
 

 

 

 

 

 วนัที� 8 ธนัวาคม 2560 

 

เรื�อง การเข้าลงทนุเพิ�มเติมใน KCE America (แก้ไขข้อมลู) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั $งที� 12/2560 เมื�อวนัที� 4 

ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์โดยการลงทนุซื $อหุ้นสามญัของ KCE America 

Inc. (“KCEA”) (บริษัทร่วมของบริษัทฯ) จํานวน 22,500 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 ของทนุชําระแล้ว จากผู้ ถือหุ้นเดิม

ซึ�งไมม่ีความสมัพนัธ์และ/หรือความเกี�ยวโยงกนักบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

ทั $งนี $ ภายหลงัจากการซื $อหุ้นดงักลา่ว จะเป็นผลให้ KCEA มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีมติให้

ฝ่ายจดัการเข้าเจรจาตอ่รอง และยงัไมม่ีข้อสรุป หากได้ข้อสรุปจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบภายหลงั 

 

 การทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ มีรายละเอียดดงันี $ 
1. วัน เดือน ปี ที�เกิดรายการ 

อยูร่ะหวา่งการเจรจาตอ่รองในเบื $องต้นคาดวา่จะทํารายการภายในวนัที� 1 มกราคม 2561 และจะแจ้งให้

ทราบเมื�อบริษัทฯ ได้ข้อสรุป 

 

 2. คู่ สัญญาที�เกี�ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

  ผู้ซื $อ : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

  ผู้ขาย : Mr. Frederick Rust Rhodes       

  ผู้ ถือหุ้นของ KCEA ประกอบด้วย 

   รายชื�อผู้ ถือหุ้น  จํานวนหุ้นที�ถือ สดัสว่น 

   1. Mr. Frederick Rust Rhodes        22,500 45.00% 

   2. บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์   12,500  25.00% 

   3. บจ. เคซีอี อินเตอร์เนชั�นแนล (บ.ยอ่ย KCE ถือหุ้น 100%) 12,500 25.00%  

   4. Mr. Frederick O'Hanian       2,500   5.00% 
 

  ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ซื $อและผู้ขาย : ไมเ่กี�ยวโยงตามเกณฑ์ของ กลต. 

 



 

 

 

 3. ลักษณะโดยทั�วไปของรายการ และขนาดรายการ 

  ลักษณะโดยทั�วไปของรายการ : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) จะเข้าซื $อหุ้นสามญัของ
บริษัท KCE America Inc. (“KCEA”) จากผู้ ถือหุ้นเดิม 1 ราย จํานวน 22,500 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 ของทนุชําระ

แล้วทั $งหมดของ KCEA  

  ภายหลงัการเข้าทํารายการดงักลา่วจะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นใน KCEA เป็นดงันี $ 
 

รายชื�อผู้ ถือหุ้น 
ก่อนทํารายการ ได้มา / (จําหนา่ยไป) หลงัทํารายการ 

จํานวนหุ้น สดัสว่น จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สดัสว่น 

1.  Mr. Frederick Rust Rhodes 22,500 45% (22,500) - - 

2.  บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 12,500 25% 22,500 35,000 70% 

3. บจ. เคซีอี อินเตอร์เนชั�นแนล 12,500 25% - 12,500 25% 

4. Mr. Frederick O'Hanian 2,500 5% - 2,500 5% 

 

  ขนาดของรายการ : การทํารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุที� ทจ.20/2551 เรื�องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนยัสําคญัที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
สนิทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยผลการคํานวน

ขนาดรายการตามเกณฑ์ตา่งๆ เป็นดงันี $ 
                                       (หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิไตรมาส 3 / 2560 KCE KCEA 

สินทรัพย์หมนุเวียน 7,393 894 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 324 2 

คา่ความนิยม 117 - 

สินทรัพย์รวม 17,587 949 

หนี �สินหมนุเวียน 4,784 805 

หนี �สินรวม 6,909 806 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 41 - 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 10,637 143 

กําไรสทุธิ ( 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 2,637 6 

NTA 10,195 142 

มลูคา่ที�ซื �อ - 163.35 

 

 

 

 



 

 

 

1. เกณฑ์  NTA 
45% x 142 x100 

10,195 
0.63% 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ 
45% x 6 x 100 

2,637 
0.11% 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมสิ�งตอบแทน 
163.35 x 100 

17,587 
0.93% 

 

จากการคํานวณพบว่าขนาดรายการสงูสดุ เท่ากับร้อยละ 0.93 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 

วนัที� 30 กนัยายน 2560 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ�งตอบแทน (และไม่มีรายการอื�นๆ ที�เกิดขึ $นในระหว่าง 6 เดือน ก่อน

วนัที�ตกลงเข้าทํารายการ) ซึ�งผลรวมของขนาดรายการมีมลูค่าตํ�ากว่าร้อยละ 15 จึงไม่ต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเรื�องการเปิดเผยข้อมลูการได้มาหรือจําหนา่ยไป 

 

 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที�ซื &อ 

  ประเภทหลกัทรัพย์ที�ได้มา : หุ้นสามญัของบริษัท KCE America Inc. จํานวน 22,500 หุ้น  

      คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 45 ของทนุชําระแล้วทั $งหมด 

  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นตวัแทนขาย Sales Representative ของบริษัทฯ ในโซน 

      อเมริกา 

  ที�ตั $งสาํนกังาน : 954 San Rafael Ave., Mountain View, CA 94043 USA 

  ทนุจดทะเบียน : 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 50,000 หุ้น 

      มลูคา่หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ชําระหุ้นเต็มจํานวน 

  รายชื�อคณะกรรมการบริษัท KCEA  :  

     1. Mr. Frederick Rust Rhodes 

     2. Mrs. Phorphol Rhodes 

     3. นายพิธาน   องค์โฆษิต 

     4. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต 

  สรุปข้อมลูทางการเงินของบริษัท KCE America Inc. 

   งบการเงินภายในซึ�งจดัทําขึ $นโดยผู้บริหาร สิ $นสดุ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 

    สนิทรัพย์รวม         948,991,526 บาท 

    หนี $สนิรวม         805,592,152         

    สว่นของผู้ ถือหุ้น         143,399,374 

    รายได้รวม (1 ม.ค. – 30 ก.ย. 60)    1,489,311,649  

    กําไรสทุธิ (1 ม.ค. – 30 ก.ย. 60)           4,967,570      

    มลูคา่ทางบญัชี                            2,868 บาท / ตอ่หุ้น 

   

 

  



 

 

งบการเงิน KCE America                                     หน่วย : บาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

สนิทรัพย์รวม 902,564,084 945,928,160 756,669,031 

หนี $สนิรวม 753,928,599 803,328,389 630,852,955 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 148,635,485 142,599,771 125,816,076 

รายได้รวม 2,221,879,600 2,191,709,885 1,999,692,230 

กําไรสทุธิ 8,746,623 5,813,560 10,493,390 

  

5. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน 

  บริษัทฯ จะซื $อหุ้นสามญัของบริษัท KCEA จํานวน 22,500 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 ของทนุชําระแล้ว

ทั $งหมดของ KCEA ทั $งนี $มลูคา่รวมของสิ�งตอบแทนที�ใช้ในการคํานวณขนาดรายการได้นบัรวมทรัพย์สินที�มีตวัตนและไม่มี
ตวัตน หนี $สนิ และภาระผกูพนัทั $งหมดของ KCEA แล้ว 

 

 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที�จะได้มา 

  สนิทรัพย์ที�จะได้มาจากการทํารายการ คือ หุ้นสามญัของบริษัท KCEA จํานวน 22,500 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 45 ของทุนชําระแล้วทั $งหมดของ KCEA โดยมีมลูค่าทางบญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 เท่ากับ 64,529,718 

บาท โดยราคาที�บริษัทฯ จะซื $อจากผู้ขายคิดจากราคาประเมินมลูค่าธุรกิจจากบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) 

จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทในเครือของกลุม่ อเมริกัน แอ๊พเพลซลั แอสโซซิเอทส์ กลุม่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที�ใหญ่ที�สดุ
แห่งหนึ�งของโลก ร่วมกับบริษัท Colliers International Valuation & Advisory Services Ltd. ตั $งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 

 7. เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน 

  ราคาซื $อขายที�ตกลงกันระหว่างคู่สญัญา ผู้ ซื $อและผู้ ขาย โดยการเจรจาต่อรองราคากันนั $น บริษัทฯ ได้

คํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสําคญั โดยบริษัทฯ พิจารณาจากมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ของ KCEA และ

ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต โดยการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีทางการเงินที�เหมาะสม ซึ�งผลการประเมินได้ผา่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

  

 8. ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 

  - เพื�อประสานนโยบาย กลยทุธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของบริษัทฯ คือ เป็นผู้นําในการ 

    ผลติ จําหนา่ย แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ดียิ�งขึ $น ซึ�งจะมีผลให้ธุรกิจเติบโตได้อยา่งยั�งยืน 

  - เพิ�มสว่นแบง่กําไร และทรัพย์สนิในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ�งจะเป็นผลดีตอ่สถานะทางการเงินใน 

    ภาพรวมของกลุม่ 

 

 9. แหล่งเงนิทุนที�ใช้ในการทาํรายการ 

  บริษัทฯ จะจดัหาแหลง่เงินทนุภายใน จากเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ทั $งจํานวน 

 



 

 

 

 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้บริษัทฯ เข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ ซื $อหุ้ น
สามญัของ KCEA ดงักลา่ว โดยมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้น ดงันี $ 
  - สามารถขยายการควบคุมยอดขายผ่านตัวแทนจําหน่ายที�เป็นของบริษัทเองได้มากกว่า 50% ของ

ยอดขายทั $งหมด 

 

 11. ความเห็นของคณะกรรมการการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที�แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10 

  -ไมม่ี- 

 

 ทั $งนี $ โครงการลงทนุดงักลา่วไมเ่ข้าขา่ยที�จะต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเรื�อง
การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ และไมใ่ช่รายการที�เกี�ยวโยงกนั 

 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

      (นายพิธาน  องค์โฆษิต) 

                            ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการ 

 

 

   

 

  

  


