ที AP012-2565
วันที 9 พฤษภาคม 2565
เรื อง แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 3/2565 เรื องการจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ (แก้ไข)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ งทีแนบมาด้วย สารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที /
ซึ งประชุมเมือวันที
พฤษภาคม
มีมติอนุมตั ิการจําหน่ายหุ ้นสามัญทีบริ ษทั ฯ ถืออยูใ่ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั เอ.ที. จํากัด (“APAT”) ซึ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ (ซึงบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ จํานวน 54,999,997 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมดและ
ทุนชําระแล้วของ APAT) จํานวน 22,000,000 หุ้น ซึ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของ
APAT ให้แก่ บริ ษทั ทีเอ็นเอ จํากัด (“TNA” หรื อ “ผู้ซือ”) ในราคาหุน้ ละ บาท มูลค่าซือขายรวมเป็ นเงินทังสิ น ล้านบาท
(“ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย”)
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร และ/
หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดแก้ไขเพิมเติม
รายละเอียดต่างๆ และดําเนินการใดๆ ทีจําเป็ นหรื อเกียวเนื องกับการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้
ทุกประการ ซึ งรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื อขายหุ ้น สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้น และ/หรื อ
เอกสาร อืนใดทีเกียวเนื องกับธุรกรรมการขายหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ภายหลังจากการขายหุ ้นสามัญของ APAT ให้แก่ผซู้ ื อแล้ว APAT จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ อยู่ โดย
จะมีการดําเนินการเปลียนแปลงกรรมการของ APAT เป็ นตัวแทนของผูซ้ ือตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูซ้ ือ
ทังนี การเข้าทํารายการดังกล่าว ผูซ้ ื อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อความเกียวโยงใด ๆ กับผูบ้ ริ หาร กรรมการ ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จึ งไม่ถือเป็ นทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริ ษ ทั ฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ที ทจ. /
เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน (รวมทังทีมีการแก้ไข
เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
(รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
การเข้าทํารายการดังกล่าว ถือเป็ นการจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรั พย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.
20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที มีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิ บตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน พ.ศ.
(รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการได้ มา
หรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์ สิน”) โดยการเข้าทํารายการดังกล่าวมีขนาดรายการสู งสุดเท่ากับร้อยละ . ซึ งการคํานวณด้วย
เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษทั สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ แล้ว การเข้าทํารายการนี จึงขนาดรายการสู งกว่าร้อยละ แต่ตากว่
ํ าร้อยละ ดังนัน บริ ษ ทั ฯ จึงมีหน้าทีต้อง
เปิ ดเผยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) และจัดส่งการสนเทศเกี ยวกับการจําหน่ายไปซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ภายใน วันนับแต่วนั ทีเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทังนีระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์อืนๆ โดยมีขนาดรายการรวม
เท่ากับร้อยละ .
เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สิน บริ ษทั ฯ จึงขอนําส่ งสารสนเทศ
รายการจําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามเอกสารทีแนบมานี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)

(นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร

สารสนเทศรายการจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ ของบริษัท เอเซีย พรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
เรื อง การจําหน่ ายหุ้นสามัญของบริษัท เอเซีย พรีซิชัน เอ.ที. จํากัด
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที /
เมือวันที พฤษภาคม
มีมติอนุ มตั ิการจําหน่ายหุ ้นสามัญ ของ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั เอ.ที . จํากัด (“APAT ”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
(ซึ งบริ ษทั ฯ ถือหุ้น จํานวน , , หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ . ของทุน จดทะเบี ยนทังหมดและทุน ชําระแล้วของ
APAT) จํานวน , , หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ ของทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ว ให้แก่บริ ษทั ทีเอ็นเอ จํากัด (“TNA”)
ในราคาหุ้นละ บาท คิดเป็ นมูลค่าซือขายรวมเป็ นเงินทังสิ น ล้านบาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย”)
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร และ/
หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดแก้ไขเพิมเติม
รายละเอียดต่างๆ และดําเนินการใดๆ ทีจําเป็ นหรื อเกียวเนื องกับการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้
ทุกประการ ซึ งรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื อขายหุ ้น สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้น และ/หรื อ
เอกสาร อืนใดทีเกียวเนื องกับธุรกรรมการขายหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ภายหลังจากการขายหุ ้นสามัญของ APAT ให้แก่ผซู้ ื อแล้ว APAT จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ อยู่ โดย
จะมีการดําเนินการเปลียนแปลงกรรมการของ APAT เป็ นตัวแทนของผูซ้ ือตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูซ้ ือ
ทังนี การจําหน่ายไปของหุน้ สามัญของ APAT เข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับ ตลาดทุน ที ทจ. /
เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที มี นัยสําคัญ ที เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ ง
ั มีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ทรัพย์สิน ลงวันที สิ งหาคม
(รวมท้งที
ไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฎิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สิน พ.ศ.
ลง
ั มีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึงทรัพย์ สิน”) ซึ งธุรกรรมดังกล่าว
วันที ตุลาคม
(รวมท้งที
สามารถคํานวณขนาดรายการ ตามเกณฑ์ต่างๆ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สิ นสุดวันที วันที ธันวาคม
มี
มูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์กาํ ไรสุทธิทีร้อยละ . เข้าข่ายการจัดเป็ นรายการตามประกาศฯ เรื องการได้มาหรื อจําหน่ายไป ประเภท
ที ทีมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ แต่ตากว่
ํ าร้อยละ
ดังนัน บริ ษทั ฯ จึ งมีหน้าที ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับรายการจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ตามประกาศรายการได้มาจําหน่ายไป และส่ ง หนังสื อเวียนให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ
ภายใน วัน นับแต่วนั ทีได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนันการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น ไม่จดั เป็ นการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทจ. / เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในรายการที
เกียวโยงกัน พ.ศ.
(รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) บริ ษทั ฯ จึงไม่มีหน้าทีต้องปฏิบตั ิภายใต้ประกาศรายการทีเกียวโยงกันแต่
อย่างใด
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ทังนี บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมการขายหุน้ ในบริ ษทั ย่อย ดังนี
1. วันเดือนปี ทีมีการเข้ าทํารายการ
บริ ษทั ฯ จะเข้าทําธุรกรรมการขายหุน้ ในบริ ษทั ย่อย ภายหลังจากที (ก) บริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั และ (ข) บริ ษทั ฯ และผูซ้ ื อได้ดาํ เนิ นการตามเงือนไขบังคับก่อนทังหมดทีระบุไว้ในสัญญาซื อขายหุ ้นสําเร็ จลงครบถ้วน
และ/หรื อ ได้รับการผ่อนผันจากคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้องแล้ว โดยเงือนไขบังคับก่อนทีสําคัญ มีดงั นี
1. ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยให้แก่ผซู ้ ื อ
2. ทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ APAT (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมตั ิเรื องดังต่อไปนี
(1) การแต่งตังกรรมการใหม่ของ APAT ตามทีผูซ้ ื อเสนอ เพือให้เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ใหม่ และ
(2) การแก้ไขอํานาจกรรมการของ APAT และอํานาจเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารใหม่
3. ทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นของผูซ้ ื อ (ตามทีกฎหมายและข้อบังคับกําหนด) มีมติอนุมตั ิให้ซือ
และรับโอนกรรมสิ ทธิ ในหุน้ ทีซือขายจากบริ ษทั ฯ
4. ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อธุรกิจ ซึ งมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน โอกาสทางธุรกิจ หรื อการประกอบธุรกิจของ APAT
อย่างร้ายแรงเกิดขึน
ทังนี บริ ษทั ฯ คาดว่าการลงนามในสัญญาซื อขายหุ ้น และการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจะเสร็ จสมบูรณ์
ภายในไตรมาสที 2 ปี 2565
2. คู่กรณีทเกี
ี ยวข้ อง และความสั มพันธ์ ระหว่ างคู่สัญญา
ผูข้ าย
: บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
ผูซ้ ื อ
: บริ ษทั ทีเอ็นเอ จํากัด (“TNA”)
ลักษณะความสัมพันธ์
: TNA ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั ฯ และไม่จดั เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริ ษทั ฯ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีเกียวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที เกียวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ และขนาดของรายการ
3.1 การจําหน่ ายหุ้นสามัญของ APAT และสัดส่ วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ จะเข้าทําสัญญาซือขายหุน้ สามัญของ APAT ทีบริ ษทั ฯ ถืออยู่ ให้กบั TNA จํานวน 22,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายหุ ้นดังกล่าวในราคาหุ ้นละ 14 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน
ทังสิ น 308,000,000 บาท ซึงภายหลังการจําหน่ายหุ น้ สามัญของ APAT ในครังนี จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ใน
APAT ลดลงร้อยละ ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โดย APAT จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ อยู่ ทังนี บริ ษทั ฯ มี
โครงสร้างการถือหุ น้ ก่อนและหลังการจําหน่ายหุน้ สามัญของ APAT ดังนี
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ผู้ถือหุ้น

ก่ อนทํารายการ*
หลังทํารายการ
ร้อยละ
ร้อยละ
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้น
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)
, ,
.
, ,
.
บริ ษทั ทีเอ็นเอ จํากัด
, ,
.
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
1
.
1
.
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
1
.
1
.
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
1
.
1
.
รวมจํานวนหุ น้ ทังสิ น
, ,
.
, ,
.
หมายเหตุ : (*) รายชือผูถ้ ือหุ น้ ของ APAT ณ วันที เมษายน
ทังนี ผูซ้ ื อจะชําระค่ าตอบแทนจากการขายหุ้น ดังกล่าวในวัน ที มี การซื อขายหุ้น เสร็ จ สมบู รณ์ ซึ งบริ ษทั ฯ คาดว่า
ธุรกรรมการขายหุน้ ในบริ ษทั ย่อยจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที 2 ปี 2565
3.2 ขนาดของรายการ
การทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ ง
ทรัพย์สิน ซึงคํานวณมูลค่าขนาดรายการ โดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สิ นสุด วันที ธันวาคม
ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ . ตามเกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ โดยมี
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการดังนี
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หัก ทรัพย์สินทีไม่มีตวั ตน
หัก สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หัก หนีสิ นรวม
หัก ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน
(ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 256 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564) ตามงบการเงินรวม
กําไรสุทธิของบริ ษทั ใหญ่
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุน้ )
มูลค่าทีตราไว้ (บาท/หุน้ )

บริ ษทั ฯ
(หน่วย : ล้านบาท)
, .
.
.
, .
.
, .
.

APAT
(หน่วย : ล้านบาท)
.
.
.
.
.

.
.

.
1
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การคํานวณขนาดของรายการ ดังต่ อไปนี
เกณฑ์

วิธีการคํานวณ

จํานวนเงิน (บาท)

1. มูลค่าสิ นทรัพย์

NTA ของ APAT x สัดส่ วนทีขาย

763,378,738 * 40%

ทีมีตวั ตนสุทธิ

NTA ของบริ ษทั ฯ APCS

1,949,614,638

2. กําไรสุทธิ

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของเงินลงทุนในบริ ษทั ฯ
x สัดส่ วนทีขาย

155,492,614 * 40%

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน

210,607,683

จํานวนเงินทีรับหรื อได้รับตามสัดส่วน

308,000,000

สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั

3,560,476,663

3. มูลค่ารวมสิ ง
ตอบแทน

ขนาด
รายการ

15.66%

29.53%

8.65%

4. มูลค่าหุน้ ทุน
ไม่ตอ้ งคํานวณ เนืองจากบริ ษทั ฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์
ทังนีระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์อืนๆ โดยมีขนาดรายการรวม
เท่ากับร้อยละ .
จากตารางการคํานวณข้างต้น สามารถคํานวณขนาดรายการได้สูงสุดตามเกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ ซึ งมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 29.53 การเข้าทํารายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็ นรายการตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน ประเภทที
ซึ งขนาดรายการสู งกว่าร้อยละ แต่ตากว่
ํ าร้อยละ ดังนัน บริ ษทั ฯ จึงมี ห น้าที ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี ยวกับ รายการ
จําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสื อเวียนให้แก่ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ภายใน วัน นับแต่วนั ทีได้แจ้ง
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. รายละเอียดของทรัพย์ สินทีจําหน่ ายไป
หุ้นสามัญ APAT จํานวน , ,
APAT

หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ

ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของ

4.1 สรุ ปรายละเอียดการขายหุ้นสามัญของ APAT
ผูข้ าย
: บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ทีขาย
: หุน้ สามัญของ APAT
จํานวนหุน้ สามัญทีขาย
: จํานวน , , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนหุ น้ ทีออก
และจําหน่ายได้แล้วทังหมดของ APAT
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ
: 10 บาท
ราคาขายหุ น้ ละ
: 14 บาท
มูลค่ารวมขายของหุน้ สามัญ
: , , . บาท (สามร้อยแปดล้านบาท)
ช่วงเวลาการทํารายการ
: ภายในไตรมาสที ปี
หรื อภายในกําหนดเวลาอืนตามทีจะกําหนดไว้ใน
สัญญาซือขายหุน้ ฉบับสมบูรณ์
เงือนไขการชําระ
: โดยชําระเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่า
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4.2 สรุ ปรายละเอียดทัวไปของ APAT
ประเภทธุรกิจ
: APAT ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ผลิตและจําหน่ายชินส่วนโลหะทีมีความเทียงตรงสูง
(High Precision Machining & Cold Forging)
วันเดือนปี ทีจดทะเบียนจัดตัง
: ตุลาคม
* เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลียนชือ จากบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั จํากัด เป็ น บริ ษทั
เอเซี ย พรี ซิชนั เอ.ที. จํากัด
ทีตังสํานักงานใหญ่
: / หมู่ ตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ทุนจดทะเบียน
: , , บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ , , หุน้
ทุนทีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
: , , บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ , , หุน้
(ณ วันที เมษายน )
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ
: บาท
4.3 คณะกรรมการของ APAT ณ ปัจจุบัน มีจาํ นวน 5 ท่ าน โดยมีรายละเอียดดังนี
รายชือ
ตําแหน่ง

จํานวนหุน้ และสัดส่วน การถือหุ น้ ใน
APAT
ณ เม.ย.
(หุน้ / ร้อยละ)
/.
/.
/.
-

1. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริ หาร
3.นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
กรรมการ/กรรมบริ หาร
4. นายราจีฟ วิจายัน
กรรมการ/กรรมบริ หาร
5. นายโยชิคาสึ คุราชิ
กรรมการ
* ผูซ้ ื อจะเปลียนแปลงกรรมการทังหมดภายหลังการจําหน่ายทรัพย์สินเสร็จสิ น

4.4 สรุ ปฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ APAT สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงิน
ณ วันที
งบแสดงฐานการการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี สิ นรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวด
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน(บาท)
จํานวนหุ ้นสามัญ ขันพืนฐาน (ล้านหุ ้น)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

15

38
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4.5 ภาพโครงสร้ างการถือหุ้นของ APCS ก่ อนและหลังการเข้ าทํารายการขายหุ้น APAT เป็ นดังนี
การจัดการโครงสร้างโครงสร้าง ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ข้างต้น จะทําให้ สัดส่ วนการถือหุน้ ใน APAT ลดลงเหลือร้อยละ 60
ภายหลังการจัดโครงสร้างทางธุรกิจแล้วบริ ษทั มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด)

5. มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน
มูลค่ารวมสิ งตอบแทนจะเป็ นไปตามราคาขายหุ ้นสามัญของ APAT ทีจะขาย ซึ งมีการกําหนดราคาขายหุ้นละ 14 บาท
จํานวน , , หุน้ มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนเท่ากับ 308,000,000.00 บาท (สามร้อยแปดล้านบาท) ซึ งบริ ษทั ฯ จะได้รับ
ค่าตอบแทนทังหมดเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่า
6. เกณฑ์ ทใช้
ี ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทน
มูลค่าสิ งตอบแทนสําหรับรายการขายหุ ้นสามัญของ APAT เป็ นไปตามการเจรจาต่อรอง และการตกลงกันระหว่างผู้
ซือและผูข้ าย ซึงบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาราคาเสนอซือประกอบกับราคาประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีอตั ราส่ วนราคาหุ ้นต่อมูลค่าทาง
บัญชี (P/BV) โดยเปรี ยบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันที มีการดําเนิ นธุรกิจในลักษณะใกล้เคียงกันซึ งจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งเป็ นวิธีทีมีเสถียรภาพในการสะท้อนมูลค่าของกิจการ เหมาะสมสําหรับช่วงเวลาที ผล
ประกอบการของกิจการทีนํามาเปรี ยบเทียบกันมีความแปรปรวนสูงเนื องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจในระยะ
ทีเพิงผ่านมา รวมทังการคาดการณ์อนาคตทีทําได้ยากจากการปรับเปลียนโครงสร้างอุตสาหกรรมครังใหญ่ ทีกําลังเกิดขึน และยัง
ไม่มีความชัดเจน จากการประเมินมูลค่าโดยวิธีดงั กล่าว พบว่ามีมูลค่าหุ้นละ ระหว่าง 13.09 - 14.34 บาท ซึ งหากเปรี ยบเที ยบกับ
ค่าตอบแทนที บริ ษทั ฯ เจรจาต่อรองได้ถือว่าเป็ นค่าตอบแทนที สมเหตุสมผล ทังนี บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาถึงปั จจัยทางธุ รกิจที มี
ความสําคัญ ได้แก่ เสถียรภาพของผลประกอบการในระยะ ปี ทีผ่านมา ขนาดของกิจการและอํานาจการต่อรองทางธุ รกิจใน
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่อกิจการจากการเปลี ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์จากระบบเครื องยนต์สันดาปภายใน
(ICE) ไปสู่ ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมทังสถานะการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
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7. ผลประโยชน์ ทีคาดว่ าจะเกิดกับบริษัทฯ จากการทํารายการในครังนี
( ) เพือเสริ มความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน
( ) เพือสนับสนุนเป้ าหมายการขยายธุรกิ จหลักของบริ ษทั ฯ ด้าน EPC ซึ งมีศกั ยภาพในการเติบโตสู ง ภายหลังจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
(COVID- ) คลีคลายและภายใต้สถานการณ์ทีทําให้ราคานํามันสูง
( ) เพือเพิมพันธมิตรทางธุรกิจในการช่วยพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง เพือรับมือกับผลกระทบต่อกิจการจาก
การเปลียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์จากระบบเครื องยนต์สนั ดาปภายใน (ICE) ไปสู่ ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
8. แผนการใช้ เงินทีได้ รับจากการเข้ าทํารายการจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สิน
บริ ษทั ฯ มี แผนการนําเงินที ได้จากการจําหน่ายหุ้นสามัญของ APAT จํานวน 308 ล้านบาท เพือใช้เพิมสภาพคล่อง
โดยรวมให้กบั บริ ษทั ฯ และสนับสนุนการขยายธุรกิจด้าน EPC ซึงเป็ นกิจการหลักของบริ ษทั ฯ
9. เงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ในการเข้าทํารายการจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับรายการจําหน่ายไปซึ ง
สิ นทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังส่ งหนังสื อเวียนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ ภายใน วัน นับแต่วนั ทีได้แจ้งข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
. บุคคลทีเกียวโยงกันและลักษณะขอบเขตของส่ วนได้ เสีย
ไม่มี –
. กรรมการทีมีส่วนได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันซึงไม่ ได้เข้ าร่ วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มี –
. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลันกรองโดยรอบครอบแล้วเห็นว่าการเข้าทํารายการในครังนี มีความเหมาะสมและ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดราคาหุ้นทีซื อ
ขายนันมีความเหมาะสม นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ จะได้ประโยชน์จากการจําหน่ ายหุ ้นสามัญ
ของ APAT ซึงทําให้บริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิมขึน และเป็ นสิ งจําเป็ นต่อการบริ หารจัดการทางการเงินของบริ ษทั ฯ
รวมทังเพิมศักยภาพในการขยายธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ต่อไปในอนาคตได้
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. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริษัท ทีแตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
คณะกรรมการบริ ษทั ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)

(นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร
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