ที่ ELCID/SE/002/2564
วันที่ 6 มีนาคม 2564
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เรื่ อง การได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเพิ่มทุน แก้ ไขการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท และแก้ ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริ ษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2564
ประชุมเมื่อวันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี ้
1.

อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ คือหุ้นสามัญของกิจการ บริ ษัท
เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด (“กิจการ” หรื อ “KESSEL”) โดยการซื ้อหุ้นสามัญจานวน 73,826 หุ้นคิดเป็ นร้ อยละ
92.2825 ของหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นเดิม คือ (1) บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“PPM”)
จานวน 73,820 หุ้น (2) นางสาวอรสา วิมลเฉลา จานวน 5 หุ้น และ (3) นายสิทธิชยั ลีเกษม จานวน 1 หุ้น ซึง่ จะเรี ยก
โดยรวมว่า “กลุ่มผู้ขาย” ส่งผลให้ การเข้ าลงทุนดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่
เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจาหน่ าย
ไป”) โดยเมื่อคานวนขนาดรายการแล้ วมี มูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทโดย
ค านวณจากงบการเงิ น ฉบับ ล่ า สุด ของบริ ษั ท สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ซึ่ ง ก าหนดให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งส่ ง
หนังสือเวียนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
นอกจากนี ้ ธุรกรรมการลงทุนดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) เนื่องด้ วย PPM มีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ และ
กรรมการร่ วมกันกับบริ ษัทและกิจการ เมื่อคานวนขนาดของรายการดังกล่าวแล้ วมีมูลค่ามากกว่าร้ อยละ 50 ของ

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท (NTA) ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทังนี
้ ้ บริษัทจึงมีหน้ าที่ดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) เปิ ด เผยสารสนเทศการเข้ า ท าธุ ร กรรมการซื อ้ ขายหุ้ น ต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (“ ตลาด
หลักทรั พย์ ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 (สารสนเทศ
เกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริ ษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน) ในการซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด)
2) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อทาการขออนุมตั ิการเข้ าทารายการธุรกรรมการซื ้อขายหุ้น โดยผู้ถือ
หุ้นจะต้ องมีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลี
เกษม เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียจึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการซื ้อขาย
หุ้นดังกล่าวได้ แต่นายเกริ ก ลีเกษมสามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาเรื่ องดังกล่าวภายใต้ เ งื่อนไขที่ว่านายเกริ ก ลีเกษมไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลหรื อการควบคุมของ
นางสาวอรสา วิมลเฉลาและนายสิทธิชยั ลีเกษมที่จะทาให้ เกิดความไม่อิสระในการลงคะแนนเสียงที่จะเข้ า
ทาหรื อไม่เข้ าทาธุรกรรมของบริ ษัท รวมถึงไม่ได้ รับประโยชน์จากตกลงเข้ าทารายการของบริ ษัทไม่ว่าทัง้
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
3) อนุมตั ิให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ กรรมการของบริษัท และ/หรื อกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ (ก)
การกาหนดข้ อกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้นดังกล่าว (ข) การเข้ าเจรจา ทา
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายดังกล่าว และ (ค) ลงนามใน
เอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจน การ
ติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องและมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น
ตามทีเ่ ห็นสมควร อันเป็ นผลให้ การดาเนินการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผล
สาเร็จและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อระเบียบทีเ่ กี่ยวข้ องต่อไป
ภายใต้ เงื่อนไขในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ เข้ าทารายการดังกล่าวข้ างต้ น
2.

อนุมตั ิให้ แก้ ไขการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเป็ นการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา
10 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปั นผล หรื อเป็ นจานวนไม่เกิน 24,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นจ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.05
บาท (คานวณตามจานวนหุ้นที่ออกเสียงและชาระแล้ ว ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564 ซึง่ มีจานวน 240,000,000 หุ้น) มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท และอนุมตั ิการจ่ายปั นผลในรูปของเงิน
สด เพื่อให้ ครอบคลุมการชาระภาษีหกั ณ ที่จา่ ยของหุ้นปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.0055555556 บาท จานวน
240,000,000 หุ้น เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 1,333,333.34 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทซึง่ มีรายชื่อ

หน้ าที่ 2 ของจานวน 7 หน้ า

ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และ
กาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การให้ สิทธิดงั กล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
3.

อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็ นสองส่วน ได้ แก่
ส่ วนที่ 1

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 12,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000
บาท เป็ นจานวน 132,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 24,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็ นหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่ที่ประชุมได้
อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

ส่ วนที่ 2

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน 180,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 132,000,000
บาทที่ได้ อนุมตั ิให้ เพิ่มทุนในส่วนที่ 1 เป็ นจานวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อนาเงินสดที่ได้ จากการ
จาหน่ายหุ้นดังกล่าวไปชาระค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญบางส่วนของ
บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัดในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ใน
หุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด จาก บริ ษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท และ/หรื อเพื่อใช้ เป็ นเงินสดหมุนเวียนของบริ ษัท และ/
หรื อ เพื่อใช้ ในการชาระหนี ้ของบริ ษัท และ/หรื อใช้ เพื่อขยายกิจการในด้ านต่างๆ เช่นใช้ เป็ น
ค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการซื ้อสินทรัพย์หรื อรายการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ การนาเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในโครงการใดๆ บริ ษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
รายการได้ มาและจาหน่ายซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อไป

ซึง่ เมื่อรวมทังสองส่
้
วนแล้ ว
จึงเป็ นการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก
จานวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็ นจานวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
4.

อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ
4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

5.

อนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวนไม่
เกิน 384,000,000 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท บริษัท
จะต้ องพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
ส่ วนที่ 1

จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ เพื่อจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จานวนไม่เกิน 24,000,000 หุ้น คิด
เป็ นสัดส่วน 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 12,000,000 บาท หรื อคิดเป็ น
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จ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจาก
การจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว
ให้ จา่ ยปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปั นผลในอัตรา
0.0555555556 บาทต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเพื่อจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในส่วนที่ 1 จะไม่รวมการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) ในส่วนที่ 2 โดยบริษัทจะทาการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ดี การกาหนด
สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน และขึ ้นอยู่กบั การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ส่ วนที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึง่ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยการจัดสรร
ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มเี ศษของหุ้นให้ ปัด
เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิและชาระราคา
ค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนแล้ วทุกราย
โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนันทุ
้ กรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทังนี
้ ้การจัดสรรหุ้นที่มีการ
จองซื ้อเกินกว่า สิทธินนให้
ั ้ เป็ นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1)

ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในรอบแรกในจานวนมากกว่า หรื อเท่ากับจานวนหุ้นทีม่ ีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ รับชาระค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามจานวนที่แสดง
ความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงหมดทุ
ั้
กราย

2)

ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในรอบแรกในจานวนน้ อยกว่าจานวนหุ้นทีม่ ีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ั้
2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมาคูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคานวณจะ
เท่ากับจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณี
ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นที่จะได้ รับการ
จัดสรรจะต้ องไม่เกินจานวนหุ้นทีผ่ ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและชาระราคาค่าจอง
ซื ้อครบถ้ วนแล้ ว
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2.2) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่
เหลือดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึง่ ยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิโดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันมาคู
้
ณด้ วยจานวนหุ้นที่คงเหลือนัน้ ผลลัพธ์
จากการคานวณจะเท่ากับจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มเี ศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง อย่างไรก็ตาม จานวน
หุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซือ้ และ
ชาระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิ ตามวิธีการในข้ อนี ้จนกว่าไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
กรณีการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering นี ้ส่งผลให้ ผ้ จู อง
ซื ้อรายใดถือหุ้น ถึงหรื อข้ ามจุดที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
ของบริษัท ผู้จองซื ้อมีหน้ าที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ให้ วนั กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการ
เสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกาหนดให้
วันจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่คอื วันที่ 7 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถนุ ายน 2564 รวม
ทังสิ
้ ้น 5 วันทาการ ซึง่ บริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับชาระค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ในการเสนอขายหุ้น Right Offering อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่
แน่นอน และขึ ้นอยู่กบั การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในการนี ้ ให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็ นผู้
มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าว ซึง่
รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง)
1) การกาหนด หรื อแก้ ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้น
Right Offering ซึง่ รวมไปถึง
1.1) จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทจี่ ะจัดสรรแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
1.2) วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ในการเสนอขายหุ้น (Record Date)
1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสาหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering
(กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้น สามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
1.4) ราคาเสนอขายและการคานวณราคาเสนอขายสาหรับการเสนอขายหุ้น
Right Offering
1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
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1.6)

2)
3)

4)

6.

ระยะเวลาการจองซื ้อและการชาระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Right
Offering และ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินการ
ข้ างต้ น
การเข้ าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องรวมทัง้
ดาเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
การลงนามในคาขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคาขอหลักฐานใดๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น สามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น รวมทังการจั
้
ดเตรี ยมการและ
การยื่นคาขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มี
อานาจหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และให้ มีอานาจ
ดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นสาหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
การแต่งตั ้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้ เป็ นผู้รับมอบอานาจช่วง
ในการ ดาเนินการต่างๆ ข้ างต้ น

อนุมตั ิให้ แก้ ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30
น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 ห้ อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบาง
นา กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15
มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

วาระที่ 3

พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั ้งกรรมการใหม่และ
กาหนดอานาจกรรมการ

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2564

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2563
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และการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงาน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน 192,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็ นจานวน 312,000,000 บาท โดยออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 384,000,000
หุ้น

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั ิการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย)
จากัด จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัท

วาระที่ 13

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูช่ นั จากัด (มหาชน)

____________________________
นายเกริก ลีเกษม
กรรมการ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

หน้ าที่ 7 ของจานวน 7 หน้ า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
______________________________________________________________________________

สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง
ของบริษทั สยามอีสต์ โซลูช่ นั จากัด (มหาชน)
ในการซือ้ หุ้นสามัญของบริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
6 มีนาคม 2564
ตามที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“SE” หรื อ “บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการซื ้อหุ้นของบริษัท เคสเซล (ประเทศ
ไทย) จากัด (“KESSEL”) จานวน 73,826 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 92.28 ของหุ้นที่ชาระแล้ วของ KESSEL ในราคาหุ้นละ
3,521.79 บาท รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 260.00 ล้ านบาท (“ธุรกรรมการซื ้อหุ้น KESSEL”) จาก 1) บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง
จากัด (“PPM”) ถือหุ้นจานวน 73,820 หุ้น 2) นางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุ้นจานวน 5 หุ้น และ 3) นายสิทธิชยั ลีเกษม ถือ
หุ้นจานวน 1 หุ้น (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มผู้ขาย”)
ดังนัน้ การเข้ าทารายการฯ ดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญทีเ่ ข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2547 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ”) ซึง่ ต้ องคานวณตาม
เกณฑ์ตา่ งๆ ที่กาหนดโดยใช้ มลู ค่าสูงสุดที่คานวณได้ จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 71.84 ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 50.00 แต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 100 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน จึงถือเป็ นขนาดรายการประเภทที่ 1 ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้ าที่
ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการฯ ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET” หรื อ “ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”)
และต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่
ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้ เสีย
นอกจากนี ้ บริษัทฯ และ KESSEL ยังมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกัน โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่คือ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ SE และ KESSEL ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ ในประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนางอรสา วิมลเฉลา มีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SE โดยถือหุ้นถือหุ้นจานวน 95,796,400 หุ้น
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.92 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของบริษทั ฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PPM ถือหุ้นถือหุ้นจานวน
149,998 หุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของ PPM และเป็ นผู้ถือหุ้นของ KESSEL ถือหุ้นถือหุ้น
จานวน 5 หุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของ KESSEL ในส่วนของกรรมการบริษัทฯ และ PPM มี
กรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม

หน้ าที่ 1 ของจานวน 12 หน้ า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
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ลาดับ
1
2

สัดส่ วนการถือ
รายชื่อ
หุ้นใน SE
(ร้ อยละ)1/
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
กรรมการ
39.92
นายสิทธิชยั ลีเกษม
กรรมการ
0.01
หมายเหตุ: 1/ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
2/ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
3/ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
สถานะใน
SE1/

สถานะใน
PPM2/
กรรมการ
กรรมการ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นใน PPM
(ร้ อยละ) 2/
99.99
0.01

สถานะใน
KESSEL3/
กรรมการ
กรรมการ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นใน KESSEL
(ร้ อยละ) 3/
0.01
0.00

ดังนัน้ การเข้ าทารายการฯ ดังกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฎิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 71.14 ของสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของ
บริษัทฯ เมื่อคานวณตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
โดยรายละเอียดของการเข้ าทารายการสรุปได้ ดงั นี ้
1. วัน/ เดือน/ ปี ที่ทารายการ
ภายใน 3 เดือนหลังได้ รับอนุมตั ิเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ซึง่ จะประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2564
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ซื ้อ
กลุ่มผู้ขาย

ลักษณะความสัมพันธ์

: บริษัท สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
: บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
นางอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชยั ลีเกษม
: นางอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ SE และ
KESSEL ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

หน้ าที่ 2 ของจานวน 12 หน้ า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
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บริษัทฯ จะซื ้อหุ้นของ KESSEL จานวน 73,826 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 92.28 ของหุ้นที่ชาระแล้ วของ KESSEL ในราคา
หุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 260.00 ล้ านบาท จากกลุ่มผู้ขายด้ วยการชาระค่าตอบเป็ นเงินสด โดยมีนางอรสา วิมล
เฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ SE และ KESSEL ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ ในประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน
โครงสร้ างบริษัทฯ ก่ อนการเข้ าทารายการ

โครงสร้ างบริษัทฯ หลังการเข้ าทารายการ

หมายเหตุ: 1/ บริษัทที่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และ นายสิทธิชยั ลีเกษม เป็ นกรรมการ

3.2 การคานวณขนาดของรายการ
3.2.1 รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
การเข้ าทารายการฯ ดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญทีเ่ ข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ซึง่ ต้ องคานวณตามเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่กาหนดโดยใช้ มลู ค่าสูงสุดที่คานวณได้ จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 71.84 ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 50.00 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจาก
การดาเนินงานจึงถือเป็ นขนาดรายการประเภทที่ 1 ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการฯ ดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ จากที่ประชุมผู้ถื อหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนน
เสียงอนุมตั ิไม่ตา่ กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
โดยการคานวณขนาดของรายการที่จะได้ มาซึง่ สินทรัพย์มีรายละเอียดดังนี ้
▪ ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม (1)

หน้ าที่ 3 ของจานวน 12 หน้ า

(หน่ วย: ล้ านบาท)
477.64

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
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รายละเอียด
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (2)
หนี ้สินรวม (3)
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาขควบคุม (4)
สินทรัพย์ ท่มี ีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4))
กาไรสุทธิ ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่ าสุด)1/
หมายเหตุ: 1/ คานวณจากงบการเงินของระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

(หน่ วย: ล้ านบาท)
112.18
365.45
40.58

▪ ข้ อมูลทางการเงินของ KESSEL
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม (1)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (2)
หนี ้สินรวม (3)
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาขควบคุม (4)
สินทรัพย์ ท่มี ีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4))
กาไรสุทธิ ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่ าสุด)1/
หมายเหตุ: 1/ คานวณจากงบการเงินของระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

(หน่ วย: ล้ านบาท)
101.86
17.90
83.96
31.59

▪ ข้ อมูลสิ่งตอบแทนในการเข้ าทารายการ
การเข้ าทารายการฯ ในครัง้ นี ้ SE จะต้ องชาระเงินจานวน 260.00 ล้ านบาท เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนค่าหุ้นจานวน 73,826
หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 92.28 ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมดของ
้
KESSEL ให้ แก่ กลุ่มผู้ขาย
▪ การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์คานวณเปรี ยบเทียบ
เกณฑ์
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
(NTA)
2. กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
(4 ไตรมาสล่าสุด)
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. มูลค่าหุ้นทุนทีบ่ ริษัทจดทะเบียน
ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์

การคานวณ (ล้ านบาท)

มูลค่ า (ร้ อยละ)

NTA สินทรัพย์ที่จะได้ มา (83.96 )1/ x สัดส่วนการถือหุ้น (92.28%) x 100
/NTA ของ SE (365.45) 1/
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของสินทรัพย์ที่จะได้ มา (31.59) 1/ x สัดส่วนการถือหุ้น (92.28%) x 100
/ กาไรสุทธิของ SE (40.58) 1/
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทังหมด
้
(260.00)
/ สินทรัพย์รวมของ SE (477.64) 1/

21.20

ไม่มีการออกหุ้นใหม่

หมายเหตุ: 1/ คานวณจากงบการเงินของระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

หน้ าที่ 4 ของจานวน 12 หน้ า

71.84
54.43
ไม่มีการออกหุ้น
ใหม่
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3.2.2 การคานวนขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่องจาก บริ ษัทฯ และ KESSEL มีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นางสาวอรสา วิ มลเฉลาและนายสิทธิชัย ลีเกษม
ดังนัน้ การเข้ าทารายการฯ ดังกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฎิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยว
โยงอื่นใดที่เกิดขึน้ ในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการในครัง้ นีท้ ี่ยงั ไม่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผลให้
ขนาดรายการมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 71.14 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ เมื่อคานวณตามงบการเงิน
ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เกณฑ์
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์

การคานวณ (ล้ านบาท)

มูลค่ า (ร้ อยละ)

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทังหมด
้
(260.00)
1/
/NTA ของ SE (365.45)

71.14

ดังนัน้ ในการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด
และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ กาหนดให้ บริษัทฯ มีหน้ าทีต่ ้ อง
1) จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ซงึ่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2) แต่งตั ้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้ าทีต่ ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการให้ ความเห็นตามที่กาหนดในประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้ อมกับ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี ้ บริษัทฯ ได้ แต่งตั ้งให้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด (“IFA” หรื อ “ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
ในการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ซงึ่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
3) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมตั ิรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ซงึ่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว โดย
จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสิบสี่วนั ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
4. รายละเอียดของทรัพย์ สนิ ที่จะได้ มา
หุ้นสามัญของของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด จานวน 73,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ซึง่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 92.28 ของหุ้นทีช่ าระแล้ วของ KESSEL ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 260.00 ล้ านบาท จากผู้ถือหุ้น
ของ KESSEL ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ

หน้ าที่ 5 ของจานวน 12 หน้ า
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▪ ข้ อมูลธุรกิจของ KESSEL
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของ KESSEL คือ ผู้จดั จาหน่าย ประกอบ นาเข้ า ให้ บริการติดตั ้ง ท่อ Pipe
Lining วาล์ว หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ทีมีคณ
ุ สมบัติพเิ ศษทนทานต่อการกัดกร่อนของสาร
แคมีและความร้ อน ให้ กบั โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยลูกค้ าส่วนใหญ่ของ
KESSEL จะเป็ นโรงงานที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานเคมี โรงงานปิ
โตรเคมี โรงงานผลิตพลาสติก เป็ นต้ น ประเภทสินค้ าที่บริษัทผลิตและจาหน่าย
รวมทังงานบริ
้
การสามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภทหลักๆ ได้ แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อ
Pipe Lining (ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Resistoflex ที่ถือสิทธิบตั รโดย กลุ่ม Crane
Co. โดย KESSEL เป็ นตัวแทนจาหน่ายบริษัทเดียวในประเทศไทย) 2) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์วาล์ว (ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า XOMOX ที่ถือสิทธิบตั รโดย กลุ่ม Crane
Co. โดย KESSEL เป็ นตัวแทนจาหน่ายบริษัทเดียวในประเทศไทย) 3)ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง และ 4 ) งานบริการ เช่น งานเคลือบพื ้นผิว งานติดตั ้งระบบท่อน ้า ท่อลม
งานบริการเกี่ยวกับระบบปั๊ ม
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อ Pipe Lining (แบรนด์ Resistoflex)

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วาล์ว (แบรนด์ Xomox)

3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หน้ าที่ 6 ของจานวน 12 หน้ า
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4. งานบริการ เช่น งานเคลือบพื ้นผิว งานติดตั ้งระบบท่อน ้า ท่อลม งานบริการ
เกี่ยวกับระบบปั๊ ม
128/240 หมู่ที่ 1 ซอย ไทยประกัน 1/4 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ
8,000,000 บาท
8,000,000 บาท
100 บาท/หุ้น

ที่ตั ้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้
▪

คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการของ KESSEL ข้ อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อ
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2. นายสิทธิชยั ลีเกษม
3. นายสุวฒ
ั น์ มหิทธิหาญ

▪

ตาแหน่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ KESSEL ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ
1/

PPM
นายสุวฒ
ั น์ มหิทธิหาญ
นางสาวสิวนิด ธวินชัย
นางสาวธัญยธรณ์ พินิจพรมนตรี
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชยั ลีเกษม
รวม

จานวนหุ้นที่ถือ อัตรา (ร้ อยละ)
73,820
92.28
3811
4.76
1560
1.95
803
1.00
5
0.01
1
0.00
80,000
100.00

ที่มา: KESSEL
หมายเหตุ : 1/ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PPM ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 มีดงั ต่อไปนี ้
ลาดับ
ชื่อ
จานวนหุ้นที่ถือ อัตรา (ร้ อยละ)
1
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
149,998
99.98
2
นายสิทธิชยั ลีเกษม
1
0.01
3
นายเสรี ลีเกษม
1
0.01
รวม
150,000
100.00
ที่มา: PPM

หน้ าที่ 7 ของจานวน 12 หน้ า
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▪

สรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ

สิ ้นสุด 31 ธ.ค.61
(ตรวจสอบแล้ ว)

สิ ้นสุด 31 ธ.ค.62
(ตรวจสอบแล้ ว)

สิ ้นสุด 31 ธ.ค.63
(ตรวจสอบแล้ ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
30.89
17.91
38.46
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
14.55
28.61
14.03
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
18.52
27.75
24.17
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
0.03
0.36
0.27
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
63.99
74.63
76.94
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้
0.05
0.06
0.06
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
25.90
26.03
24.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.16
0.16
0.16
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
26.12
26.25
24.92
รวมสินทรัพย์
90.10
100.88
101.86
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
8.40
10.87
9.82
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
3.61
3.34
4.39
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
0.61
1.56
0.70
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
12.62
15.77
14.91
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
2.10
2.74
2.99
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
2.10
2.74
2.99
รวมหนีส้ ิน
14.73
18.51
17.90
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนออกจาหน่ายและเรียกชาระเต็มมูลค่า
8.00
8.00
8.00
ทุนสารองตามกฎหมาย
0.8
0.8
0.8
กาไร (ขาดทุน) สะสม
66.58
73.57
75.161/
รวมส่ วนของเจ้ าของ
75.38
82.37
83.96
หมายเหตุ 1/ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KESSEL ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิโดยการจ่ายปันผลจานวน 38.50 ล้ าน
บาท และ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KESSEL ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิโดยการจ่ายปันผลจานวน
36.66 ล้ านบาท ดังนัน้ จากการอนุมติการจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ รวมจานวน 75.16 ล้ านบาท ทาให้ ภายหลังจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
KESSEL ไม่มีกาไรสะสมคงเหลือ

งบกาไรขาดทุน
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สิ ้นสุด 31 ธ.ค.61
(ตรวจสอบแล้ ว)

รายการ
รายได้
รายได้ จากการขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

96.18
(50.40)
45.79
0.25
46.03
(5.94)
(8.59)
(14.53)
31.50
0.00
31.50
(6.34)
25.16

สิ ้นสุด 31 ธ.ค.62
(ตรวจสอบแล้ ว)
115.58
(66.04)
49.53
0.76
50.29
(6.08)
(10.30)
(16.37)
33.92
0.00
33.92
(6.93)
26.99

สิ ้นสุด 31 ธ.ค.63
(ตรวจสอบแล้ ว)
119.70
(64.45)
55.25
0.37
55.63
(6.85)
(9.10)
(15.95)
39.67
0.00
39.67
(8.09)
31.59

5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
ในการเข้ าลงทุนครัง้ นี ้ บริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนในการซื ้อหุ้นสามัญของ KESSEL ในสัดส่วนร้ อยละ 92.28 ของ
จานวนหุ้นทังหมดของ
้
KESSEL เป็ นเงินสดจานวนรวมทังสิ
้ ้น 260,000,000 บาทให้ แก่ กลุ่มผู้ขาย โดยจะเป็ นการชาระเต็ม
จานวน ณ วันที่ธุรกรรมการซื ้อหุ้นสามัญของ KESSEL เสร็จสมบูรณ์ ซึง่ คาดว่าจะเกิดขึ ้นไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมตั ิการเข้ าทารายการ
6. มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ไี ด้ มาและเกณฑ์ ท่ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการซื ้อหุ้นสามัญของ KESSEL ในสัดส่วนร้ อยละ 92.28 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
KESSEL นัน้ บริษัทฯ พิจารณาเปรี ยบเทียบราคากับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่ได้ รับมา ซึง่ ได้ แก่ห้ นุ สามัญของ KESSEL ในสัดส่วน
ร้ อยละ 92.28 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
KESSEL
โดยที่เกณฑ์ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ KESSEL ในสัดส่วนร้ อยละ 92.28 ของจานวนหุ้น
ทังหมดของ
้
KESSEL ที่จะได้ มาถูกประเมินโดยอ้ างอิงวิธีการคานวณตามวิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted
Cash Flow Approach) เนื่องจาก KESSEL ประกอบธุรกิจจัดจาหน่าย ประกอบ นาเข้ า ให้ บริการติดตั ้ง ท่อ Pipe Lining วาล์ว
หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ให้ กบั โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ดังนัน้ บริษัทฯ เห็นว่าการใช้ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) จะเป็ นวิธีที่สามารถสะท้ อนถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดของ
KESSEL ได้ อย่างดี และสามารถสะท้ อนถึงมูลค่าที่แท้ จริงของหุ้นของ KESSEL ได้ บริษัทฯ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าหุ้น
สามัญของ KESSEL บนข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ในสัดส่วนร้ อยละ 92.28 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
KESSEL ที่
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ประเมินได้ อยูใ่ นช่วง 635.96 – 701.03 ล้ านบาท ซึง่ การเข้ าทารายการดังกล่าวต่ากว่ามูลค่าที่บริษัทฯ ประเมินได้ ซงึ่ จะส่งผลดี
ต่อผู้ถือหุ้น
7. แหล่ งที่มาของเงินทุน
แหล่งเงินทุนสาหรับการเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของ KESSEL จานวน 260,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
1) เงินสดคงเหลือจากการดาเนินงานของบริษัทฯ จานวน 80,000,000 บาท
2) เงินเพิม่ ทุนจานวน 180,000,000 บาท ซึง่ บริษัทฯ คาดว่าจะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering: RO) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564
ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.50 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ในราคาจองซื ้อหุ้นละ 0.50 บาท ซึง่ การเพิม่ ทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียง (control dilution) หากผู้ถือหุ้น
เพิ่มทุนตามสัดส่วน
ทังนี
้ ้ หากบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจากการดาเนินงานรวมกับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน RO ตามข้ อ 1)
และ 2) ข้ างต้ นไม่เพียงพอต่อการชาระค่าหุ้น KESSEL จานวน 260.00 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จะใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงิน
บางส่วนเพิ่มเติมเพื่อนามาชาระค่าหุ้นดังกล่าว
8. ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท
1) เนื่องจากการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ เป็ นการซื ้อหุ้นของ KESSEL จะทาให้ บริษัทฯ รับรู้รายได้ ของ KESSEL ได้
ทันทีภายหลังจากการเข้ าทารายการฯ สาเร็จ
2) KESSEL มีอตั รากาไรขันต้
้ น และ อัตรากาไรสุทธิในอดีตสูงกว่า SE ดังนัน้ หากธุรกิจของ KESSEL ดาเนินการ
ภายใต้ สภาวะปกติโดยไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงหรื อมีผลกระอย่างมีนยั สาคัญภายหลังการเข้ าทารายกร จะทาให้ SE มีอตั รากาไร
ขันต้
้ น และ อัตรากาไรสุทธิเพิ่มสูงขึ ้น
3) บริษัทฯ จะได้ รับผลประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) โดยบริษัทฯ และ KESSEL
สามารถใช้ ศนู ย์บริการทางวิศกรรม (Workshop) เครื่ องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อให้ ครอบคลุมการบริการแก่ลกู ค้ าทังก่
้ อน
และหลังการขาย นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ ทรัพยากรบุคคล โดยการแบ่งปั นบุคคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถ ระบบขนส่ง และ
การจัดซื ้อจัดจ้ างร่วมกัน เพื่อเป็ นการลดต้ นทุนในการดาเนินธุรกิจ
4) บริษัทฯ และ KESSELจะช่วยเพิม่ ความหลากหลายผลิตภัณฑ์และการให้ บริการแก่ลกู ค้ าซึง่ กันและกัน
5) การเข้ าลงทุนใน KESSEL น่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้น มูลค่าค่าตลาดและอัตราผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก KESSEL เป็ นบริษัทที่มีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่ในอดีต
9. เงื่อนไขการเข้ าทารายการ
เนื่องจากการเข้ าทารายการนี ้ เป็ นการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ และเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยง ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้ แหล่งเงินทุนที่บริ ษัทฯ มีแผนที่จะใช้
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เพื่ อ ช าระเป็ น ค่ าตอบแทนนัน้ จะมาจากการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุนให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้น เดิม ตามสัด ส่ วนการถื อ หุ้น (Right
offering: RO) หรื อ การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดให้ เป็ นการเข้ าทารายการธุรกรรม
ซื ้อหุ้น KESSEL ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย และจัดทารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ถึงแม้ การเข้ าทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่และ
กรรมการของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ แก่นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม แต่บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการเข้ า
ลงทุนในหุ้นสามัญของ KESSEL มีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ พิจารณา
ความคุ้มค่าของการลงทุนจากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริ ษัทฯ ต้ องชาระเป็ นค่าหุ้นของ KESSEL ให้ แก่ กลุ่มผู้ขายนันมี
้ มลู ค่าต่า
กว่ามูลค่าที่คานวนได้ จากวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การเข้ าซื ้อหุ้น KESSEL นันสอดคล้
้
องกับแผนการขยายธุรกิจในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ การผลิตและประกอบสินค้ า
ประเภทท่อเพื่อจาหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าต่างๆ ซึ่งเป็ นธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจเดิมของบริ ษัท ฯ ซึ่งธุรกิจปั จจุบนั ของ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเข้ ามาของคู่แข่งรายใหม่ และมีการเติบโตได้ อย่างจากัด ดังนัน้ การเข้ าลงทุนใน KESSEL ซึง่ เป็ น
ผู้ผลิต จัดหา ติดตั ้ง ประกอบ ท่อในโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า XOMOX และ Resistoflex (KESSEL เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายสินค้ าภายใต้ แบรนด์ XOMOX และ Resistoflex รายเดียวในประเทศไทย, XOMOX และ Resistoflex เป็ น
เครื่ อ งหมายการค้ า ภายใต้ ก ลุ่ม Crane Co. ซึ่ง เป็ น แบรนด์ ได้ รั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากผู้ใ ช้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ทั่ว โลก) มี สิน ค้ า ที่ มี
คุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและความร้ อนซึง่ มีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ของ SE ในปั จจุบนั จะเป็ น
การต่อยอดธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท พร้ อมทัง้ สามารถลดค่าใช้ จ่ายและเพิ่มรายได้ จากการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกัน และเพิ่มศักยภาพในการทากาไรให้ แก่กลุ่มธุรกิจของบริ ษัทต่อไปในอนาคต ตลอดจนจะช่วยให้
บริ ษัทสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างมั่นคงและมีสถานภาพทางการเงินที่เข้ มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึน้ อันจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนีก้ ารลงทุนดังกล่าวยังสอดคล้ องกับนโยบายและผลตอบแทนการลงทุนซึ่ง
น่าจะมีอตั ราผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า ร้ อยละ 12 และยังทาให้ บริ ษัทฯ สามารถกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ
และขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในระยะยาวอีกด้ วย
ธุรกิจที่ได้ มาจากการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ มีลกั ษณะของธุรกิจที่เสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้ าทา
รายการสาเร็ จ บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก โดยบริ ษัทฯ จะยังคงดาเนิ นธุรกิจจัดหาสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับ
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป และยังดารงคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป อีกทัง้ บริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการนอกจากการ
แต่งตั ้งกรรมการเพื่อแทนที่กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยังคงเป็ นบุคคลเดิม
นอกจากนี ้ แหล่งเงินทุนที่มาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
offering: RO) และเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เป็ นวิธีที่จะช่วยให้ บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั ้นได้ อีกทัง้
ยังช่วยให้ บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับภาระหนี ้สินและดอกเบี ้ยจ่ายจากการใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงินในการเข้ าทารายการฯ
หน้ าที่ 11 ของจานวน 12 หน้ า
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11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทั ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 10) ข้ างต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการบริษัทข้ างต้ น
ซึง่ เป็ นความเห็นหลังจาก
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูช่ นั จากัด (มหาชน)
.................................................

นายเกริก ลีเกษม
กรรมการ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

หน้ าที่ 12 ของจานวน 12 หน้ า
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
บริษัท สยามอีสต์ โซลูช่ นั จากัด (มหาชน)
วันที่ 6 มีนาคม 2564
1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1.1 จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 150.00 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษทั ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564
1.2 วิธีการกาหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด
เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าวโดยพิจารณาจากสภาวะอุตสาหกรรม
และตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ในขณะที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน รวมถึงการพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทาง
บัญชี (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกันกับบริษัท โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 365,453,293.19 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าทาง
บัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 1.5227 บาทต่อหุ้น
1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50
บาท ซึง่ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยการจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณี
ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิและชาระราคาค่า
จองซื ้อหุ้นครบถ้ วนแล้ วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนันทุ
้ กรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทังนี
้ ้การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
นันให้
้ เป็ นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1)

ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจานวน
มากกว่า หรื อเท่ากับจานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิบริษั ทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ รับชาระค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามจานวนที่
แสดงความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงหมดทุ
ั้
กราย

2)

ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจานวน
น้ อยกว่าจานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขันตอนดั
้
งต่อไป
ั
นี ้
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2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมา
คูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคานวณจะเท่ากับจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีทมี่ ีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นที่จะได้ รับการ
จัดสรรจะต้ องไม่เกินจานวนหุ้นทีผ่ ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและชาระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว
2.2) ในกรณีทยี่ งั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ทู ี่
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึง่ ยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิโดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันมาคู
้
ณด้ วยจานวนหุ้นที่คงเหลือนัน้
ผลลัพธ์จากการคานวณจะเท่ากับจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นทีจ่ ะได้ รับการจัดสรรจะต้ องไม่เกิน
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อ และชาระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ู
ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้ อนี ้จนกว่าไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
กรณีการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering นี ้ส่งผลให้ ผ้ จู องซื ้อรายใดถือหุ้น ถึงหรื อข้ าม
จุดที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ผู้จองซื ้อมีหน้ าทีต่ ้ องดาเนินการตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้ อง
ให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าว ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง)
1) การกาหนด หรื อแก้ ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering ซึง่
รวมไปถึง
1.1) จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทจี่ ะจัดสรรแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
1.2) วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น
(Record Date)
1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสาหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้น
สามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
1.4) ราคาเสนอขายและการคานวณราคาเสนอขายสาหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering
1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
1.6) ระยะเวลาการจองซื ้อและการชาระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Right Offering และ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการข้ างต้ น
2)

การเข้ าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมทังด
้ าเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
หน้ าที่ 2 ของจานวน 8 หน้ า
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3)

การลงนามในคาขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคาขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น รวมทังการจั
้
ดเตรี ยมการและการยื่นคาขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง
เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอานาจหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญ ที่
ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ มีอานาจดาเนินการ
ใดๆ อันจาเป็ นสาหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น

4)

การแต่งตั ้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้ เป็ นผู้รับมอบอานาจช่วงในการ ดาเนินการ
ต่างๆ ข้ างต้ น

1.4 บุคคลที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering
(Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกาหนดให้ วนั จองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่คือ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2564
ถึงวันที่ 11 มิถนุ ายน 2564 รวมทังสิ
้ ้น 5 วันทาการ อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน และ
ขึ ้นอยู่กบั การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงิน
เพื่อชาระค่าตอบแทนในการซื ้อหุ้นสามัญของซื ้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด จานวน 73,826
หุ้น ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 92.2825 ของหุ้นที่ชาระแล้ วของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด จาก (1) บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด (“PPM”) จานวน 73,820 หุ้น (2) นางสาวอรสา วิมลเฉลา จานวน 5 หุ้น และ (3) นายสิทธิชยั ลีเกษม จานวน
1 หุ้น ซึง่ จะเรี ยกโดยรวมว่า “กลุ่มผู้ขาย” ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 260,000,000 บาท โดยจะเป็ น
การชาระเต็มจานวน ณ วันที่ธุรกรรมการซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ อันเป็ นการลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้ างรายได้ และผลกาไรให้ กบั บริษทั ในอนาคต ทังนี
้ ้ หากผลการดาเนินงานของบริษัทดีขึ ้น ผู้
ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ผ่านจากการได้ รับเงินปั นผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ซึง่ คาดว่าจะเกิดขึ ้นไม่เกิน 3
เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเข้ าทารายการ
3. ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่ าที่ผ้ ถู อื หุ้นได้ รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ
3.1 ผลกระทบต่ อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่ไม่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะได้ รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
แบ่งออกเป็ น 2 กรณี

หน้ าที่ 3 ของจานวน 8 หน้ า
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กรณีที่ 1 จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี ้
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็ นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)
กรณีที่ 2 จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะได้ รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม
(Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราไม่เกินร้ อยละ 57.69
โดยคานวณจากจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หาร
ด้ วยผลรวมของ (1) จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และ (2) จานวนหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
Control Dilution

=

=

=

จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
+
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีเ่ สนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
360,000,000
240,000,000 + 24,000,000 + 360,000,000
ร้ อยละ 57.69

3.2 ผลกระทบต่ อราคา (Price Dilution)
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่ไม่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะได้ รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 จะได้ รับผลกระทบ Price Dilution ดังนี ้
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็ นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)
กรณีที่ 2 จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะได้ รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะลดลงใน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 40.95 ดังนี ้

หน้ าที่ 4 ของจานวน 8 หน้ า
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โดยที:่
ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้ อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คือ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึง่ มีราคาเท่ากับ 1.49 บาท (ข้ อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
ราคาหลังเสนอขาย =

(ราคาตลาด X จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิ X จานวนหุ้นที่รองรับในครัง้ นี ้)
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + ราคาใช้ สิทธิ + จานวนหุ้นที่รองรับในครัง้ นี ้)

ราคาหลังเสนอขาย =

(1.49 X 240,000,000 ) + (0.50 X 24,000,000) + (0.50 X 360,000,000)
(240,000,000 + 24,000,000 + 360,000,000)
=

0.88 บาทต่อหุ้น หรื อเท่ากับร้ อยละ 40.95

3.3 ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไร (Earning Per Share Dilution)
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่ไม่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะได้ รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution) แบ่ง
ออกเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 จะได้ รับผลกระทบ Earning Per Share Dilution ดังนี ้
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็ นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)
กรณีที่ 2 จะได้ รับผลกระทบ Earning Per Share Dilution ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะได้ รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share
Dilution) โดยจะลดลงในอัตราไม่เกินร้ อยละ 57.69
โดยคานวณจากกาไรสุทธิหารด้ วยจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ลบด้ วยผลรวมของกาไรสุทธิหารด้ วยจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายหลังจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หารด้ วยกาไรสุทธิและจานวนหุ้นสามัญก่อนทาการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
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Earing Dilution
= (กาไรสุทธิ/จานวนหุ้นก่อนการเสนอขาย) - (กาไรสุทธิ/จานวนหุ้นหลังการเสนอขาย)
กาไรสุทธิ/จานวนหุ้นก่อนการเสนอขาย
=

=

(40,408,809.93 / 264,000,000) - (40,408,809.93 / 624,000,000)
40,408,809.93 / 264,000,000
ร้ อยละ 57.69

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
4.1 เหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จะทาให้ บริษัทได้ รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึง่ ช่วยให้ บริษัทสามารถนาเงินจานวนดังกล่าวมาใช้ หมุนเวียนในการลงทุน
เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจซึง่ รวมถึงการใช้ ชาระหนี ้ของบริษัทฯ และ/หรื อใช้ เพื่อขยายกิจการในด้ านต่างๆ
เช่นใช้ เป็ นค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการซื ้อสินทรัพย์ หรื อรายการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร อันจะช่วย
เสริมสร้ างรายได้ และผลกาไรให้ กบั บริษัทในอนาคต ทังนี
้ ้ หากผลการดาเนินงานของบริษัทดีขึ ้น ผู้ถือหุ้นจะได้ รับ
ประโยชน์ผ่านจากการได้ รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ การนาเงินไปลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจในโครงการใดๆ บริษัทจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์รายการได้ มาและจาหน่ายซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ต่อไป
4.2 ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทสามารถนาเงินที่ได้ รับจากการเพิม่ ทุนไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
ธุรกิจโดยการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญบางส่วนในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัดจากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
จานวน 73,826 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 92.2825 ของหุ้นที่ชาระแล้ วเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วย
เสริมสร้ างรายได้ และผลกาไรให้ กบั บริษัทในอนาคต
4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
ความเพียงพอของแหล่ งเงินทุน
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี ้มีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจาก
1) การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เป็ นการซื ้อหุ้นสามัญบางส่วนในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัดจากจานวน
73,826 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 92.2825 ของหุ้นทีช่ าระแล้ วของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด จะทาให้
บริษัทรับรู้รายได้ ของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัดได้ ทนั ทีภายหลังจากการเข้ าทารายการฯ สาเร็จ
2) บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด มีอตั รากาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรสุทธิในอดีตสูงกว่าบริษัท ดังนัน้ หาก
ธุรกิจของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัดดาเนินการภายใต้ สภาวะปกติโดยไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงหรื อมี
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ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญภายหลังการเข้ าทารายการจะทาให้ บริษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรสุทธิ
เพิ่มสูงขึ ้น
3) บริษัทจะได้ รับผลประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) โดยบริษัทและบริษัท เคส
เซล (ประเทศไทย) จากัดสามารถใช้ ศนู ย์บริการทางวิศกรรม (Workshop) เครื่ องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน
เพื่อให้ ครอบคลุมการบริการแก่ลกู ค้ าทังก่
้ อนและหลังการขาย นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ ทรัพยากรบุคคล โดย
การแบ่งปั นบุคคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ ระบบขนส่ง และการจัดซื ้อจัดจ้ างร่วมกัน เพื่อเป็ นการลด
ต้ นทุนในการดาเนินธุรกิจ
4) บริษัทและบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัดจะช่วยเพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์และการให้ บริการแก่
ลูกค้ าซึง่ กันและกัน
5) การเข้ าลงทุนในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัดน่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้น มูลค่าค่าตลาดและอัตรา
ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัดเป็ น
บริษัทที่มีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่ในอดีต
6) หากการเข้ าลงทุนในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด ไม่ได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ
จะนาเงินเพิม่ ทุนดังกล่าว ใช้ เป็ นเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรื อ เพื่อใช้ ในการชาระหนี ้ของบริษัทฯ
และ/หรื อใช้ เพื่อขยายกิจการในด้ านต่างๆ เช่นใช้ เป็ นค่าตอบแทนในการเข้ าทารายการซื ้อสินทรัพย์ หรื อ
รายการอื่นใดทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อช่วยเสริมสร้ างรายได้ และผลกาไรให้ กบั บริษัทในอนาคต ทังนี
้ ้
หากผลการดาเนินงานของบริษัทดีขึ ้น ผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ผา่ นจากการได้ รับเงินปั นผลของบริษัทตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ การนาเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในโครงการใดๆ บริษัทจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์รายการได้ มาและจาหน่ายซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อไป
4.4 ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมให้ บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่ดีขึ ้นและมีเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ และสามารถปรับสัดส่วนเงินเพิ่มทุนโดยใช้ กาไรสะสมของบริษัทเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
และเสถียรภาพ การเงิน และเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้ างทุนของบริษัทและเพื่อขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้ างรายได้ และผลกาไรให้ กบั บริษัทในอนาคต
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทาให้ บริษัทได้ รับเงินจาก
การเพิม่ ทุน
ซึง่ ช่วยให้ บริษัทสามารถนาเงินจานวนดังกล่าวมาใช้ หมุนเวียนในการลงทุนเพือ่ ขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจซึง่ รวมถึงการใช้ ชาระหนี ้ของบริษัทฯ และ/หรื อใช้ เพือ่ ขยายกิจการในด้ านต่างๆ เช่นใช้ เป็ นค่าตอบแทน
ในการเข้ าทารายการซื ้อสินทรัพย์หรื อรายการอื่นใดทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรอันจะช่วยเสริมสร้ างรายได้ และผล
กาไรให้ กบั บริษัทในอนาคต ทังนี
้ ้ หากผลการดาเนินงานของบริษทั ดีขึ ้น ผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ผ่านจากการได้ รับ
เงินปั นผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
หน้ าที่ 7 ของจานวน 8 หน้ า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
_____________________________________________________________________________________________________
5. คารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถื อหุ้นสามารถฟ้องเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทฯ คนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนั ้ เป็ นเหตุให้ กรรมการบริษทั ฯ หรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทฯ นันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้
ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม)

หน้ าที่ 8 ของจานวน 8 หน้ า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
________________________________________________________________________
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามอีสต์ โซลูช่ นั จากัด (มหาชน)
วันที่ 6 มีนาคม 2564
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2564 วันที่ 6 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา
11.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 120,000,000 บาท เป็ น 312,000,000 บาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท รวม 192,000,000 ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จานวนหุ้น
384,000,000
-

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
0.50
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่ วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ้
(เดิม : ใหม่ ) (บาทต่ อหุ้น) และชาระเงินค่ าหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ
ไม่เกิน
10:1
เพื่อรองรับการ
เงินปั นผล ณ วัน
24,000,000
จ่ายเงินปั นผล
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้น
ที่มีสิทธิได้ รับเงินปั น
ผล (Record Date)
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ไม่เกิน
2:3
0.50
กรรมการผู้มีอานาจ
ตามโครงการออกและ 360,000,000
ลงนามผูกพันบริษัท
เสนอขายหุ้นสามัญ
หุ้น
หรื อบุคคลที่กรรมการ
เพิ่มทุนของบริษัท
ผู้มีอานาจลงนาม
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ใช้ สิทธิ
ผูกพันบริษัท
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
มอบหมายมีอานาจ
พิจารณากาหนด
รายละเอียดใน
ภายหลัง
หน้ าที่ 1 ของจานวน 6 หน้ า

รวม
(ล้ านบาท)
192,000,000
-

หมายเหตุ
โปรดพิจารณาหมาย
เหตุข้อ 1

โปรดพิจารณาหมาย
เหตุข้อ 2

หมายเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
1. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเป็ นการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 10 หุ้น
สามัญต่อ 1 หุ้นปั นผล หรื อเป็ นจานวนไม่เกิน 24,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นจ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
(คานวณตามจานวนหุ้นที่ออกเสียงและชาระแล้ ว ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564 ซึง่ มีจานวน 240,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท และอนุมตั กิ ารจ่ายปั นผลในรูปของเงินสด
เพื่อให้ ครอบคลุมการชาระภาษีหกั ณ ที่จ่ายของหุ้นปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.0055555556 บาท จานวน 240,000,000
หุ้น เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 1,333,333.34 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทซึง่ มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกาหนดจ่ายปั นผล
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การให้ สิทธิดงั กล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้ องรอการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อออกและ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50
บาท ซึง่ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยการจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณี
ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิและชาระราคาค่า
จองซื ้อหุ้นครบถ้ วนแล้ วทุกราย
โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกิน กว่าสิทธิแต่ละรายนันทุ
้ กรอบ
ไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทังนี
้ ้การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่า สิทธินนให้
ั ้ เป็ นไปตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1)

ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจานวน
มากกว่า หรื อเท่ากับจานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ รับชาระค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามจานวนที่แสดง
ความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงหมดทุ
ั้
กราย

2)

ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจานวนน้ อย
กว่าจานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ั้
2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมา
คูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคานวณจะเท่ากับจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ

หน้ าที่ 2 ของจานวน 6 หน้ า

ที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีทมี่ ีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรร
จะต้ องไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและชาระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว
2.2) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ทู ี่จอง
ซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึง่ ยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันมาคู
้
ณด้ วยจานวนหุ้นที่คงเหลือนัน้
ผลลัพธ์จากการคานวณจะเท่ากับจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณี
ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องไม่เกินจานวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อ และชาระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้บริษั ทจะจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้ อนี ้จนกว่าไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
กรณีการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering นี ้ส่งผลให้ ผ้ จู องซื ้อรายใดถือหุ้น ถึง
หรื อข้ ามจุดที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ผู้จองซื ้อมีหน้ าที่ต้อง
ดาเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ให้ วนั กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right
Offering (Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกาหนดให้ วนั จองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่คือ วันที่
7 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถนุ ายน 2564 รวมทังสิ
้ ้น 5 วันทาการ อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังมี
ความไม่แน่นอน และขึ ้นอยู่กบั การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในการนี ้ ให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการ
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าว ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง)
1) การกาหนด หรื อแก้ ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering
ซึง่ รวมไปถึง
1.1)
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทจี่ ะจัดสรรแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
1.2)
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอ
ขายหุ้น (Record Date)
1.3)
อัตราส่วนการเสนอขายสาหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้น
สามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
1.4)
ราคาเสนอขายและการคานวณราคาเสนอขายสาหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering
1.5)
วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
1.6)
ระยะเวลาการจองซื ้อและการชาระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Right Offering และ
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินการข้ างต้ น

หน้ าที่ 3 ของจานวน 6 หน้ า

2)

การเข้ าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมทังด
้ าเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น

3)

การลงนามในคาขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคาขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรร
หุ้น สามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น รวมทังการจั
้
ดเตรี ยมการและการยื่นคาขออนุญาตและขอผ่อนผัน
รวมถึง เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอานาจหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การจดทะเบี ยนหุ้น
สามัญ ที่ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ มีอานาจ
ดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นสาหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น

4)

การแต่งตั ้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้ เป็ นผู้รับมอบอานาจช่วงในการ ดาเนินการ
ต่างๆ ข้ างต้ น

2.1.1 การดาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นที่จะได้ รับ
การจัดสรรจะต้ องไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อ และชาระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้บริษัทจะจัดสรรหุ้น
ให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้ อนี ้จนกว่าไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
2.2 แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ประเภท
หลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นเดิม
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
หุ้นสามัญ
ใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ หุ้นบุริมสิทธิ
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ประชาชน
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จานวนหุ้น
-

ร้ อยละต่ อ
ทุนชาระแล้ ว1/
-

หมายเหตุ
-

3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 ห้ อง MR 211 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย

กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั ้งแต่วนั ที่................................. จนกว่ า
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็จ
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1

บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน และดาเนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบ

4.2

บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
5.1

เพื่อนาหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไปจัดสรรเป็ นหุ้นปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล จานวน 24,000,000 หุ้น หรื อคิด
เป็ นจ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (คานวณตามจานวนหุ้นที่ออกเสียงและชาระแล้ ว ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564
ซึง่ มีจานวน 240,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท

5.2

เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในครัง้ นี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ เงิน ดังนี ้
วัตถุประสงค์ ในการใช้ เงิน

จานวนเงินทุนที่จะนาไปใช้
โดยประมาณ (บาท)

ระยะเวลาการใช้ เงิน

ใช้ ในการลงทุ น ในการเข้ าท ารายการซื อ้ หุ้ น
สามัญในบริ ษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
และ/หรื อ เพื่อใช้ เป็ นเงินสดหมุนเวียนของบริ ษัท
ฯ และ/หรื อ เพื่อใช้ ในการชาระหนีข้ องบริ ษัทฯ
และ/หรื อใช้ เพื่อขยายกิจการในด้ านต่างๆ เช่น
ใช้ เป็ นค่ าตอบแทนในการเข้ าท ารายการซื อ้
สินทรั พย์ หรื อรายการอื่นใด ที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร

260,000,000

3 เดือน

6. ประโยชน์ ท่บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1

บริษัทจะสามารถปรับสัดส่วนเงินเพิ่มทุนโดยใช้ กาไรสะสมของบริ ษัทเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพ การเงิน และ

6.2

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้ างทุนของบริษัทและมีเงินเพียงพอในการดาเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทใน
อนาคต

7. ประโยชน์ ท่ผี ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

เงินที่ได้ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้ างทางการเงินของบริษัท
นอกจากนี ้
บริษัทยังจะใช้ เงินดังกล่าวในการลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริ มสร้ างรายได้ และผลกาไรให้ กบั
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บริษัทในอนาคต ทังนี
้ ้ หากผลการดาเนินงานของบริษัทดีขึ ้น ผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ผ่านจากการได้ รับเงินปั นผลของบริษัท
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
7.2

นอกจากสิทธิในการได้ รับเงินปั นผล ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิอื่นๆ เช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นเดิม เริ่ม
ตั ้งแต่เมื่อได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ จดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิชย์แล้ ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สยาม
อีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (เอกสารแนบท้ าย 2)
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ขันตอนการด
้
าเนินการ
วัน เดือน ปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2564
6 มีนาคม 2564
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือ
15 มีนาคม 2564
หุ้นครัง้ ที่ 1/2564 และมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564
29 เมษายน 2564
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญ
10 พฤษภาคม 2564
ที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date)
จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2564 มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุน
และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7 - 11 มิถนุ ายน 2564
จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริษัท
พาณิชย์
ได้ รับชาระค่าหุ้นหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right
Offering

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ................................................................... กรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริษัท
(นายเกริก ลีเกษม)
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
หน้ าที่ 6 ของจานวน 6 หน้ า

