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16 ธนัวาคม 2559 

 

เร่ือง การได้มาซึง่ทรัพย์สนิในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 
2559 มีมติอนมุติัการลงทนุเพิ่มในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั (“APCON”)  โดยซือ้หุ้นสามญัของ 
APCON จํานวน 1 ล้านหุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 14.28 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ APCON ในราคาหุ้นละ 300 
บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท)  รวมเป็นเงินจํานวน 300 ล้านบาท จาก ราซา อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลมิิเต็ด (ประเทศ
สงิคโปร์) ซึง่ไมไ่ด้เป็นบคุคลเก่ียวโยงกนักบับริษัท  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเพิ่มขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัทในธุรกิจอ่ืนและ
จะเป็นการขยายตวัของรายได้ในอนาคต 

 
การเข้าทํารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ท่ีมีขนาดรายการเกินกวา่ร้อยละ 15 แตไ่มเ่กิน

กวา่ร้อยละ 50  ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปของคณะกรรมการตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551  เร่ืองหลกัเกณฑ์
ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน  และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่
สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547  ซึง่บริษัทมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยและจดัสง่หนงัสือเวียนแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายใน 21 วนันบัจากวนัท่ีแจ้งตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ดงันี ้
 

1. วันที่เกดิรายการ  วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 

 
2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์ 

ผู้ ซือ้   บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย   ราซา อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลมิิเต็ด (ประเทศสงิคโปร์) 

 ความสมัพนัธ์  ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยงใดๆ 
 

3. ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 
บริษัทซือ้หุ้นสามญัของ APCON จาก ราซา อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลมิิเตด็ (ประเทศสงิคโปร์) จํานวน 1 ล้านหุ้น คิด

เป็นร้อยละ 14.28 ของหุ้นทัง้หมดของ APCON ในราคาหุ้นละ 300 บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นเงิน
จํานวน 300 ล้านบาท 

เม่ือคํานวณขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ท่ีมีคา่มากท่ีสดุตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนตามข้อมลูงบ
การเงินรวมของบริษัทสําหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีขนาดรายการร้อยละ 31.34  โดยมีรายละเอียด
การคํานวณตามเกณฑ์รายการได้มาจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ ดงันี ้
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         หน่วย : บาท 

ข้อมูลทางการเงนิ EASON APCON 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 407,082,797.93 419,107,174.00 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 550,161,289.82 192,329,742.00 
สนิทรัพย์รวม 957,244,088.75 611,436,916.00 
หกั  สนิทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตน 31,391,615.27 32,199.00 
หกั  หนีส้นิรวม 206,294,908.09 248,503,127.00 
หกั  สว่นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 35,721,731.01 - 
สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) 683,835,834.38 362,901,590.00 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 750,949,180.66 362,933,789.00 
รายได้รวม 386,535,219.09 360,656,213.00 
กําไรจากการดําเนินงาน (งวด 12 เดือนลา่สดุ) 85,361,622.05 61,922,296.00 

 
หมายเหต ุ

(1) ข้อมลูทางการเงินของบริษัทท่ีแสดงข้างต้นมาจากงบการเงินท่ีผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัท
สําหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และงบการเงินท่ีผา่นการสอบทานแล้วสําหรับงวด 12 เดือน
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(2) ข้อมลูทางการเงินของ APCON ท่ีแสดงข้างต้นมาจากงบการเงินท่ีผา่นการสอบทานแล้วสําหรับงวด 12 เดือน
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  APCON มีทนุจดทะเบียนจํานวน 300 ล้านบาท  และได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 700
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 

   

ขนาดของรายการคํานวณตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 สามารถคํานวณได้ดงันี ้

 

 
บริษัทมีรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมาเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 

4.82 โดยคํานวณจากงบการเงินของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 และเม่ือนบัรวมรายการ
ข้างต้นจะมีขนาดรายการรวมร้อยละ 36.16 

เกณฑ์คํานวณ สตูรคํานวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มลูคา่
สนิทรัพย์ (NTA) 

สดัสว่นท่ีซือ้ 14.28%  x  NTA APCON 
NTA EASON 

7.58% 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ สดัสว่นท่ีซือ้ 14.28%  x  กําไรสทุธิ APCON 
กําไรสทุธิ EASON 

10.36% 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิง่ตอบแทน 

มลูคา่เงินท่ีจ่าย x 100 
สนิทรัพย์รวม EASON 

31.34% 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ
หลกัทรัพย์ 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือจ่ายคา่สนิทรัพย์ 
จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วของบริษัท 

คํานวณไมไ่ด้ 
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การเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ท่ีมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แตไ่มเ่กินกวา่ร้อยละ 50 

ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป  ซึง่บริษัทมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าทํารายการตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และจดัสง่หนงัสือเวียนแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายใน 21 วนันบัจากวนัท่ีแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
4. รายละเอียดของทรัพย์สนิที่ได้มา 

ประเภท   หุ้นสามญั 
ช่ือบริษัท   บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 
ดําเนินธุรกิจ  บริการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรม  การติดตัง้เคร่ืองจกัรและ 

อปุกรณ์โรงไฟฟ้า  งานบริหารด้านปฏิบติัการเดินเคร่ืองและซอ่มบํารุงโรงไฟฟ้า
ให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ทนุจดทะเบียน  700 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 7 ล้านหุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 วนัท่ีก่อตัง้  19 มีนาคม 2555 
 เลขท่ีนิติบคุคล  0105555042352 

โครงสร้างการถือหุ้น 
 

ลาํดับที่ ผู้ถือหุ้น 
ก่อนการได้มา (31 ต.ค. 59) หลังการได้มา 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายเพิ่ม  เจียรสําราญ 1,868,334 26.69 1,868,334 26.69 
2. นายสธีุร์  ฉยุฉาย 300,000 4.29 300,000 4.29 
3. นายโสภณ  สมยัรัฐ 130,000 1.86 130,000 1.86 
4. นางสมุาลี  คงบํารุง 130,000 1.86 130,000 1.86 
5. นายสเุทพ  สงิห์มณีสกลุชยั 30,000 0.43 30,000 0.43 
6. นายสกัรียา  ชิตวงศ์ 10,000 0.14 10,000 0.14 
7. นายชิตพงษ์  คู่อรุณ 270,000 3.86 270,000 3.86 
8. นางสาวมณัฑณา  โยธา 150,000 2.14 150,000 2.14 
9. นายสหพล  วิทิตศานต์ 100,000 1.43 100,000 1.43 

10. นายโสมนฏัก์  น้อยสกลุ 15,000 0.21 15,000 0.21 
11. นายแดน  รุ่งเรืองผล 100,000 1.43 100,000 1.43 
12. นางสาวพฒัน์ธวณัย์  แสงเนตร 100,000 1.43 100,000 1.43 
13. นางสาวเนตรนพิศ  รุ่งธนเกียรติ 200,000 2.86 200,000 2.86 
14. นางพนาวนัท์  ธนะเนตร 10,000 0.14 10,000 0.14 
15. นายพงษ์ดิษฐ  พจนา 100,000 1.43 100,000 1.43 
16. นายบริุม  ชมพพูล 100,000 1.43 100,000 1.43 
17. ราซา อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลมิิเต็ด 1,000,000 14.28 0 0.00 
18. บมจ. อีซึน่ เพ้นท์ 466,666 6.67 1,466,666 20.95 
19. นายสรุศกัด์ิ  เหลา่สายเชือ้ 100,000 1.43 100,000 1.43 
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ลาํดับที่ ผู้ถือหุ้น 
ก่อนการได้มา (31 ต.ค. 59) หลังการได้มา 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

20. นายชชูาติ  เพช็รอําไพ 1,400,000 20.00 1,400,000 20.00 
21. ม.ร.ว.จตัมุงคล  โสณกลุ 70,000 1.00 70,000 1.00 
22. บจก. ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ 350,000 5.00 350,000 5.00 

 รวม 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 
 

กรรมการบริษัท (ไมเ่ปล่ียนแปลง) 
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  คู่อรุณ นายชิตพงษ์  คู่อรุณ 
7. นายนิวฒัน์  คีรีวรรณ นายนิวฒัน์  คีรีวรรณ 

 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
ในการเข้าทํารายการซือ้หุ้นสามญัของ APCON ครัง้นี ้  บริษัทชําระคา่ตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขาย เป็นเงิน 

จํานวน 300 ล้านบาท  โดยแบง่การชําระเงินออกเป็น 2 งวด ดงันี ้
งวดท่ี 1  วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 จํานวนเงิน 210 ล้านบาท  (ร้อยละ 70) 
งวดท่ี 2  ภายในปี 2560  จํานวนเงิน 90 ล้านบาท  (ร้อยละ 30) 
 

6. มูลค่าของสนิทรัพย์ที่ได้มา 
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 APCON มีรายได้รวม 

360.63 ล้านบาท  และมีกําไรสทุธิจํานวน 61.92 ล้านบาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 หุ้นของ APCON มีมลูค่าทางบญัชี
ในอตัราหุ้นละ 121 บาท  ทัง้นีบ้ริษัทได้ประเมินมลูคา่หุ้นโดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รับจากการลงทนุ
ตลอดจนข้อมลูสําคญัอ่ืนประกอบกนัแล้ว 

 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
บริษัทตกลงซือ้ขายหุ้นของ APCON ในราคาสงูกวา่มลูคา่ทางบญัชี  โดยพิจารณาจากรายงานการศกึษาความ

เป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคตและการรับจ้างบริหารจดัการโรงไฟฟ้าของ APCON  ผลตอบแทนท่ีคาด
วา่จะได้รับจากการลงทนุตลอดจนข้อมลูสําคญัอ่ืนประกอบกนัแล้ว  คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วา่การดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของ APCON อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและมีศกัยภาพท่ีจะสร้างผลกําไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ ถือ
หุ้นได้คุ้มคา่กบัการลงทนุ 
 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิแก่บริษัท 
บริษัทมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วจะทําให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์ดงันี ้
(1) บริษัทจะได้ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพเข้ามาซึง่จะเป็นการเพิ่มขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัทในธรุกิจอ่ืน 
(2) การขยายตวัของรายได้ในอนาคตและเป็นการกระจายความเส่ียงด้านรายได้ของบริษัทจากการพึง่พิง

อตุสาหกรรมยานยนต์  สีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพิมพ์ 
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9. แหล่งที่มาของเงนิทุน 

เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัจากการออกใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ 
(EASON-T1) และใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (EASON-W2) 

 

10. แผนการใช้เงนิที่ได้จากการขายสนิทรัพย์ 
-ไมมี่- 
 

11. กรณีที่ออกหลักทรัพย์เพ่ือชาํระค่าซือ้ 
-ไมมี่- 
 

12. เงื่อนไขของการเข้าทาํรายการ 
-ไมมี่- 
 

13. กรณีที่บริษัทลงทุนในบริษัทที่มีบุคคลเก่ียวโยงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
-ไมมี่- 
 

14. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วา่การทํารายการในครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

เน่ืองจาก APCON เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ซึง่ถือได้วา่เป็นธุรกิจท่ีมี
ศกัยภาพและสอดคล้องกบัการเติบโตในภาคธุรกิจอตุสาหกรรมของประเทศ  หากผลประกอบการของ APCON มีแนวโน้ม
ท่ีดีตามท่ีคาดการณ์ไว้  จะเป็นสว่นช่วยสง่เสริมผลประกอบการของบริษัทให้ดีย่ิงขึน้ 
 

15. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไมมี่ความเหน็ต่างจากคณะกรรมการบริษัท 
 

16. รายงานความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่สารสนเทศในเอกสารฉบบันี ้  ได้พิจารณาแล้วและมีความเหน็วา่

ข้อความในสารสนเทศฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
บริษัทขอรับรองวา่ข้อมลูท่ีปรากฎอยูใ่นสารสนเทศฉบบันีเ้ป็นความจริงทกุประการ  และจดัทําขึน้ด้วยการ

พิจารณาอยา่งรอบคอบโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 


