ที่ SR-E2561/012
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
เรื่ อง

รายงานการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จากการเข้าลงทุนของบริ ษทั เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จากัด ใน
“โครงการบริ หารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่” (แก้ไข)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ตามที่ ที่ประชุ มคณะกรรมการ ครั้ งที่ 4/2561 ของ บริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) เมื่ อวันที่ 4
กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิ ในหลักการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการบริ หารจัดการพื้นที่ อาคารจอดรถยนต์ ณ
ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ กับบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (“โครงการที่จอดรถยนต์ ”) ผ่านบริ ษทั เอสอาร์
คอมเมอร์ เชี ยล โฮลดิ้ง จากัด (“SRCH”) โดยการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพื่อเข้าลงนามในสัญญากับบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) โดยมีเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี้
1.
การจัดตั้งบริ ษทั ย่อย เพื่อเข้าลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์ซ่ ึ งจาเป็ นต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ของ SRCH ก่อนดาเนินการ
2.
การเข้าเจรจาต่อรองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์ดงั กล่าว รวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง (1) สัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการโครงการบริ หารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
และ (2) สัญญาเช่าที่ดิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
บัดนี้ บริ ษทั ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับในการเข้าลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์ดงั กล่าว ต่อไปนี้
ก.
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของ SRCH ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้อนุมตั ิการ
เข้าลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ โดยรายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับโครงการเป็ น
ดังนี้
(1)

บริ ษทั จะเข้าลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์ โดยผ่าน SRCH ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99
ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
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(2)

SRCH จะดาเนิ นการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนจากเดิ ม 82,000,000 บาท เป็ น 146,000,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 6,400,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท บริ ษทั จะ
เข้าซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ท้ งั หมดภายในสิ้ นเดือนกรกฎาคม 2561

(3)

SRCH จะจัดตั้งบริ ษทั ย่อยภายในกลางเดื อนสิ งหาคม 2561 เพื่ อลงทุ นในโครงการที่ จอด
รถยนต์โดยการเข้าทาสัญญากับ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษทั

บริ ษทั ซี เอพีเอส จากัด

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

25,000,000 บาท

สั ดส่ วนการถือหุ้น

SRCH
บริ ษทั ทริ ปเพิล เค. อินโนเวชัน่ เอเยนต์ แอนด์
ซัพพลาย จากัด

ร้อยละ 63.99999
ร้อยละ 20

(ถือหุน้ โดย นายภาคิน ก้อนกลีบ ร้อยละ 94.99)
บริ ษทั ทีฆทัศน์ จากัด

ร้อยละ 7.99999

(ถื อ หุ ้ น โดย นายสุ ร ศัก ดิ์ จ ารั ส การ ร้ อ ยละ
99.99)
บริ ษทั เอส แอนด์ วี คอมมิ วนิ เคชั่น เซอร์ วิส
เน็ทเวิร์ค จากัด

ร้อยละ 7.99999

(ถือหุน้ โดย นายเวคิน ดารงรัตน์ ร้อยละ 99.00)
นายโกศล สมบัติศิริ

ร้อยละ 0.00001

นายเวคิน ดารงรัตน์

ร้อยละ 0.00001

นายสุ รศักดิ์ จารัสการ

ร้อยละ 0.00001
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ใน เพื่ อ ร่ ว มด าเนิ น ธุ ร กิ จ “โครงการบริ ห ารจัด การพื้ น ที่ อ าคารจอด
รถยนต์ ณ ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่” ระยะเวลาโครงการ 15 ปี กับ
การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (คาดว่าจะลงนามสัญญา
ภายในเดือนสิ งหาคม 2561 ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
ซี เอพีเอส แล้วเสร็ จ)
ระยะเวลาด าเนิ น การ 15 ปี
โครงการ
ที่ต้งั สานักงานใหญ่

เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่ า ตาบลสาโรง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

แหล่ งที่มาของเงินทุน

เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั

ข.
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการเจรจาต่อรองสัญญาอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการโครงการบริ หารจัดการอาคาร
จอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ และสัญญาเช่าที่ดิน ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ รวมถึงสัญญาอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับ
การเข้าลงทุนในโครงการที่ จอดรถยนต์ โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาดังกล่าวภายในเดื อนสิ งหาคม 2561
การดาเนิ นการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อ ง หลักเกณฑ์ใ นการทารายการที่ มีนยั สาคัญที่ เ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ า ยไปซึ่ งทรัพ ย์สิ น และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จด
ทะเบี ย นในการได้ม าหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่ อ งรายการได้ ม าหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่ ง
สิ น ทรั พ ย์ ” ) เมื่อ พิจ ารณาขนาดรายการด้ว ยวิธี ก ารคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูล ค่า รวมของสิ่ ง ตอบแทน
เปรี ย บเที ยบกับมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ตามงบการเงิ นรวมของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่ ง
ได้รับการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษทั แล้วมีข นาดรายการมูลค่า สู งสุ ด ร้อยละ 28.33 เมื่อรวมกับรายการ
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพ ย์ที่ เ กิ ด ขึ้ นในช่ วงระหว่า ง 6 เดื อนที่ ผ่า นมา มีค่า เท่า กับร้อยละ 2.1 คานวณรวมกันสู งสุ ด ร้อยละ
30.43 ซึ่ งจัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 บริ ษทั จึ งมีหน้าที่ ดงั ต่อไปนี้
(1)

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการดังกล่าวของบริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งบริ ษทั ได้ทา
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

(2)

จัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นเกี่ยวกับการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 21
วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
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ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

4

สารสนเทศเกีย่ วกับการได้ มาซึ่ งสิ นทรัพย์ ของ
บริษทั สยามราช จากัด )มหาชน(
บัญชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
.ศ.การปพิบัตกิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ2547
ตามที่ ที่ประชุ มคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 ของบริ ษทั สยามราช จากัด ) (มหาชน)“บริ ษัท”) ซึ่ งประชุ มเมื่ อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิ ในหลักการให้บริ ษทั เข้าทารายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินโดยการเข้าลงทุนในโครงการ
บริ หารจัดการพื้นที่ อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ )“โครงการที่จอดรถยนต์ ”) ผ่านบริ ษทั เอสอาร์ คอม
เมอร์ เชี ยล โฮลดิ้ง จากัด )“SRCH”) โดยการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพื่อเข้าลงนามในสัญญากับบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
มหาชน)) โดยมีเงื่อนไขที่สาคัญ ได้แก่ )1) การจัดตั้งบริ ษทั ย่อย เพื่อเข้าลงทุนในโครงการที่ จอดรถยนต์ซ่ ึ งจาเป็ นต้อง
ได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของ SRCH ก่อนดาเนิ นการ ซึ่ งประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของ SRCH ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้อนุมตั ิการเข้าลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
และ )2) การเข้าเจรจาต่อรองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์ดงั กล่าว โดยมีการเจรจาแล้ว
เสร็ จซึ่ งคาดว่าจะลงนามสัญญาดังกล่าวภายในเดื อนสิ งหาคม 2561
ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน ดังกล่าวเข้า ”โครงการบริ หารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่“
.ข่ ายเป็ นการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ พ .ศ.2547 (“ประกาศเรื่ องรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ ”) ซึ่ งธุ รกรรมดังกล่าวมีมูลค่าสู งสุ ดของ
รายการที่คานวณได้ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 28.33 ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการ
ที่จอดรถยนต์ดงั กล่าวจึงเป็ นรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินรายการประเภทที่ 2 ซึ่ งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรื อสู ง
กว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย )“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี )1) ท้ายประกาศ เรื่ องรายการได้มาหรื อจาหน่าย
ไป และจัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ น้ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่าง
น้อยตามบัญชี )2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่ องรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
ดังนั้น บริ ษทั จึงขอชี้ แจงสารสนเทศที่สาคัญเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการตามประกาศเรื่ องรายการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1.1

การซื้ อหุน้ เพิ่มทุนใน SRCH
บริ ษทั ฯ จะซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ นที่ ออกใหม่ จานวน 6,400,000 หุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายในสิ้ นเดื อน
กรกฎาคม 2561

1.2

SRCH จัดตั้งบริ ษทั ย่อย
SRCH จะดาเนินการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยให้แล้วเสร็ จภายในเดือนสิ งหาคม 2561 เพื่อเข้าลงทุนในโครงการที่จอด
รถยนต์

1.3

การเข้าลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์
บริ ษทั ย่อยของ SRCH จะทาการเข้าลงนามในสัญญาอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการโครงการบริ หารจัดการพื้นที่
อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ และ/หรื อ สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จอดรถยนต์กบั
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ภายในเดือนสิ งหาคม 2561

2.

คู่สัญญาที่เกีย่ วข้ องและความสั มพันธ์ กบั บริษทั
ผู้ให้ เช่ า

: การท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผู้เช่ า

: บริ ษทั ย่อยของ SRCH (ซึ่ งจะจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ประมาณเดือนสิ งหาคม 2561)

ความสั มพันธ์

: ผูใ้ ห้เช่าไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษทั

3.

ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

บริ ษ ทั อนุ มตั ิ การเพิ่ ม ทุ นของ SRCH จานวน 64,000,000 บาท และอนุ มตั ิ การจัด ตั้ง บริ ษ ัทย่ อย ซึ่ งจะจด)
ทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนสิ งหาคม2561) เพื่อเข้าลงนามในสัญญากับบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด ในการ (มหาชน)
เข้าลงทุนในโครงการบริ หารจัดการพื้นที่ อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่โดยจะเช่ าที่ ดินฯ รวมเนื้ อที่
ประมาณ 5,706 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับแต่วนั ที่ก่อสร้างอาคารสิ่ งปลูกสร้างแล้วเสร็ จและผูใ้ ห้เช่าได้ตรวจ
รับมอบอาคารและสิ่ งปลูกสร้างเรี ยบร้อย เพื่อใช้ในการก่อสร้างและบริ หารอาคารจอดรถ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดย
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ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั ย่อยของ SRCH มีสิทธิ ประกอบกิ จการหรื อใช้ประโยชน์ในอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ภายในพื้นที่โครงการที่จอดรถยนต์ โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
(1)

การเข้าลงทุนในโครงการที่ จอดรถยนต์ ผ่าน SRCH ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.99
ของหุน้ ทั้งหมด ทั้งนี้ SRCH จะเข้าทาสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกับ (1) บริ ษทั ทีฆทัศน์ จากัด (2) บริ ษทั
เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ เคชัน่ เซอร์ วิส เน็ทเวิร์ค จากัด และ (3) บริ ษทั ทริ ปเพิล เคเอเยนต์ อินโนเวชัน่ .
แอนด์ ซัพพลาย จากัด เพื่อจัดตั้งบริ ษทั ย่อยสาหรับการเข้าร่ วมประมูลงานโครงการที่จอดรถยนต์

(2)

การเข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของ SRCH จานวน 6,400,000 หุ ้น ซึ่ งที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของ SRCH มีมติ อนุ มตั ิ
ให้มีการเพิ่มทุนของ SRCH จานวน 64,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจานวน 82,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน 146,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นจานวน 6,400,000 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท และ

(3)

SRCH จะจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพื่อลงทุนในโครงการที่ จอดรถยนต์ กับ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริษทั

บริ ษทั ซี เอพีเอส จากัด

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

25,000,000 บาท

สั ดส่ วนการถือหุ้น

SRCH

ร้อยละ 63.99999

บริ ษทั ทริ ปเพิล เค. อินโนเวชัน่ เอเยนต์ แอนด์ ร้อยละ 20
ซัพพลาย จากัด
(ถื อ หุ ้ น โดย นายภาคิ น ก้อ นกลี บ ร้ อ ยละ
94.99)
บริ ษทั ทีฆทัศน์ จากัด

ร้อยละ 7.99999

(ถื อ หุ ้น โดย นายสุ ร ศัก ดิ์ จ ารั ส การ ร้ อ ยละ
99.99)
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บริ ษทั เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ เคชัน่ เซอร์ วิส ร้อยละ 7.99999
เน็ทเวิร์ค จากัด
(ถื อ หุ ้ น โดย นายเวคิ น ด ารงรั ต น์ ร้ อ ยละ
99.00)
นายโกศล สมบัติศิริ

ร้อยละ 0.00001

นายเวคิน ดารงรัตน์

ร้อยละ 0.00001

นายสุ รศักดิ์ จารัสการ

ร้อยละ 0.00001

วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ใน เพื่ อ ร่ ว มด าเนิ น ธุ ร กิ จ “โครงการบริ ห ารจัด การพื้ น ที่ อ าคารจอด
รถยนต์ ณ ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่” ระยะเวลาโครงการ 15 ปี กับ
การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (คาดว่าจะลงนามสัญญา
ภายในเดือนสิ งหาคม 2561 ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
ซี เอพีเอส แล้วเสร็ จ)
ระยะเวลาด าเนิ น การ 15 ปี
โครงการ

3.2

ที่ต้งั สานักงานใหญ่

เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่ า ตาบลสาโรง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

แหล่ งที่มาของเงินทุน

เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั

ประเภท และขนาดของรายการ

การเข้าลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์เป็ นรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สิน ซึ่ งเมื่อคานวณขนาดของรายการตามที่
กาหนดในประกาศเรื่ องรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปนั้น รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุ ดเท่ากับร้อยละ 28.33 ตาม
วิธีการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินประเภทที่ 2
(รายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรื อสู งกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50) ตามประกาศเรื่ องรายการได้มา
และจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่เกิ ดขึ้ นในช่ วงระหว่าง 6 เดื อนที่ ผ่านมา คานวณ
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รวมกันสู งสุ ดร้อยละ 30.43 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบ
แทน เปรี ยบเทียบกับมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่ ง
ได้รับการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยมีเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการ ดังนี้
ประเภทและขนาดของรายการ
(1)

ค่าเช่าที่ดินตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินฯ จานวน 15 ปี รวมจานวนทั้งสิ้ น 10,211,400 บาท

(2)

เงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการที่จอดรถยนต์ รวมจานวนทั้งสิ้ น 450,000,000 บาท
รวมมูลค่ารายการเป็ นเงินทั้งสิ้ น 460,211,400 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 28.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่ ง
ตอบแทนของบริ ษทั โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561 ดังมีรายละเอียดการคานวณดังต่อไปนี้
(ก) เกณฑ์ มลู ค่ าสิ นทรัพย์ ที่มตี วั ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets: NTA)
ไม่สามารถนาเกณฑ์ดงั กล่าวมาปรับใช้ได้เนื่องจากเป็ นรายการเช่าที่ดิน
(ข) เกณฑ์ กาไรสุ ทธิจากการดาเนินงาน
ไม่สามารถนาเกณฑ์ดงั กล่าวมาปรับใช้ได้เนื่องจากเป็ นรายการเช่าที่ดิน
(ค) เกณฑ์ มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน
= (ค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา + เงินลงทุนค่าก่อสร้าง (x 100
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
= (10.21+450) x 100 (ล้านบาท(
1,624
(ง)

=

ร้อยละ 28.33

เกณฑ์ มูลค่ าหุ้นที่ออกเพือ่ ชาระค่ าสิ นทรัพย์
ไม่สามารถนาเกณฑ์ดงั กล่าวมาปรับใช้ได้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือน จะมีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียด
รายการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์

ล้ านบาท

วันที่มมี ติ
คณะกรรมการ

ขนาด
รายการ
)ร้ อยละ(

1. สิ ทธิ การเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริ หารอาคารจอดรถท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่
1.1 งบประมาณการงบลงทุนเบื้องต้น

450.00

1.2 ค่าเช่าตามสัญญาเช่า (15 ปี )

10.21

รวมมูลค่าโครงการที่จอดรถยนต์

460.21

มูลค่ าตามสั ดส่ วนการลงทุนของบริษทั (ร้ อยละ 100)

460.21

4 กรกฎาคม
2561

28.33

รายการได้ มาที่เกิดขึ้นย้ อนหลัง 6 เดือน
2. สร้างสถานี NGV บางจาก /กิ่งแก้ว

19.76 22 กุมภาพันธ์
2561

1.24

3. เพิ่มทุนในบริ ษทั เทคโทรนิค จากัด

14.00

0.86

4 กรกฎาคม
2561

รวมรายการได้ มาย้ อนหลัง 6 เดือน
รวมขนาดรายการทั้งสิ้น

2.1
30.43

ดังนั้น จะทาให้ขนาดรายการรวมทั้งสิ้ นเท่ากับร้อยละ 30.43 ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ประเภทที่ 2 คื อ รายการที่ มีมูลค่ าเท่ ากับร้ อยละ 15 แต่ ต่ ากว่าร้ อยละ 50 ตามประกาศ
รายการได้มาหรื อจาหน่ ายไป ดังนั้น บริ ษทั จึ งมีหน้าที่ ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของ
บริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ น้ ภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการ
ต่อตลาดหลักทรัพย์
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4.

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ ที่ได้ มา

4.1

ข้อมูลทัว่ ไปของ SRCH

SRCH จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
5 กรกฎาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 82,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 8,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 10 บาท โดยมีสดั ส่ วนการถือหุ น้ โดยบริ ษทั จานวน 8,199,997 หุน้ หรื อร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่ ง
มีวตั ถุประสงค์ในการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (โฮลดิ้ง คอมพานี)
4.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ SRCH

SRCH เป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้ นเพื่อลงทุนในบริ ษทั อื่น ปั จจุบนั ได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั ที เคเอส เวนเชอร์ จากัด
“)TKS”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยมีสัดส่ วนการถือหุ น้ ใน TKS โดยบริ ษทั จานวน 7,999,970 หุ น้ หรื อร้อยละ
80 ของหุ น้ ทั้งหมดของ TKS อีกร้อยละ 02 ของทุนจดทะเบียน เป็ นของบริ ษทั ทีฆทัศน์ จากัด ในอัตราร้อยละ 10 และ
บริ ษทั เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ เคชัน่ เซอร์ วิส เน็ทเวิร์ค ในอัตราร้อยละ 02 และในปั จจุบนั TKS ได้รับการคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อให้เป็ นผูด้ าเนิ นการก่อสร้างและบริ หารโครงการ (ศูนย์รังสิ ต)าคารจอดรถ ณ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “) (ศูนย์รังสิ ต)โครงการฯ (”โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30
ปี นับแต่วนั ที่ก่อสร้างอาคารสิ่ งปลูกสร้างแล้วเสร็ จ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เข้าร่ วมลงทุนโดยจัดตั้งบริ ษทั ย่อยขึ้ น โดยมีสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 63.99999 ของหุ ้น
ทั้งหมด เพื่อลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์ โดยบริ ษทั ย่อยจะเช่าที่ดินรวมเนื้อที่ประมาณ 5,706 ตารางเมตร จากบริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด มีระยะเวลา 15 ปี นับแต่วนั ที่ ผใู ้ ห้เช่ ากาหนดให้บริ ษทั ย่อยเข้าใช้ทรัพย์สินที่ เช่าเพื่อประกอบ
กิจการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างและบริ หารอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ ซึ่ งขณะนี้ อยู่ระหว่างการรอลง
นามในสัญญาอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการโครงการบริ หารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ และ
สัญญาเช่ าที่ดิน ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ รวมถึงสัญญาอื่นที่ เกี่ ยวข้องโดยคาดว่าจะเข้าลงนามแล้วเสร็ จภายในเดือน
สิ งหาคม 2561 และ SRCH ก็จะดาเนิ นการศึกษาเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงความเป็ นไปได้ของโครงการที่มีโอกาสที่ จะ
ลงทุนในบริ ษทั อื่นที่น่าสนใจอีกต่อไป
5.

มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน

มูลค่ าเงิ นลงทุ นรวม เป็ นจานวน 460,211,400 บาท ซึ่ งเป็ นมูลค่ ารวมของค่ าใช้จ่ายในการเช่ าที่ ดิ นจานวน
10,211,400 บาท กาหนดโดยบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด และเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการจานวน (มหาชน)
450,000,000 บาท ซึ่ งเป็ นราคาเฉลี่ยที่คานวณมาจากราคาค่าก่อสร้างที่ผรู ้ ับเหมาหลายรายเสนอให้บริ ษทั พิจารณา
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6.

เกณฑ์ ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ าของสิ่ งตอบแทน

เป็ นการทาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวเพื่อก่อสร้างและบริ หารโครงการอาคารจอดรถ ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่
โดยราคาค่าตอบแทนพิจารณาโดย บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
7.

จานวนกาไรสุ ทธิหลังภาษีและหลังรายการพิเศษที่เป็ นส่ วนของสิ นทรั พย์ ที่เข้ าซื้อหรื อจาหน่ ายไปสาหรั บ 2 ปี
การเงินก่ อนเกิดรายการ
-ไม่มี-

8.

ผลประโยชน์ ที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษทั จากผลของรายการนั้น

บริ ษทั เชื่อว่าการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะส่ งเสริ มให้บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้รับประโยชน์จากการ
เข้าลงทุนเพิ่มเติมในการเข้าลงทุนของ SRCH ในโครงการที่อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยการได้มา
ซึ่ งสิ นทรัพย์ดงั ล่าวจะทาให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์ดงั นี้

9.

(1)

เพิ่มขีดความสามารถของบริ ษทั ในการลงทุนระบบสัมปทานจัดเก็บรายได้และบริ หารอาคารที่จอดรถ
พร้อมบริ หารพื้นที่เชิงพาณิ ชย์

(2)

เพิ่มศักยภาพและความมุ่งมัน่ ที่จะก้าวสู่ การเป็ นบริ ษทั รับสัมปทานงานก่อสร้างและบริ หารกิจการกับ
ภาครัฐ และองค์กรของรัฐชั้นนาของประเทศ

(3)

สร้างเสริ มศักยภาพในการก้าวสู่ ความเป็ นผูน้ าในธุ รกิจสัมปทานก่อสร้างและบริ หารระบบที่ จอดรถ
ระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย

(4)

เพิ่ มศักยภาพของบริ ษ ทั ให้สามารถแข่ งขันได้ใ นระดับสากล เพื่ อรองรั บการแข่ งขันทั้งในตลาด
ก่อสร้างในประเทศ และต่างประเทศ

แหล่ งเงินทุนที่ใช้

(1) แหล่งเงิ นทุนที่ ใช้สาหรั บการเข้าซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ นใน SRCH จานวน 64,000,000 บาทมาจากกระแสเงิ นสด
ภายในกิจการของบริ ษทั
(2) แหล่งเงินทุนสาหรับ SRCH ในการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพื่อเข้าลงทุนในโครงการมาจากเงินที่ได้จากการระดม
ทุนของผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยจานวน 100,000,000 บาท และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินจานวน 360, 211,400 บาทเพื่อ
12

ดาเนิ นการในโครงการที่ จอดรถยนต์ โดยมี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ย่อยเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันตามสัดส่ วนของการถื อ หุ ้น
ดังกล่าว โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
10.

ให้ ระบุโดยชั ดแจ้ งในกรณีที่การทารายการต้ องดาเนินการภายใต้ เงื่อนไขต้ องได้ รับความเห็นชอบจากตลาด
หลักทรัพย์ และต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่ กรณี หรือ/

ลาดับที่

11.

เงือ่ นไข

หมายเหตุ

1.

ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

2.

ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ SRCH

ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ SRCH
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

3.

ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ SRCH ได้ รั บ อนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น
SRCH ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 20 กรกฎาคม
2561
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้อนุมตั ิในหลักการให้บริ ษทั เข้าซื้ อ
หุ ้นเพิ่ มทุ นใน SRCH เพื่ อลงทุ นร่ วมกับพันธมิ ตรในการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยของ SRCH เพื่ อลงทุ นในโครงการบริ หาร
จัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ เนื่ องจากเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ จึงมีมติอนุมตั ิในหลักการให้บริ ษทั เข้าทารายการการลงทุนโครงการที่จอดรถยนต์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ SRCH ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนของ SRCH แล้วเมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2561
12.

ความเห็นของกรรมการของบริษทั ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ไม่มีกรรมการบริ ษทั ท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ ได้จดั ทาขึ้ นด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
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จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางวัชรี อัตถากร
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ
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