
สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี ่จ ากดั (มหาชน) (HTECH) 

ช่ือบริษทั Master Carbide Tools Company d/b/a Mastertech Diamond Products Company 
(หรือ ช่ือยอ่ “MDP”) 

วนัท่ีท ำรำยกำร ภำยในวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (อยูใ่นระหวำ่งกำรยนืยนัวนัท่ีท ำรำยกำร)  

คู่สญัญำ Mr. Thomas Frakes และ Mrs. Cynthia Frakes บุคคลทั้งสองเป็นนกัธุรกิจชำว
อเมริกนั และเป็นผูก่้อตั้งบริษทั MDP ซ่ึงด ำเนินกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย PCD 
และ PCBN Cutting Tools อยูใ่นรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

Mr. Thomas Frakes เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเก่ียวกบั PCD/PCBN Cutting 
Tools เป็นอยำ่งดี โดยเฉพำะในกำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองบิน และมีประสบกำรณ์
กวำ่ 40 ปีในสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจุบนั Mr. Frakes ด ำรงต ำแหน่งประธำน
บริษทั MDP  

ควำมสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน: ไม่มีควำมสมัพนัธ์กบั HTECH 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทั MDP ด ำเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิต จดัจ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรหลงักำรขำยสินคำ้
ประเภทเคร่ืองมือตดัเฉือนโลหะ ประเภท PCD และ PCBN โดยมีกลุ่มลูกคำ้อยู่
ในอุตสำหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนส่วนยำนยนต ์และช้ินส่วนเคร่ืองบิน อุตสำหกรรม
น ้ ำมนัและก๊ำซ รวมไปถึงอุตสำหกรรมหนกัในประเทศสหรัฐอเมริกำ และ
ประเทศใกลเ้คียง 

วตัถุประสงคข์องกำรลงทุน 1. เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพในกำรผลิต และควำมคล่องตวัในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ไปยงั
ลูกคำ้ประเทศสหรัฐอเมริกำ และประเทศใกลเ้คียง  

2. เพ่ือขยำยช่องทำงกำรตลำดในทวปีอเมริกำใหก้วำ้งข้ึน และสร้ำงโอกำสท ำ
รำยไดใ้หบ้ริษทัเพ่ิมข้ึนในระยะยำว 

3. เพ่ือเขำ้ถึงเทคโนโลยกีำรผลิตใหม่ๆ ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมีควำมไดเ้ปรียบใน
กำรพฒันำสินคำ้ของบริษทัในอนำคต 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรำยกำร HTECH ซ้ือหุน้สำมญัของ MDP จำก Mr. Thomas Frakes และ Mrs. Cynthia 
Frakes ในสดัส่วนร้อยละ 80 ของบริษทั MDP ดว้ยมูลค่ำ 5.28 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 
หรือประมำณ 158.28 ลำ้นบำท ซ่ึงจะท ำให ้Mr. Thomas และ Mrs. Cynthia 
Frakes มีหุน้คงเหลือใน MDP ในสดัส่วนร้อยละ 20 โดยมีเง่ือนไขกำรช ำระเงิน
ร้อยละ 60 ของรำคำซ้ือ ณ วนัท่ีท ำรำยกำร และส่วนท่ีเหลือร้อยละ 40 ภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปีหลงัจำกวนัท่ีท ำรำยกำร 

ขนำดของรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์ กำรลงทุนในหุน้สำมญัของ MDP ในคร้ังน้ี ค  ำนวณขนำดของรำยกำรไดม้ำซ่ึง
สินทรัพย ์ตำมเกณฑมู์ลค่ำส่ิงตอบแทนรวม เปรียบเทียบกบัมูลค่ำของสินทรัพย์
ของบริษทั และบริษทัยอ่ย (งบกำรเงินงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) ได้
เท่ำกบัร้อยละ 9.80 (บริษทัไม่มีรำยกำรลงทุนในช่วง 6 เดือนก่อนหนำ้) 



แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นกำรลงทุน - เงินกูย้มืจำกธนำคำร วงเงิน 75 ลำ้นบำท 
- Standby Letter of Credit วงเงิน 2.112 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อค ้ำประกนักำร

ช ำระงวดสุดทำ้ย (40%) เป็นเวลำ 1 ปี  
- เงินทุนหมนุเวยีนของบริษทั 

โครงสร้ำงกำรถือหุน้บริษทั 1. HTECH ถือหุน้ร้อยละ 80 
2. Mr. Thomas และ Mrs. Cynthia Frakes ถือหุน้ร้อยละ 20 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมบริษทั 1. นำยพีท ริมชลำ 
2. นำยคริสต ์ริมชลำ 
3. Mr. Thomas Frakes (ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนบริษทัต่อเป็นเวลำ 2 ปี

หลงัจำกในช่วงเปล่ียนผำ่นกำรบริหำรงำน) 

นำยพีท ริมชลำ หรือ นำยคริสต ์ริมชลำ กรรมกำรท่ำนใดท่ำนหน่ึงลงนำมร่วมกบั 
Mr. Thomas Frakes และประทบัตรำบริษทั 

ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 1. รำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจำกกำรขยำยช่องทำงจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ รวมถึงกำรพฒันำกำร
บริกำรส ำหรับฐำนลูกคำ้เดิมใหดี้ยิง่ข้ึน และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคำ้
ดว้ยกำรยกระดบัจำกบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นบริษทัผูผ้ลิตสินคำ้  

2. สร้ำงโอกำสในกำรขยำยก ำลงักำรผลิต เพ่ือลดเวลำในกำรจดัส่งสินคำ้ และ
เพ่ิมควำมคล่องตวัในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ในอนำคต 

3. เน่ืองจำกประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นแหล่งก ำเนิดนวตักรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ โดยเฉพำะในดำ้นวศิวกรรมและวสัดุ บริษทัจึงมีควำมไดเ้ปรียบในกำร
เขำ้ถึงขอ้มูลและเทคโนโลยกีำรผลิตใหม่ๆ เพื่อพฒันำสินคำ้ของบริษทั และ
จะก่อใหเ้กิดรำยไดเ้พ่ิมข้ึนในอนำคต 

4. ผลตอบแทนจำกเงินปันผล 

เง่ือนไขกำรเขำ้ท ำรำยกำร ไม่มี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นวำ่กำรลงทุนในบริษทั MDP จะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อบริษทั ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 
กมุภำพนัธ์ 2563 จึงมีมติอนุมติักำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำว 

ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือ
กรรมกำรบริษทัท่ีแตกต่ำงจำกควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษทั 

ไม่มี 

 


