
 

 
 

ที AP012-2565 

วนัที 9 พฤษภาคม 2565 
   

เรือง   แจง้มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2565 เรืองการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์(แกไ้ข) 
   

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ  

           ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   

         สิงทีแนบมาดว้ย สารสนเทศรายการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยข์องบริษทั เอเซีย พรีซิชนั จาํกดั (มหาชน)    
   

ดว้ยทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเซีย พรีซิชนั จาํกดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  ครังที  /   ซึงประชุมเมือวนัที  

พฤษภาคม  มีมติอนุมติัการจาํหน่ายหุ้นสามญัทีบริษทัฯ ถืออยูใ่น บริษทั เอเซีย พรีซิชนั เอ.ที. จาํกดั (“APAT”) ซึงเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  (ซึงบริษทัฯ ถือหุน้จาํนวน 54,999,997 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทงัหมดและ

ทุนชาํระแลว้ของ APAT) จาํนวน 22,000,000 หุ้น ซึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของ 

APAT ใหแ้ก่ บริษทั ทีเอน็เอ จาํกดั (“TNA” หรือ “ผู้ซือ”)  ในราคาหุน้ละ  บาท มูลค่าซือขายรวมเป็นเงินทงัสิน  ลา้นบาท 

(“ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย”) 

คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และ/

หรือบุคคลทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร เป็นผูม้ีอาํนาจในการกาํหนดแกไ้ขเพิมเติม

รายละเอียดต่างๆ และดาํเนินการใดๆ ทีจาํเป็นหรือเกียวเนืองกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ได้

ทุกประการ ซึงรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซือขายหุ้น สัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น และ/หรือ

เอกสาร อืนใดทีเกียวเนืองกบัธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ภายหลงัจากการขายหุ้นสามญัของ APAT ให้แก่ผูซื้อแลว้ APAT จะยงัคงสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ อยู ่โดย

จะมีการดาํเนินการเปลียนแปลงกรรมการของ APAT เป็นตวัแทนของผูซื้อตามสดัส่วนการถือหุ้นใหม่ ระหวา่งบริษทัฯ กบัผูซื้อ 

ทงันี การเขา้ทาํรายการดงักล่าว ผูซื้อไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือความเกียวโยงใด ๆ กบัผูบ้ริหาร กรรมการ ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย จึงไม่ถือเป็นทาํรายการกับบุคคลทีเกียวโยงกนักบับริษทัฯ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. /  เรือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกนั (รวมทงัทีมีการแกไ้ข

เพมิเติม)  และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบตัิการของบริษทัจด

ทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั  พ.ศ.  (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพมิเติม) 

การเขา้ทาํรายการดงักล่าว ถือเป็นการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 

20/2551 เรือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีมีนยัสาํคญัทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์น (รวมทงัทีมีการ

แก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของ

บริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์น พ.ศ.  (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) (“ประกาศรายการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน”) โดยการเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ .  ซึงการคาํนวณดว้ย

เกณฑก์าํไรสุทธิ อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ แลว้ การเขา้ทาํรายการนีจึงขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ  แต่ตาํกวา่ร้อยละ  ดงันัน บริษทัฯ จึงมีหน้าทีตอ้ง

เปิดเผยรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัส่งการสนเทศเกียวกบัการจาํหน่ายไปซึง

ทรัพยสิ์นดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ภายใน  วนันบัแต่วนัทีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 



 

 
 

 

 

ทงันีระยะเวลา 6  เดือนทีผา่นมาบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยอื์นๆ โดยมีขนาดรายการรวม

เท่ากบัร้อยละ .  

 

เพือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์น บริษทัฯ จึงขอนําส่งสารสนเทศ

รายการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามเอกสารทีแนบมานี 

 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชนั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

(นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ) 

ประธานกรรมการบริหาร 
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สารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัท เอเซีย พรีซิชัน จาํกดั (มหาชน) 

เรือง การจาํหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เอเซีย พรีซิชัน เอ.ที. จาํกดั 

 

ดว้ยทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเซีย พรีซิชนั จาํกดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  ครังที  /  เมือวนัที  พฤษภาคม 

 มีมติอนุมตัิการจาํหน่ายหุ้นสามญั ของ บริษทั เอเซีย พรีซิชนั เอ.ที. จาํกดั  (“APAT ”)  ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ    

(ซึงบริษทัฯ ถือหุ้นจาํนวน , ,  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .  ของทุนจดทะเบียนทังหมดและทุนชาํระแลว้ของ 

APAT) จาํนวน , ,  หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  ของทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ ให้แก่บริษทั ทีเอ็นเอ จาํกดั (“TNA”) 

ในราคาหุ้นละ  บาท คิดเป็นมูลค่าซือขายรวมเป็นเงินทงัสิน  ลา้นบาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย”) 

คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และ/

หรือบุคคลทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร เป็นผูม้ีอาํนาจในการกาํหนดแกไ้ขเพิมเติม

รายละเอียดต่างๆ และดาํเนินการใดๆ ทีจาํเป็นหรือเกียวเนืองกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ได้

ทุกประการ ซึงรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซือขายหุ้น สัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น และ/หรือ

เอกสาร อืนใดทีเกียวเนืองกบัธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ภายหลงัจากการขายหุ้นสามญัของ APAT ให้แก่ผูซื้อแลว้ APAT จะยงัคงสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ อยู ่โดย

จะมีการดาํเนินการเปลียนแปลงกรรมการของ APAT เป็นตวัแทนของผูซื้อตามสดัส่วนการถือหุ้นใหม่ ระหวา่งบริษทัฯ กบัผูซื้อ 

ทงันี การจาํหน่ายไปของหุน้สามญัของ APAT เขา้ข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุน ที ทจ. /  เรือง หลักเกณฑ์ในการทาํรายการทีมีนัยสําคญัทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึง

ทรัพยสิ์น ลงวนัที  สิงหาคม  (รวมท้งัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เรือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์น พ.ศ.  ลง

วนัที  ตุลาคม  (รวมท้งัทีมีการแกไ้ขเพมิเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพย์สิน”) ซึงธุรกรรมดงักล่าว

สามารถคาํนวณขนาดรายการ ตามเกณฑต์่างๆ โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ สินสุดวนัที วนัที  ธนัวาคม  มี

มูลค่าสูงสุดตามเกณฑก์าํไรสุทธิทีร้อยละ .  เขา้ข่ายการจดัเป็นรายการตามประกาศฯ เรืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไป ประเภท

ที  ทีมีขนาดรายการสูงกวา่ร้อยละ  แต่ตาํกวา่ร้อยละ  

ดงันนั บริษทัฯ จึงมีหน้าทีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัรายการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยต์่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)  ตามประกาศรายการไดม้าจาํหน่ายไป และส่งหนังสือเวียนให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ภายใน  วนั นบัแต่วนัทีไดแ้จง้ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  

นอกจากนนัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ ไม่จดัเป็นการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน ที ทจ. /  เรือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) และตามประกาศ 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที

เกียวโยงกนั  พ.ศ.   (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพมิเติม) บริษทัฯ จึงไม่มีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัภายใตป้ระกาศรายการทีเกียวโยงกนัแต่

อยา่งใด  
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ทงันี บริษทัฯ จึงขอเรียนแจง้รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ย ดงันี 

 

1. วนัเดือนปี ทมีกีารเข้าทาํรายการ  

 บริษทัฯ จะเขา้ทาํธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ย ภายหลงัจากที (ก) บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั และ (ข) บริษทัฯ และผูซื้อไดด้าํเนินการตามเงือนไขบงัคบัก่อนทงัหมดทีระบุไวใ้นสัญญาซือขายหุ้นสําเร็จลงครบถว้น 

และ/หรือ ไดรั้บการผอ่นผนัจากคู่สญัญาทีเกียวขอ้งแลว้ โดยเงือนไขบงัคบัก่อนทีสาํคญั มีดงันี 

1. ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยให้แก่ผูซื้อ 

2. ทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุน้ของ APAT (แลว้แต่กรณี) มีมติอนุมตัิเรืองดงัต่อไปนี 

(1) การแต่งตงักรรมการใหม่ของ APAT ตามทีผูซื้อเสนอ เพอืใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ใหม่ และ 

(2) การแกไ้ขอาํนาจกรรมการของ APAT และอาํนาจเบิกถอนเงินในบญัชีธนาคารใหม่  

3. ทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุ้นของผูซื้อ (ตามทีกฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด) มีมติอนุมตัิให้ซือ

และรับโอนกรรมสิทธิในหุน้ทีซือขายจากบริษทัฯ 

4. ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อธุรกิจ ซึงมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน โอกาสทางธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจของ APAT 

อยา่งร้ายแรงเกิดขึน 

 ทงันีบริษทัฯ คาดวา่การลงนามในสัญญาซือขายหุ้น และการเขา้ทาํธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยจะเสร็จสมบูรณ์

ภายในไตรมาสที 2 ปี 2565 

 

2. คู่กรณีทเีกยีวข้อง และความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สัญญา  

ผูข้าย    : บริษทั เอเซีย พรีซิชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ผูซื้อ    : บริษทั ทีเอน็เอ จาํกดั (“TNA”)   

ลกัษณะความสมัพนัธ์  : TNA ไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบับริษทัฯ และไม่จดัเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนักบับริษทัฯ  

 ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรือง หลกัเกณฑใ์นการทาํ 

รายการทีเกียวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั 

พ.ศ. 2546 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพมิเติม)  

3. ลักษณะโดยทวัไปของรายการ และขนาดของรายการ 

      3.1 การจาํหน่ายหุ้นสามัญของ APAT และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  

บริษทัฯ จะเขา้ทาํสญัญาซือขายหุน้สามญัของ APAT ทีบริษทัฯ ถืออยู ่ใหก้บั TNA จาํนวน 22,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที

ตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดงักล่าวในราคาหุ้นละ 14 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน

ทงัสิน 308,000,000 บาท ซึงภายหลงัการจาํหน่ายหุน้สามญัของ APAT ในครังนี จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ใน 

APAT ลดลงร้อยละ  ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ โดย APAT จะยงัคงสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ อยู ่ทงันี บริษทัฯ มี

โครงสร้างการถือหุน้ก่อนและหลงัการจาํหน่ายหุน้สามญัของ APAT ดงันี 
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ผู้ถือหุ้น ก่อนทํารายการ* หลงัทาํรายการ 

 จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชนั จาํกดั (มหาชน)  , ,  .  , ,  .  

บริษทั ทีเอน็เอ  จาํกดั  - - , ,  .  

นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ 1 .  1 .  

นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ 1 .  1 .  

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี 1 .  1 .  

รวมจาํนวนหุน้ทงัสิน  , ,  .  , ,  .  

หมายเหต ุ: (*) รายชือผูถื้อหุน้ ของ APAT  ณ วนัที  เมษายน   

ทงันี ผูซื้อจะชาํระค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวในวนัทีมีการซือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึงบริษทัฯ คาดว่า

ธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที 2 ปี 2565 

 

 3.2 ขนาดของรายการ  

การทาํรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึง

ทรัพยสิ์น ซึงคาํนวณมูลค่าขนาดรายการ โดยใชข้อ้มูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ สินสุด วนัที  ธนัวาคม  

ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ รายการดงักล่าวมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ .  ตามเกณฑ์กาํไรสุทธิ โดยมี

รายละเอียดการคาํนวณขนาดรายการดงันี   

 

รายการ  บริษทัฯ 

 (หน่วย : ลา้นบาท)  

APAT  

(หน่วย : ลา้นบาท)  

สินทรัพยร์วม  , .  .  

หกั ทรัพยสิ์นทีไม่มีตวัตน .  .  

หกั สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี .  - 

หกั หนีสินรวม  , .  .  

หกั ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  .  - 

สินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิ (NTA) , .  .  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานยอ้นหลงั 12 เดือน  

(ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 256  ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2564) ตามงบการเงินรวม  

.   .  

กาํไรสุทธิของบริษทัใหญ ่ .  - 

มูลค่าตามบญัชี (บาท/หุน้) .  .  

มูลค่าทีตราไว ้(บาท/หุน้)  1   
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การคาํนวณขนาดของรายการ ดงัต่อไปน ี

เกณฑ์    วธีิการคํานวณ      จํานวนเงนิ (บาท)   
ขนาด

รายการ 

1. มูลค่าสินทรัพย ์   NTA ของ APAT x สดัส่วนทีขาย 
 

  763,378,738 * 40%   
15.66% 

ทีมีตวัตนสุทธิ    NTA ของบริษทัฯ APCS 
 

  1,949,614,638   

2. กาํไรสุทธิ  
  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของเงินลงทุนในบริษทัฯ 

x สดัส่วนทีขาย 
  155,492,614 * 40%   

29.53% 

  กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  
 

  210,607,683   

3. มูลค่ารวมสิง 

ตอบแทน  
  

จาํนวนเงินทีรับหรือไดรั้บตามสดัส่วน   308,000,000   
8.65% 

สินทรัพยร์วมของบริษทั 
 

  3,560,476,663   

4. มูลค่าหุน้ทุน    ไม่ตอ้งคาํนวณ เนืองจากบริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพย ์ 

ทงันีระยะเวลา 6  เดือนทีผา่นมาบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยอื์นๆ โดยมีขนาดรายการรวม

เท่ากบัร้อยละ .  
 

จากตารางการคาํนวณขา้งตน้ สามารถคาํนวณขนาดรายการไดสู้งสุดตามเกณฑก์าํไรสุทธิ ซึงมีขนาดรายการเท่ากบั

ร้อยละ 29.53  การเขา้ทาํรายการดงักล่าว เขา้ข่ายเป็นรายการตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์น ประเภทที   

ซึงขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ  แต่ตาํกว่าร้อยละ   ดังนัน บริษทัฯ จึงมีหน้าทีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกียวกับรายการ

จาํหน่ายไปซึงสินทรัพยต์่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  และส่งหนงัสือเวียนให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ภายใน  วนั นบัแต่วนัทีไดแ้จง้

ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

4. รายละเอยีดของทรัพย์สินทีจาํหน่ายไป  

หุ้นสามญั APAT จาํนวน , ,   หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ของจาํนวนหุ้นทีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ 

APAT  
 

4.1 สรุปรายละเอยีดการขายหุ้นสามัญของ APAT 

ผูข้าย     : บริษทั เอเซีย พรีซิชนั จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทหลกัทรัพยที์ขาย   : หุน้สามญัของ APAT  

จาํนวนหุน้สามญัทีขาย   : จาํนวน , ,  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  ของจาํนวนหุน้ทีออก 

       และจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ APAT  

มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ   : 10 บาท  

ราคาขายหุน้ละ    : 14  บาท  

มูลค่ารวมขายของหุน้สามญั   : , , .  บาท (สามร้อยแปดลา้นบาท) 

ช่วงเวลาการทาํรายการ  :  ภายในไตรมาสที  ปี  หรือภายในกาํหนดเวลาอืนตามทีจะกาํหนดไวใ้น    

      สญัญาซือขายหุน้ฉบบัสมบูรณ์  

เงือนไขการชาํระ : โดยชาํระเป็นเงินสดหรือเทียบเท่า 
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4.2 สรุปรายละเอยีดทัวไปของ APAT 

ประเภทธุรกิจ  : APAT ประกอบธุรกิจหลกั  ไดแ้ก่  ผลิตและจาํหน่ายชินส่วนโลหะทีมีความเทียงตรงสูง    

(High Precision Machining & Cold Forging)   

วนัเดือนปี ทีจดทะเบียนจดัตงั  :  ตุลาคม   

* เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดเ้ปลียนชือ จากบริษทั พีทู พรีซิชนั จาํกดั เป็น บริษทั 

เอเซีย พรีซิชนั เอ.ที. จาํกดั 

ทีตงัสาํนกังานใหญ ่  : /  หมู่  ตาํบลดอนหวัฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  

ทุนจดทะเบียน    : , ,  บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั , ,  หุน้  

ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้  : , ,  บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั , ,  หุน้ 

(ณ วนัที    เมษายน )  

มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ   :   บาท 
 

4.3 คณะกรรมการของ APAT ณ ปัจจุบัน มจีาํนวน 5 ท่าน โดยมรีายละเอยีดดงันี 

รายชือ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้ และสดัส่วน การถือหุน้ใน 

APAT  

ณ   เม.ย.   (หุน้ / ร้อยละ) 

1. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ  กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร / .  

2. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / .  

3.นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  กรรมการ/กรรมบริหาร / .  

4. นายราจีฟ  วจิายนั  กรรมการ/กรรมบริหาร - 

5. นายโยชิคาสึ  คุราชิ  กรรมการ -  

* ผูซื้อจะเปลียนแปลงกรรมการทงัหมดภายหลงัการจาํหน่ายทรัพยสิ์นเสร็จสิน 
 

4.4 สรุปฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของ APAT สําหรับปี สินสุด ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564   

งบการเงิน ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

งบแสดงฐานการการเงิน    

 สินทรัพยร์วม  .  .  .  

 หนีสินรวม  .  .  .  

 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม  .  .  .  

งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ    

 รายได ้ .  .  .  

 ตน้ทุนขาย .  .  .  

 กาํไรขนัตน้  .  .  .  

 กาํไรสุทธิสาํหรับงวด  .  .  .  

 กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน(บาท) .  .  .  

 จาํนวนหุ้นสามญั ขนัพนืฐาน (ลา้นหุ้น)  15 38  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
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4.5 ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ APCS ก่อนและหลงัการเข้าทํารายการขายหุ้น APAT เป็นดงัน ี

 

 การจดัการโครงสร้างโครงสร้าง ทางธุรกิจของบริษทัฯ ขา้งตน้ จะทาํให ้ สดัส่วนการถือหุน้ใน APAT ลดลงเหลือร้อยละ 60  

ภายหลงัการจดัโครงสร้างทางธุรกิจแลว้บริษทัมีธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั) 

 

 

5. มูลค่ารวมของสิงตอบแทน 

          มูลค่ารวมสิงตอบแทนจะเป็นไปตามราคาขายหุ้นสามญัของ APAT ทีจะขาย ซึงมีการกาํหนดราคาขายหุ้นละ 14 บาท 

จาํนวน , ,  หุน้ มูลค่ารวมของสิงตอบแทนเท่ากบั  308,000,000.00 บาท  (สามร้อยแปดลา้นบาท) ซึงบริษทัฯ จะไดรั้บ

ค่าตอบแทนทงัหมดเป็นเงินสดหรือเทียบเท่า 

 

6. เกณฑ์ทใีช้ในการกาํหนดมูลค่าสิงตอบแทน  

มูลค่าสิงตอบแทนสําหรับรายการขายหุ้นสามญัของ APAT เป็นไปตามการเจรจาต่อรอง และการตกลงกนัระหวา่งผู ้

ซือและผูข้าย ซึงบริษทัฯ ไดพิ้จารณาราคาเสนอซือประกอบกบัราคาประเมินมลูค่ากิจการดว้ยวธีิอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทาง

บญัชี (P/BV) โดยเปรียบเทียบกบักิจการในอุตสาหกรรมเดียวกนัทีมีการดาํเนินธุรกิจในลกัษณะใกลเ้คียงกนัซึงจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงเป็นวิธีทีมีเสถียรภาพในการสะทอ้นมูลค่าของกิจการ เหมาะสมสําหรับช่วงเวลาทีผล

ประกอบการของกิจการทีนาํมาเปรียบเทียบกนัมีความแปรปรวนสูงเนืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจในระยะ

ทีเพงิผ่านมา รวมทงัการคาดการณ์อนาคตทีทาํไดย้ากจากการปรับเปลียนโครงสร้างอุตสาหกรรมครังใหญ่ ทีกาํลงัเกิดขึน และยงั

ไม่มีความชดัเจน จากการประเมินมลูค่าโดยวธีิดงักล่าว พบวา่มีมูลค่าหุ้นละ ระหวา่ง 13.09 - 14.34 บาท ซึงหากเปรียบเทียบกบั

ค่าตอบแทนทีบริษทัฯ เจรจาต่อรองไดถื้อวา่เป็นค่าตอบแทนทีสมเหตุสมผล  ทงันี บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจทีมี

ความสาํคญั ไดแ้ก่  เสถียรภาพของผลประกอบการในระยะ  ปีทีผ่านมา ขนาดของกิจการและอาํนาจการต่อรองทางธุรกิจใน

อุตสาหกรรม ผลกระทบต่อกิจการจากการเปลียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนตจ์ากระบบเครืองยนตส์ันดาปภายใน 

(ICE)  ไปสู่ระบบยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) รวมทงัสถานะการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 
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7. ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะเกดิกบับริษัทฯ จากการทาํรายการในครังน ี 

( ) เพอืเสริมความเขม้แข็งและพฒันาศกัยภาพดา้นการเงิน  

( ) เพือสนับสนุนเป้าหมายการขยายธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ดา้น EPC ซึงมีศกัยภาพในการเติบโตสูง ภายหลงัจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  (COVID- ) คลีคลายและภายใตส้ถานการณ์ทีทาํใหร้าคานาํมนัสูง  

( ) เพือเพิมพนัธมิตรทางธุรกิจในการช่วยพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็ง เพือรับมือกบัผลกระทบต่อกิจการจาก

การเปลียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนตจ์ากระบบเครืองยนตส์นัดาปภายใน (ICE) ไปสู่ระบบยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) 

 

8. แผนการใช้เงนิทไีด้รับจากการเข้าทาํรายการจาํหน่ายไปซึงทรัพย์สิน  

บริษทัฯ มีแผนการนาํเงินทีไดจ้ากการจาํหน่ายหุ้นสามญัของ APAT จาํนวน 308 ลา้นบาท เพือใชเ้พิมสภาพคล่อง

โดยรวมใหก้บับริษทัฯ และสนบัสนุนการขยายธุรกิจดา้น EPC ซึงเป็นกิจการหลกัของบริษทัฯ 

 

9. เงือนไขในการเข้าทาํรายการ  

ในการเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยด์งักล่าว บริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัรายการจาํหน่ายไปซึง

สินทรัพยต์่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทงัส่งหนังสือเวียนให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ภายใน  วนั นับแต่วนัทีไดแ้จง้ขอ้มูลต่อ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

. บุคคลทเีกยีวโยงกนัและลกัษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย  

   ไม่มี – 

 

. กรรมการทมีส่ีวนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลทีเกยีวโยงกนัซึงไม่ได้เข้าร่วมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน  

- ไม่มี – 

 

. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกบัการเข้าทาํรายการ  

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณากลนักรองโดยรอบครอบแลว้เห็นวา่การเขา้ทาํรายการในครังนีมีความเหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ เกณฑที์ใชใ้นการกาํหนดราคาหุ้นทีซือ

ขายนนัมีความเหมาะสม นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมีความเห็นวา่ บริษทัฯ จะไดป้ระโยชน์จากการจาํหน่ายหุ้นสามญั

ของ APAT ซึงทาํให้บริษทัฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิมขึน และเป็นสิงจาํเป็นต่อการบริหารจดัการทางการเงินของบริษทัฯ 

รวมทงัเพมิศกัยภาพในการขยายธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคตได ้ 
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. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ทแีตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

- ไม่มี – 

 

 คณะกรรมการบริษทัขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

 จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชนั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

(นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ) 

ประธานกรรมการบริหาร 

 


