เลขที่ SYNTEC/EX/048/2563
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2563
เรือ่ ง กำรลงทุนในบริษัทย่อย (เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผูถ้ ือหุน้ ชีแ้ จงตำมอักษรสีแดง)
เรียน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทรำบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 ซึง่ ได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2563 อนุมตั ิกำรจัดตัง้ บริษัทย่อย โดยมีรำยละเอียดดังนีบ้ ริษัท เดลต้ำ อินฟรำ วัน จำกัด ( Delta Infra Co., Ltd.)
1. ประเภทกิจกำร
: ให้บริกำร ทีป่ รึกษำ จัดซือ้ จัดจ้ำง ติดตัง้ งำนระบบสุขำภิบำล ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และระบบปรับอำกำศ
2. วัตถุประสงค์
: ขยำยธุรกิจ ด้วยกำรลงทุนในธุรกิจทีด่ ำเนินกิจกำรด้ำนงำนระบบภำยในอำคำร
3. ผลตอบแทนทีค่ ำดว่ำจะได้รบั
: เงินปันผล
4. แหล่งทีม่ ำของเงินทุน
: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
5. วันจดทะเบียนจัดตัง้
: ภำยหลังจำกกำรได้รบั อนุมตั ิจำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท
6. ทุนจดทะเบียน
: 4,000,000 บำท (สี่ลำ้ นบำทถ้วน) โดยแบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 40,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท
7. สัดส่วนกำรถือหุน้
: บริษัทถือหุน้ จำกเดิมร้อยละ 68 เปลี่ยนเป็ น ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน
8. กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
: นำยสมชำย ศิริเลิศพำนิช, นำยจิรโมท พหูสตู ร และนำยทศพล ธนบุญชัย
กรรมกำรสองในสำมลงลำยมือชือ่ ร่วมกัน
9. ผู้ถื อหุน้ / สัดส่วนกำรลงทุน / ควำมสัมพันธ์กับ บริษั ท : เพื่อให้เป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์กำรดำรงสถำนะของบริษั ท จดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีร่ ะบุวำ่ บริษัทต้องไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน โดยไม่มีบคุ คล
ที่อำจมีควำมขัดแย้งถือหุน้ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมนัน้ เว้นแต่แสดงให้เห็นได้วำ่ กำรจัดกำรโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดัง กล่ำวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ แล้ว ดังนัน้ จึง
ขอแจ้งเปลีย่ นแปลงสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัทย่อยใหม่ ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้
สัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม
จำนวนหุน้ เดิม
สัดส่วนกำรถือหุน้ ใหม่
จำนวนหุน้ ใหม่
1. บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
68.00
27,200
80.00
31,999
2. *นำงสว่ำง
มั่นคงเจริญ
12.00
4,800
3. นำยกิตติศกั ดิ์
จำปำทิพย์พงศ์
10.00
4,000
10.00
4,000
4. นำยทศพล
ธนบุญชัย
10.00
4,000
10.00
4,000
5. นำงสำวเบญจวรรณ กลิ่นชัน้
0.00
1
หมำยเหตุ * เป็ นมำรดำของนำยจิรโมท พหูสตู ร ตำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผูจ้ ัดกำร และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ของ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

10. ลักษณะรำยกำร : เข้ำลักษณะรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน คือใช้กรรมกำรร่วมกัน
11. ขนำดรำยกำร : เงินลงทุนส่วนของบริษัทมีมลู ค่ำรำยกำร จำกเดิม 2,720,000 บำท เปลี่ยนเป็ น 3,199,900 บำท เมื่อคำนวณตำมเกณฑ์
ได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สิน ด้วยวิธีมลู ค่ำรวมของสิ่งตอบแทน มีขนำดรำยกำรเป็ นร้อยละ 0.03 (ไม่เปลีย่ นแปลง) ของสินทรัพย์รวมของ
บริษัท (ไม่เกินร้อยละ 15) ตำมงบกำรเงินงวดล่ำสุด ณ วันที่ 31มีนำคม 2563 ทีม่ ีมลู ค่ำ 10,634,509,000 บำท จึงไม่เข้ำเกณฑ์กำรได้มำหรือ
จำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สิน
12. กำรดำเนินกำร : คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำร และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยสมชำย ศิรเิ ลิศพำนิช)
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ผูป้ ระสำนงำน น.ส.รัฐปวีร ์ ลำภนำน ตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท // อีเมล์ rattapaweel@synteccon.com // โทร. 0-2711-7423
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