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ที่ SR E2563/014 

วนัท่ี 13 สงิหาคม 2563 

เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 6/2563  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่  
13 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมไดม้ีมติอนุมตัิในหลกัการใหบ้ริษัทเขา้ซือ้หุน้เพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร ์คอมเมอร์เชียล  
โฮลดิง้ จ ากดั (“SRCH”) (ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99) โดยเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุดงักลา่ว SRCH 

จะน าไปลงทุนในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร ์จ ากดั (“TKS”) และบริษัท ซีเอพีเอส จ ากดั (“CAPS”) เพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให  ้นางอดุมพร จิระนภากุลวฒัน ์ประธานเจา้หนา้ที่บญัชีและการเงิน เป็นผูพ้ิจารณา
ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการเพิ่มเติม ตลอดจนใหม้ีอ  านาจในการตัดสินใจว่าจะเขา้ลงทุนหรือไม่เขา้ลงทุนใน
โครงการซึ่งขึน้อยู่กับผลการศึกษาของโครงการ และด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งตามที่เห็นสมควรทุกประการ  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ที่ประชมุคณะกรรมการของ SRCH ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ SRCH เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ในหลกัการการเพิ่มทุนของ SRCH จ านวนไม่เกิน 20,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 248,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวนไม่เกิน 268,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,050,000 หุน้ 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ทัง้นีเ้งินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุดงักลา่ว SRCH จะน าไปใชด้งันี ้

1. ลงทนุในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร ์จ ากัด (“TKS”) เพิ่มเติม โดย SRCH จะซือ้หุน้ TKS จากนายเกียรติ 
วิมลเฉลา จ านวน 1,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาหุน้ละ 12.50 บาท รวมเป็น
เงินจ านวน 12,500,000 บาท นอกจากนี ้SRCH จะเขา้ซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้เดิมอีกจ านวน 30 หุน้ ใน
ราคาหุ้นละ 10 บาท โดยภายหลังการเข้าซือ้หุ้น TKS ดังกล่าว SRCH จะถือหุ้นใน TKS จ านวน 
9,000,000 หุน้ (หรอืรอ้ยละ 90.00 ของหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมด) 

2. ลงทุนในบริษัท ซีเอพีเอส จ ากัด  (“CAPS”) เพิ่มเติม โดย SRCH จะซือ้หุ้น CAPS จากนายเกียรติ  
วิมลเฉลา จ านวน 800,000 หุน้ รวมทัง้สิน้ 800,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาหุน้
ละ 10 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 8,000,000 บาท นอกจากนี ้SRCH จะเขา้ซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้เดิมอีก
จ านวน 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท โดยภายหลงัการเขา้ซือ้หุน้ CAPS ดงักลา่ว SRCH จะถือหุน้ใน 
CAPS จ านวน 8,000,000 หุน้ (หรอืรอ้ยละ 80.00 ของหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมด) 

ทัง้นี ้รายละเอียดสทิธิในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของ SRCH เป็นไปตามตารางดา้นลา่ง  
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ผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้นที่ถอื
อยูใ่นปัจจุบนั 

(หุน้) 

สัดส่วนกำรถอืหุน้ใน
ปัจจุบัน (ร้อยละ) 

สิทธิจองซือ้หุน้
เพิ่มทุน 
(หุน้) 

บรษัิท 24,799,997 99.99 2,049,997 

นายเกียรติ วมิลเฉลา 1 0.00001 1 

นางวชัร ีอตัถากร 1 0.00001 1 

นางอดุมพร จิระนภากลุวฒัน ์ 1 0.00001 1 

ในการนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติอนมุตัใิหบ้รษัิทเขา้ซือ้หุน้เพิ่มทนุของ SRCH ตามสดัสว่นการถือหุน้ 
รวมทัง้ซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสดัสว่นการถือหุน้ได ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดมิรายอื่นของ SRCH ปฏิเสธการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของ 
SRCH (ถา้ม)ี ในราคามลูคา่หุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทัง้นี ้ใหบ้ริษัทด าเนินการซือ้หุน้เพิ่มทุนของ SRCH เมื่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นของ SRCH มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
ดงักลา่ว  

อนึ่งการเขา้ท ารายการ ธุรกรรมซือ้ขายหุน้ใน TKS และ CAPS ระหว่าง SCRH (“ผู้ซือ้”) และ นายเกียรติ วิมล
เฉลา (“ผู้ขำย”) เป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่
ทรพัยส์ิน พ.ศ. 2547 (“ประกำศเร่ืองรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย”์) ซึ่งมีขนาดรายการมลูค่าสงูสดุรอ้ย
ละ 5.98 เมื่อรวมกับรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งค านวณดว้ยเกณฑ์มูลค่า
สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Asset) เป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่มีมลูคา่ต ่ากวา่รอ้ยละ 15 ตามที่ก าหนดใน
ประกาศเรื่องรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน บริษัทจึงไม่มีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการเขา้ท า
รายการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และไมต่อ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ 

อยา่งไรก็ดี ธุรกรรมซือ้ขายหุน้ใน TKS และ CAPS ระหวา่ง SCRH อนัเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท และ นายเกียรติ 
วิมลเฉลา เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบั ตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจาก นายเกียรติ วิมลเฉลา ผูข้าย
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ณ วนัที่ 10 มีนาคม 2563 รวมทัง้สิน้ 267,494,900 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท โดยเมื่อค านวณขนาดรายการของธุรกรรมการซือ้ขายหุน้แลว้ เป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัที่มีมลูค่ารวมสงูสดุจากการค านวณตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว มีขนาดเท่ากบัรอ้ย
ละ 2.41 ซึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท ตามงบการเงินไตร
มาสที่ 2/2563 ของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 ดงันัน้ บรษัิทจึงมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการที่เก่ียว
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โยงกนั โดยการเปิดเผยสารสนเทศโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 แต่ไม่มีหนา้ที่ตอ้งขออนมุตัิการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

         (นางมธุรส โหตรภวานนท)์ 

         ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 

 

 

เลขานกุารบรษัิท 

โทร. 02-743-5010-25 ตอ่ 4101 
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สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเข้ำท ำรำยกำรเกี่ยวโยง 
ของ บริษัท สยำมรำช จ ำกดั (มหำชน) 

1. วัน เดือน ปี ที่มีกำรตกลงเข้ำท ำธุรกรรมกำรซือ้หุ้น 

เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 ไดม้ีมติอนุมตัิให ้SCRH บริษัท
ย่อยของบริษัทเขา้ซือ้หุน้สามญัของ TKS จาก นายเกียรติ วิมลเฉลา จ านวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไว้
หุน้ละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 12,500,000 บาท และเขา้ซือ้หุ้นสามัญของ 
CAPS จาก นายเกียรติ วิมลเฉลา จ านวน 800,000หุน้ รวมทัง้สิน้ 800,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 8,000,000 บาท โดยรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 20,500,000 บาท ซึ่งบรษัิท
คาดวา่ SRCH จะเขา้ซือ้หุน้ดงักลา่ว เสรจ็สิน้ประมาณภายใน เดือนธนัวาคม 2563 (“ธุรกรรมกำรซือ้หุ้น”) 

2. คู่สัญญำที่เกี่ยวข้อง และลักษณะควำมสัมพนัธก์ับบริษัท 

ผูซ้ือ้ :  บริษัท เอสอาร ์คอมเมอรเ์ชียล โฮลดิง้ จ ากดั บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ในสดัสว่น
รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ SCRH 

ผูข้าย  : นายเกียรติ วิมลเฉลา 

ความสมัพนัธ ์ :  นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท โดยขอ้มลู ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
10 มีนาคม 2563 ถือหุน้รวมทัง้สิน้ 216,194,900 คิดเป็นรอ้ยละ 31.95 ของทนุจด
ทะเบียนของบรษัิท 

3. ลักษณะทั่วไปของธุรกรรมซือ้หุ้น 

ปัจจุบัน SRCH ถือหุน้ใน TKS จ านวน 7,999,970 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 79.9997 ของทุนจดทะเบียนของ TKS 
และมีความประสงคจ์ะซือ้หุน้ของ TKS อีกจ านวน 1,000,000 จาก นายเกียรติ วิมลเฉลา โดยภายหลงัการเขา้
ซือ้หุน้ดงักล่าว SRCH จะถือหุน้ใน TKS จ านวน 8,999,970 คิดเป็นรอ้ยละ 89.9997 ของทุนจดทะเบียนของ 
TKS  

ปัจจุบัน SRCH ถือหุ้นใน CAPS จ านวน 7,199,999 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 71.99999 ของทุนจดทะเบียนของ 
CAPS และมีความประสงคจ์ะซือ้หุน้ของ CAPS อีกจ านวน 800,000 หุน้ จาก นายเกียรติ วิมลเฉลาจ านวน 
800,000 หุน้ โดยภายหลงัการเขา้ซือ้หุน้ดงักลา่ว SRCH จะถือหุน้ใน CAPS จ านวน 7,999,999 หุน้ คิดเป็นรอ้ย
ละ 79.99999 ของทนุจดทะเบียนของ CAPS 
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4. สรุปข้อมูลทั่วไปของสินทรัพยท์ี่ได้มำ 

4.1 ขอ้มลูของ TKS 

ชื่อบริษัท บรษัิท ทีเคเอส เวนเชอร ์จ ากดั 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115560016194 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 100,000,000 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ กลุม่ธุรกิจบรหิารอาคารจอดรถ 

สรุปฐานะทางการเงินของ TKS 

 2561 
งบกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 

ธันวำคม 

2562 
งบกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 

ธันวำคม 

สินทรัพยร์วม 364,745,543 338,880,844 

หนี้สินรวม 272,481,746 237,125,739 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 92,263,797 101,755,105 

รำยได้รวม 16,205,850 69,547,157 

ต้นทุน 13,002,032 37,859,404 

ก ำไรสุทธิ (6,095,229) 9,491,308 

4.2 ขอ้มลูของ CAPS  

ชื่อบริษัท บรษัิท ซีเอพีเอส จ ากดั 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115561020331 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 100,000,000 
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ กลุม่ธุรกิจบรหิารอาคารจอดรถ 

สรุปฐานะทางการเงินของ CAPS 

 2561 
งบกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 

ธันวำคม 

2562 
งบกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 

ธันวำคม 

สินทรัพยร์วม 25,603,486 236,895,534 

หนี้สินรวม 2,279,433 141,968,469 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 23,324,053 94,927,065 

รำยได้รวม 57,104 117,445 

ต้นทุน - - 

ก ำไรสุทธิ (1,675,947) (3,396,988) 

5. มูลค่ำรวม และเกณฑท์ี่ใชก้ ำหนดมูลค่ำรวมของรำยกำร 

ธุรกรรมซือ้หุน้มีมลูค่ารวมทัง้สิน้  20,500,000 บาท โดย SRCH จะช าระค่าหุน้ใหน้ายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นเงิน
สดโดยเกณฑท์ี่ใชก้ าหนดมูลค่ารวมของรายการเป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่ก าหนดขึน้ระหว่างผูซ้ือ้และ
ผูข้าย โดยเทียบเคียงกบัมลูคา่ตามบญัชี และมลูคา่หุน้ซึง่ประเมินโดยวิธีต่าง ๆ เช่น วิธีเปรยีบเทียบมลูค่าตลาด 
(Market Comparable) เป็นตน้ทัง้นีร้าคาซือ้ขายหุน้ท่ีตกลงกนัดงักลา่ว บริษัทไดพ้ิจารณาแลว้วา่เป็นราคาที่อยู่
ในช่วงราคาที่เหมาะสม ซึง่ไดจ้ากการประเมินโดยวิธีการตา่ง ๆ ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้ 

6. แหล่งเงนิทุน 

แหล่งเงินทุนที่  SRCH ใช้ส  าหรับการเข้าท าธุรกรรมซือ้หุ้นมาจากการเพิ่มทุนของ SRCH จ านวนไม่เกิน 
20,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 248,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวนไม่เกิน 
268,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 2,050,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
โดยหุน้สามญัเพิ่มทนุจะเขา้จองซือ้โดยบรษัิททัง้หมด ซึ่งการเขา้จองซือ้หุน้เพิ่มทนุ และการเขา้ท าธุรกรรมซือ้หุน้
ไมม่ีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง และเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท 

7. กรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 13 สงิหาคม 2563 ซึง่ที่ประชมุ คณะกรรมการบรษัิท
ไดพ้ิจารณาอนุมตัิใหซ้ือ้หุน้เพิ่มทุนของ SRCH และอนุมตัิให ้SRCH เขา้ท าธุรกรรมซือ้หุน้กับนายเกียรติ วิมล
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เฉลา โดย นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นกรรมการที่มีสว่นไดเ้สียในการเขา้ท าธุรกรรมซือ้หุน้ และ/หรือ กรรมการที่
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึง่ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้

8. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมกำรซือ้หุน้ 

คณะกรรมการของบรษัิท มีความเห็นวา่การเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชนเ์ชิงกล
ยุทธ์ต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน TKS และ CAPS ของ SRCH ซึ่ง TKS และ CAPS เป็น
บรษัิทท่ีมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคต 

9. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรของบริษัทฯ ที่แตกต่ำงจำก ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรของบริษัท ตำมข้อ 8. ข้ำงตน้ 

ไมม่ี 

 

 

 

 


