สารสนเทศการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) (HTECH)
ชื่อบริ ษทั

Master Carbide Tools Company d/b/a Mastertech Diamond Products Company
(หรื อ ชื่อย่อ “MDP”)

วันที่ทำรำยกำร

ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (อยูใ่ นระหว่ำงกำรยืนยันวันที่ทำรำยกำร)

คู่สญ
ั ญำ

Mr. Thomas Frakes และ Mrs. Cynthia Frakes บุคคลทั้งสองเป็ นนักธุรกิจชำว
อเมริ กนั และเป็ นผูก้ ่อตั้งบริ ษทั MDP ซึ่งดำเนินกิจกำรผลิตและจำหน่ำย PCD
และ PCBN Cutting Tools อยูใ่ นรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
Mr. Thomas Frakes เป็ นผูท้ ี่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับ PCD/PCBN Cutting
Tools เป็ นอย่ำงดี โดยเฉพำะในกำรผลิตชิ้นส่วนเครื่ องบิน และมีประสบกำรณ์
กว่ำ 40 ปี ในสำยงำนที่เกี่ยวข้อง ปั จจุบนั Mr. Frakes ดำรงตำแหน่งประธำน
บริ ษทั MDP
ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั จดทะเบียน: ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั HTECH

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั

MDP ดำเนินธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิต จัดจำหน่ำย และให้บริ กำรหลังกำรขำยสิ นค้ำ
ประเภทเครื่ องมือตัดเฉื อนโลหะ ประเภท PCD และ PCBN โดยมีกลุ่มลูกค้ำอยู่
ในอุตสำหกรรมผูผ้ ลิตชิ้นส่วนส่วนยำนยนต์ และชิ้นส่วนเครื่ องบิน อุตสำหกรรม
น้ ำมันและก๊ำซ รวมไปถึงอุตสำหกรรมหนักในประเทศสหรัฐอเมริ กำ และ
ประเทศใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ของกำรลงทุน

1. เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรผลิต และควำมคล่องตัวในกำรจำหน่ำยสิ นค้ำไปยัง
ลูกค้ำประเทศสหรัฐอเมริ กำ และประเทศใกล้เคียง
2. เพื่อขยำยช่องทำงกำรตลำดในทวีปอเมริ กำให้กว้ำงขึ้น และสร้ำงโอกำสทำ
รำยได้ให้บริ ษทั เพิ่มขึ้นในระยะยำว
3. เพื่อเข้ำถึงเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริ ษทั มีควำมได้เปรี ยบใน
กำรพัฒนำสิ นค้ำของบริ ษทั ในอนำคต

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรำยกำร

HTECH ซื้อหุน้ สำมัญของ MDP จำก Mr. Thomas Frakes และ Mrs. Cynthia
Frakes ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของบริ ษทั MDP ด้วยมูลค่ำ 5.28 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ
หรื อประมำณ 158.28 ล้ำนบำท ซึ่งจะทำให้ Mr. Thomas และ Mrs. Cynthia
Frakes มีหุน้ คงเหลือใน MDP ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยมีเงื่อนไขกำรชำระเงิน
ร้อยละ 60 ของรำคำซื้อ ณ วันที่ทำรำยกำร และส่วนที่เหลือร้อยละ 40 ภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกวันที่ทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์

กำรลงทุนในหุน้ สำมัญของ MDP ในครั้งนี้ คำนวณขนำดของรำยกำรได้มำซึ่ง
สิ นทรัพย์ ตำมเกณฑ์มูลค่ำสิ่ งตอบแทนรวม เปรี ยบเทียบกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (งบกำรเงินงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562) ได้
เท่ำกับร้อยละ 9.80 (บริ ษทั ไม่มีรำยกำรลงทุนในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำ)

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำรลงทุน

- เงินกูย้ มื จำกธนำคำร วงเงิน 75 ล้ำนบำท
- Standby Letter of Credit วงเงิน 2.112 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ เพื่อค้ ำประกันกำร
ชำระงวดสุดท้ำย (40%) เป็ นเวลำ 1 ปี
- เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ บริ ษทั

1. HTECH ถือหุน้ ร้อยละ 80
2. Mr. Thomas และ Mrs. Cynthia Frakes ถือหุน้ ร้อยละ 20

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมบริ ษทั

1. นำยพีท ริ มชลำ
2. นำยคริ สต์ ริ มชลำ
3. Mr. Thomas Frakes (ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนบริ ษทั ต่อเป็ นเวลำ 2 ปี
หลังจำกในช่วงเปลี่ยนผ่ำนกำรบริ หำรงำน)
นำยพีท ริ มชลำ หรื อ นำยคริ สต์ ริ มชลำ กรรมกำรท่ำนใดท่ำนหนึ่งลงนำมร่ วมกับ
Mr. Thomas Frakes และประทับตรำบริ ษทั

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยช่องทำงจัดจำหน่ำยสิ นค้ำ รวมถึงกำรพัฒนำกำร
บริ กำรสำหรับฐำนลูกค้ำเดิมให้ดียงิ่ ขึ้น และสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้ำ
ด้วยกำรยกระดับจำกบริ ษทั ตัวแทนจำหน่ำย เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ
2. สร้ำงโอกำสในกำรขยำยกำลังกำรผลิต เพื่อลดเวลำในกำรจัดส่งสิ นค้ำ และ
เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรให้บริ กำรลูกค้ำในอนำคต
3. เนื่องจำกประเทศสหรัฐอเมริ กำเป็ นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ โดยเฉพำะในด้ำนวิศวกรรมและวัสดุ บริ ษทั จึงมีควำมได้เปรี ยบในกำร
เข้ำถึงข้อมูลและเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆ เพื่อพัฒนำสิ นค้ำของบริ ษทั และ
จะก่อให้เกิดรำยได้เพิ่มขึ้นในอนำคต
4. ผลตอบแทนจำกเงินปั นผล

เงื่อนไขกำรเข้ำทำรำยกำร

ไม่มี

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั

คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นว่ำกำรลงทุนในบริ ษทั MDP จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26
กุมภำพันธ์ 2563 จึงมีมติอนุมตั ิกำรเข้ำลงทุนดังกล่ำว

ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบและ/หรื อ ไม่มี
กรรมกำรบริ ษทั ที่แตกต่ำงจำกควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบริ ษทั

