สารสนเทศเกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

1.

วัน เดือน ปี ที่มกี ารตกลงเข้าทารายการ
บริษัทคาดว่าจะเข้าทาสัญญาซือ้ ขาย (Share Purchase Agreement) เสร็จสิน้ ประมาณภายในเดือนมีนาคม
2564

2.

คู่กรณีทเี่ กี่ยวข้อง
บริษัทความประสงค์จะเข้าซือ้ หุน้ บริษัทในธุรกิจด้านอสังหาริมทรพัย ์ คือ บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน) (“PRIN”)
(เรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย”) รวม 40,000,000 หุน้ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ได้แก่ นายวิทวัส พรกุล และ
นายชนะ โตวัน (รวมเรียกว่า “ผูข้ าย”) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
การเข้าซือ้ เงินลงทุนใน PRIN ซึ่งเดิมบริษัทมีหนุ้ ใน PRIN 83,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 6.80 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วทัง้ หมดของ PRIN บริษัทมีความประสงค์จะเข้าซือ้ หุน้ PRIN เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 3.28 ของทุนจด
ทะเบียนของ PRIN รวมบริษัทจะมีหนุ้ PRIN ทัง้ สิน้ 123,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10.08 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ หมดของ PRIN โดยมีรายละเอียดการเข้าซือ้ หุน้ PRIN ดังนี ้
ผูซ้ ือ้

:

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผูข้ าย

:

1) นายวิทวัส พรกุล ขายจานวน 20,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.64 ของจานวน
หุน้ ทัง้ หมดของ PRIN
2) นายชนะ โตวัน ขายจานวน 20,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.64 ของจานวนหุน้
ทัง้ หมดของ PRIN
ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
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3.

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท

3.1

นายวิทวัส พรกุล
นายวิทวัส พรกุล เป็ นประธานกรรมการบริหาร และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ DCON ร้อยละ 28.42
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

3.2

นายชนะ โตวัน
นายชนะ โตวัน เป็ นกรรมการบริษัท และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ DCON ร้อยละ 11.32 ณ วันที่ 30
มีนาคม 2563

4.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

4.1

ภาพรวมของรายการ
บริษัทมีความประสงค์จะซือ้ หุน้ บริษัทเป้าหมายจากผูข้ าย ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

สัดส่วน
มูลค่าสิ่งตอบแทน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเข้าซือ้
บริษัท ปริญสิริ จากัด 3.28% มูลค่าหุน้ สามัญเท่ากับ 1.65 บาท/หุน้
PRIN ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(มหาชน) (“PRIN”)
จานวน 40,000,000 หุน้ คิดเป็ นเงิน 66,000,000 อาคารแนวราบ ประเภทโครงการบ้านจัดสรร และ
บาท
อาคารชุดพักอาศัย บริษัทอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทเป้ าหมาย

4.2

ประเภทรายการ
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

4.3

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
รายละเอียดของบริษัทเป้าหมาย มีดงั นี ้
บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน) (“PRIN”)
1)

ภาพรวมกิจการ
ที่ตงั้ บริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: 246 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
: PRIN ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารแนวราบ ประเภทโครงการ
บ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัย บริษัทอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2)

โครงสร้างเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าทุนเท่ากับ 1,220,011,755 บาท ทัง้ นี ้ รายละเอียดของผูถ้ ือหุน้
10 อันดับแรก ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 มีดงั นี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ
น.ส.สิรลิ กั ษณ์ โกวิทจินดาชัย
น.ส.วิศรา พรกุล
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
นายชนะ โตวัน
น.ส.สิรพิ นั ธ์ นนทสูติ
นายวิทวัส พรกุล
นายปริญญา โกวิทจินดาชัย
Morgan Stanley & Co. International PLC
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
นางพนิดา คุปต์นิรตั ิศยั กุล
รวม

ร้อยละ
23.38
12.29
6.80 *
5.02
5.00
4.84
4.13
3.31
3.28
1.75
68.08

* ทัง้ นี ้ หลังจากเข้าทารายการบริษัท จะมีหนุ้ PRIN เท่ากับร้อยละ 10.08 (เดิมบริษัทมีหนุ้ PRIN ร้อยละ 6.80
เข้าซือ้ เพิม่ ในอัตรส่วนร้อยละ 3.28)
3)

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ PRIN

งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
กาไรสุทธิ

ปี 2561
8,422.35
4,158.24
4,264.11
2,511.02
239.32
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ปี 2562
9,458.06
5,071.18
4,386.88
1,821.00
120.11

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2563
9,243.74
4,609.17
4,634.57
2,389.54
302.23

4.4 วัตถุประสงค์ในการเข้าทารายการ
เพื่อนารายได้และกาไรของ PRIN มาเป็ นกาไรของบริษัทตามสัดส่วนที่ถือครอง และเป็ น Strategic Investment ซึง่ PRIN
มีการใช้สนิ ค้าที่บริษัทผลิตอยูห่ ลายรายการ และเดิมบริษัทได้ถือครองหุน้ PRIN ร้อยละ 6.8 ซึง่ จะเพิ่มเป็ นร้อยละ 10.08
5.

มูลค่ารวม และเกณฑ์ท่ใี ช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของรายการ

: มูลค่าสิง่ ตอบแทนรวมที่บริษัทต้องชาระสาหรับการเข้าทารายการเท่ากับ
66,000,000 บาท ประกอบด้วยมูลค่าของบริษัทเป้าหมายที่มีรายละเอียด ดังนี ้
(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัท
มูลค่าตามที่ตกลง
เป้ าหมาย
ซือ้ ขาย
PRIN

1.65 บาท/หุน้

สัดส่วนมูลค่าการซือ้ ขายต่อมูลค่า
ตามบัญชีตามสัดส่วนที่จะซือ้ (เท่า)
0.434

วิธีการชาระมูลค่าสิง่ ตอบแทน : ซือ้ ขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชาระด้วยเงินสดทัง้ จานวน
วันที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ : คาดว่าการซือ้ ขายและการชาระมูลค่าสิง่ ตอบแทน จะเสร็จสิน้ ภายในเดือนมีนาคม 2564
เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่ารวม : เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดขึน้ ระหว่างผูซ้ ือ้ และผูข้ าย โดยเทียบเคียง
ของรายการ
มูลค่าตามบัญชี และมูลค่าหุน้ ซึง่ ประเมินโดยวิธีตา่ งๆ เช่น วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด
(Market Comparable) เป็ นต้น ทัง้ นีร้ าคาซือ้ ขายหุน้ ที่ตกลงกันดังกล่าว บริษัทได้
พิจารณาแล้วว่าเป็ นราคาที่อยูใ่ นช่วงราคาที่เหมาะสมต่ากว่าราคาบนกระดานเฉลีย่
21 วันย้อนหลัง 10% และเทียบเท่าราคาเฉลีย่ ย้อนหลัง 200 วัน
6.

การคานวณขนาดรายการ

การเข้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ ง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) นอกจากนี ้
รายการดังกล่าวยังถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ทัง้ นี ้ การ
คานวณขนาดรายการมีรายละเอียด ดังนี ้

- หน้า 4 -

6.1

การคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ขนาดรายการจะคานวณโดยใช้ตวั เลขจากงบการเงิน รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
สรุปตัวเลขจากงบการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
ข้อมูลทางการเงิน

บริษัท

สัดส่วนหุน้ สามัญที่จะซือ้ (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก หนีส้ นิ รวม
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่

PRIN

2,790.00
58.31
344.08
34.83
2,352.78
92.43

3.28
9,243.07
63.46
4,609.17
0.03
4,570.47
302.23

การคานวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์จากงบการเงิน รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ตามเกณฑ์การคานวณ 4 เกณฑ์มีรายละเอียด ดังนี ้

การคานวณ

ผลลัพธ์

NTA ตามสัดส่วนที่จะซือ้
=
3.28% x 4,570.47
NTA ของบริษัท
2,352.78
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่ตามสัดส่วนที่จะซือ้ = 3.28% x 302.23
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
92.43

6.37%

ข้อมูลทางการเงิน
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมสิง่ ตอบแทน

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนที่ชาระให้ =
สินทรัพย์รวมของบริษัท

4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน

66 x 100
2,790.00

- ไม่มีการออกหุน้ ใหม่-

ดังนัน้ รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวมีขนาดรายการสูงสุดที่คานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิตามประกาศการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 10.73 ซึง่ มีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิ ดเผย
ข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) แต่อย่างใด
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10.73%
2.37%

6.2 การคานวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อนามูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนสูงสุดที่ชาระให้ซงึ่ เท่ากับ 66,000,000 บาท มาคานวณขนาดรายการตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน จะพบว่ามีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิของบริษัท ตาม
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการคานวณ ดังนี ้
ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน =

มูลค่าตอบแทน x 100
= 66.00 / 2,352.78 x 100 = 2.81 %
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท

เนื่องจากการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ทีม่ ีตวั ตนสุทธิของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์และได้
รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.

แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทจะใช้เงินสดที่มาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัท และ/หรือ เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ทัง้ นี ้
ณ วันชาระมูลค่าสิง่ ตอบแทน บริษัทคาดว่าการชาระราคาจะไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและกระแสเงินสดจากการดาเนินงานรวมทัง้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เพียงพอ

8.

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทารายการ
กรรมการของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายวิทวัส พรกุล และ 2) นายชนะ โตวัน ถือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้เสียใน
การซือ้ ขายเงินลงทุนใน PRIN ซึง่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี ้ กรรมการที่มีสว่ นได้เสียทัง้ 2 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้าซือ้ เงินลงทุนใน PRIN

9.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของกรรมการบริษัท
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10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัท ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาแล้วเห็น
ว่า การเข้าทารายการมีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในด้านการขยายธุรกิจ
สินค้าปลายนา้ ต่อเนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่เป็ นธุรกิจหลักของบริษัท อีกทัง้ ราคาการเข้าทารายการยังมีความสมเหตุ
สมผล
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนีม้ ีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทวัส พรกุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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