16 ธันวาคม 2559
เรื่ อง

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2559 มีมติอนุมตั ิการลงทุนเพิ่มในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด (“APCON”) โดยซื ้อหุ้นสามัญของ
APCON จํานวน 1 ล้ านหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.28 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของ APCON ในราคาหุ้นละ 300
บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) รวมเป็ นเงินจํานวน 300 ล้ านบาท จาก ราซา อินเวสเม้ นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ประเทศ
สิงคโปร์ ) ซึง่ ไม่ได้ เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการเพิ่มขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัทในธุรกิจอื่นและ
จะเป็ นการขยายตัวของรายได้ ในอนาคต
การเข้ าทํารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกิน
กว่าร้ อยละ 50 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์
และประกาศคณะกรรมการตลาด
ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง่ บริษัทมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและจัดส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับจากวันที่แจ้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ดังนี ้
1. วันที่เกิดรายการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2559

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์
ผู้ซื ้อ
บริษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ขาย
ราซา อินเวสเม้ นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ประเทศสิงคโปร์ )
ความสัมพันธ์
ไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงใดๆ
3. ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดรายการ
บริษัทซื ้อหุ้นสามัญของ APCON จาก ราซา อินเวสเม้ นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ประเทศสิงคโปร์ ) จํานวน 1 ล้ านหุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 14.28 ของหุ้นทังหมดของ
้
APCON ในราคาหุ้นละ 300 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) รวมเป็ นเงิน
จํานวน 300 ล้ านบาท
เมื่อคํานวณขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ที่มีคา่ มากที่สดุ ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนตามข้ อมูลงบ
การเงินรวมของบริ ษัทสําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีขนาดรายการร้ อยละ 31.34 โดยมีรายละเอียด
การคํานวณตามเกณฑ์รายการได้ มาจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ดังนี ้
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ข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
หัก หนี ้สินรวม
หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
รายได้ รวม
กําไรจากการดําเนินงาน (งวด 12 เดือนล่าสุด)

EASON
407,082,797.93
550,161,289.82
957,244,088.75
31,391,615.27
206,294,908.09
35,721,731.01
683,835,834.38
750,949,180.66
386,535,219.09
85,361,622.05

หน่วย : บาท
APCON
419,107,174.00
192,329,742.00
611,436,916.00
32,199.00
248,503,127.00
362,901,590.00
362,933,789.00
360,656,213.00
61,922,296.00

หมายเหตุ
(1) ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทที่แสดงข้ างต้ นมาจากงบการเงินที่ผา่ นการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
สําหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และงบการเงินที่ผา่ นการสอบทานแล้ วสําหรับงวด 12 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(2) ข้ อมูลทางการเงินของ APCON ที่แสดงข้ างต้ นมาจากงบการเงินที่ผา่ นการสอบทานแล้ วสําหรับงวด 12 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 APCON มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 300 ล้ านบาท และได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 700
ล้ านบาท เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ขนาดของรายการคํานวณตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 สามารถคํานวณได้ ดงั นี ้
เกณฑ์คํานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่า
สินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของ
หลักทรัพย์

สูตรคํานวณ
สัดส่วนที่ซื ้อ 14.28% x NTA APCON
NTA EASON
สัดส่วนที่ซื ้อ 14.28% x กําไรสุทธิ APCON
กําไรสุทธิ EASON
มูลค่าเงินที่จ่าย x 100
สินทรัพย์รวม EASON
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อจ่ายค่าสินทรัพย์
จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วของบริษัท

ขนาดรายการ
7.58%
10.36%
31.34%
คํานวณไม่ได้

บริ ษัทมีรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คิดเป็ นขนาดรายการร้ อยละ
4.82 โดยคํานวณจากงบการเงินของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 และเมื่อนับรวมรายการ
ข้ างต้ นจะมีขนาดรายการรวมร้ อยละ 36.16
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การเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินกว่าร้ อยละ 50
ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป ซึง่ บริษัทมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับจากวันที่แจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. รายละเอียดของทรั พย์ สนิ ที่ได้ มา
ประเภท
หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด
้ ่ องจักรและ
ดําเนินธุรกิจ
บริการออกแบบ จัดหาและก่อสร้ างงานระบบวิศวกรรม การติดตังเครื
อุปกรณ์โรงไฟฟ้า
งานบริหารด้ านปฏิบตั ิการเดินเครื่ องและซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า
ให้ กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทุนจดทะเบียน
700 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 7 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
19 มีนาคม 2555
วันที่ก่อตัง้
เลขที่นิติบคุ คล
0105555042352
โครงสร้ างการถือหุ้น
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ผู้ถือหุ้น
นายเพิ่ม เจียรสําราญ
นายสุธีร์ ฉุยฉาย
นายโสภณ สมัยรัฐ
นางสุมาลี คงบํารุง
นายสุเทพ สิงห์มณีสกุลชัย
นายสักรี ยา ชิตวงศ์
นายชิตพงษ์ คู่อรุณ
นางสาวมัณฑณา โยธา
นายสหพล วิทิตศานต์
นายโสมนัฏก์ น้ อยสกุล
นายแดน รุ่งเรื องผล
นางสาวพัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร
นางสาวเนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ
นางพนาวันท์ ธนะเนตร
นายพงษ์ ดิษฐ พจนา
นายบุริม ชมพูพล
ราซา อินเวสเม้ นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด
บมจ. อีซนึ่ เพ้ นท์
นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื ้อ

ก่ อนการได้ มา (31 ต.ค. 59)
หลังการได้ มา
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
1,868,334
26.69
1,868,334
26.69
300,000
4.29
300,000
4.29
130,000
1.86
130,000
1.86
130,000
1.86
130,000
1.86
30,000
0.43
30,000
0.43
10,000
0.14
10,000
0.14
270,000
3.86
270,000
3.86
150,000
2.14
150,000
2.14
100,000
1.43
100,000
1.43
15,000
0.21
15,000
0.21
100,000
1.43
100,000
1.43
100,000
1.43
100,000
1.43
200,000
2.86
200,000
2.86
10,000
0.14
10,000
0.14
100,000
1.43
100,000
1.43
100,000
1.43
100,000
1.43
1,000,000
14.28
0
0.00
466,666
6.67
1,466,666
20.95
100,000
1.43
100,000
1.43
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ลําดับที่
20.
21.
22.

ผู้ถือหุ้น
นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ
ม.ร.ว.จัตมุ งคล โสณกุล
บจก. ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์
รวม

ก่ อนการได้ มา (31 ต.ค. 59)
หลังการได้ มา
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
1,400,000
20.00
1,400,000
20.00
70,000
1.00
70,000
1.00
350,000
5.00
350,000
5.00
7,000,000
100.00
7,000,000
100.00

กรรมการบริษัท (ไม่เปลี่ยนแปลง)
ลําดับที่
ก่ อนการได้ มา
1.
นายเพิ่ม เจียมสําราญ
2.
นายสุธีร์ ฉุยฉาย
3.
นายสุเทพ สิงห์มณีสกุลชัย
4.
นายโสภณ สมัยรัฐ
5.
นายสักรี ยา ชิตวงศ์
6.
นายชิตพงษ์ คู่อรุณ
7.
นายนิวฒ
ั น์ คีรีวรรณ

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

5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
ในการเข้ าทํารายการซื ้อหุ้นสามัญของ APCON ครัง้ นี ้ บริษัทชําระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ขู าย เป็ นเงิน
จํานวน 300 ล้ านบาท โดยแบ่งการชําระเงินออกเป็ น 2 งวด ดังนี ้
งวดที่ 1
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 210 ล้ านบาท (ร้ อยละ 70)
งวดที่ 2
ภายในปี 2560
จํานวนเงิน 90 ล้ านบาท (ร้ อยละ 30)
6. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 APCON มีรายได้ รวม
360.63 ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิจํานวน 61.92 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หุ้นของ APCON มีมลู ค่าทางบัญชี
้ ้บริ ษัทได้ ประเมินมูลค่าหุ้นโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน
ในอัตราหุ้นละ 121 บาท ทังนี
ตลอดจนข้ อมูลสําคัญอื่นประกอบกันแล้ ว
7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
บริ ษัทตกลงซื ้อขายหุ้นของ APCON ในราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยพิจารณาจากรายงานการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าในอนาคตและการรับจ้ างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ APCON ผลตอบแทนที่คาด
ว่าจะได้ รับจากการลงทุนตลอดจนข้ อมูลสําคัญอื่นประกอบกันแล้ ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของ APCON อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจและมีศกั ยภาพที่จะสร้ างผลกําไรตอบแทนให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือ
หุ้นได้ ค้ มุ ค่ากับการลงทุน
8. ผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะเกิดแก่ บริษัท
บริษัทมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะทําให้ บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์ดงั นี ้
(1) บริษัทจะได้ ธุรกิจที่มีศกั ยภาพเข้ ามาซึง่ จะเป็ นการเพิ่มขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในธุรกิจอื่น
(2) การขยายตัวของรายได้ ในอนาคตและเป็ นการกระจายความเสี่ยงด้ านรายได้ ของบริษัทจากการพึง่ พิง
อุตสาหกรรมยานยนต์ สีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์และหมึกพิมพ์
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9. แหล่ งที่มาของเงินทุน
เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญจากการออกใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(EASON-T1) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (EASON-W2)
10. แผนการใช้ เงินที่ได้ จากการขายสินทรั พย์
-ไม่มี11. กรณีท่ อี อกหลักทรั พย์ เพื่อชําระค่ าซือ้
-ไม่มี12. เงื่อนไขของการเข้ าทํารายการ
-ไม่มี13. กรณีท่ บี ริษัทลงทุนในบริษัทที่มีบุคคลเกี่ยวโยงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการทํารายการในครัง้ นี ้เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
เนื่องจาก APCON เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจก่อสร้ างโรงไฟฟ้าให้ กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นธุรกิจที่มี
ศักยภาพและสอดคล้ องกับการเติบโตในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ หากผลประกอบการของ APCON มีแนวโน้ ม
ที่ดีตามที่คาดการณ์ไว้ จะเป็ นส่วนช่วยส่งเสริ มผลประกอบการของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท
16. รายงานความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี ้
ได้ พิจารณาแล้ วและมีความเห็นว่า
ข้ อความในสารสนเทศฉบับนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
บริษัทขอรับรองว่าข้ อมูลที่ปรากฎอยูใ่ นสารสนเทศฉบับนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ

และจัดทําขึ ้นด้ วยการ

ขอแสดงความนับถือ
(นายณัฐพล เอกแสงกุล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
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