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ที่ AP001-2559
วันที่ 8 มกราคม 2559
เรื่ อง

บริ ษทั ย่อยลงทุนในบริ ษทั อื่น

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ") ขอเรี ยนให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั
ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ) ลงทุนในบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด มีรายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
บริ ษทั ย่อยทํารายการดังกล่าวในช่วงเดือน มกราคม 2559
2. คู่สัญญาเกีย่ วข้ องและความสั มพันธ์ กบั บริษัท
ผูซ้ ้ื อ
: บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
ผูข้ าย
: 1. นายสัมฤทธิ์ สว่างคํา
2. บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
ความสัมพันธ์
: ผูข้ ายไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ทั้งในฐานะผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษ ัท รวมทั้ง ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งและญาติ ส นิ ท ของบุ ค คลดัง กล่ า ว ตามหลัก เกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (“ประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย”) และตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริ ษทั ย่อยมีความประสงค์จะลงทุนใน บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด ซึ่ ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 บริ ษทั
ชลกิ จสากล จํากัด มี ทุนจดทะเบี ย นและทุ นเรี ย กชําระแล้ว จํานวน 80 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน
800,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท มีรายละเอียดการซื้ อหุน้ สามัญเป็ นดังนี้
3.1 ซื้ อหุ ้นสามัญจากนายสัมฤทธิ์ สว่างคํา ผูถ้ ือหุ ้นเดิม จํานวน 240,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้น
ร้อยละ 30 ในราคาซื้ อหุน้ ละ 350 บาท รวมมูลค่าการซื้ อ จํานวน 84 ล้านบาท
3.2 ซื้ อ หุ ้นสามัญ เพิ่ม ทุ น จํานวน 400,000 หุ ้น ในราคาซื้ อ หุ ้นละ 350 บาท รวมมูลค่าการซื้ อ จํานวน
140 ล้านบาท ทั้งนี้ การซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าว ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ วิสามัญ
ของบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน มกราคม 2559
(หุน้ สามัญเพิ่มทุน จํานวน 400,000 หุน้ ผูถ้ ือหุน้ เดิม ของ บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด สละสิ ทธิ การซื้ อหุ น้
สามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ทําให้บริ ษทั ย่อย สามารถซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนได้ท้ งั จํานวน)
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ภายหลังจากการเพิ่ม ทุ น ของ บริ ษทั ชลกิ จสากล จํากัด จะมี ทุนจดทะเบี ย นจํานวน 120 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน 1,200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท บริ ษทั ย่อยจะมี สัดส่ วนการลงทุ น คิ ดเป็ น
ร้อยละ 53.33 โดยบริ ษทั ย่อยจะมี การดําเนิ นการส่ งผูบ้ ริ หารเข้าไปเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของ บริ ษทั ชลกิ จ
สากล จํากัด ต่อไป
4. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทไี่ ด้ มา
1. หุน้ สามัญของ บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด จํานวน 240,000 หุน้
2. หุ น้ สามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด จํานวน 400,000 หุ น้
-

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท ชลกิจสากล จํากัด
ชื่อกิจการ
:
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
วันที่ก่อตั้ง
:
วันที่ 14 กรกฎาคม 2549
ที่ต้ งั
:
115/1 ชั้น 4A, 4B ถนนสุ โขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
ลักษณะธุรกิจ
:
ประกอบกิจการค้านํ้าดื่ม นํ้าแร่ นํ้าดิบและเครื่ องบริ โภคอื่น
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว :
80 ล้านบาท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2559)

-

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ บริษัท ชลกิจสากล จํากัด ย้อนหลัง 3 ปี
(หน่ วย : บาท)
ข้ อมูลทางการเงิน*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ราคามูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
ผลการดําเนินงาน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

2557

ณ วันที่ 30 กันยายน
2558

26,777.06
8,000.90
18,776.16

18,287.71
8,000.00
10,287.71

419,191,589.42
322,633,683.92
96,557,905.50

470,943,652.35
395,543,646.43
75,400,005.92

0.02

0.01

120.70

94.25

212.27
(14,955.55)
(14,783.28)

132.33
(8,620.78)
(8,488.45)

334,131.82
(18,541,514.03)
(18,207,382.21)

16,598,387.17
(37,756,286.75)
(20,265,758.24)

*งบการเงิน ที่ผา่ นการตรวจสอบ/สอบทาน จากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แล้ว

5. เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ย่อยลงทุนในบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด โดยซื้ อหุ น้ สามัญ จํานวน 640,000 หุ ้น ในราคาหุ น้ ละ
350 บาท เป็ นมูลค่าซื้ อทั้งสิ้ น 224 ล้านบาท จากการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ อัตราผลตอบแทนของ
โครงการ EIRR ร้อยละ 12.52 (ราคาซื้ อต่อหุ น้ เป็ นราคาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ย่อยและผูซ้ ้ื อ เป็ นราคาที่สูงกว่า
ราคามูลค่าตามบัญชี ประมาณ ร้อยละ 271)
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6. ผลประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
เงินปันผล และเป็ นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
7. มูลค่ ารวมและขนาดรายการทีค่ าํ นวณได้
วิธีที่ 1 เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ

= 6.33%

วิธีที่ 2 เกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ

= ไม่เข้าเงื่อนไขในการคํานวณ

วิธีที่ 3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน

= 19.55%

วิธีที่ 4 เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

= ไม่มี

ทั้งนี้ บริ ษทั มีรายการของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ายไปของบริ ษทั ระหว่าง 6 เดือน ตามวิธีเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ่ งตอบแทนที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.01
ดังนั้นเมื่อรวมขนาดรายการซื้ อเงินลงทุนและสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ ายไปข้างต้น จะทําให้มีขนาดรายการ
จําหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สินตามวิธีเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน รวมทั้งสิ้ นเท่ากับร้ อยละ 20.56 เมื่ อเทียบกับ
งบการเงินล่าสุ ดของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริ ษทั จึงมีหน้าที่
ต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นตํ่าตามบัญชี 1 ท้ายประกาศฯ เรื่ องได้มาหรื อจําหน่ายไป
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และส่ งหนังสื อแจ้งสารสนเทศขั้นตํ่าตามบัญชี 2 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ น การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ลง
วันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547)
8. แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนและเงินเพิ่มทุนของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการตกลงเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริ ษทั ย่อยเข้าลงทุนใน บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด มีอตั รา
ผลตอบแทนที่ดี และเป็ นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มีศกั ยภาพ
10. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
- ไม่มี
11. คดีหรือข้ อเรียกร้ องทีม่ สี าระสํ าคัญซึ่งอยู่ระหว่ างการดําเนินการ
- ไม่มี
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12. ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริ ษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้ นที่ถือหุ้ น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ระบุลกั ษณะของรายการหรือผลประโยชน์
- ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
Tel: 038-468-300 ext. 148 Fax: 038-458-751
4/4

