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เรือ่ ง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิ ในหลักการให้บริษัทเข้าซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮ
ลดิง้ จากัด (“SRCH”) (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ที่ประชุมคณะกรรมการของ SRCH ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ SRCH เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนของ SRCH จานวนไม่เกิน 26,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 154,000,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวนไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 2,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว SRCH จะนาไปใช้ดงั นี ้
1.
ลงทุนในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด (“TKS”) เพิ่มเติม โดย SRCH จะซือ้ หุน้ TKS จากบริษัท เอส
แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิรค์ จากัด จานวน 500,000 หุน้ และบริษัท ทีฆทัศน์ จากัด 700,000 หุน้ รวม
1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ในราคาหุน้ ละ 17.50 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 21,000,000 บาท โดย
ภายหลัง การเข้าซื อ้ หุน้ TKS ดัง กล่า ว SRCH จะถื อ หุ้น ใน TKS จ านวน 9,199,970 หุ้น (หรือ ร้อ ยละ 91.99 ของหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมด)
2.
พิจารณาการลงทุนในบริษัท ซีเอพีเอส จากัด (“CAPS”) เพิ่มเติม โดย SRCH อยู่ระหว่างการพิจารณา
ว่าจะลงทุนเพิ่มเติมใน CAPS หรือไม่
(ก)
ในกรณีที่ SRCH ประสงค์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน CAPS SRCH จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน
26,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 154,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 180,000,000 บาท
โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่ มทุน จานวน 2,600,000 หุ้น มูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเงิ น ที่ ได้จ ากการเพิ่มทุน
ดังกล่าวส่วนหนึ่ง SRCH จะนาไปซือ้ หุน้ CAPS จากบริษัท ทีฆทัศน์ จากัด จานวน 500,000 หุน้ ในราคามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 5,000,000 บาท โดยภายหลังการเข้าซือ้ หุน้ CAPS ดังกล่าว SRCH จะถือหุน้ ใน CAPS
จานวน 7,699,999 หุน้ (หรือร้อยละ 76.99 ของหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมด)
(ข)
ในกรณี ที่ SRCH ไม่ป ระสงค์ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ใน CAPS SRCH จะเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยน
จานวน 21,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 154,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 175,000,000
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 2,100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
ดังกล่าว SRCH จะนาไปซือ้ หุน้ TKS ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างต้น
1

ทัง้ นี ้ รายละเอียดสิทธิในการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเป็ นไปตามตารางด้านล่าง
ผู้ถอื หุ้น

จำนวนหุ้นที่ถอื
อยูใ่ นปั จจุบนั

สัดส่วนกำรถือหุน้ ใน
ปั จจุบัน (ร้อยละ)

สิทธิจองซือ้ หุน้
เพิ่มทุน

บริษัท

15,399,997

99.99

2,599,997

นายเกียรติ วิมลเฉลา

1

0.00001

1

นางวัชรี อัตถากร

1

0.00001

1

นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

1

0.00001

1

ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้บริษัทเข้าซือ้ หุน้ เพิ่มทุน ของ SRCH ตามสัดส่วนการถือหุน้
รวมทัง้ ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุน้ ได้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เดิมรายอื่นของ SRCH ปฏิเสธการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ
SRCH (ถ้ามี) ในราคามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ทัง้ นี ้ ให้บริษัทดาเนินการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ SRCH เมื่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของ SRCH มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
ดังกล่าว
การเข้าทารายการ เข้าซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ SRCH ดังกล่าวข้างต้นเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกำศเรื่องรำยกำรได้มำหรือ
จำหน่ ำยไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดรายการมูลค่าสูงสุดร้อยละ 1.33 ซึ่งคานวณด้วยเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ (Net Tangible Asset) เป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ต่ ากว่า ร้อยละ 15 ตามที่กาหนดในประกาศเรื่อง
รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการเข้าทารายการและไม่
ต้องขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางมธุรส โหตรภวานนท์ )
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ
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