ที่ SR E2563/014
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
เรือ่ ง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 6/2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวัน ที่
13 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติ อนุมตั ิในหลักการให้บริษัทเข้าซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล
โฮลดิง้ จากัด (“SRCH”) (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99) โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว SRCH
จะนาไปลงทุนในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด (“TKS”) และบริษัท ซีเอพีเอส จากัด (“CAPS”) เพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บญ
ั ชีและการเงิน เป็ นผูพ้ ิจารณา
ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการเพิ่ม เติ ม ตลอดจนให้มี อานาจในการตัดสิน ใจว่าจะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนใน
โครงการซึ่งขึน้ อยู่กับผลการศึกษาของโครงการ และดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรทุกประการ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ที่ประชุมคณะกรรมการของ SRCH ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ SRCH เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ในหลักการการเพิ่มทุนของ SRCH จานวนไม่เกิน 20,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 248,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวนไม่เกิน 268,500,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิ น 2,050,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ทัง้ นีเ้ งินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว SRCH จะนาไปใช้ดงั นี ้
1.

ลงทุนในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด (“TKS”) เพิ่มเติม โดย SRCH จะซือ้ หุน้ TKS จากนายเกียรติ
วิมลเฉลา จานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ในราคาหุน้ ละ 12.50 บาท รวมเป็ น
เงินจานวน 12,500,000 บาท นอกจากนี ้ SRCH จะเข้าซือ้ หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมอีกจานวน 30 หุน้ ใน
ราคาหุ้น ละ 10 บาท โดยภายหลัง การเข้า ซื อ้ หุ้น TKS ดังกล่า ว SRCH จะถื อ หุ้น ใน TKS จ านวน
9,000,000 หุน้ (หรือร้อยละ 90.00 ของหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมด)

2.

ลงทุน ในบริษั ท ซี เอพี เอส จ ากัด (“CAPS”) เพิ่ ม เติ ม โดย SRCH จะซื อ้ หุ้น CAPS จากนายเกี ย รติ
วิมลเฉลา จานวน 800,000 หุน้ รวมทัง้ สิน้ 800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ในราคาหุน้
ละ 10 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 8,000,000 บาท นอกจากนี ้ SRCH จะเข้าซือ้ หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมอีก
จานวน 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท โดยภายหลังการเข้าซือ้ หุน้ CAPS ดังกล่าว SRCH จะถือหุน้ ใน
CAPS จานวน 8,000,000 หุน้ (หรือร้อยละ 80.00 ของหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมด)

ทัง้ นี ้ รายละเอียดสิทธิในการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ SRCH เป็ นไปตามตารางด้านล่าง

1

ผู้ถอื หุ้น

จำนวนหุ้นที่ถอื
อยูใ่ นปั จจุบนั
(หุน้ )

สัดส่วนกำรถือหุน้ ใน
ปั จจุบัน (ร้อยละ)

สิทธิจองซือ้ หุน้
เพิ่มทุน
(หุน้ )

บริษัท

24,799,997

99.99

2,049,997

นายเกียรติ วิมลเฉลา

1

0.00001

1

นางวัชรี อัตถากร

1

0.00001

1

นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

1

0.00001

1

ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ใิ ห้บริษัทเข้าซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ SRCH ตามสัดส่วนการถือหุน้
รวมทัง้ ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุน้ ได้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เดิมรายอื่นของ SRCH ปฏิเสธการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ
SRCH (ถ้ามี) ในราคามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ทัง้ นี ้ ให้บริษั ทดาเนินการซือ้ หุน้ เพิ่ม ทุนของ SRCH เมื่อที่ป ระชุม ผูถ้ ื อหุ้นของ SRCH มี มติอนุมัติการเพิ่มทุน
ดังกล่าว
อนึ่งการเข้าทารายการ ธุรกรรมซือ้ ขายหุน้ ใน TKS และ CAPS ระหว่าง SCRH (“ผู้ซือ้ ”) และ นายเกียรติ วิมล
เฉลา (“ผู้ขำย”) เป็ นรายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์
ในการทารายการที่มีนยั สาคัญ ที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกำศเรื่องรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดรายการมูลค่าสูงสุดร้อย
ละ 5.98 เมื่อรวมกับรายการได้ม าซึ่งสินทรัพย์ที่เกิ ดขึน้ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งคานวณด้วยเกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Asset) เป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมลู ค่าต่ากว่าร้อยละ 15 ตามที่กาหนดใน
ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการเข้าทา
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมซือ้ ขายหุน้ ใน TKS และ CAPS ระหว่าง SCRH อันเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท และ นายเกียรติ
วิมลเฉลา เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจาก นายเกียรติ วิมลเฉลา ผูข้ าย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ของบริษัท ซึ่งถื อหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 รวมทัง้ สิน้ 267,494,900 ของ
จานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัท โดยเมื่อคานวณขนาดรายการของธุรกรรมการซือ้ ขายหุน้ แล้ว เป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมลู ค่ารวมสูงสุดจากการคานวณตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว มีขนาดเท่ากับร้อย
ละ 2.41 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงิน ไตร
มาสที่ 2/2563 ของบริษัท สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศรายการที่เกี่ยว
2

โยงกัน โดยการเปิ ดเผยสารสนเทศโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 1 แต่ไม่มีหน้าที่ตอ้ งขออนุมตั ิการเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางมธุรส โหตรภวานนท์)
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท
โทร. 02-743-5010-25 ต่อ 4101
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สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรเกี่ยวโยง
ของ บริษัท สยำมรำช จำกัด (มหำชน)
1.

วัน เดือน ปี ที่มกี ำรตกลงเข้ำทำธุรกรรมกำรซือ้ หุ้น
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้ SCRH บริษัท
ย่อยของบริษัทเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ TKS จาก นายเกียรติ วิมลเฉลา จานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท ในราคาหุ้น ละ 12.50 บาท รวมเป็ น เงิ น จานวน 12,500,000 บาท และเข้าซือ้ หุ้น สามัญ ของ
CAPS จาก นายเกียรติ วิมลเฉลา จานวน 800,000หุน้ รวมทัง้ สิน้ 800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ในราคาหุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 8,000,000 บาท โดยรวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 20,500,000 บาท ซึ่งบริษัท
คาดว่า SRCH จะเข้าซือ้ หุน้ ดังกล่าว เสร็จสิน้ ประมาณภายใน เดือนธันวาคม 2563 (“ธุรกรรมกำรซือ้ หุ้น”)

2.

3.

คู่สัญญำที่เกี่ยวข้อง และลักษณะควำมสัมพันธ์กับบริษัท
ผูซ้ ือ้

:

บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้ จากัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ SCRH

ผูข้ าย

:

นายเกียรติ วิมลเฉลา

ความสัมพันธ์

:

นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท โดยข้อมูล ณ วันที่ ณ วันที่
10 มีนาคม 2563 ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ 216,194,900 คิดเป็ นร้อยละ 31.95 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท

ลักษณะทั่วไปของธุรกรรมซือ้ หุ้น
ปั จจุบัน SRCH ถื อหุน้ ใน TKS จานวน 7,999,970 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 79.9997 ของทุน จดทะเบี ยนของ TKS
และมีความประสงค์จะซือ้ หุน้ ของ TKS อีกจานวน 1,000,000 จาก นายเกียรติ วิมลเฉลา โดยภายหลังการเข้า
ซือ้ หุน้ ดังกล่าว SRCH จะถือหุน้ ใน TKS จานวน 8,999,970 คิดเป็ นร้อยละ 89.9997 ของทุนจดทะเบียนของ
TKS
ปั จจุบัน SRCH ถื อ หุ้น ใน CAPS จ านวน 7,199,999 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 71.99999 ของทุน จดทะเบี ยนของ
CAPS และมีความประสงค์จะซือ้ หุน้ ของ CAPS อีกจานวน 800,000 หุน้ จาก นายเกียรติ วิม ลเฉลาจานวน
800,000 หุน้ โดยภายหลังการเข้าซือ้ หุน้ ดังกล่าว SRCH จะถือหุน้ ใน CAPS จานวน 7,999,999 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 79.99999 ของทุนจดทะเบียนของ CAPS
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4.

สรุ ปข้อมูลทั่วไปของสินทรัพย์ที่ได้มำ
4.1

ข้อมูลของ TKS

ชื่อบริษัท

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จากัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0115560016194

ทุนจดทะเบียน

100,000,000

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

100,000,000

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

กลุม่ ธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ

สรุปฐานะทางการเงินของ TKS
2561
งบกำรเงิน ณ วันที่ 31
ธันวำคม

2562
งบกำรเงิน ณ วันที่ 31
ธันวำคม

สินทรัพย์รวม

364,745,543

338,880,844

หนี้สินรวม

272,481,746

237,125,739

ส่วนของผู้ถอื หุ้น

92,263,797

101,755,105

รำยได้รวม

16,205,850

69,547,157

ต้นทุน

13,002,032

37,859,404

กำไรสุทธิ

(6,095,229)

9,491,308

4.2

ข้อมูลของ CAPS

ชื่อบริษัท

บริษัท ซีเอพีเอส จากัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0115561020331

ทุนจดทะเบียน

100,000,000

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

100,000,000
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

กลุม่ ธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ

สรุปฐานะทางการเงินของ CAPS
2561
งบกำรเงิน ณ วันที่ 31
ธันวำคม

2562
งบกำรเงิน ณ วันที่ 31
ธันวำคม

สินทรัพย์รวม

25,603,486

236,895,534

หนี้สินรวม

2,279,433

141,968,469

ส่วนของผู้ถอื หุ้น

23,324,053

94,927,065

57,104

117,445

-

-

(1,675,947)

(3,396,988)

รำยได้รวม
ต้นทุน
กำไรสุทธิ
5.

มูลค่ำรวม และเกณฑ์ท่ใี ช้กำหนดมูลค่ำรวมของรำยกำร
ธุรกรรมซือ้ หุน้ มีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ 20,500,000 บาท โดย SRCH จะชาระค่าหุน้ ให้นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็ นเงิน
สดโดยเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดขึน้ ระหว่างผูซ้ ือ้ และ
ผูข้ าย โดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าหุน้ ซึง่ ประเมินโดยวิธีต่าง ๆ เช่น วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด
(Market Comparable) เป็ นต้นทัง้ นีร้ าคาซือ้ ขายหุน้ ที่ตกลงกันดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็ นราคาที่อยู่
ในช่วงราคาที่เหมาะสม ซึง่ ได้จากการประเมินโดยวิธีการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

6.

แหล่งเงินทุน
แหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ SRCH ใช้ส าหรับ การเข้า ท าธุ ร กรรมซื อ้ หุ้น มาจากการเพิ่ ม ทุ น ของ SRCH จ านวนไม่ เกิ น
20,500,000 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิมจานวน 248,000,000 บาท เป็ นทุน จดทะเบียนใหม่จานวนไม่เกิ น
268,500,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 2,050,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
โดยหุน้ สามัญเพิ่มทุนจะเข้าจองซือ้ โดยบริษัททัง้ หมด ซึ่งการเข้าจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน และการเข้าทาธุรกรรมซือ้ หุน้
ไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7.

กรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึง่ ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอนุมตั ิให้ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ SRCH และอนุมตั ิให้ SRCH เข้าทาธุรกรรมซือ้ หุน้ กับ นายเกียรติ วิมล

6

เฉลา โดย นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้เสีย ในการเข้าทาธุรกรรมซือ้ หุน้ และ/หรือ กรรมการที่
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้
8.

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมกำรซือ้ หุน้
คณะกรรมการของบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์เชิงกล
ยุท ธ์ต่อ บริษั ท โดยเป็ น การเพิ่ ม สัดส่วนการลงทุน ใน TKS และ CAPS ของ SRCH ซึ่ง TKS และ CAPS เป็ น
บริษัทที่มีศกั ยภาพการเติบโตในอนาคต

9.

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรของบริษัทฯ ที่แตกต่ำงจำก ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรของบริษัท ตำมข้อ 8. ข้ำงต้น
ไม่มี
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