ที่ SR E 2560/024
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งผลการจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่ ง ไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขการก าหนด
ระยะเวลาห้ า มขายหุ้น (Silent Period) สาหรั บ การเสนอขายหุ้น ต่อ บุค คลในวงจ ากัด ตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แก้ ไข ครัง้ ที่ 1)

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างอิง สารสนเทศเลขที่ SR E 2560/018 เรื่ อง การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัท เทคโทรนิค โฮลดิ ้ง จากัด
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3)
ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2560
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 ของบริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “SR”) เมื่อ
วัน ที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้ มี ม ติ อ นุมัติการซือ้ และรั บโอนกิ จการจากบริ ษัท เทคโทรนิ ค โฮลดิ ง้ จ ากัด ( “เทคโทรนิ ค
โฮลดิง้ ” หรื อ “T-Holding”) โดยวิธีการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญา
ที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการดังกล่าว มีมลู ค่าสิง่ ตอบแทนตามที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการเป็ นจานวน 313,450,000 บาท
โดยบริ ษัทฯ จะชาระเป็ นเงินสดจานวน 45,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจานวน 268,450,000 บาทนัน้ บริ ษัทฯ จะออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นจานวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการของ T-Holding โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ
3.50 บาท เพื่อเป็ นการตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
T-Holding ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่และความ
รับผิดทังหมดจาก
้
T-Holding รวมไปถึงหุ้นสามัญของบริ ษัท เทคโทรนิค จากัด (“เทคโทรนิค” หรื อ “T”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
ที่ถือหุ้นโดย T-Holding จานวน 59,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชาระแล้ วของเทคโทร
นิค
โดยทีบ่ ริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ T-Holding ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในราคา 3.50 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาเสนอขายทีไ่ ม่
ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
พิจารณาคาขอให้ รับหุ้นสามัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (“ประกาศตลาด
หลักทรัพย์ ฯ”) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อย
กว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) ซึ่งเท่ากับ 2.58 บาทต่อหุ้น
ราคาดังกล่าวจึงไม่เข้ าเงื่อนไขการกาหนดระยะเวลาห้ ามขายหุ้น (Silent Period) สาหรับการเสนอขายหุ้น ต่อบุคคลใน
วงจากัดภายใต้ ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายชื่อผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน มีดงั นี ้
ผู้ท่ ไี ด้ รับการจัดสรร
1. นายต่อโชค เล้ าลือชัย

จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR ที่ได้ รับ
จัดสรร (หุ้น)
46,020,000
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ผู้ท่ ไี ด้ รับการจัดสรร
2.

นายชัชวาล เจตจานงกิจ
รวม

จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR ที่ได้ รับ
จัดสรร (หุ้น)
30,680,000
76,700,000

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และผู้ทไี่ ด้ รับการจัดสรรหุ้นทังสองรายดั
้
งกล่าว (“ผู้ถอื หุ้นรายใหม่ ”) ได้ ลงนามในสัญญา
ตกลงกระทาการเกี่ยวกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขระยะเวลาการห้ ามขาย (Lock-up) ซึ่งมีกาหนดเวลาทังหมด
้
5 ปี นับจาก
วันที่ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ
โดยผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริ ษัทฯ ตกลงที่จะไม่จาหน่าย จ่าย หรื อโอน หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ก่อภาระผูกพันหรื อ
กระทาการประการอื่นใด อันมีผลทาให้ ห้ นุ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตกไปอยูก่ บั บุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
ระยะเวลา
วันแรกที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงวัน
ครบรอบปี 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 วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที่ห้ามขาย
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท
ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท
ร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท

รายละเอียดการอ้ างอิงราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก 15 วันทาการติดต่อกันของหุ้น SR ก่อนหน้ าวันแรกที่มีการเสนอ
ขายหุ้น คือ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 มีดงั นี ้
ลาดับ

วันที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6 ตุลาคม 2560
9 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560
11 ตุลาคม 2560
12 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
17 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560
19 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม 2560
24 ตุลาคม 2560
25 ตุลาคม 2560

ปริมาณซือ้ ขาย
(หุ้น)
1,100,500
680,900
928,110
723,900
863,700
445,300
372,000
1,670,700
877,600
387,700
347,900
42,600

ราคาเฉลี่ย
(บาทต่ อหุ้น)
3.01
2.98
2.95
2.92
2.89
2.86
2.87
2.82
2.76
2.71
2.86
2.79
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ปริมาณซือ้ ขาย
(หุ้น)
13
27 ตุลาคม 2560
57,800
14
30 ตุลาคม 2560
259,510
15
31 ตุลาคม 2560
228,410
ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก 15 วันทาการ (บาท/หุ้น)
ร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก 15 วันทาการ (บาท/หุ้น)

ลาดับ

วันที่

ราคาเฉลี่ย
(บาทต่ อหุ้น)
2.80
2.75
2.73
2.87
2.58

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 3.50 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่
น้ อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) เท่ากับ 2.58 บาทต่อหุ้น
ไม่ถือว่าเป็ นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่าและไม่เข้ าเงื่อนไขการกาหนดระยะเวลาห้ ามขายหุ้น (Silent Period)
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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