ที่ AP013-2563
วันที่ 14 สิ งหาคม 2563
เรื่ อง

รับรองงบการเงิน , เพิ่มทุนบริ ษทั ย่อย ,โครงการที่สาคัญ และอนุมตั ิซ้ือหุน้ สามัญ ของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563
มีมติอนุมตั ิในวาระอันเป็ นสาระสาคัญ ดังนี้

1. อนุ มัติแ ละรั บ รองงบการเงินของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ส าหรั บ งวดสามเดื อ น ตั้ง แต่ วันที่ 1 เม.ย. 2563 สิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิ.ย. 2563 และ สาหรับงวดหกเดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
2. อนุมตั เิ พิม่ ทุนบริษัทย่ อย
2.1. อนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนบริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100)
เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังนี้
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
มูลค่ าหุ้นละ (บาท)
ปั จจุบนั
50,000,000
10
เพิม่ ทุน
10,000,000
10
ทุนจดทะเบียนใหม่
60,000,000
10
ภายหลังจดทะเบียนเพิ่มทุนบริ ษทั ยังคงสัดส่วนการถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเป็ นทุนหมุนเวียน

จานวนเงิน (บาท)
500,000,000
100,000,000
600,000,000

2.2. อนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ100)
เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังนี้
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
มูลค่ าหุ้นละ (บาท)
จานวนเงิน (บาท)
ปั จจุบนั
30,000,000
10
300,000,000
เพิ่มทุน
25,000,000
10
250,000,000
ทุนจดทะเบียนใหม่
55,000,000
10
550,000,000
ภายหลังจดทะเบียนเพิ่มทุนบริ ษทั ยังคงสัดส่วนการถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเป็ นทุนหมุนเวียน

3. โครงการทีส่ าคัญ
3.1 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ( ถือหุ ้นสัดส่ วนร้อยละ 100 ) ได้รับ
งานโครงการที่สาคัญดังนี้
1)
ลาดับที่
คู่สัญญา/ลูกค้ า
ชื่ อโครงการ
มูลค่ าโครงการ (VND)
ระยะเวลา
(Excluded 10% VAT)
1.
Loc Ninh Energy Joint
Loc Ninh 1 บริ การให้คาปรึ กษา
15,000,000,000.00
25 พ.ค.63
Stock Company
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถึง
พลังงานแสงอาทิตย์
25 มี.ค. 64
2.
Loc Ninh 2 Energy Joint
Loc Ninh 2 บริ การให้คาปรึ กษา
15,000,000,000.00
25 พ.ค.63
Stock Company
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถึง
พลังงานแสงอาทิตย์
25 มี.ค. 64
3.
Loc Ninh 3 Energy Joint
Loc Ninh 3 บริ การให้คาปรึ กษา
12,000,000,000.00
25 พ.ค.63
Stock Company
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถึง
พลังงานแสงอาทิตย์
25 มี.ค. 64
4.
Loc Ninh Energy Joint
บริ การให้คาปรึ กษาโครงการก่อสร้าง
4,000,000,000.00
25 พ.ค.63
Stock Company
โรงสถานีไฟฟ้า 220 เควี
ถึง
25 มี.ค. 64
1)

มูลค่างานโครงการรวม ทั้งหมดแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็ นไทยบาท (THB) อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 1 VND = 0.001366 THB จะมี
มูลค่างานประมาณ 62.84 ล้านบาท (หกสิ บสองจุดแปดสี่ ลา้ นบาท)

3.2 กิจการค้าร่ วม บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด และ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด (ประเทศไทย) “ ระหว่าง บริ ษทั
เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด และ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด มีสัดส่ วนค้าร่ วม ร้อยละ 64 และ ร้อยละ36 ตามลาดับ”
ดาเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 220 เควี และสายส่ง 29 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็ จตามรายละเอียดในสัญญา ได้แก่
ลาดับที่

คู่สัญญา/ลูกค้ า

ชื่ อโครงการ

2)

มูลค่ าโครงการ (VND)

ระยะเวลา

(Excluded 10% VAT)

1.

2)

Loc Ninh Electric Power
Tranmission JSC

รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 220 เควี
และสายส่ง 29 ก.ม.

602,728,714,050.90

15 ก.ค.63
ถึง
15 ม.ค.64

รวมมูลค่างานโครงการทั้งหมดแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็ นไทยบาท (THB) อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 1 VND = 0.001352 THB จะมี
มูลค่างานประมาณ 814.89 ล้านบาท (แปดร้อยสิ บสี่ จุดแปดเก้าล้านบาท)

*คู่สัญญา/ลูกค้า ไม่มีความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)ดังนั้น ในการเข้าทารายการในครั้งนี้ บริ ษทั จึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ประกาศที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4. อนุมตั ใิ ห้ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด ซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ชลกิจสากล จากัด
บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด “CK” เป็ นบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด “A2” (บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ53.33) มีทุนจดทะเบียน จานวน 1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100 บาท จานวนเงิน 120,000,000 บาท
อนุมตั ิให้ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ซื้อหุน้ สามัญ ของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด จานวนหุน้ ที่ซ้ื อทั้งสิ้ น 537,500
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 53,750,000.00 บาท (ห้าสิ บสามเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริษทั ชลกิจสากล จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
นายสุ ริยล อุดชาชน
นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม
นายกฤษฎา มหาสันทนะ
นางนพวรรณ จันทรศิริ
นางสาวนัสฐสร สรชิด
นายธราธิ ป ธาราธรรมรัตน์
รวม

ก่ อนเข้ าทารายการ
จานวนหุ้น สั ดส่ วน (ร้ อยละ)
639,997
53.33
1
0.000083
1
0.000083
1
0.000083
22,500
1.88
90,000
7.50
447,500
37.29
1,200,000
100.00

หลังเข้ าทารายการ
จานวนหุ้น
สั ดส่ วน (ร้ อยละ)
1,177,497
98.12
1
0.000083
1
0.000083
1
0.000083
22,500
1.88
1,200,000
100.00

ภายหลังเข้าทารายการสัดส่ วนการถือหุ ้นของ A2 ใน CK เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.33 เป็ นร้อยละ 98.12 ของทุน
จดทะเบี ยน การลงทุนเข้าซื้ อหุ ้นดังกล่าวบริ ษทั ใช้แหล่งเงินทุนตนเองประเภทเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ทั้งนี้ การลงทุน
ดังกล่าวเพื่อการเข้ามีอานาจควบคุมบริ ษทั มีอานาจเต็มในการตัดสิ นใจ เพื่อดาเนินนโยบายการทาธุรกิจให้เติบโตไปในทิศทาง
ที่กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทารายการซื้อขายหุน้ มีดงั นี้
การคานวณขนาดของรายการ ในการพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์น้ นั เมื่อคานวณขนาดของรายการ
โดยใช้มูลค่าสู งสุ ดจะมีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ ากับ ร้อยละ 11.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริ ษทั สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ทั้งนี้การเข้าทารายการดังกล่าวของบริ ษทั มีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ
15 ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547
*คู่สัญญา/ลูกค้า ไม่มีความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ดังนั้น ในการเข้าทารายการในครั้งนี้ บริ ษทั จึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ประกาศที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล)
กรรมการผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
Tel: 038-468- 300ext. 148Fax: 038-458-751

