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29 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
เร่ือง สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
  2. สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 2/2559  เม่ือวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมตอินมุตักิารทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้
 

1. การลงทุนในบริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ช่ัน จาํกัด (“APCON”) 
ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559 ได้มีมตอินมุตักิาร

ลงทนุใน APCON เป็นวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แทนบริษัทใน
การเจรจาธุรกิจหรือดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่จะสามารถแจ้งความคืบหน้าของการลงทนุได้ภายในไตรมาส
ท่ี 1 ปี 2559 นัน้ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมตอินมุตักิารเข้าซือ้
หุ้นสามญัของ APCON จํานวน 200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 300 บาท  รวมเป็นเงินจํานวน 60 ล้านบาท คดิ
เป็นสดัสว่นร้อยละ 6.67 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ APCON มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คดิเป็น
ขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ร้อยละ 7.07 ซึง่เป็นคา่มากท่ีสดุตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน โดยมี
รายละเอียดตามสารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ (เอกสารแนบ 1) 
 

2. การเช่าที่ดนิเพื่อใช้เป็นที่ตัง้สาํนักงานกับบริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จาํกัด (“EKH”) 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมตอินมุตักิารทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยทําสญัญาเช่าท่ีดนิเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สํานกังานสาขากรุงเทพฯ จาก EKH ซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท  ระยะเวลา 3 ปี มลูคา่รายการรวม 4,017,600 บาท  คดิเป็นรายการขนาดกลางมลูคา่เกิน
กวา่ 1 ล้านบาทแตไ่ม่เกินกวา่ 20 ล้านบาท  ซึง่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (เอกสารแนบ 2) 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
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29 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
เร่ือง การลงทนุในบริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั (“APCON”) 
 

1. วันที่ทาํรายการ   26 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์ 
ผู้ ซือ้   บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย   ราซา อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลมิิเตด็ (ประเทศสงิคโปร์) 

  ความเก่ียวโยง  ไม่เป็นบคุคลเก่ียวโยงใดๆ 
 

3. ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 
บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัของ APCON จํานวน 200,000 หุ้น  คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.67 ของทนุจด

ทะเบียนชําระแล้วของ APCON มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 300 บาท  รวมเป็นเงินจํานวน 
60 ล้านบาท  โดยซือ้หุ้นสามญัจาก ราซา อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลมิิเตด็ (ประเทศสงิคโปร์) 

เม่ือคํานวณขนาดรายการได้มาของสนิทรัพย์คา่มากท่ีสดุตามเกณฑ์มลูคา่รวมสิง่ตอบแทนตามข้อมลู
ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีขนาดรายการร้อยละ 7.07 ซึง่ไม่เข้าขา่ยรายการได้มาหรือจําหน่าย
ไปของสนิทรัพย์ท่ีมีนยัสําคญั และเม่ือรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมาแล้วมีขนาดรายการรวมร้อย
ละ 8.73 
 

4. การคาํนวณขนาดรายการ 
ขนาดรายการคํานวณตามเกณฑ์รายการได้มาจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์มีดงันี ้

 
 
 

เกณฑ์คํานวณ สตูรคํานวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มลูคา่
สนิทรัพย์ (NTA) 

สดัสว่นท่ีซือ้ 6.67%  x  NTA APCON 
NTA EASON 

3.73% 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ สดัสว่นท่ีซือ้ 6.67%  x  กําไรสทุธิ APCON 
กําไรสทุธิ EASON 

4.85% 

3. เกณฑ์มลูคา่รวม
ของสิง่ตอบแทน 

มลูคา่เงินท่ีจ่าย x 100 
สนิทรัพย์รวม EASON 

7.07% 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ
หลกัทรัพย์ 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือจ่ายคา่สนิทรัพย์ 
จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วของบริษัท 

คํานวณไม่ได้ 



 
เอกสารแนบ 1 

หน้า 2 /4 

 

5. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา 
ประเภท   หุ้นสามญั 
ช่ือบริษัท  บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 
ดําเนินธุรกิจ  ก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ทนุจดทะเบียน  300 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 3 ล้านหุ้น  

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
  วนัท่ีก่อตัง้  19 มีนาคม 2555 
  เลขท่ีนิตบิคุคล  0105555042352 
 

โครงสร้างการถือหุ้น  

ลาํดับที่ ผู้ถือหุ้น 
ก่อนการได้มา หลังการได้มา 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายเพิ่ม  เจียมสําราญ 5,000 0.17 5,000 0.17 
2. นายสธีุร์  ฉยุฉาย 250,000 8.33 250,000 8.33 
3. นายโสภณ  สมยัรัฐ 130,000 4.33 130,000 4.33 
4. นางสมุาลี  คงบํารุง 130,000 4.33 130,000 4.33 
5. นายสเุทพ  สงิห์มณีสกลุชยั 30,000 1.00 30,000 1.00 
6. นายสกัรียา  ชิตวงศ์ 10,000 0.33 10,000 0.33 
7. นายชิตพงษ์  คูอ่รุณ 70,000 2.33 70,000 2.33 
8. นางสาวมณัฑณา  โยธา 450,000 15.00 450,000 15.00 
9. นายสหพล  วิทิตศานต์ 100,000 3.33 100,000 3.33 
10. นายชยัพล  พรมทอง 50,000 1.67 50,000 1.67 
11. นายแดน  รุ่งเรืองผล 100,000 3.33 100,000 3.33 
12. นางสาวพฒัน์ธวณัย์  แสงเนตร 100,000 3.33 100,000 3.33 
13. นางสาวเนตรนพิศ  รุ่งธนเกียรต ิ 150,000 5.00 150,000 5.00 
14. นางพนาวนัท์  ธนะเนตร 10,000 0.33 10,000 0.33 
15. นายพงษ์ดษิฐ  พจนา 100,000 3.33 100,000 3.33 
16. นายบริุม  ชมพพูล 100,000 3.33 100,000 3.33 
17. นายโสมนฏัก์  น้อยสกลุ 15,000 0.50 15,000 0.50 
18. ราซา อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลมิิเตด็ 1,200,000 40.00 1,000,000 33.33 
19. บมจ. อีซึน่ เพ้นท์ - - 200,000 6.67 

 รวม 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 
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กรรมการบริษัท (ไม่เปล่ียนแปลง) 
ลาํดับที่ ก่อนการได้มา หลังการได้มา 

1. นายเพิ่ม  เจียมสําราญ นายเพิ่ม  เจียมสําราญ 
2. นายสธีุร์  ฉยุฉาย นายสธีุร์  ฉยุฉาย 
3. นายสเุทพ  สงิห์มณีสกลุชยั นายสเุทพ  สงิห์มณีสกลุชยั 
4. นายโสภณ  สมยัรัฐ นายโสภณ  สมยัรัฐ 
5. นายสกัรียา  ชิตวงศ์ นายสกัรียา  ชิตวงศ์ 
6. นายชิตพงษ์  คูอ่รุณ นายชิตพงษ์  คูอ่รุณ 
7. นายนิวฒัน์  คีรีวรรณ นายนิวฒัน์  คีรีวรรณ 

 
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ในการเข้าทํารายการซือ้หุ้นสามญัของ APCON ครัง้นี ้  บริษัทชําระคา่ตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดมิ เป็นจํานวนเงิน 60 ล้านบาท 

 
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 หุ้นของ APCON มีมลูคา่ทางบญัชีในอตัราหุ้นละ 117 บาท ซึง่บริษัทตก
ลงซือ้ขายหุ้นของ APCON ในราคาสงูกวา่มลูคา่ทางบญัชี  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงาน
การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคตและการรับจ้างบริหารจดัการโรงไฟฟ้าของ 
APCON  ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รับจากการลงทนุ  ตลอดจนข้อมลูสําคญัอ่ืนประกอบกนัแล้ว  มีความเห็น
วา่การดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ APCON อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและมีศกัยภาพท่ีจะสร้างผลกําไร
ตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้คุ้มคา่กบัการลงทนุ 

  
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิแก่บริษัท 

บริษัทจะได้ธุรกิจท่ีคาดวา่มีศกัยภาพเข้ามา  ซึง่เป็นการเพิ่มขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน
ธุรกิจอ่ืนและจะเป็นการขยายตวัของรายได้ในอนาคต 

 
9. แหล่งที่มาของเงนิทุน 

เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
 

10. เงื่อนไขของการเข้าทาํรายการ 
ไม่มี 
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11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การทํารายการในครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท  เน่ืองจาก APCON เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ซึง่ถือได้วา่
เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและสอดคล้องกบัการเตบิโตในภาคธุรกิจอตุสาหกรรมของประเทศ  หากผลประกอบการ
ของ APCON มีแนวโน้มท่ีดีตามท่ีคาดการณ์ไว้  จะเป็นสว่นช่วยสง่เสริมผลประกอบการของบริษัทให้ดียิง่ขึน้ 
 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไม่มีความเห็นตา่งจากคณะกรรมการบริษัท 

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
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29 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
เร่ือง สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ประเภทการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
 

1. วนัท่ีเกิดรายการ    1 พฤษภาคม 2559 
 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง    ผู้ เช่า : บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ให้เชา่ : บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั (บคุคลเก่ียวโยง) 

  
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทเช่าท่ีดินเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สาํนกังาน (สาขากรุงเทพฯ) เลขท่ี 312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทร
เกษม  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  พืน้ท่ีใช้สอย 465 ตารางวา  ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี (1 พฤษภาคม 2559 – 
30 เมษายน 2562) โดยผู้ เช่ามีสทิธิตอ่อายสุญัญาได้คราวละ 3 ปี  อตัราค่าเช่าตารางวาละ 240 บาทตอ่เดือน 
(รวมคา่บริการสว่นกลาง) ซึง่ได้มีการเปรียบเทียบคา่เช่าบริเวณข้างเคียงแล้วซึง่ประเมินโดย บริษัท จีพีวี โกลบอล 
พร็อพเพอร์ตี ้แวลเูอชัน่ จํากดั (ผู้ประเมินอิสระซึง่อยู่ในรายช่ือบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกัท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ท่ีประเมินไว้เม่ือวนัท่ี  25 กมุภาพนัธ์ 2559    มีกําหนด
ชําระคา่เชา่ภายในวนัท่ี 5 ของเดือน  
 

4. มลูคา่รวมของรายการ 
มลูคา่ของคา่เชา่รวมตลอดระยะเวลา 3 ปี เป็นจํานวนเงิน 4,017,600 บาท การเข้าทํารายการครัง้นีเ้ป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   ซึง่เป็นรายการเกี่ยวโยงขนาดกลางมีมลูค่ามากกวา่ 
1 ล้านบาทแตไ่ม่เกิน 20 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 0.03 แตไ่ม่เกินร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ
บริษัท (NTA) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมี NTA มลูคา่ 629.86 ล้านบาท  ซึง่มลูค่ารายการคิดเป็นร้อยละ 
0.63 ของ NTA จงึต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

5. รายละเอียดของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท จํานวน 128,300,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 44.88 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  และผู้ ถือหุ้นกลุม่เอกแสงกลุเป็นผู้ ถือหุ้นและเป็นกรรมการใน
บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั คิดเป็นร้อยละ 100  ซึง่เป็นบคุคลเก่ียวโยงหรือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องและมีกรรมการ
บริษัทร่วมกนั ได้แก่ 

1) นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
2) นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 
3) นายสนิท  เอกแสงกลุ 
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4) นายวิชยั  เอกแสงกลุ 
5) นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ 

 
6. กรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย 

บริษัทได้ดําเนินการให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียไม่ให้เข้าร่วมประชมุและไม่มีสิทธิออกเสยีงลงมติในท่ีประชมุใน
วาระพิจารณาอนมุตักิารเข้าทํารายการเก่ียวโยงกนันี ้
 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการมีควมสมเหตสุมผลและมีอตัราเชา่ในราคาตลาดซึง่เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัท  จงึมีมติเห็นชอบให้เข้าทํารายการดงักลา่ว 

 
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท 

ไม่มี 




