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เลขที่   SYNTEC/EX/048/2563 
วนัท่ี   29 มิถนุำยน 2563 
เรื่อง   กำรลงทนุในบรษัิทย่อย (เปลี่ยนแปลงสดัส่วนผูถื้อหุน้และเพ่ิมวตัถปุระสงค/์ ชีแ้จงตำมอกัษรสีแดง) 
เรยีน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่ น จ ำกัด (มหำชน)  (“บริษัท”)   ขอเรียนให้ทรำบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  6/2563  ซึ่งได้ประชุม 
เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุำยน 2563 อนมุตัิกำรจดัตัง้บรษัิทย่อย  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
บรษัิท เดลตำ้ อินฟรำ วนั จ ำกดั ( Delta Infra Co., Ltd.) 
1. ประเภทกิจกำร                    : ใหบ้รกิำร ที่ปรกึษำ จดัซือ้ จดัจำ้ง ติดตัง้ งำนระบบสขุำภิบำล ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และระบบปรบัอำกำศ 
2.   วตัถปุระสงค ์   : ขยำยธรุกิจ ดว้ยกำรลงทนุในธรุกิจที่ด  ำเนินกิจกำรดำ้นงำนระบบภำยในอำคำร/ ผลิตพลงังำนควบคมุ/  
                       จ ำหน่ำยพลงังำนควบคมุ/ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำ/ จ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ 
3. ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดร้บั   :  เงินปันผล 
4. แหล่งท่ีมำของเงินทนุ  :  เงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท  
5. วนัจดทะเบียนจดัตัง้  :  ภำยหลงัจำกกำรไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท  
6. ทนุจดทะเบียน    :  4,000,000 บำท (สี่ลำ้นบำทถว้น)  โดยแบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 40,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท 
7. สดัส่วนกำรถือหุน้    :  บรษัิทถือหุน้ จำกเดิมรอ้ยละ 80.00 เปลี่ยนเป็น รอ้ยละ 90.00 ของทนุจดทะเบียน 
8. กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม  :  นำยสมชำย ศิรเิลิศพำนิช, นำยจิรโมท พหสูตูร และนำยทศพล ธนบญุชยั  
         กรรมกำรสองในสำมลงลำยมือช่ือรว่มกนั    
9. ผูถื้อหุน้ / สัดส่วนกำรลงทุน / ควำมสัมพันธ์กับบริษัท : เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑก์ำรด ำรงสถำนะของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ที่ระบวุ่ำบรษัิทตอ้งไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์ำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุ โดยไม่มีบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ถือหุน้
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ เวน้แต่แสดงใหเ้ห็นไดว่้ำกำร
จัดกำรโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทรว่มดงักล่ำวเป็นไปเพ่ือประโยชนท์ี่ดีที่สดุแลว้ ดงันัน้ จึงขอแจง้เปลี่ยนแปลงสดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษัิท
ย่อยใหม่ ดงันี ้  

ผูถื้อหุน้ สดัสว่นกำรถือหุน้เดิม จ ำนวนหุน้เดิม สดัสว่นกำรถือหุน้ใหม ่   จ ำนวนหุน้ใหม ่ สดัสว่นกำรถือหุน้ใหม ่   จ ำนวนหุน้ใหม ่

1. บมจ. ซินเท็ค คอนสตรคัชั่น 68.00 27,200 80.00 31,999 90.00 35,998 
2. *นำงสวำ่ง                   มั่นคงเจริญ    12.00 4,800 - - - - 
3. นำยกิตติศกัดิ์              จ ำปำทิพยพ์งศ ์ 10.00 4,000 10.00 4,000 - - 
4. นำยทศพล                  ธนบญุชยั  10.00 4,000 10.00 4,000 10.00 4,000 
5. นำงสำวเบญจวรรณ    กลิ่นชัน้  - -  0.00 1  0.00 1 
6. นำยจิรโมท                 พหสูตูร - - - - 0.00 1 
หมำยเหต ุ* เป็นมำรดำของนำยจิรโมท พหสูตูร ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรคัชั่น 

10. ลกัษณะรำยกำร    :  เขำ้ลกัษณะรำยกำรที่เก่ียวขอ้งกนั คือใชก้รรมกำรรว่มกนั 
11. ขนำดรำยกำร   :  เงินลงทนุส่วนของบรษัิทมีมลูค่ำรำยกำร จำกเดิม 3,199,900 บำท เปลี่ยนเป็น 3,599,800 บำท เมื่อค ำนวณตำมเกณฑไ์ดม้ำหรอื

จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน ด้วยวิธีมูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทน มีขนำดรำยกำรเป็นร้อยละ 0.03 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ของสินทรัพย์รวมของบริษัท  
(ไม่เกินรอ้ยละ 15) ตำมงบกำรเงินงวดล่ำสดุ ณ วนัที่ 31มีนำคม 2563 ที่มีมลูค่ำ 10,634,509,000 บำท จึงไม่เขำ้เกณฑก์ำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยส์ิน  

12. กำรด ำเนินกำร     :  คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิรำยกำร และเปิดเผยขอ้มลูต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
จึงเรยีนมำเพ่ือทรำบ                       
 
ขอแสดงควำมนบัถือ  

 
(นำยสมชำย   ศิรเิลิศพำนิช)   
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร    
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