วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2563
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯได้แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ในเรื่อง
ของการอนุมตั ิหลักการการขายหุน้ โครงการผลิตและจาหน่ายนา้ ประปาส่งให้พืน้ ที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และบางส่วนของ
จังหวัดพังงา ให้กับ บริษัท เซเว่นยูทิลิตีส้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ในมูลค่าไม่เกิน 550,000,000 บาท ตาม
รายละเอียดที่ได้แจ้ง ให้กบั ทางผูถ้ ือหุน้ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั ทราบแล้ว นัน้
เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 ของ บริษัท เซเว่น
ยูทิลิตีส้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนซือ้ หุ้น โครงการผลิตและจาหน่าย
นา้ ประปา เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 7/2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน
2563 จึงได้มีมติให้กรรมการบริหารไปดาเนินการเรื่องการลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ให้กับ บริษัท เซเว่นยูทิลิตีส้ ์ แอนด์
พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ในมูลค่าไม่เกิน 550,000,000 บาท รวมถึงดาเนินการขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดและเป็ นไปตามกฎหมาย โดยใช้การคานวณขนาดรายการ อ้างอิงจาก
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 ของบริษัทฯ ซึ่งมีขอ้ สรุปเกี่ยวกับการขายหุน้ ฯ ดังนี ้
รายละเอียดการขายหุ้นโครงการผลิตและจาหน่ายน้าประปาฯ
1) วัน เดือน ปี

ทีเ่ กิดรายการ

ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท บางกอก เดค-คอน จ ากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ครั้ง ที่ 7/2563 เมื่ อ วัน ที่ 12
พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้กรรมการบริหารไปดาเนินการเรื่องการลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ โครงการผลิตและจาหน่าย
นา้ ประปาส่งให้พืน้ ที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และบางส่วนของจังหวัดพังงา ให้กับ บริษั ท เซเว่นยูทิลิตีส้ ์ แอนด์ พาว เวอร์
จากัด (มหาชน) ในมูลค่าไม่เกิน 550,000,000 บาท โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการบริหารไปดาเนินการ
เกี่ยวกับการขายหุน้ ดังกล่าว
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2) คู่สัญญาและความสัมพันธ์ทเี่ กี่ยวข้อง

ผูข้ าย

:

บริษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ือ้

:

บริษัท เซเว่นยูทิลิตีส้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ือ้ และผูข้ าย

:

ผูข้ าย (บมจ.บางกอก เดค-คอน) และผูซ้ ือ้ ( บริษัท เซเว่นยูทิลิตีส้ ์
แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) )ไม่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้อง ที่จะเข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน(รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงประกาศแก้ไขเพิม่ เติม)

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะขายหุน้ ทัง้ หมดที่ถือในบริษัท โกลด์ ชอร์ส จากัด ซึ่งบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 40 โดยบริษัท โกลด์ ชอร์ส จากัด
ดาเนินโครงการผลิตและจาหน่ายนา้ ประปาฯ ให้กบั บริษัท เซเว่นยูทิลิตีส้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 2,551,976
หุน้ ในมูลค่าไม่เกิน 550,000,000 บาท
โดย บริ ษั ท โกลด์ ชอร์ส จ ากั ด ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยน ้า ประปาฯ มี ทุ น จดทะเบี ย น
637,994,100 บาท
โดย ปั จจุบนั มีคณะกรรมการ จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1. นายสุวิชา พานิชผล
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
3. นางธนนันท์ ซาโต
4. นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ
5.

นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง
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ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่วน

จานวนหุ้น

สัดส่วน

ของ

ก่อนการ

การถือหุน้

หลังการ

การถือหุน้

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จากัด

จาหน่าย (หุน้ )

(ร้อยละ)

จาหน่าย (หุน้

(ร้อยละ)

1.

บมจ.เซเว่น ยูทิลิตีส้ ์ แอนด์ พาวเวอร์

318,997

5

5,167,752

81

2.

บจก.เวิลด์ ออเนอร์ เทรดดิง้

2,296,779

36

-

-

3.

บมจ.บางกอก เดค-คอน

2,551,976

40

-

-

4.

นายสุวิชา พานิชผล

1,134,189

17.78

1,134,189

17.78

5.

นางเอมพิธา จิตต์เสนา

24,000

0.38

24,000

0.38

6.

นายพงศ์กรณ์ กรณ์ภิญญาโสภณ

18,000

0.28

18,000

0.28

7.

น.ส.ชนิดา เคารพกิตติวงศ์

13,466

0.21

13,466

0.21

8.

นายมิตร เคารพกิตติวงศ์

10,000

0.16

10,000

0.16

9.

ผูถ้ ือหุน้ อื่น

12,534

0.19

12,534

0.19

6,379,941

100.00

6,379,941

100.00

รวม

4) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการขายหุน้ นา้ ประปา เป็ นเงินรวมไม่เกิน 550,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้กรรมการบริหารไปเจรจาเกี่ยวกับการชาระเงินในแต่ละงวด โดยกาหนดให้การชาระเงินค่าหุน้ ดังนี ้
งวดที่ 1 รับชาระเงินมัดจาในวันทาบันทึกข้อตกลงการซือ้ ขายหุน้ จานวน 15,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯได้ทาบันทึก
ข้อตกลง และได้รบั เงินมัดจาแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
งวดที่ 2 รับชาระเงินส่วนที่เหลือ เมื่อมีการดาเนินการโอนหุน้ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการภายใน ภายในเดือน มกราคม
2564
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5) เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและขนาดรายการ
เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯกับผูซ้ ือ้ โดยราคาขาย จานวน 550,000,000 บาท เป็ นราคาที่มีมลู ค่าสูงกว่า
เงินลงทุนที่บริษัทฯได้ลงทุนไปในธุรกิจฯ จึงเห็นว่าเป็ นราคาที่มีความเหมาะสม
ขนาดรายการ
รายการขายหุน้ ของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จากัด มีขนาดรายการ ดังนี ้
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิ
=

(NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่ได้มาหรือจาหน่ายไป) x 100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน

=

(118,442,500 x 40%) x 100
1,398,482,923.00

=

3.39 %

2.เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
=

N.A.

หมายเหตุ.- เนื่องจากบริษัท โกลด์ ชอร์ จากัด ยังมีผลขาดทุนสุทธิ
3.เกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน
=

มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รบั x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

=

550 x 100
1,742.36

=

31.57 %
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4.เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนที่ออกเพื่อที่จะชาระค่าสินทรัพย์
=

N.A.

หมายเหตุ.- ไม่มกี ารออกหุน้ ทุนเพื่อที่จะชาระค่าสินทรัพย์
*ใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจาไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว และ ใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จากัด งวดประจาไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบ
บัญชีแล้ว
โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการคานวณขนาดรายการในครัง้ นี ้ ได้แก่ เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการสูงสุดโดยมีขนาด
รายการคิดเป็ นร้อยละ 31.57 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเมื่อรวมขนาด
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน (บริษัทฯไม่มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในช่วงเวลา
ย้อนหลัง 6 เดือน ) ขนาดของรายการรวม เท่ากับร้อยละ 31.57 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2563 ซึ่งจะมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ถื อเป็ น
รายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ดังนัน้ บริษัทฯจึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าทารายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยสารสนเทศต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6) ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากการทารายการ
เพิ่มกระแสเงินสดในธุรกิจหลัก เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ไี ม่ปกติ

7) แผนการทางการเงิน หลังจากการได้รับเงินจากการขายธุรกิจน้าประปาฯ
บริษัทฯ จะใช้เงินจากการขายหุน้ ธุรกิจนา้ ประปาฯ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของ
รายได้ และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯต่อไปในอนาคต
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8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการขายหุน้ ธุรกิจนา้ ประปาฯ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การเข้าทา
รายการในครัง้ นี ้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยราคาในการขายหุน้ ดังกล่าว ยังคงมีมลู ค่าที่สงู กว่าราคา
ต้นทุนของบริษัทฯ โดยการดาเนินการทุกขั้นตอนของบริษัทฯ เป็ นการดาเนินการอย่างโปร่งใส มีความเหมาะสม เป็ นธุรกรรม
ทั่วไป และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเข้าทารายการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนารถ

รัตนสุวรรณชาติ)

กรรมการบริษัท
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