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ที่  SR E 2560/024 

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 

เร่ือง แจ้งผลการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เข้าเง่ือนไขการก าหนด
ระยะเวลาห้ามขายหุ้ น (Silent Period) ส าหรับการเสนอขายหุ้ นต่อบุคคลในวงจ ากัด ตามประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (แก้ไข ครัง้ที ่1)  

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างอิง สารสนเทศเลขที่ SR E 2560/018 เร่ือง การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากดั 
การเพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (เพิ่มเติมครัง้ที่ 3) 
ฉบบัลงวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 

ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 ของบริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”  หรือ “SR”) เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2560  ได้มีมติอนุมัติการซือ้และรับโอนกิจการจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิง้ จ ากัด (  “เทคโทรนิค  
โฮลดิง้” หรือ “T-Holding”) โดยวิธีการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสญัญา
ที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการดงักลา่ว มีมลูคา่สิง่ตอบแทนตามที่ตกลงในสญัญาโอนกิจการเป็นจ านวน 313,450,000 บาท 
โดยบริษัทฯ จะช าระเป็นเงินสดจ านวน 45,000,000 บาท และสว่นที่เหลือจ านวน 268,450,000 บาทนัน้ บริษัทฯ จะออก
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นจ านวน 76,700,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 
0.50 บาท การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเป็นคา่ตอบแทนการโอนกิจการของ T-Holding โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 
3.50 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้หมดของ T-Holding ซึง่รวมถึงทรัพย์สนิ หนีส้นิ สทิธิ หน้าที่และความ
รับผิดทัง้หมดจาก T-Holding รวมไปถึงหุ้นสามญัของบริษัท เทคโทรนิค จ ากดั (“เทคโทรนิค” หรือ “T”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย
ที่ถือหุ้นโดย T-Holding จ านวน 59,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนและช าระแล้วของเทคโทร
นิค 

โดยทีบ่ริษัทฯ ได้ด าเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ T-Holding ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ในราคา 3.50 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ
พิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญั หรือหุ้นบริุมสิทธิในสว่นเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (“ประกาศตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อย
กว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) ซึ่งเท่ากบั 2.58 บาทต่อหุ้น 
ราคาดงักล่าวจึงไม่เข้าเง่ือนไขการก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ส าหรับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากดัภายใต้ประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยรายช่ือผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ มีดงันี ้

 

ผู้ที่ได้รับการจดัสรร 
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR ที่ได้รับ

จัดสรร (หุ้น) 
1. นายตอ่โชค  เล้าลอืชยั 46,020,000 
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ผู้ที่ได้รับการจดัสรร 
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR ที่ได้รับ

จัดสรร (หุ้น) 
2. นายชชัวาล  เจตจ านงกิจ 30,680,000 

รวม 76,700,000 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้ทีไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นทัง้สองรายดงักลา่ว (“ผู้ถอืหุ้นรายใหม่”) ได้ลงนามในสญัญา
ตกลงกระท าการเก่ียวกบัข้อก าหนดและเง่ือนไขระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) ซึ่งมีก าหนดเวลาทัง้หมด 5 ปี นบัจาก
วนัท่ีหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ถกูจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ  

โดยผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ ตกลงที่จะไม่จ าหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ก่อภาระผกูพนัหรือ

กระท าการประการอื่นใด อนัมีผลท าให้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตกไปอยูก่บับคุคลอื่น ตามสดัสว่นที่ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระยะเวลา  สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที่ห้ามขาย 
วนัแรกที่ได้รับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ จนถึงวนั

ครบรอบปีที่ 2 
ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 

ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 2 จนถึงวนัครบรอบปีที่ 3 ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 
ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 3 จนถึงวนัครบรอบปีที่ 4 ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 
ตัง้แตว่นัครบรอบปีที่ 4 จนถึงวนัครบรอบปีที่ 5 ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 

 รายละเอียดการอ้างอิงราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการตดิตอ่กนัของหุ้น SR ก่อนหน้าวนัแรกที่มีการเสนอ
ขายหุ้น คือ วนัท่ี 6 ตลุาคม 2560 ถึง 31 ตลุาคม 2560 มีดงันี ้

 

ล าดับ วันที่ 
ปริมาณซือ้ขาย 

(หุ้น) 
ราคาเฉลี่ย 
(บาทต่อหุ้น) 

1 6 ตลุาคม 2560 1,100,500 3.01 
2 9 ตลุาคม 2560 680,900 2.98 
3 10 ตลุาคม 2560 928,110 2.95 
4 11 ตลุาคม 2560 723,900 2.92 
5 12 ตลุาคม 2560 863,700 2.89 
6 16 ตลุาคม 2560 445,300 2.86 
7 17 ตลุาคม 2560 372,000 2.87 
8 18 ตลุาคม 2560 1,670,700 2.82 
9 19 ตลุาคม 2560 877,600 2.76 
10 20 ตลุาคม 2560 387,700 2.71 
11 24 ตลุาคม 2560 347,900 2.86 
12 25 ตลุาคม 2560 42,600 2.79 
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ล าดับ วันที่ 
ปริมาณซือ้ขาย 

(หุ้น) 
ราคาเฉลี่ย 
(บาทต่อหุ้น) 

13 27 ตลุาคม 2560 57,800 2.80 
14 30 ตลุาคม 2560 259,510 2.75 
15 31 ตลุาคม 2560 228,410 2.73 

ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการ (บาท/หุ้น) 2.87 
ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการ (บาท/หุ้น) 2.58 

 
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ราคา 3.50 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกบัร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่
น้อยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) เทา่กบั 2.58 บาทตอ่หุ้น 
ไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่าและไม่เข้าเง่ือนไขการก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) 
ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงักลา่ว 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
      

 (นางวชัรี อตัถากร) 
                    ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
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