ที่ ตล.027/2564
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
เรื่ อง

การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย(เพิ่มเติม)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ (“คณะกรรมการ

บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 7/2564 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้ มีมติให้ บริ ษัทฯ ขายหุ้นทั ้งหมดของบริ ษัท ฟรี โซน แอสเซท
จํากัด (“ฟรี โซน”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ซึง่ ประกอบธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยขายให้ กบั บริ ษัท
พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“พรอสเพค”) การขายหุ้นดังกล่าวจะเป็ นผลให้ ฟรี โซนสิ ้นสภาพในการเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิให้ จําหน่ายหุ้นทังหมดของฟรี
้
โซน จํานวน 1,824,998 หุ้น ในราคาหุ้นละประมาณ 54.79
บาทต่อหุ้น เป็ นจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 100,000,000 บาท โดยการซื ้อขายมีเงื่อนไขว่าที่สําคัญคือ ฟรี โซนจะต้ องไม่มีภาระหนี ้สินเงิน
กู้ ยื ม และดอกเบี ย้ ค้ า งชํ า ระคงค้ า งใด ๆ ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากฟรี โ ซนมี ภ าระเงิ น กู้ ยื ม และดอกเบี ย้ ค้ า งชํ า ระกับ บริ ษั ท ฯ จํ า นวน
181,584,511.91 บาท (ซึ่งแบ่งเป็ นเงินกู้ยืม 106,999,570.91 บาท ดอกเบี ้ย 74,584,941 บาท) และฟรี โซนมีข้อจํากัดในการหา
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรื อแหล่งเงินทุนอื่นๆ ฟรี โซนจึงมีความจําเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 181,500,000 บาท
เพื่อให้ เป็ นตามเงื่อนไขการขาย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 และที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564 ของฟรี โซน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 181,500,000 บาท
และฟรี โซนได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเรี ยบร้ อยแล้ ววันที่ 20 กันยายน 2564 โดยภายหลังจากการเพิ่มทุน ฟรี โซนมีทนุ จด
ทะเบียนจํ านวน 182,500,000 บาท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,825,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริ ษัทฯ ถื อหุ้นจํ านวน
1,824,998 หุ้น โดยเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนดังกล่าว ฟรี โซนได้ นํามาชําระหนี ้สินให้ กบั บริ ษัทฯ จนไม่มีหนี ้สินอื่นใดกับบริ ษัทฯ อีก
สรุปข้ อมูลสําคัญดังนี ้
1. มูลค่าสิง่ ตอบแทนจํานวน 100ล้ านบาท
2. เงื่อนไขการชําระเงิน โดยชําระเป็ นเงินสดจํานวน 50 ล้ านบาท ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน 2 ฉบับ ๆละ 25 ล้ านบาท
ครบกําหนดรับชําระตัว๋ สัญญาใช้ เงิน 25 ล้ านบาท รวมเป็ น 75 ล้ านบาท และฉบับที่ 2 ครบกําหนดภายใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จํานวน 25 ล้ านบาท
3. เกณฑ์การใช้ กําหนดราคาสิ่งตอบแทน เป็ นราคาซื ้อขายที่ตกลงกันตามวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่มี
การต่อรองกันเพิ่มเติม

การขายหุ้นของฟรี โซนในครัง้ นี ้เป็ นการจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ
4.36 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่สอบทานแล้ ว
โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเมื่อพิจารณานับรวมรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อน
วันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ จะทําให้ ขนาดของรายการรวมสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 14.62 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งตํ่ ากว่าร้ อยละ 15 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่มีห น้ าที่ ต้องรายงาน
สารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่าย
เป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี ้ การขายหุ้นของฟรี โซนในครัง้ นี ้ ไม่เป็ นการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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