ิ ทร ัพย์
สารสนเทศการได้มาซงึ่ สน
บริษ ัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาก ัด (มหาชน)

ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครัง้ ที่ 1/2562
้ หุ ้นสามัญของบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด จาก
เมือ
่ วันที่ 24 มกราคม 2562 ได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้บริษัทฯ ซือ
้
นายชูเกียรติ วิทยเตชะกุล ตัวแทนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมดของบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด (“ผู ้ขาย”) จานวนทัง้ สิน
60,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน และจานวนหุ ้นที่
้ หุ ้นสามัญดังกล่าวในราคา 100 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 6,000,000
จาหน่ายทัง้ หมด โดยบริษัทฯ จะซือ
บาท ซึง่ ปั จจุบน
ั บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด มีทน
ุ จดทะเบียนจานวน 30,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 300,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท
บริษัทฯ จึงขอแจ ้งรายละเอียดของรายการตามทีก
่ าหนดในประกาศรายการจาหน่ายไป ดังต่อไปนี้
1. ว ัน เดือน ปี ทีม
่ ก
ี ารตกลงเข้าทารายการ
้ ขายหุ ้น บริษัท โปร เอ็ น เทคโนโลยี จากัด กับ ผู ้ขาย
บริษั ทฯ จะลงนามในบันทึก ข ้อตกลงเรื่องการซือ
้ ภายในภายในระยะเวลา 60 วัน
ภายหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทคาดว่าจะทารายการดังกล่าวให ้เสร็จสิน
ั ันธ์ก ับบริษ ัทฯ
2. คูก
่ รณีทเี่ กีย
่ วข้อง และความสมพ
บริษัท

: บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน)

ผู ้ขาย

: นายชูเกียรติ วิทยเตชะกุล ตัวแทนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมดของบริษัท โปร เอ็น
เทคโนโลยี จากัด

ทัง้ นี้ นายชูเกียรติ วิทยเตชะกุล ตัวแทนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมดของบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด รวมถึง
ผู ้บริหาร และผู ้ถือหุ ้นอืน
่ ไม่มค
ี วามเกีย
่ วโยงและเป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วโยงกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่
อย่างใด
3. ล ักษณะโดยทว่ ั ไปของรายการ

สาระสาคัญของบันทึกข ้อตกลง
1. วันทีล
่ งนามบันทึกข ้อตกลง

ภายหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ั ญาตกลงเข ้าทาสัญญาซือ
้ ขายหุ ้น ภายใน 45 วัน นับจากวันทีม
2. วันทีค
่ ส
ู่ ญ
่ ก
ี ารลงนามในบันทึกข ้อตกลง
ิ ทีไ่ ด ้มา
3. รายการทรัพย์สน

หุ ้นสามัญจานวน 60,000 หุ ้นของ บริษัท โปร เอ็น
เทคโนโลยี จากัด

4. มูลค่าราคารวม

จานวน 6,000,000 บาท

5. เงือ
่ นไข

้ ขายหุ ้นภายใน 45 วัน นับจาก
บริษัทฯ ต ้องชาระเงินค่าซือ
วั น ลงนามในบั น ทึก ข อ้ ตกลง และผู ข
้ ายจะท าการโอน
กรรมสิทธิห
์ ุ ้นให ้แล ้วเสร็ จภายใน 14 วันนั บจากวันทีไ่ ด ้รั บ
ชาระเงินดังกล่าว

4. การคานวณขนาดของรายการ
รายละเอียดการคานวณตามเกณฑ์ตา่ งๆ อ ้างอิง จากข ้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่
คานวณตามเกณฑ์มล
ู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนซึง่ เป็ นวิธท
ี ม
ี่ ข
ี นาดสูงสุดจากทุกเกณฑ์ มีดงั นี้
1)

เกณฑ์มล
ู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิ
คานวณจาก NTA ของผู ้ขาย จากการทีบ
่ ริษัทเข ้าถือหุ ้นในอัตราร ้อยละ 20
วิธค
ี านวณ:

=
=

NTA ของผู ้ขาย x ร ้อยละ 20
NTA ของบริษัทฯ
37,554,075.42 x 20%
353,029,000
1

= 0.02%

2)

เกณฑ์กาไรสุทธิ
คานวณจาก กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของผู ้ขาย จากการทีบ
่ ริษัทเข ้าถือหุ ้นในอัตราร ้อยละ 20
วิธค
ี านวณ:

=
=

กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของผู ้ขาย x ร ้อยละ 20
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
3,065,124.66 x 20%
906,000

= 0.68%

เกณฑ์มล
ู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

3)

้ หุ ้นสามัญของผู ้ขาย จานวน 6,000,000 บาท
คานวณจากมูลค่าการซือ
วิธค
ี านวณ:

=

มูลค่าสิง่ ตอบแทน x ร ้อยละ 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

=
4)

6,000,000 x 100
696,326,000

U

= 0.86%

เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ทบ
ี่ ริษัทออกเป็ นสิง่ ตอบแทน
- ไม่ม ี –

การเข ้าทารายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการได ้มาซึง่ สิน ทรั พ ย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
กากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.20/2551 เรื่อ งหลั ก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่ม ีนั ย ส าคั ญ ที่เข ้าข่า ยเป็ นการได ้มาหรือ
จ าหน่ า ยไปซึ่ง สิน ทรั พ ย์ล งวัน ที่ 31 สิง หาคม 2551 ดั ง นั ้น บริษั ทฯ มีห น า้ ที่ต ้องเปิ ดเผยสารสนเทศการท า
รายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ซึง่ ไม่ต ้องขออนุมัตก
ิ ารเข ้าทา
รายการดังกล่าวจากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร ้อยละ 0.86 ทัง้ นี้บริษัทไม่มก
ี ารทา
รายการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทในรอบระยะเวลาย ้อนหลัง 6 เดือน
ิ ทีไ่ ด้มาไป
5. รายละเอียดของทร ัพย์สน
5.1)ข ้อมูลทั่วไป
่
ชือ

บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด

ลักษณะ

บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด ให ้บริการด ้านวิศวกรรม เช่น
การพัฒนาโครงการ, การออกแบบ การให ้คาปรึกษา รวมถึงงานรับเหมา
ก่อสร ้าง

สถานทีต
่ งั ้

122/7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วันทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้

25 เมษายน 2532

ทุนจดทะเบียน

30,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 300,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้
หุ ้นละ 100 บาท

โครงสร ้างการถือหุ ้น บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด
ก่อนการทารายการ
1.
2.
3.
4.

่ ผู ้ถือหุ ้น
รายชือ
บริษัท โปร เอ็น โฮลดิง้ จากัด
นายชูเกียรติ วิทยเตชะกุล
นายเกียรติ สิทธีอมร
นายองอาจ เตชะมหพันธ์
รวมทัง้ หมด

จานวนหุ ้น (หุ ้น)
147,000
16,201
91,137
45,662
300,000

สัดส่วน (ร ้อยละ)
49.00
5.40
30.38
15.22
100.00

บริษัทมีกรรมการสองท่าน คือ นายชูเกียรติ วิทยเตชะกุล และนางรัตนา หอมศิลป์ กุล กรรมการสอง
่ ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
คนลงลายมือชือ

2

หล ังการทารายการ

1.
2.
3.
4.
5.

่ ผู ้ถือหุ ้น
รายชือ
บริษัท โปร เอ็น โฮลดิง้ จากัด
นายชูเกียรติ วิทยเตชะกุล
นายเกียรติ สิทธีอมร
นายองอาจ เตชะมหพันธ์
บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์
รวมทัง้ หมด

จานวนหุ ้น (หุ ้น)
87,000
16,201
91,137
45,662
60,000
300,000

สัดส่วน (ร ้อยละ)
29.00
5.40
30.38
15.22
20.00
100.00

่ และจานวนกรรมการของ บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด
ยังไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงชือ
โดยบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีเ่ ป็ นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
เป็ นนิตบ
ิ ุคคลทีม
่ ใี บอนุ ญาตในการทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (EIA) ซึง่ มีข ้อกาหนดว่าผู ้ถือ
ั ชาติไทย
หุ ้นของบริษัทไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 51 ต ้องเป็ นบุคคลธรรมดา และมีสญ
5.2) สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด โดยมีรอบ
้ สุดวันที่ 30 มิถน
ระยะเวลาบัญชี สิน
ุ ายน ของทุกปี ดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ

ณ 30 มิย. 59

ณ 30 มิย. 60

ณ 30 มิย. 61

-สินทรัพย์หมุนเวียน

35,635,048.62

38,229,793,99

50,968,216.99

-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

14,239,623.06

17,281,139.45

20,981,234.89

ิ หมุนเวียน
-หนีส
้ น

7,178,261.27

6,326,440.04

17,602,126.01

ิ ไม่หมุนเวียน
-หนีส
้ น

11,687,636.83

14,695,542.64

16,793,250.45

31,008,773.58

34,488,950.76

37,554,075.42

6,100,000*

6,100,000*

6,100,000*

รายได ้รวม

65,224,862.03

61,833,071.48

60,756,451.80

ค่าใช ้จ่ายรวม

65,932,911.41

58,096,004.17

56,957,264.27

703,081.62

256,890.13

408,287.14

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(1,411,131.00)

3,480,177.18

3,065,124.66

มูลค่าทางบัญชีตอ
่ หุ ้น

508.34

565.39

615.64

กาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น

(23.13)

57.05

50.25

สินทรัพย์รวม

ิ รวม
หนีส
้ น

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ทุนจดทะเบียนบริษัท(พาร์ 100 บาท)

ต ้นทุนทางการเงิน

*หมายเหตุ

บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด ได ้ดาเนินการเพิม
่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
6,100,000 บาท เป็ นจานวน 30,000,000 บาท เมือ
่ วันที่ 26 กันยายน 2561

6. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
บริษั ทฯ ได ้รั บ สิท ธิใ์ นการเข ้าถือหุ ้นสามั ญ ของบริษั ท โปรเอ็น เทคโนโลยี จ ากัด จานวน 60,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 6,000,000 บาท
ิ ทีไ่ ด้มา
7. มูลค่าของทร ัพย์สน
▪ หุ ้นสามัญจานวน 60,000 หุ ้น คิดเป็ นเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทีช
่ าระแล ้ว
้ ขายเท่ากับหุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นเงิน 6,000,000 บาท โดยมีราคาพาร์เท่ากับ 100 บาท
ทัง้ หมด ซึง่ ราคาซือ
และมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 615.64 บาทต่อหุ ้น
▪ รับรู ้รายได ้จากผลประกอบการของบริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จากัด ในสัดส่วนร ้อยละ 20
▪ เงินปั นผลจากการถือหุ ้นในอัตราร ้อยละ 20 โดยรับเป็ นรายปี
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8. เกณฑ์ทใี่ ชใ้ นการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน
้ ขายหุ ้นสามั ญ จานวน 60,000 หุ ้น ทีร่ าคา
เป็ นราคาทีบ
่ ริษั ทฯ และผู ้ขายได ้เจรจาตกลงกัน โดยซือ
้ เท่ากับราคาพาร์
100 บาทต่อหุ ้น รวมมูลค่า 6,000,000 บาท ซึง่ เป็ นการซือ
9. ผลประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะเกิดก ับบริษ ัทฯ
่ ว่าการได ้มาซึง่ หุ ้นสามัญของบริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จากัด จะก่อให ้เกิดประโยชน์
บริษัทฯ เชือ
ต่อ บริษั ทฯ และผู ้ถือหุ ้น เนื่องจากบริษั ทฯ มีบริษั ทย่อ ย คือ บริษั ท วิน โคสท์ เซอร์วส
ิ จากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจ
รับ เหมาก่อสร ้าง ทีม
่ แ
ี ผนในการขยายงานก่อสร ้างภายนอกสวนอุต สาหกรรมวิน โคสท์อก
ี หลายโครงการ ดังนั ้น
้ บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จากัด ซึง่ มีประสบการณ์ และมีชอ
ื่ เสียงในการให ้บริการด ้านวิศวกรรม เช่น
การเข ้าซือ
การพั ฒ นาโครงการ, การออกแบบ การให ้ค าปรึก ษา รวมถึง งานรั บ เหมาก่อ สร ้าง จะช่ว ยส่ง เสริม ให ้บริษั ทฯ
สามารถขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร ้างให ้แข็งแกร่งยิง่ ขึน
้
้
10. แหล่งเงินทีใ่ ชใ้ นการซือ
บริษัทฯ ใช ้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการชาระค่าหุ ้นสามัญจานวน 6,000,000 บาท
11. ความเห็ นของคณะกรรมการบริษ ัทต่อการทารายการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะได ้รับประโยชน์จากการได ้เข ้าถือครองหุ ้นในธุรกิจ การ
ให ้บริการด ้านวิศวกรรม, การพัฒนาโครงการ, การออกแบบ การให ้คาปรึกษา รวมถึงงานรับเหมาก่อสร ้าง ในอัตรา
ร ้อยละ 20 ของทุน จดทะเบีย น ซึง่ เป็ นธุรกิจ ที่ส ามารถเพิ่ม ศัก ยภาพให ้แก่ธุรกิจ ของบริษั ท วิน โคสท์ เซอร์ว ส
ิ
จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยได ้ในอนาคต คณะกรรมการจึงเห็นด ้วยกับการทารายการ
12. ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษ ัททีแ
่ ตกต่างจากความเห็ นคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า การทีบ
่ ริษั ทฯ ได ้สิท ธิใ์ นการเข ้าถือ ครองหุ ้นในธุรกิจ ทีส
่ ามารถรองรั บ
่ งน ้อยในการดาเนินธุรกรรมดังกล่าว อีกทัง้ งบการเงิน
ธุรกิจของบริษัทย่อยได ้ในอนาคต ถือว่าบริษัท มีความเสีย
ของบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จากัด มีผลประกอบการกาไรสุทธิ เป็ นการเพิม
่ มูลค่าให ้สินทรัพย์ของบริษัทจาก
การทารายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็ นควรอนุ มัตก
ิ ารทารายการ และมีความเห็ นไม่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
0

จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนั บถือ

(นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร)
รองประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
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