเติบโตในธุรกิ จสถานี วัดและการควบคุมของไหลอย่า ง
รวดเร็ วและรับรู้ รายได้ ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากจะได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เองยัง
สามารถขายผลิตภัณฑ์ในโครงการใหญ่ๆ ได้ เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
ค.

บริ ษัทฯ สามารถเพิ่ มโอกาสในการเปิ ดรับโครงการที ่มีขนาดเล็กสาหรับธุรกิ จการสร้างสถานี
วัดก๊ าซ (Gas Metering)
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ปกติแล้ ว บริ ษัทฯ รับงานโครงการสร้ างสถานีวดั ก๊ าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ ้นไป และ
ไม่ได้ รับงานโครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้ านบุคคลากร
และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร แต่หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะวางกลยุทธ์ให้ T เข้ าไปรับ
งานโครงการขนาดเล็ กได้ เนื่ องจากมี ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารน้ อยกว่ าบริ ษั ทฯ โดยบริ ษั ทฯ จะเป็ น
ผู้สนับสนุนงานทางด้ านเทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้ แก่บคุ คลากรของ T
(2)

การบูรณาการองค์ ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้ บริการ

เนื่องจากบริ ษัทฯ และ T มีความรู้และความชานาญ (know-how) เกี่ยวกับการติดตังสถานี
้
วดั และวาง
ระบบในด้ านที่แตกต่างกัน ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน นอกจากนี ้ ความชานาญด้ านการ
ออกแบบสถานีวดั ของ T ทาให้ T สามารถคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative Product) ที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดนาเสนอใน
ตลาดมาก่อน และ T ยังสามารถปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ โดยการปรับเปลี่ยนดัดแปลง (Replacement Product of
Modify Product) ซึ่งสามารถตอบสนองกับ ความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจให้ ลูก ค้ า มากขึน้ กว่ า เดิ ม
ตัวอย่างเช่น การติดตังสถานี
้
วัดของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การนาเครื่ องวัดอัตราการไหลของ
ก๊ าซมาประยุกต์ใช้ ในการควบคุมเครื่ องปั๊ มผลเพื่อควบคุมการใช้ กาลังไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Utilities
Management)
(3)

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

การที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มและกระตุ้นการลงทุนในพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกหรื ออีส
เทิร์นซีบอร์ ดถือเป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ การลงทุนและเป็ นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชันน
้ าของประเทศ อาทิ ปิ โตร
เคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัท และ T มีฐานลูกค้ าอยู่ในเขตพืน้ ที่
พิเศษดังกล่าวจานวนหนึ่ง โดยเฉพาะ T ซึง่ มีสานักงานใหญ่อยู่ที่จงั หวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้ าในเขตดังกล่าว
โดยเฉพาะ ดังนัน้ ภายหลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะมีฐานลูกค้ าในเขตพืน้ ที่ภาคตะวันออกมาก
ยิ่งขึน้ และเป็ นการเพิ่ มศักยภาพในการเป็ น ผู้นาการออกแบบ และติดตัง้ งานสถานีวัดและควบคุมการไหลที่
ครอบคลุมก๊ าซแรงดันสูงและของของไหล เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
(4)

บริษัทฯ มีรายได้ และสถานะทางการเงินที่แข่ งแกร่ งขึน้

ภายหลัง จากการเข้ า ท ารายการแล้ ว บริ ษั ท ฯ จะจัด ท างบการเงิ น รวม (Consolidated Financial
Statement) ซึง่ จะต้ องรวมผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสัญญาการโอนกิจการทังหมด
้
บริ ษัทฯ จะรับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของ T ซึง่ มีผลทาให้ T เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่
4 ของปี 2560 เป็ นต้ นไป
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ทังนี
้ ้ หากพิจารณาผลประกอบการประจางวดปี 2559 ของ T นัน้ T มีรายได้ จาการขายและให้ บริ การ
จานวน 254.83 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 25.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 10.13 อีกทังยั
้ งมี
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 0.66 เท่า
4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ในเรื่ องต่ างๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.73/2558 เรื่ อง รายการในหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขอ
อนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหลักทรัพย์
4.1.

ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

การกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ หุ้นละ 3.50 บาท บริ ษัทฯ ได้ ใช้ หลักเกณฑ์ การกาหนด
ราคาของบริ ษั ท ฯ รวมไปถึงราคาของ T โดยอ้ า งอิงการประเมิ น มูล ค่า ยุติธรรมตามวิ ธีคิดลดกระแสเงิ นสด
(Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สาคัญได้ แก่ ผลการดาเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโต
ของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ นต้ น ซึง่ ได้ จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ในการปรับปรุงข้ อมูลธุรกิจทัง้
ของบริ ษัทฯ และ T ให้ สะท้ อนถึงการดาเนินงานในอนาคต
ทังนี
้ ้ ราคาที่ฝ่ายจัดการได้ ทาการประเมินมูลค่า T เพื่อให้ คณะกรรมการได้ พิจารณา อยูใ่ นระหว่างช่วง
ราคา 300,560,000 – 364,9400,000 บาท โดยมี สมมติฐานทางการเงินที่ส าคัญ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังนี ้
Marketability
Terminal
NPV
บริษัท
Ke
IRR
Discount
Growth
(บาท)
T
13.34%
20%
1%
7,452,068
14.33%
คณะกรรมการได้ พิจารณาข้ อมูลตามตารางข้ างต้ น จึงมีความเห็นว่าราคาที่ตกลงในการเจรจารับโอน
กิจการทังหมดของ
้
T-Holding จานวน 313,450,000 บาท จึงเป็ นราคาที่มีความเหมาะสมเนื่องจากอยู่ในช่วง
ราคาที่บริ ษัทฯ ประเมินมูลค่า T ได้ รวมทังผลตอบแทน
้
IRR ร้ อยละ 14.33 มากกว่าต้ นทุนเงินทุนของบริ ษัทฯ
ตามข้ อสมมติฐานข้ างต้ น
นอกจากนี ้ เกณฑ์ ที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการกาหนดราคาหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษั ทฯ ที่จะออกให้ กับ THolding นัน้ พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เฉลี่ยในช่วง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้น (ข้ อมูล
จาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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4.2.

เหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ T-Holding เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมด
้
มี
ความเหมาะสมแล้ วเนื่องจาก บริ ษัทฯ มีความประสงค์ จะรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ซึง่ ก็คือ ทรัพย์สิน
หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดทังหมด
้
ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
ซึ่ง
รวมถึง หุ้นสามัญของ T ซึ่ง T ประกอบธุรกิจที่มีความคล้ ายคลึงและเสริ มกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ทางด้ านการ
ออกแบบ ติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหล และเป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจมา
อย่างยาวนาน มีผลกาไรในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามข้ อ 3.4 ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นและยังได้ พิจารณา
ถึงอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของ T มากถึง ร้ อยละ 98.72 (อ้ างอิงงบการเงินตรวจสอบแล้ ว ปี 2559) เป็ นข้ อ
พิจาณาในการตัดสินใจ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ พิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นคือ คุณต่อโชค
เล้ าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจานงกิจ แล้ วว่าเป็ นบุคคลที่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกับกลุม่ SR ได้ เป็ น
อย่างดี โดยทังสองท่
้
านมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องและมีประวัตสิ ว่ นตัวโดยสังเขป ดังนี ้
ชื่อ –สกุล
อายุ
คูส่ มรส
การศึกษา

นายต่ อโชค เล้ าลือชัย
47 ปี
นางสาวนารี รัตน์ จิตแสนสวย






ประวัติการทางาน







นายชัชวาล เจตจานงกิจ
42 ปี
นางวรรณี เจตจานงกิจ

ปริ ญญาโท

การจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศาตร์
ปริ ญาตรี
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริ ญาตรี
วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ

ปริ ญาตรี
วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี

2549 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บจก.เทคโทรนิค
2542 – 2549
General Manager and Director
Oval Group
2536 -2541
Product Manager
บจก.สยามราชธานี

2549 – ปั จจุบนั
ผู้จดั การทัว่ ไป
บจก.เทคโทรนิค
2542 - 2549
Asst. Sales Manager
Oval Group
2539 -2542
Sales Engineer
บจก.สยามราชธานี
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4.3.

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น

ไม่ มี ป ระเด็น เรื่ องการใช้ เงิน ที่ ได้ จ ากการเสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุน เนื่ อ งจากเป็ น การออกหุ้น เพื่ อ ช าระ
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding
4.4.

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่ มทุน และความเพี ยงพอของแหล่งเงิ นทุน ในกรณี ที่เสนอขายหุ้น ไม่
ครอบคลุมกับงบประมาณทังหมดที
้
่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน

ไม่มีประเด็นเรื่ องการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น เนื่องจากเป็ นการออกหุ้นเพื่อชาระค่าตอบแทน
การโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding โดยในส่วนของการชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดจานวน 45,000,000
บาท บริ ษัทฯ ใช้ แหล่งเงินจากการระดมทุนเมื่อตอน IPO รวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงานซึง่ ไม่
กระทบกับสภาพคล่องกิจการ จากงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษัทฯ มี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
151,800,000 บาท
4.5.

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้ เงิน

หลังจากการเข้ าทารายการเสร็ จสิ ้นแล้ ว บริ ษัทฯ จะได้ รับโอนหุ้นสามัญของ T จานวนร้ อยละ 99.99
ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
T และ T จะเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัท ด้ วยกระบวนการโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding และภายหลังการโอนกิจการทังหมดแล้
้
ว T-Holding จะดาเนินจดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับกรมพัฒนา
ธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในปี 2560 และเริ่ ม ต้ นกระบวนการชาระบัญ ชี โดย T จะดาเนิ น ธุรกิ จ
ตามเดิม คือเป็ นผู้ออกแบบและติดตังระบบควบคุ
้
มและวัดอัตราการไหลของของไหล (Flow Specialist) และจัด
จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ต่อไป
ภายหลังที่บริ ษัทฯ ซื ้อและรับโอนกิจการแล้ ว ซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณไตรมาส 4/2560 บริ ษัทฯ
จะจัด ท างบการเงิ น รวม (Consolidated Financial Statement) ซึ่ง สะท้ อ นผลการด าเนิ น งานและสถานะ
ทางการเงินของ T อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลประกอบการของ T ในอดีตที่ผ่านมา T เป็ นบริ ษัทที่มี รายได้
และสร้ างกาไรสุทธิอย่างสม่าเสมอ เพราะฉะนัน้ การรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
T-Holding ครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ คาด
ว่า T จะสร้ างรายได้ และผลกาไรให้ แก่กลุม่ บริ ษัทเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 28 ในปี 2561 (ตามข้ อ 3.4) รวมไปถึง
อัตราหนี ้สินต่อทุนของเฉพาะบริ ษัทฯ จะลดลงจาก 0.32 เท่า เหลือ 0.25 เท่า
5.

คารับรองของกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณี ที่ ก รรมการของบริ ษั ท ฯ ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และระมั ด ระวั ง รั ก ษา
ผลประโยชน์ ของบริ ษั ทฯ ในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการเพิ่ มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่าวก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดั งกล่าวได้ แต่หากบริ ษัทฯ ไม่
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ผู้ถือ
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หุ้นมีสิทธิแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการเรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งแล้ ว ผู้ถือหุ้น
นั น้ ๆ สามารถฟ้ อ งเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายจากกรรมการคนดั ง กล่ า วแทนบริ ษั ท ฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้ าที่นนั ้ เป็ น
เหตุให้ กรรมการต้ องรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิอ อกเสียงรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
สามารถเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการดังกล่าวได้ แต่หาก
บริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวดังกล่าวสามารถ
ใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม)
จึงขอเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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แบบรายงานการเพิ่มทุน (เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3)
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน)
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
บริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2560 เวลา 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรร ดังนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2560 ได้ มีมติอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 38,350,000 บาท
จากทุนจดทะเบี ยน 300,000,000 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียน 338,350,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน จานวน
76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
การใช้ เงินทุน

หุ้นสามัญ

76,700,000

0.50

38,350,000

-

-

-

-

 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

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

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

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่ าหุ้น
วันที่โอนกิจการตามสัญญาโอนกิจการ
ทังหมด
้

1) ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire
Business Transfer) จะเกิดภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการจาก T-Holding
รวมทังอนุ
้ มตั ิเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
T-Holding และจะโอนกิจการ
ทังหมดให้
้
แก่บริ ษั ทฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรื อวันอื่นใดที่คู่สัญ ญาตกลงร่ วมกัน (ขึน้ อยู่กับความ
สมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน) และจดทะเบียนเลิกบริ ษัทภายในปี 2560 โดยที่ภายใต้ การชาระบัญชีของ Tหน้ าที่ 1 จาก 10
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Holding ทรัพย์สินทังหมดที
้
่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ T-Holding ซึง่ ในกรณีนี ้ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นหุ้นเพิ่ม
ทุ น ของบริ ษั ทฯ จะถู ก โอนให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นของ T-Holding ดั ง นั น้ เพื่ อ เป็ นการลดขั น้ ตอนดั ง กล่ า ว
T-Holding จึงกาหนดในสัญญาโอนกิจการทัง้ หมดเกี่ยวกับวิธีการชาระค่าตอบแทน โดยกาหนดให้ บริ ษัทฯ
ชาระค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นเงินสดให้ แก่ T-Holding จานวน 45,000,000 บาทและค่าตอบแทนในส่วนที่เป็ น
หุ้นเพิ่มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding โดยตรง ได้ แก่ นายต่อโชค เล้ าลือชัย และ
นายชัชวาล เจตจานงกิจ ด้ วยราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท
(โปรดพิ จารณารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการโอนกิจการทัง้ หมดและโครงสร้ างการถื อหุ้นของ THolding ได้ ในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสิ นทรั พย์ และรายการเกี่ ยวโยงของบริ ษั ท สยามราช จากัด
(มหาชน) ในการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
บริ ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2))
2)

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

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

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ T-Holding ตามข้ อนีเ้ ป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในราคาเสนอขายที่ไม่มีสว่ นลดจากตลาด
3)

ทัง้ นี ้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลี่ ยนา้ หนักของหุ้นของบริ ษั ทฯ ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยย้ อนหลัง 15 วันทาการติ ดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการมี มติให้ เสนอวาระต่อที่ ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อขออนุมัติให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน คือระหว่างวันที่ 18
กรกฎาคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2560 เท่ า กั บ 3.02 บาทต่ อ หุ้ น (ข้ อมู ล จาก SETSMART ใน
www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ ไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาด
ได้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (สิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 3))

หน้ าที่ 2 จาก 10
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4)

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

5)

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

2.2. การดาเนินการของบริ ษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด จึงไม่มีเศษหุ้น
3. กาหนดวันประชุมใหญ่ วสิ ามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เป็ นวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรม ดุสิตปริ น้ เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ทั ้งนี ้ ให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้ าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้
ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 รวมทังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
หรื อกรรมการผู้จดั การ มีอานาจพิจารณาอนุมัติแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ์การเข้ าร่ วม
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ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 2/2560 (Record Date) และวั น รวบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นตามมาตรา 225 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยการปิ ดสมุดทะเบียนและพัก
การโอนหุ้น รวมทังแก้
้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 หาก
บริ ษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูล ซึง่ ทาให้ การจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นที่จะต้ องทาภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เกิดความล่าช้ า หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ มี
ความจาเป็ นต้ องแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1. บริ ษั ทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่ มทุน และจดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒ นาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
4.2. บริ ษัทฯ จะขออนุมตั ิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.3. บริ ษั ท จะต้ อ งได้ รับ อนุมัติ การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ ออกใหม่ ต่ อบุคคลในวงจากัด จากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 72/2558
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ คือ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
THolding โดยบริ ษั ทฯ จะออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่า 268,450,000 บาท และจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding (การ
ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดมี
้
มลู ค่าตกลงซื ้อขาย 313,450,000 บาท โดยบริ ษัทฯ แบ่งชาระเป็ นเงินสดจานวน
45,000,000 บาท ให้ แก่ T-Holding และชาระเป็ นหุ้น เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 76,700,000 หุ้นให้ แก่ผ้ ูถือ
หุ้นของ T-Holding)
เหตุที่บริ ษั ทฯ เลือกชาระค่าตอบแทนการกิจการทัง้ หมดของ T – Holding จานวน 313,450,000 บาท ส่วน
หนึ่งเป็ นหุ้นจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50
บาท คิดเป็ น 268,450,000 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจานวนดังกล่าวในรูปของเงินสด โดยทัง้
รายการนี ้จะมีการชาระค่าตอบแทนในรู ปของเงินสดจานวนไม่เกิน 45,000,000 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีสภาพ
คล่องไปใช้ สาหรั บการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่ มเติม นอกจากนี ้ การชาระค่าตอบแทนในรู ปของหุ้นสามัญ ของ
บริ ษัทฯ ถึงแม้ จะเกิด Control Dilution และ EPS Dilution ประมาณร้ อยละ 11.33 แต่คาดว่า T จะสามารถทา
กาไรสุทธิเพื่อทดแทนในส่วนของ EPS Dilution ได้
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6. ประโยชน์ ท่บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1) ช่ วยเสริมสร้ างการดาเนินธุรกิจให้ มีความได้ เปรี ยบในการแข่ งขันเพิ่มขึน้ (Competitive Advantage)
ให้ แก่ ทงั ้ สองบริษัท
ก. ขยายสายงานการให้บริ การ และการขายผลิ ตภัณฑ์ (Product and Service Line Extension) ให้แก่
กลุ่มบริ ษัท ในกลุ่มธุรกิ จการสร้างสถานีวดั (Metering) และกลุ่มระบบปั๊มอุตสาหกรรม
เนื่องจาก T เป็ นบริ ษัทที่มีความชานาญด้ านการออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหล
ของของไหลในระบบท่อ เช่น น ้ามันเชื ้อเพลิง ปิ โตรเคมี น ้ามันดิบ LPG เป็ นต้ น และเป็ นตัวแทนจาหน่าย
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดอัตราการไหล และควบคุมให้ แก่แบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลกและเป็ นที่นิยมใช้ ใน
อุตสาหกรรม มีกลุม่ ลูกค้ าสาคัญโดยเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจพลังงานเชื ้อเพลิง โรงกลัน่ น ้ามัน โรงไฟฟ้า รวมไป
ถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ในเขตจังหวัดระยอง และ กรุ งเทพมหานคร โดย T
ดาเนินงานมามากกว่า 30 ปี ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นบริ ษั ทที่มีประสบการณ์ และความมีเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหล (Flow Specialist) ได้ รับความไว้ วางใจจากกลุ่มลูกค้ าให้
เป็ นผู้ออกแบบระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ อาทิ กลุ่ม ปตท. กลุ่มไทยออยล์
กลุม่ บางจาก กลุม่ เอสซีจี เป็ นต้ น
ดังนัน้ ภายหลังการรับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
T จะเป็ นบริ ษัทย่อย
ของกลุ่มบริ ษัท ซึ่งจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ และการให้ บริ การที่ครบวงจรมากยิ่งขึน้ ในการเป็ น
ผู้ออกแบบ และติดตัง้ ระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของก๊ าซแรงดันสูงและของเหลว รวมทังเป็
้ นผู้จดั
จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้ วย ซึง่ แต่เดิมนัน้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้ างสถานีวดั ระบบท่อ
ส่งก๊ าซแรงดันสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงระบบปั๊มอุตสาหกรรม
ข. การให้บริ การมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิ ดความได้เปรี ยบและความสามารถในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม และทาให้สามารถรับงานโครงการทีม่ ีขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจรมากยิ่ งขึ้น
หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว T จะกลายเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ บริ ษัท ซึง่ T จะได้ รับประโยชน์จากการมี
บริ ษัทฯ เป็ นผู้สนับสนุนทางด้ านการเงิน บุคคลากร เป็ นต้ น นอกจากนัน้ T สามารถรับงานโครงการที่มี
ขนาดใหญ่ขึ ้นและครบวงจรมากยิ่งขึน้ ที่ผ่านมา T จะมีความชานาญทางด้ านสถานีวัดและการควบคุม
ของไหล แต่จะไม่ได้ รับงานปั๊ มหรื องานท่อ จึงต้ องเจรจากับเจ้ าของโครงการเพื่อขอรับงานสถานีวัดและ
การควบคุมของไหลเพี ยงอย่างเดียว เนื่ องจากปั จจัยทางด้ านการเงิน และบุคคลากร หลังจากการทา
รายการแล้ วทาให้ T สามารถเติบโตในธุรกิจสถานีวดั และการควบคุมของได้ อย่างรวดเร็ วและรับรู้รายได้ ที่
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากจะได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เองยังสามารถขายผลิตภัณฑ์ใน
โครงการใหญ่ๆ ได้ เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
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ค. บริ ษัทฯ สามารถเพิ่ มโอกาสในการเปิ ดรับโครงการที ่มีขนาดเล็กสาหรับธุรกิ จการสร้างสถานี วดั ก๊ าซ
(Gas Metering)
ปกติแล้ ว บริ ษัทฯ รับงานโครงการสร้ างสถานีวดั ก๊ าซที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ ้นไป และไม่ได้ รับงาน
โครงการที่มีขนาดเล็กเพราะไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านบุคคลากร และค่าใช้ จา่ ยใน
การบริ หาร แต่หลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะวางกลยุทธ์ ให้ T เข้ าไปรับงานโครงการขนาด
เล็กได้ เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารน้ อยกว่าบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้สนับสนุนงานทางด้ าน
เทคนิคพิเศษที่มีความเฉพาะทางให้ แก่บคุ คลากรของ T
(2) การบูรณาการองค์ ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนากระบวนการให้ บริการ
เนื่องจากบริ ษัทฯ และ T มีความรู้ และความชานาญ (know-how) เกี่ยวกับการติดตัง้ สถานีวัดและวาง
ระบบในด้ า นที่ แตกต่า งกัน ท าให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ยนความรู้ ซึ่งกัน และกัน นอกจากนี ้ ความช านาญด้ า นการ
ออกแบบสถานีวัดของ T ทาให้ T สามารถคิดค้ นผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ (Innovative Product) ที่ยังไม่มีผ้ ูใดนาเสนอใน
ตลาดมาก่ อ น และ T ยังสามารถปรั บ ปรุ งผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยการปรั บ เปลี่ ย นดัด แปลง (Replacement Product of
Modify Product) ซึ่ง สามารถตอบสนองกั บ ความต้ อ งการและสร้ างความพึ ง พอใจให้ ลูก ค้ า มากขึ น้ กว่ า เดิ ม
ตัวอย่างเช่น การติดตังสถานี
้
วดั ของไหลโดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต การนาเครื่ องวัดอัตราการไหลของก๊ าซ
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการควบคุ ม เครื่ อ งปั๊ ม เพื่ อ ควบคุ ม การใช้ ก าลั ง ไฟฟ้ า ในโรงงานอุ ต สาหกรรม (Utilities
Management)
(3) เพิ่มศั ก ยภาพในการเป็ นผู้ น าด้ านการออกแบบ และติดตัง้ สถานี วัดในพืน้ ที่ เขตพื น้ ที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC)
การที่ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มและกระตุ้นการลงทุนในพืน้ ที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกหรื ออีส
เทิร์นซีบอร์ ดถือเป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ การลงทุนและเป็ นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชันน
้ าของประเทศ อาทิ ปิ โตรเคมี
อุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัท และ T มีฐานลูกค้ าอยู่ในเขตพื น้ ที่พิเศษ
ดังกล่าวจานวนหนึง่ โดยเฉพาะ T ซึง่ มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่จงั หวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้ าในเขตดังกล่าวโดยเฉพาะ
ดังนัน้ ภายหลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะมีฐานลูกค้ าในเขตพืน้ ที่ภาคตะวันออกมากยิ่งขึ ้น และเป็ น
การเพิ่มศักยภาพในการเป็ นผู้นาการออกแบบ และติดตังงานสถานี
้
วดั และควบคุมการไหลที่ครอบคลุมก๊ าซแรงดัน
สูงและของไหล เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
(4) บริษัทฯ มีรายได้ และสถานะทางการเงินที่แข่ งแกร่ งขึน้
ภายหลั ง จากการเข้ าท ารายการแล้ ว บริ ษั ท ฯ จะจั ด ท างบการเงิ น รวม (Consolidated Financial
Statement) ซึ่งจะต้ องรวมผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ T ตามสัญ ญาการโอนกิจการทัง้ หมด

หน้ าที่ 6 จาก 10

F 53-4

เอกสารแนบ 3

บริ ษัทฯ จะรับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของ T ซึง่ มีผลทาให้ T เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4
ของปี 2560 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ หากพิ จารณาผลประกอบการประจางวดปี 2559 ของ T นัน้ T มี รายได้ จาการขายและให้ บริ การ
จานวน 254.83 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 25.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 10.13 อีกทัง้ ยังมี
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 0.66 เท่า
7. ประโยชน์ ท่ผี ้ ูถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นประมาณร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
และหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ การ
พิจารณาจ่ายเงิน ปั นผลจะขึ ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
แผนการลงทุน การจ่าย ชาระคืนเงินกู้ยืม เงื่ อนไขและข้ อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริ ษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทัง้
ข้ อจากัดทางกฎหมาย ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
7.2. ผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสทิ ธิ์รับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่มตัง้ แต่ งวด
ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิ์ รับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน เริ่ มตังแต่
้ เมื่อผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
ได้ รับการจด ทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว
7.3. อื่น ๆ
- ไม่มี 8. รายละเอี ย ดอื่ น ใดที่ จ าเป็ นส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจในการอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
=
=

=

ราคาเสนอก่อนเสนอขาย − ราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
3.02 − 3.08
3.02

-ร้ อยละ 1.66
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การคานวณราคาหลังเสนอขาย
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

•
•
•
•

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

จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาเสนอขาย

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

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

หุ้น
หุ้น
บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น

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

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

=
=

จานวนหุ้นเพิ่มทุน
จานวนหุ้นชาระแล้ ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุน

76,700,000 หุ้น
(600,000,000 หุ้น

+

76,700,000 หุ้น )

-ร้ อยละ 11.33

8.3. การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earing per Share Dilution)
=

กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย − กาไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย
กาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

=

0.1882 − 0.1661
0.1882

=

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

600,000,000
0.1240

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

8.4. ความคุ้มค่าที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเปรี ยบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
อ้ างอิงข้ อมูลจากประมาณการทางการเงินของทังบริ
้ ษัทฯ และ T ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในปี 2561 โดยเสมือนว่า
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทางบการเงินรวมผลการดาเนินงานของ T ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป แสดงให้ ว่า
ถ้ าบริ ษัทฯ ได้ รวมผลกาไรสุทธิของ T ในปี 2561 ตามประมาณการจะทาให้ บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิในงบ
การเงินรวมเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 28 ซึง่ สูงกว่าการลดลงของกาไรต่อหุ้น ที่คานวณได้ จากข้ อ 3.3
กลุ่ม SR ก่ อน
งบรวมกลุ่ม SR
T
เพิ่มขึน้ /ลดลง
รวม T
หลังรวม T
กาไรสุทธิ (บาท)
100,000,000 28,000,0000
128,000,000 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28
EPS (บาทต่อหุ้น)
0.1478
0.32
0.1892 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28
หมายเหตุ: 1) จานวนหุ้นที่ใช้ ในการคานวน EPS จานวน 676,700,000 หุ้น เป็ นจานวน Fully-Dilute
2) ข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นการประมาณการจากฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ในการนาเสนอให้ แก่กรรมการพิจารณาการ
เข้ าทารายการ ทัง้ นี ้ยังไม่รวมรายการที่อาจจะเกิดขึ ้นตามมาตรฐานบัญ ชี เช่น ค่าความนิยม หรื อสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนประเภทอื่น เป็ นต้ น
3) ทัง้ นี ต้ ัว เลขก าไรของบริ ษั ทฯ และ T อ้ า งอิงจากประมาณที่ จัด ทาโดยฝ่ ายจัด การ โดยปี 2559 บริ ษั ทฯ และ T
มีกาไรสุทธิ 101.81ล้ านบาท และ 25.81 ล้ านบาท ตามลาดับ

9.

คารับรองของคณะกรรมการ
ในกรณี ที่ ก รรมการของบริ ษั ท ฯ ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และระมั ด ระวัง รั ก ษา
ผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่าวก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริ ษัทฯ ไม่
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการเรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งแล้ ว ผู้ถือหุ้น
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นั น้ ๆ สามารถฟ้ อ งเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายจากกรรมการคนดัง กล่ า วแทนบริ ษั ท ฯ ได้ ต ามมาตรา 85 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั้ น
เหตุให้ กรรมการต้ องรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้
สามารถเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการดังกล่าวได้ แต่หาก
บริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิ์
ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม)
10.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
การดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2560
2. วันกาหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ์ เข้ าร่ วมประชุมวิส ามัญ ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2560 (Record Date)
3. วัน รวบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560
5. จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

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

3 ต.ค. 60
ภายใน 17 ต.ค. 60

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

จึงขอเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ
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