29 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง
เรี ยน

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
2. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
1. การลงทุนในบริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ช่ ัน จํากัด (“APCON”)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั กิ าร
ลงทุนใน APCON เป็ นวงเงินไม่เกิน 60 ล้ านบาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้แทนบริ ษัทใน
การเจรจาธุรกิจหรื อดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะสามารถแจ้ งความคืบหน้ าของการลงทุนได้ ภายในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2559 นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารเข้ าซื ้อ
หุ้นสามัญของ APCON จํานวน 200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 300 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 60 ล้ านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของ APCON มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ น
ขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ร้อยละ 7.07 ซึง่ เป็ นค่ามากที่สดุ ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน โดยมี
รายละเอียดตามสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ (เอกสารแนบ 1)
2. การเช่ าที่ดนิ เพื่อใช้ เป็ นที่ตงั ้ สํานักงานกับบริษัท เอกแสง โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“EKH”)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยทําสัญญาเช่าที่ดนิ เพื่อใช้ เป็ นที่ตั้งสํานักงานสาขากรุงเทพฯ จาก EKH ซึง่ เป็ นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริ ษัท ระยะเวลา 3 ปี มูลค่ารายการรวม 4,017,600 บาท คิดเป็ นรายการขนาดกลางมูลค่าเกิน
กว่า 1 ล้ านบาทแต่ไม่เกินกว่า 20 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เอกสารแนบ 2)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายณัฐพล เอกแสงกุล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
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29 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง

การลงทุนในบริ ษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด (“APCON”)

1. วันที่ทาํ รายการ

26 กุมภาพันธ์ 2559

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์
ผู้ซื ้อ
บริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ขาย
ราซา อินเวสเม้ นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ประเทศสิงคโปร์ )
ความเกี่ยวโยง
ไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงใดๆ
3. ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดรายการ
บริ ษัทเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ APCON จํานวน 200,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.67 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ วของ APCON มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 300 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน
60 ล้ านบาท โดยซื ้อหุ้นสามัญจาก ราซา อินเวสเม้ นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ประเทศสิงคโปร์ )
เมื่อคํานวณขนาดรายการได้ มาของสินทรัพย์คา่ มากที่สดุ ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิง่ ตอบแทนตามข้ อมูล
ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีขนาดรายการร้ อยละ 7.07 ซึง่ ไม่เข้ าข่ายรายการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปของสินทรัพย์ที่มีนยั สําคัญ และเมื่อรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมาแล้ วมีขนาดรายการรวมร้ อย
ละ 8.73
4. การคํานวณขนาดรายการ
ขนาดรายการคํานวณตามเกณฑ์รายการได้ มาจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์มีดงั นี ้
เกณฑ์คํานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่า
สินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของ
หลักทรัพย์

สูตรคํานวณ
สัดส่วนที่ซื ้อ 6.67% x NTA APCON
NTA EASON
สัดส่วนที่ซื ้อ 6.67% x กําไรสุทธิ APCON
กําไรสุทธิ EASON
มูลค่าเงินที่จ่าย x 100
สินทรัพย์รวม EASON
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อจ่ายค่าสินทรัพย์
จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วของบริ ษัท

ขนาดรายการ
3.73%
4.85%
7.07%
คํานวณไม่ได้
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5. รายละเอียดของทรั พย์ สินที่ได้ มา
ประเภท
หุ้นสามัญ
ชื่อบริ ษัท
บริ ษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด
ดําเนินธุรกิจ
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าให้ กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทุนจดทะเบียน
300 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 3 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
วันที่ก่อตั้ง
19 มีนาคม 2555
เลขที่นิตบิ คุ คล
0105555042352
โครงสร้ างการถือหุ้น
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ก่ อนการได้ มา
หลังการได้ มา
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
นายเพิ่ม เจียมสําราญ
5,000
0.17
5,000
0.17
นายสุธีร์ ฉุยฉาย
250,000
8.33
250,000
8.33
นายโสภณ สมัยรัฐ
130,000
4.33
130,000
4.33
นางสุมาลี คงบํารุง
130,000
4.33
130,000
4.33
นายสุเทพ สิงห์มณีสกุลชัย
30,000
1.00
30,000
1.00
นายสักรี ยา ชิตวงศ์
10,000
0.33
10,000
0.33
นายชิตพงษ์ คูอ่ รุณ
70,000
2.33
70,000
2.33
นางสาวมัณฑณา โยธา
450,000
15.00
450,000
15.00
นายสหพล วิทติ ศานต์
100,000
3.33
100,000
3.33
นายชัยพล พรมทอง
50,000
1.67
50,000
1.67
นายแดน รุ่งเรื องผล
100,000
3.33
100,000
3.33
นางสาวพัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร
100,000
3.33
100,000
3.33
นางสาวเนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ
150,000
5.00
150,000
5.00
นางพนาวันท์ ธนะเนตร
10,000
0.33
10,000
0.33
นายพงษ์ ดษิ ฐ พจนา
100,000
3.33
100,000
3.33
นายบุริม ชมพูพล
100,000
3.33
100,000
3.33
นายโสมนัฏก์ น้ อยสกุล
15,000
0.50
15,000
0.50
ราซา อินเวสเม้ นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด
1,200,000
40.00 1,000,000
33.33
บมจ. อีซนึ่ เพ้ นท์
200,000
6.67
รวม
3,000,000
100.00 3,000,000
100.00
ผู้ถือหุ้น
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กรรมการบริ ษัท (ไม่เปลี่ยนแปลง)
ก่ อนการได้ มา
ลําดับที่
1.
นายเพิ่ม เจียมสําราญ
2.
นายสุธีร์ ฉุยฉาย
3.
นายสุเทพ สิงห์มณีสกุลชัย
4.
นายโสภณ สมัยรัฐ
5.
นายสักรี ยา ชิตวงศ์
6.
นายชิตพงษ์ คูอ่ รุณ
7.
นายนิวฒ
ั น์ คีรีวรรณ

หลังการได้ มา
นายเพิ่ม เจียมสําราญ
นายสุธีร์ ฉุยฉาย
นายสุเทพ สิงห์มณีสกุลชัย
นายโสภณ สมัยรัฐ
นายสักรี ยา ชิตวงศ์
นายชิตพงษ์ คูอ่ รุณ
นายนิวฒ
ั น์ คีรีวรรณ

6. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
ในการเข้ าทํารายการซื ้อหุ้นสามัญของ APCON ครั้งนี ้ บริษัทชําระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม เป็ นจํานวนเงิน 60 ล้ านบาท
7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หุ้นของ APCON มีมลู ค่าทางบัญชีในอัตราหุ้นละ 117 บาท ซึง่ บริ ษัทตก
ลงซื ้อขายหุ้นของ APCON ในราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายงาน
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าในอนาคตและการรับจ้ างบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าของ
APCON ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน ตลอดจนข้ อมูลสําคัญอื่นประกอบกันแล้ ว มีความเห็น
ว่าการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ APCON อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจและมีศกั ยภาพที่จะสร้ างผลกําไร
ตอบแทนให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นได้ ค้ มุ ค่ากับการลงทุน
8. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดแก่ บริษัท
บริ ษัทจะได้ ธุรกิจที่คาดว่ามีศกั ยภาพเข้ ามา
ธุรกิจอื่นและจะเป็ นการขยายตัวของรายได้ ในอนาคต

ซึง่ เป็ นการเพิ่มขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทใน

9. แหล่ งที่มาของเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
10. เงื่อนไขของการเข้ าทํารายการ
ไม่มี

หน้ า 3 /4

เอกสารแนบ 1

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าการทํารายการในครั้งนี ้เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท เนื่องจาก APCON เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจก่อสร้ างโรงไฟฟ้าให้ กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึง่ ถือได้ วา่
เป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพและสอดคล้ องกับการเติบโตในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ หากผลประกอบการ
ของ APCON มีแนวโน้ มที่ดีตามที่คาดการณ์ไว้ จะเป็ นส่วนช่วยส่งเสริ มผลประกอบการของบริ ษัทให้ ดียงิ่ ขึ ้น
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริ ษัท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายณัฐพล เอกแสงกุล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
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29 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
1. วันที่เกิดรายการ

1 พฤษภาคม 2559

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้ อง

ผู้เช่า : บริษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ เช่า : บริษัท เอกแสง โฮลดิ ้งส์ จํากัด (บุคคลเกี่ยวโยง)

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงาน (สาขากรุงเทพฯ) เลขที่ 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร พื ้นที่ใช้ สอย 465 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (1 พฤษภาคม 2559 –
30 เมษายน 2562) โดยผู้เช่ามีสทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาได้ คราวละ 3 ปี อัตราค่าเช่าตารางวาละ 240 บาทต่อเดือน
(รวมค่าบริการส่วนกลาง) ซึง่ ได้ มีการเปรี ยบเทียบค่าเช่าบริ เวณข้ างเคียงแล้ วซึง่ ประเมินโดย บริษัท จีพีวี โกลบอล
พร็อพเพอร์ ตี ้ แวลูเอชัน่ จํากัด (ผู้ประเมินอิสระซึง่ อยู่ในรายชื่อบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ที่ประเมินไว้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีกําหนด
ชําระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของเดือน
4. มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่าของค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลา 3 ปี เป็ นจํานวนเงิน 4,017,600 บาท การเข้ าทํารายการครัง้ นี ้เป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นรายการเกี่ยวโยงขนาดกลางมีมลู ค่ามากกว่า
1 ล้ านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริษัท (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมี NTA มูลค่า 629.86 ล้ านบาท ซึง่ มูลค่ารายการคิดเป็ นร้ อยละ
0.63 ของ NTA จึงต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท เอกแสง โฮลดิ ้งส์ จํากัด เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท จํานวน 128,300,000 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 44.88 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว และผู้ถือหุ้นกลุม่ เอกแสงกุลเป็ นผู้ถือหุ้นและเป็ นกรรมการใน
บริษัท เอกแสง โฮลดิ ้งส์ จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 100 ซึง่ เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงหรื อเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องและมีกรรมการ
บริษัทร่วมกัน ได้ แก่
1) นายสนัน่ เอกแสงกุล
2) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
3) นายสนิท เอกแสงกุล
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4) นายวิชยั เอกแสงกุล
5) นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
6. กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย
บริษัทได้ ดําเนินการให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียไม่ให้ เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมใน
วาระพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงกันนี ้
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีควมสมเหตุสมผลและมีอตั ราเช่าในราคาตลาดซึง่ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริ ษัท จึงมีมติเห็นชอบให้ เข้ าทํารายการดังกล่าว
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างจากคณะกรรมการบริ ษัท
ไม่มี

หน้ า 2/2

