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ที่ SR E2563/002 

วนัท่ี 23 มกราคม 2563 

เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 1/2563  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 23 
มกราคม 2563 โดยที่ประชุมไดม้ีมติอนมุตัิในหลกัการใหบ้ริษัทเขา้ซือ้หุน้เพิ่มทนุของบริษัท เอสอาร ์คอมเมอรเ์ชียล โฮ
ลดิง้ จ ากดั (“SRCH”) (ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ที่ประชมุคณะกรรมการของ SRCH ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ SRCH เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทุนของ SRCH จ านวนไม่เกิน 26,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 154,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวนไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุดงักลา่ว SRCH จะน าไปใชด้งันี ้

1. ลงทนุในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร ์จ ากดั (“TKS”) เพิ่มเติม โดย SRCH จะซือ้หุน้ TKS จากบริษัท เอส 
แอนด ์วี คอมมิวนิเคชั่น เซอรว์ิส เน็ทเวิรค์ จ ากัด จ านวน 500,000 หุน้ และบริษัท ทีฆทัศน ์จ ากัด 700,000 หุน้ รวม 
1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาหุน้ละ 17.50 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 21,000,000 บาท โดย
ภายหลังการเข้าซือ้หุน้ TKS ดังกล่าว SRCH จะถือหุ้นใน TKS จ านวน 9,199,970 หุ้น (หรือรอ้ยละ 91.99 ของหุ้นที่
ออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมด) 

2. พิจารณาการลงทนุในบรษัิท ซีเอพีเอส จ ากดั (“CAPS”) เพิ่มเติม โดย SRCH อยู่ระหวา่งการพิจารณา
วา่จะลงทนุเพิ่มเติมใน CAPS หรอืไม ่

(ก) ในกรณีที่ SRCH ประสงคท์ี่จะลงทนุเพิ่มเติมใน CAPS SRCH จะเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 
26,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 154,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 180,000,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน  2,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  10 บาท โดยเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุน
ดงักลา่วสว่นหนึ่ง SRCH จะน าไปซือ้หุน้ CAPS จากบรษัิท ทีฆทศัน ์จ ากดั จ านวน 500,000 หุน้ ในราคามลูคา่หุน้ท่ีตราไว้
หุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 5,000,000 บาท โดยภายหลงัการเขา้ซือ้หุน้ CAPS ดงักลา่ว SRCH จะถือหุน้ใน CAPS 
จ านวน 7,699,999 หุน้ (หรอืรอ้ยละ 76.99 ของหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมด)  

(ข) ในกรณีที่ SRCH ไม่ประสงค์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน CAPS SRCH จะเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ านวน 21,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 154,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 175,000,000 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 2,100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว SRCH จะน าไปซือ้หุน้ TKS ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้  
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ทัง้นี ้รายละเอียดสทิธิในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเป็นไปตามตารางดา้นลา่ง  

ผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้นที่ถอื
อยูใ่นปัจจุบนั 

สัดส่วนกำรถอืหุน้ใน
ปัจจุบัน (ร้อยละ) 

สิทธิจองซือ้หุน้
เพิ่มทุน 

บรษัิท 15,399,997 99.99 2,599,997 

นายเกียรติ วมิลเฉลา 1 0.00001 1 

นางวชัร ีอตัถากร 1 0.00001 1 

นางอดุมพร จิระนภากลุวฒัน ์ 1 0.00001 1 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทเขา้ซือ้หุน้เพิ่มทนุของ SRCH ตามสดัสว่นการถือหุน้ 
รวมทัง้ซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสดัสว่นการถือหุน้ได ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมรายอื่นของ  SRCH ปฏิเสธการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของ 
SRCH (ถา้มี) ในราคามลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทัง้นี ้ใหบ้ริษัทด าเนินการซือ้หุน้เพิ่มทุนของ SRCH เมื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ SRCH มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
ดงักลา่ว  

การเขา้ท ารายการ เขา้ซือ้หุน้เพิ่มทุนของ SRCH ดังกล่าวขา้งตน้เป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส  าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์ิน พ.ศ. 2547 (“ประกำศเร่ืองรำยกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย”์) ซึ่งมีขนาดรายการมลูค่าสงูสดุรอ้ยละ 1.33 ซึ่งค านวณดว้ยเกณฑ์มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตน
สุทธิ (Net Tangible Asset) เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรพัยท์ี่มีมูลค่าต ่ากว่า รอ้ยละ 15 ตามที่ก าหนดในประกาศเรื่อง
รายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์ิน บรษัิทจึงไมม่ีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการเขา้ท ารายการและไม่
ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

         (  นางมธุรส โหตรภวานนท ์ ) 
         ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 
 

 
เลขานกุารบรษัิท 
โทร. 02-743-5010-25 ตอ่ 4101 


