วันที่ 20 กันยายน 2562
เรือ่ ง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 18/2562 เรือ่ ง กาหนดวันประชุมวิสามัญผุถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
การลดทุนจดทะเบียน และ การได้มาซึง่ สินทรัพย์

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1. สารสนเทศของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เรือ่ ง รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ที่ 18/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1. มี ม ติ ใ ห้เ สนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ใ ห้บ ริษั ท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เ นที ฟ จ ากัด (“PRA”) ซึ่ง เป็ น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บน
พืน้ ดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวังกาปงชนัง ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็ นการทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) (“ประกาศรายการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่า
รวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทฯ งวดสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ซึ่งได้สอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ แล้วนัน้ โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ 122.76 ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ประเภท
ที่ 4 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า) ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ซงึ่ กาหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ ง
(1) จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
(2) แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
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ในการนี ้ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ให้ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทา
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
(3) จัด ให้มี ก ารประชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯ เพื่ อ อนุมัติ ก ารตกลงเข้า ท ารายการดัง กล่า ว โดยจัด ส่ง หนัง สือ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย โดยต้องระบุชื่อและจานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย
การเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษั ทย่อยข้างต้น เข้าข่ายได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งยื่นขออนุญ าตจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครัง้ หนึ่ง (Relisting) เนื่องจากการ
ได้มาซึง่ โครงการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ดังต่อไปนี ้
(1) ธุรกิจที่ได้มามีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกันธุรกิจของบริษัทฯ
(2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลักที่สาคัญของบริษัทฯ
(3) การได้ม าซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ดัง กล่า วมิ ไ ด้ท าให้คุณ สมบัติ ข องบริษั ท ฯ ที่ จ ะจดทะเบี ย นกับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
เปลีย่ นไป
(4) บริษัทฯ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในเรือ่ งโครงสร้างของผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ และในอานาจควบคุมกลุม่
บริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อ ง การเปิ ดเผยข้อ มูลและการปฏิ บัติ การของบริษัท จดทะเบี ยนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ .ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19
พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) รายละเอียดของรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ (เอกสารแนบท้าย 1)
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผุถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติมอบอานาจให้
คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผูร้ บั มอบอานาจจาก
กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีอานาจในลงนามในสัญญาโครงการ (Project Agreements) เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเอกสาร รับรองสาเนาเอกสาร ตลอดจนดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามที่
จาเป็ นและสมควรภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และจานวนหุน้ ของบริษัทฯ จาก
เดิมมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 2 บาท และ เปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ ของบริษัทฯ จากหุน้ สามัญจดทะเบียน หุน้
สามัญชาระแล้ว และหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ชาระแล้ว จานวน 25,514,280,600 หุน้ เป็ นหุน้ สามัญจดทะเบียน หุน้
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สามัญชาระแล้ว และหุน้ สามัญจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 12,757,140,300 หุน้ โดยใช้วิธีการคานวน คือ อัตราหุน้
เดิม 2 หุน้ เป็ น 1 หุน้ ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และจานวนหุน้ ของบริษัทฯดังกล่าว อาจจะทาให้เกิด
เศษหุน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่มีเศษหุน้ เหลือจากการคานวณให้ปัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิง้ ซึง่ ปรากฎ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียด

ก่อนการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้
ที่ตราไว้

หลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้

ทุนจดทะเบียน

25,514,280,600 บาท

25,514,280,600 บาท

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

1 บาทต่อหุน้

2 บาทต่อหุน้

จานวนหุน้ สามัญทัง้ หมด

25,514,280,600 หุน้

12,757,140,300 หุน้

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน : 25,514,280,600 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสีล่ า้ นสองแสนแปดหมื่น
หกร้อยบาท)
แบ่งออกเป็ น
: 12,757,140,300 หุน้
(หนึง่ หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึง่ แสนสี่
หมื่นสามร้อยหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
: 2 บาท
(สองบาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
: 12,757,140,300 หุน้
(หนึง่ หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึง่ แสนสี่
หมื่นสามร้อยหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
: -ไม่มี-

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจานวน 19,135,710,450
บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 25,514,280,600 บาท เป็ น 6,378,570,150 บาท และทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
จานวน 17,017,941,757 บาท เป็ น 4,254,485,439 บาท ตามลาดับ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก
เดิมมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 2 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมจานวน
2,165,616,000 และ ส่วนต่ามูลค่าหุน้ จานวน 10,863,481,000 บาท โดยภายหลังการลดทุน บริษัทฯ จะคงเหลือ
ผลขาดทุนสะสมจานวน 265,641,160 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียด

ก่อนการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้

หลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้

ทุนจดทะเบียน

25,514,280,600 บาท

6,378,570,150 บาท

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

2 บาทต่อหุน้

0.5 บาทต่อหุน้
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รายละเอียด

ก่อนการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้

หลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

17,017,941,757 บาท

4,254,485,439 บาท

จานวนหุน้ สามัญที่จดทะเบียนและ
เรียกชาระแล้ว

8,508,970,878 หุน้

8,508,970,878 หุน้

ส่วนต่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ขาดทุนสะสม

10,863,481,481 บาท
2,165,616,000 บาท

265,641,160 บาท

ทัง้ นี ้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ดงั กล่าว จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ โดยส่วนของผุถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด การลดทุนดังกล่าวเป็ นการปรับปรุงตัวเลข
ทางบัญชีเพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ มีความชัด เจนขึน้ เท่านัน้ แต่อย่างไรก็ดี ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ ตามที่เสนอข้างต้น
จะยังไม่เกิดขึน้ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพากิจการของบริษัทฯ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ของบริษัทฯ
5. มีมติมอบอานาจให้ กรรมการผูจ้ ัดการบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทุนชาระแล้ว
ผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ และ/หรือ ข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมอื่นๆ ซึง่ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง หรือปรากฎ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และการอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ผถู้ ือหุน้ และ/หรือ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และจานวนหุน้ ของบริษัทฯ และการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน :
แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

:

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

:

6,378,570,150 บาท (หกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึง่
ร้อยห้าสิบบาท)
12,757,140,300 หุน้ (หนึง่ หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึง่ แสนสี่
หมื่นสามร้อยหุน้ )
0.50 บาท
(ห้าสิบสตางค์)
12,757,140,300 หุน้ (หนึง่ หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึง่ แสนสี่
หมื่นสามร้อยหุน้ )
-ไม่มี-

7. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 (เพิ่มเติม)
เพื่อรองรับการจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มเติมตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
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8. มีมติกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ เลขที่ 1 อาคารที
พีแอนด์ที ชัน้ 25 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร และวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และจานวนหุน้ ของบริษัทฯ และวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิ
เข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการให้บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด (“PRA”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวังกาปงชนัง ประเทศกัมพูชา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และจานวนหุน้ ของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าหุน้ ของ
บริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ เพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมและส่วนต่ามูลค่าหุน้ สามัญ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจเกี่ยวกับการดาเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และจานวนหุน้
บริษัทฯ การลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคาขอ
หรือเอกสารอื่นใดต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้อง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 (เพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ หากวาระใด
วาระหนึง่ ไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไปแล้ว
ก่อนหน้านีเ้ ป็ นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ใิ นเรือ่ งต่าง ๆ ตามที่
ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. มีมติมอบอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาและ
แก้ไขกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระ
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และจานวนหุน้ ของบริษัทฯ และ/หรือ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสมภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
(นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินขนาด 60 เมกกะวัตต์
จังหวังกาปงชนัง ประเทศกัมพูชา
ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครัง้ ที่ 18/2562 เมื่ อวันที่
19 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้บริษัท ไพร์ม โรด
อัลเทอร์เนทีฟ จากัด (“PRA”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.8 เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ในจังหวัดกาปงชนัง ประเทศกัมพูชา (“โครงการฯ”) และ
เข้าทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว, สัญญาเช่าพืน้ ที่โครงการ และสัญญาพัฒนาโครงการ เรียกโดยรวมว่า (“สัญญา
โครงการฯ”) โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อที่จะรับสิทธิในการพัฒนาโครงการ ก่อสร้าง และดาเนินงาน ตามขัน้ ตอนของการพัฒนา
โครงการตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา (“เจ้าของโครงการฯ”) ซึง่ เป็ นหน่วยงานเจ้าของโครงการต่อไป
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินขนาด 60 MW นีม้ ีมลู ค่าโครงการฯ หรือ
มูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะได้มาเท่ากับ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านเหรียญสหรัฐ) ประกอบด้วย
(1) ค่าก่อสร้างโครงการฯจานวน 1,429,74 ล้านบาท (46.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึง่ ได้รวมค่าเช่าที่ดินไว้แล้ว
(2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จานวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านเหรียญสหรัฐ)
(3) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาโครงการจานวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านเหรียญสหรัฐ)
บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปิ ดเผยสารสนเทศของการเข้าทารายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ในการเข้าทารายการ
PRA ซึ่งเป็ นบริษั ทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมการประกวดราคาสิทธิ ในการพัฒนา ก่อสร้างและดาเนินงานใน
โครงการฯ และได้รบั แจ้งอย่างไม่เป็ นทางการจากเจ้าของโครงการฯ ว่าเป็ นผูป้ ระกวดราคาที่เสนอราคาต่าที่สดุ โดยจะได้รบั
สิทธิในการพัฒนาโครงการดังกล่าวหลังจากการประกาศผลอย่างเป็ นทางการและทาสัญญากับเจ้าของโครงการฯ
บริษัทฯ โดย PRA คาดว่าจะเข้ารับหนังสือแจ้งให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคาจากเจ้าของโครงการฯ และทา
สัญญาโครงการกับเจ้าของโครงการฯ พร้อมกับกระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (Ministry of Mines and Energy) ที่เป็ น
หน่วยงานตัวแทนของรัฐบาลประเทศกัมพูชาภายในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ภายหลังที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งมีกาหนดจะจัดขึน้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยก่อนที่จะทาสัญญาโครงการ
ข้างต้น PRA ในฐานะผูเ้ ข้าประกวดราคาที่เสนอราคาต่าที่สดุ จะดาเนินการตามเงื่อนไขการพัฒนาโครงการโดยจะ ยื่น
เอกสารในการจัดตัง้ บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา (“บริษัทพัฒนาโครงการฯ”) ให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วันหลังจากได้รบั
หนังสือรับรองการเป็ นผูช้ นะการประกวดราคาอย่างเป็ นทางการ
ทัง้ นี ้ PRA จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทพัฒนาโครงการฯ ที่จะจัดตัง้ ในประเทศกัมพูชา
ในสัดส่วนการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 99.8 ซึง่ จุดประสงค์ของการจัดตัง้ บริษัทพัฒนาโครงการฯ คือ เป็ นนิติบคุ คลที่จะรับ
มอบสิทธิ ในสัญญาโครงการข้างต้นจาก PRA และขอรับใบอนุญาตสาหรับการพัฒนา ก่อสร้าง และดาเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามเงื่อนไขในการพัฒนาโครงการฯ
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บริษัทฯ คาดว่าบริษัทพัฒนาโครงการฯ จะสามารถจัดหาใบอนุญาตตามเงื่ อนการพัฒนาโครงการ เปิ ดการ
ประกวดราคาสาหรับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฯ และสามารถลงนามในสัญญากูย้ ืมเงินเพื่อก่อสร้างโครงการใน
รู ปแบบ Project Finance ได้ภายในไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2563 จากนัน้ จะเริ่มก่อสร้างโครงการฯ และทดสอบระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้าเพื่อให้สามารถขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ตามกาหนดการของการพัฒนา
โครงการฯ
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
2.1. สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
ผูข้ ายไฟฟ้า
ผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้า

บริษัทพัฒนาโครงการฯ (โดย PRA จะถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมไม่นอ้ ยกว่า 99.8%)
การไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา (Electricite Du Cambodge - EDC) รัฐวิสาหกิจที่ทาหน้าที่
ควบคุมและดูแลระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบกระจายไฟฟ้าและระบบจัดจาหน่ายไฟฟ้า
แก่ผบู้ ริโภคภายในประเทศกัมพูชา

2.2. สัญญาเช่าทีด่ นิ
ผูเ้ ช่าที่ดิน
บริษัทพัฒนาโครงการฯ
ผูใ้ ห้เช่าที่ดิน
การไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา (Electricite Du Cambodge - EDC)
ผูใ้ ห้เช่าที่ดินจะให้เช่าพืน้ ที่โครงการขนาด 100 เฮกเตอร์ที่อยูใ่ นจังหวัดกาปงชนัง ประเทศกัมพูชาทีไ่ ด้มีการศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการแล้วและได้ให้ขอ้ มูลต่อผูเ้ ช่าที่ดินเพื่อพัฒนา ก่อสร้าง และดาเนินงานโครงการฯ โดยคิด
ค่าเช่าทีด่ ินทัง้ หมด 1 ดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาวเป็ นเวลา 20 ปี รวมไปถึงระยะเวลา
ก่อสร้างและช่วงเวลารือ้ ถอนโครงการภายหลังครบสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
2.3. สัญญาพัฒนาโครงการ
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษัทพัฒนาโครงการฯ
ผูใ้ ห้สทิ ธิในการพัฒนาโครงการ
กระทรวงเหมืองและพลังงานแห่งประเทศกัมพูชา (ตัวแทนรัฐบาลกัมพูชา)
กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานแห่งประเทศกัมพูชาเป็ นหน่วยงานรัฐที่เป็ นตัวแทนของรัฐบาลประเทศกัมพูชาในการ
มอบสิทธิ ในการพัฒนาโครงการฯ ให้แก่บริษัทพัฒนาโครงการฯ อีกทัง้ ยังเป็ นหน่วยงานที่จะสนับสนุนบริษัทพัฒนา
โครงการฯในการจัดใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2.4. สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ
ผูว้ า่ จ้าง
บริษัทพัฒนาโครงการฯ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างโครงการ
บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึง่
บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะเปิ ดการประกวดราคาสาหรับงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 60
เมกกะวัตต์ ในจังหวังกาปงชนัง ประเทศกัมพูชา โดยจะจัดให้มีการเสนอราคาจากผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่มีคณ
ุ สมบัติตาม
เงื่ อนไขที่เจ้าของโครงการฯ กาหนด ทัง้ นี ้ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดราคาจะต้อง
นาเสนอรายละเอียดการก่อสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้พร้อมรายละเอียดทางเทคนิค ราคาค่าก่อสร้าง ช่วงเวลาการก่อสร้าง และ
การรับประกันประสิทธิ ภาพโครงการตามที่บริษัทพัฒนาโครงการฯ กาหนด โดยจะคานึงถึงเงื่อนไขของการพัฒนา
โครงการ เช่น รายละเอียดทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กาหนดไว้ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว ข้อ
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กาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าประเทศกัมพูชาและมาตรฐานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามหลักสากล โดยการก่อสร้างโครงการจะเริ่มต้นภายหลังจากที่บริษัทพัฒนาโครงการฯ ได้รบั ใบอนุญาต
และสามารถบรรลุเงื่อนไขในการพัฒนาโครงการได้ครบถ้วน ทัง้ นี ้ การก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จเพื่อที่จะสามารถ
ดาเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 ตามกาหนดการของการพัฒนาโครงการ
2.5. สัญญาเงินกู้สาหรับโครงการฯ
ผูก้ ู้
บริษัทพัฒนาโครงการฯ
ผูใ้ ห้กู้
ธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งหนึง่
บริษัทฯ จะดาเนินการขอเงินกูโ้ ครงการ (Project Finance) จากธนาคารและสถาบันการเงินชัน้ นาที่สามารถให้เงื่อนไข
ในการให้กทู้ ี่ดีที่สดุ โดยจะจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ งโครงการและสรุปเงื่อนไขการกูย้ มื ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
สัญญาสินเชื่อโครงการฯ สาหรับการปล่อยกูส้ าหรับการก่อสร้างโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและกรอบของการ
พัฒนาโครงการฯ โดยมูลค่าเงินกูโ้ ครงการฯ จะอยูท่ ี่ 1,068.17 ล้านบาท (34.96 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือ ร้อยละ 70
ของมูลค่าโครงการทัง้ หมด
บริษัทฯ คาดการณ์วา่ จะสามารถเข้าทาสัญญาสินเชื่อโครงการฯ กับทางธนาคารหรือ สถาบันการเงินแห่งหนึง่ ให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของ พ.ศ. 2563
ทัง้ นีค้ สู่ ญ
ั ญาทัง้ หมดข้างต้นที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับบริษัทพัฒนาโครงการฯ นัน้ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ PRA และ บริษัทพัฒนาโครงการฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรือ่ ง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ
3.1. ลักษณะของรายการ
เนื่องด้วยบริษัทฯ โดย PRA ได้เข้าร่วมการประกวดราคาแบบเสรีในการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ที่จงั หวัดกัมปงชนัง ประเทศกัมพูชา (National Solar Park) ที่มีการ
ไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชาเป็ นผูจ้ ัดการประกวดราคาและเป็ นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้ าจากโครงการและมีหน่วยงานการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Public Private Partnership Department of
ADB) ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษาโครงการและผู้สนับสนุนการประกวดราคา (Tender Assistance) โดยจัดให้มีการพัฒนา
โครงการในรูปแบบของ Solar Park ที่มีการสนับสนุนจากเจ้าของโครงการฯ ในส่วนของ
(1) การจัดหาพืน้ ที่โครงการในรูปแบบของการเช่าระยะยาวที่มีคา่ เช่าราคาถูก
(2) การลงทุนในสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าในจังหวังพนมเปญ
(3) การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานในช่วงการก่อสร้างและการดาเนินงาน
โดยมีจดุ ประสงค์ที่จะลดความเสีย่ งของการพัฒนาโครงการแก่ผลู้ งทุนอีกทัง้ ยังส่งเสริมการลงทุนโดยจัดให้มีการ
แข่งขันเสรี ทัง้ นี ้ การพัฒนาโครงการฯ เจ้าของโครงการฯ ได้จดั ให้เป็ นรูปแบบของการก่อสร้าง การถือครอง และดาเนินงาน
(Build-Own-Operate) โดยผูย้ ื่นซองประกวดราคาจะต้องเป็ นผูเ้ สนอรู ปแบบการก่อสร้างทางวิศวกรรมทัง้ หมดรวมไปถึง
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การหาแหล่งเงินทุนสาหรับพัฒนาโครงการตลอดจนการก่อสร้าง และการดาเนินการขายไฟฟ้าตลอดช่วงระยะเวลาสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้าเป็ นเวลา 20 ปี
จากผลการประกวดราคาอย่างไม่เป็ นทางการจากการเปิ ดซองประกวดราคา PRA ได้รบั แจ้งให้เป็ นผูเ้ สนอราคา
ต่าที่สดุ ซึง่ จะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิในการพัฒนาโครงการภายหลังการรับรองผลอย่างเป็ นทางการจากเจ้าของโครงการฯ ตามขัน้ ของ
การพัฒนาโครงการนัน้ เจ้าของโครงการฯ จะส่งหนังสือเชิญให้ PRA เข้ารับหนังสือแจ้งให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคาและ
เข้าทาสัญญาโครงการฯ ต่อไป โดยก่อนที่จะเข้าทาสัญญาโครงการฯ ข้างต้น PRA จะดาเนินการตามเงื่อนไขการพัฒนา
โครงการโดยจะยื่นเอกสารในการจัดตัง้ บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วันหลังจากได้รบั หนังสือแจ้งให้
เป็ นผูช้ นะการประกวดราคา ทัง้ นี ้ การจัดตัง้ บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชานัน้ จะเป็ นบริษัทที่ PRA มีสดั ส่วนการถื อหุน้
ทางตรงและทางอ้อมไม่ต่ากว่าร้อยละ 99.8 โดยมีจุดประสงค์ของการจัดตัง้ เพื่อเป็ นนิติบคุ คลที่จะรับมอบสิทธิในสัญญา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าว ซึ่ง PRA จะขอรับใบอนุญาตสาหรับการพัฒนา ก่อสร้าง และดาเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามเงื่อนไขของการพัฒนาโครงการฯ
บริษัทฯ คาดว่าบริษัทพัฒนาโครงการฯ จะสามารถจัดหาใบอนุญาตตามเงื่อนไขการพัฒนาโครงการ เปิ ดการ
ประกวดราคาสาหรับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฯ และสามารถทาการลงนามในสัญญากูย้ ืมเงินเพื่อก่อสร้าง
โครงการแบบ Project Finance ได้ภายในไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2563 จากนัน้ จะเริม่ กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ และ
ทดสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้สามารถดาเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ตาม
กาหนดการของการพัฒนาโครงการ
3.2

ประเภทและขนาดของรายการ

การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ.20/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและปฎิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปฯ”) ทัง้ นี ้
ในการคานวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รบั การ
สอบทานโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ มีขนาดรายการที่เท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศเรื่องการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เกณฑ์การคานวณ

วิธีการคานวณ

1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
ที่มีตวั ตันสุทธิ

( NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่ได้มา ) x 100
NTA ของบริษัทฯ

N/A 1/

2. เกณฑ์กาไรสุทธิจาก
การดาเนินงาน

(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่ซอื ้ ) x 100
กาไรสิทธิจากการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

N/A 1/

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิ่งที่ตอบแทน

มูลค่ารายการที่ชาระ x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนที่
ออกเพื่อชาระสินทรัพย์

จานวนหุน้ ทุนที่บริษัทฯ ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วของบริษัทฯ
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แทนค่า

1,525.96 ล้านบาท x 100
1,164.65 ล้านบาท
N/A 1/

ขนาด
รายการ

122.76

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
หมายเหตุ: /1. ไม่สามารถคานวณได้ เนือ่ งจากเป็ นบริษัทย่อยทีบ่ ริษัทถือหุน้ ร้อยละ 100
/2. มูลค่ารายการทีช่ าระเท่ากับมูลค่าโครงการ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าก่อสร้างโครงการฯ 1,429,74 ล้านบาท (46.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งได้รวมค่าเช่าทีด่ นิ ไว้แล้ว
(2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จานวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านเหรียญสหรัฐ)
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการจานวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านเหรียญสหรัฐ)
/3. สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานสิน้ สุด ณ 30 มิถนุ ายน 2562 เท่ากับ 1,164.65 ล้านบาท (31.12
ล้านเหรียญสหรัฐ)
/4. หากอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 โครงการฯ ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงเท่ากับร้อย
ละ 122.76 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
/5. ไม่มกี ารออกหุน้ เพือ่ ชาระค่าสินทรัพย์

ในการเข้าทารายการครัง้ นี ้ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 122.76 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2562 จึงทาให้รายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาว่า
เป็ นกรณี Backdoor Listing ที่ไม่ตอ้ งยื่นคาขอให้รบั หลักทรัพย์ใหม่ หากเข้าหลักเกณฑ์ทกุ ข้อดังนี ้
1. ธุรกิจที่ได้มามีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัท และ
2. บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลีย่ นแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริษัท และ
3. กลุม่ บริษัทอันเป็ นผลจากการได้มาซึง่ สินทรัพย์มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
4. ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอานาจการควบคุมบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ ที่
มีอานาจควบคุมของบริษัท
ซึง่ บริษัทฯ จะต้องดาเนินการดังนี ้
(1) เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายได้มาซึง่ สินทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
(3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่
กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปฯ และได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมถือหุน้ ในการเข้าทารายการ
ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย
อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 18/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน
2562
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิช่ นั ส์ จากัด ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
ในสัดส่วนร้อยละ 54 และบริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จากัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ในสัดส่วน ร้อยละ 54 เมื่อวันที่
10 กันยายน 2562 ที่ผา่ นมา
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ไม่มีการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์อื่นใด ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมานับจากวันที่คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบต่อการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าว บริษัทฯ เข้าข่ายได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งยื่นขออนุญาตจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯอีกครัง้ หนึง่ (Relisting) เนื่องจากการได้มา
ซึง่ โครงการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศเรือ่ งการได้มาหรือจาหน่ายไปฯ ดังต่อไปนี ้
1. ธุรกิจได้มามีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
ในปั จจุบนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทพัฒนาโครงการฯ โดย PRA ก็ เป็ นธุรกิ จที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน โดย บริษัทฯ สามารถนาประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญ และพนักงานที่ให้บริการด้านการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยูใ่ นปั จจุบนั มาปรับใช้ในธุรกิจของบริษัท
พัฒนาโครงการฯได้
2. บริษัทฯไม่มีนโยบายจะเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลักที่สาคัญของบริษัทฯ
ธุรกิจหลักที่สาคัญของบริษัทฯ ยังคงเป็ นธุรกิจให้บริการด้านการซือ้ ขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเช่นเดิม
3. การได้มาซึง่ โครงการฯ มิได้ทาให้คณ
ุ สมบัติของบริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลีย่ นไป
การที่บริษัทพัฒนาโครงการฯ เข้าลงทุนในกิจการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการดังกล่าวจะส่งผล
ให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ ในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมในฐานะบริษัทจด
ทะเบียนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯเช่นเดิม
4. บริษัทฯ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในเรือ่ งโครงสร้างของผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ และในอานาจควบคุมกลุม่
บริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทพัฒนาโครงการฯ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อมไม่ต่ากว่าร้อยละ
99.8 การที่บริษัทพัฒนาโครงการฯเข้าลงทุนในกิจการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าว ไม่มีการออกหุน้ เพิ่มทุน
ของบริษัทฯ เพื่อซือ้ สินทรัพย์ และไม่สง่ ผลกระทบต่อโครงสร้างของผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ และในอานาจควบคุมกลุม่
บริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยภายหลังจากการลงทุนในโครงการฯ บริษัทฯ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ นอกเหนือกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระรวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่
ทัง้ นีแ้ ม้การเข้าทารายการของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้ จะเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
ทุกประการ และทาให้บริษัทฯ ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งยื่นคาขอให้รบั หลักทรัพย์ใหม่นนั้ แต่บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัทฯ เพื่ออนุมตั ิการทารายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน ที่จงั หวัดกาปงชนัง ประเทศกัมพูชา ขนาดกาลังการ
ผลิต 60 เมกกะวัตต์ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคือการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา รวมถึง
เครื่องจักรทัง้ หมดที่ประกอบเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงสร้างรองรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ (อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ)
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อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า ตามขอบเขตงานสาหรับผูพ้ ฒ
ั นาโครงการที่กาหนดไว้แล้วโดยการไฟฟ้าแห่ง
ประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ดงั กล่า วจะไม่รวมสินทรัพย์เช่น สถานีไฟฟ้าภายในโครงการ สายส่งไฟฟ้าจาก
สถานี ไฟฟ้า ภายในโครงการไปยัง สถานี ไฟฟ้า ภายในจัง หวัด พนมเปญ และที่ ดิ น โครงการที่ ถูก จัด อยู่ใ นส่ว นระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการฯ ที่มีการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชาในฐานะเจ้าของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการฯ จะติดตัง้ อยู่ในจังหวัด กาปงชนัง บนพืน้ ที่โครงการขนาด 100 เฮกเตอร์ ที่
บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะทาการเช่าระยะยาวจากการไฟฟ้าแห่งประเทศกัม พูชาด้วยมูลค่า 1 เหรียญสหรัฐตลอด
ระยะเวลาสัญญา ทัง้ นีบ้ ริษัทพัฒนาโครงการฯ จะที่ถือครองสิทธิในการพัฒนา ก่อสร้าง และดาเนินธุรกิจจะได้รบั สิทธิใน
การขายไฟฟ้าระยะยาวให้แก่การไฟฟ้าแห่งปประเทศกัมพูชาตลอดระยะเวลา 20 ปี นับตัง้ แต่กาหนดเริ่มดาเนินการขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่มีกาหนดกรอบเวลาไว้ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อีกด้วย
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
5.1 มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
มู ล ค่ า โครงการฯ หรื อ มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น ที่ จ ะได้ม าเท่ า กั บ 1,525.96 ล้า นบาท (49.95 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ )
ประกอบด้วย (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯจานวน 1,429,74 ล้านบาท (46.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึง่ ได้รวมค่าเช่าที่ดินไว้แล้ว
(2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จานวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านเหรียญสหรัฐ) (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โครงการจานวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านเหรียญสหรัฐ)
มูลค่าโครงการข้างต้นจะเป็ นการลงทุนที่ประกอบด้วยเงินส่วนทุนเป็ นจานวนร้อยละ 30 และเงินกูโ้ ครงการแบบ
Project Finance เป็ นจานวนร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการฯ ทัง้ หมด ในเงินส่วนทุนของบริษัทพัฒนาโครงการฯ บริษัทฯ
โดย PRA จะทาการเพิ่มทุนเข้าไปยังบริษัทพัฒนาโครงการฯ จานวนร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการฯ ทัง้ หมดหรือเป็ น
จานวน 457.79 ล้าน บาท (14.98 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและก่อสร้างโครงการจนกระทั่งบริษัท
พัฒนาโครงการฯ สามารถเข้าทาสัญญาสินเชื่อโครงการได้ โดยแหล่งเงินทุนของเงินในส่วนทุนนีจ้ ะนามาจากเงินหมุนเวียน
ที่มีอยูใ่ นบริษัทฯ
ในส่วนเงินกูโ้ ครงการบริษัทพัฒนาโครงการฯ จะเข้าทาสัญญาเงินกูโ้ ครงการกับธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่ง
หนึง่ โดยมีวงเงินสินเชื่อสาหรับก่อสร้างโครงการเท่ากับ 1,068.17 ล้านบาท (34.64 ล้านเหรียญสหรัฐ)
5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสาหรับ การลงทุนโครงการฯ กาหนดจากการจัดทาประมาณ
การการลงทุนในโครงการฯ รวมทัง้ พิจารณาจากสิ่งตอบแทนจากการลงทุน จากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ได้อตั รา
ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนโครงการ (Project IRR) ประมาณร้อยละ 8.3% ตลอดระยะเวลา 20 ปี ของสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้าระยะยาว
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้พิจารณาสนับสนุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของบริษัทพัฒนาโครงการฯ ดังต่อไปนี ้
- โครงการฯ มีความสาคัญต่อบริษัทฯ ในการเปิ ดตลาดการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในประเทศกัมพูชาซึง่ มี
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าอย่างมากโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับอยูบ่ อ่ ยครัง้
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- การลงทุนพัฒนาโครงการมีความเสี่ยงต่าเนื่องจากมีหน่วยงานการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
กิจการของรัฐของธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้ามาเป็ นที่ปรึกษาโครงการทัง้ ยังเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาในการร่างสัญญา
โครงการที่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผลู้ งทุนได้
- โครงการฯ ที่จะได้รบั เงินค่าไฟฟ้าสาหรับไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการฯ ในราคาที่คงที่ตลอดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้าระยะยาว ด้วยเหตุนีท้ าให้โครงการสามารถได้รบั การปล่อยสินเชื่อเงินกูแ้ บบโครงการจากธนาคารหรือ
สถาบันการเงินได้ ซึ่งการชาระคืนเงินกูน้ นั้ จะมาจากรายได้ของโครงการฯ ทัง้ หมดโดยจะสอดคล้องกับรายได้ขนั้
ต่าที่ได้รบั การประเมินจากผูใ้ ห้กกู้ ่อนที่จะมีการเข้าทาสัญญาเงินกู้ และมีระยะเวลาการผ่อนชาระเงินกูส้ อดคล้อง
กับระยะเวลาของโครงการฯ
- โครงการฯ มีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) เท่ากับ 408.70 ล้านบาท (13.38 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) ในช่วงระยะเวลา 20 ปี อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนโครงการ(Project IRR) ประมาณร้อย
ละ 8.3% และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 9.19 ปี (โดยรวมระยะเวลาในการก่อสร้างเวลา 1 ปี
แล้ว)
6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา
มู ล ค่ า โครงการฯ หรื อ มู ล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ที่ จ ะได้ม าเท่ า กั บ 1,525.96 ล้า นบาท (49.95 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ )
ประกอบด้วย (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯจานวน 1,429,74 ล้านบาท (46.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึง่ ได้รวมค่าเช่าที่ดินไว้แล้ว
(2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จานวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านเหรียญสหรัฐ) (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โครงการจานวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านเหรียญสหรัฐ)
7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทารายการ
มู ล ค่ า โครงการฯ หรื อ มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น ที่ จ ะได้ม าเท่ า กั บ 1,525.96 ล้า นบาท (49.95 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ )
ประกอบด้วย (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯจานวน 1,429,74 ล้านบาท (46.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึง่ ได้รวมค่าเช่าที่ดินไว้แล้ว
(2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จานวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านเหรียญสหรัฐ) (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โครงการจานวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านเหรียญสหรัฐ)
มูลค่าโครงการฯ ข้างต้นจะเป็ นการลงทุนที่ประกอบด้วยเงินส่วนทุนเป็ นจานวนร้อยละ 30 และเงินกูโ้ ครงการ
แบบ Project Finance เป็ นจานวนร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการฯ ทัง้ หมด ในเงินส่วนทุนของบริษัทพัฒนาโครงการฯ
บริษัทฯ โดย PRA จะทาการเพิ่มทุนเข้าไปยังบริษัทพัฒนาโครงการฯ จานวนร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการฯ ทัง้ หมดหรือ
เป็ นจานวน 457.79 ล้านบาท (14.98 ล้านเหรียญสหรัฐ ) เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและก่อสร้างโครงการจนกระทั่ง
บริษัทพัฒนาโครงการฯ สามารถเข้าทาสัญญาสินเชื่อโครงการได้ โดยแหล่งเงินทุนของเงินในส่วนทุนนีจ้ ะนามาจากเงิน
หมุนเวียนที่มีอยู่ในบริษัทฯ ในส่วนเงินกูโ้ ครงการบริษัทพัฒนาโครงการฯ จะเข้าทาสัญญาเงินกูโ้ ครงการกับธนาคารหรือ
สถาบันการเงินแห่งหนึง่ โดยมีวงเงินสินเชื่อสาหรับก่อสร้างโครงการเท่ากับ 1,068.17 ล้านบาท (34.96 ล้านเหรียญสหรัฐ)
สาหรับสัญญาเงิ นกูท้ ี่บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะได้รบั การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโครงการฯ จาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ที่จะกระทบต่อสิทธิ ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีขอ้ ห้ามหรือ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สัญญาเงินกูข้ องบริษัทพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าวคาดว่าน่าจะมี
การกู้ในรู ปแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) จะมีเงื่ อนไขในการเบิกจ่ายเงินปั นผลของบริษั ทพัฒนาโครงการฯ
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บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะสามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้ก็ต่อเมื่อได้ชาระเงิ นกู้ (ทัง้ ดอกเบีย้ และเงิ นต้น ) ครบถ้วนในปี ที่
ดาเนินงานนัน้ ๆ และต่อเมื่อและได้ดารงวงเงินสะสมเพื่อการชาระหนี ส้ ินเชื่อโครงการและบรรลุขอ้ กาหนดของการเบิก
จ่ายเงินปั นผลตามสัญญาเงินกูโ้ ครงการได้ครบถ้วน
8. ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทารายการ
บริษัทฯ มีนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลัก
และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ในปั จจุบนั ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและสามารถต่อยอดธุรกิจ
ปั จจุบนั เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงพิจารณาที่จะ
ลงทุนขยายธุรกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ
และบริษัทพัฒนาโครงการฯ ดังนี ้
1)
บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางตรงและทางอ้อมไม่ต่ากว่าร้อยละ 99.8 ใน บริษัทพัฒนาโครงการฯ ซึง่ เจ้าของโครงการฯ
ที่มีผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนโครงการฯ (Project IRR) ประมาณร้อยละ 8.3% ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย
20 ปี ซึง่ เป็ นอัตราที่นา่ พึงพอใจ โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรูร้ ายได้จากการให้ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท
พัฒนาโครงการฯ ได้ทนั ทีเมื่อบริษัทพัฒนาโครงการฯ เริ่มมีรายได้จากการให้ขายไฟฟ้า ซึ่งในการจัดทางบการเงินของ
บริษัทฯ จะสะท้อนภาพรวมของฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทัง้ บริษัทฯ และ บริษัทพัฒนาโครงการฯ ซึ่งจะทา
ให้บริษัทฯ มีรายได้ที่สงู ขึน้ และมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขนึ ้ ส่งผลดีต่อการลงุทนพัฒนาโครงการอื่นของบริษัทฯ
ในอนาคต
2)
การลงทุนในโครงการฯ สามารถเป็ นจุดเริม่ ต้นของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนในการพัฒนาโครงการพลังงาน
ทดแทนในประเทศกัมพูชาที่กาลังต้องการการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกระแสไฟฟ้า
3)

สร้างความมั่นคงในการดาเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ

4)
กระจายความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ เนื่องจากภายหลังการเข้าทารายการในครัง้ นี ้ จะทาให้
กลุม่ บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนงานบริการเพิ่มขึน้ มีศกั ยภาพในการทากาไรที่สงู ขึน้ รวมทัง้ มีกระแสเงินสดและสภาพคล่อง
ที่ดีขนึ ้
9. เงือ่ นไขในการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการให้ PRA ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในครัง้ นี ้ตอ้ งได้รบั หนังสือยืนยัน
การเป็ นผูช้ นะการประมูลและเข้าทาสัญญาโครงการฯ กับเจ้าของโครงการฯ ต่อไป รายการนีเ้ ป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์
ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมทัง้ เปิ ดเผย
สารสนเทศการทารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า
3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ น
ได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ น
ระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีท้ ี่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาการอนุมตั เิ ข้าทา
รายการต่อไป
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทารายการดังกล่าวบริษัทฯ เข้าข่ายได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งยื่นขอ
อนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลัก ทรัพย์ฯ อีกครัง้ หนึ่ง (Relisting)
เนื่ อ งจากการได้ม าซึ่งโครงการดังกล่ า วเข้า เงื่ อนไขทุก ข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศเรื่อ งการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ
ดังต่อไปนี ้
1.

ธุรกิจที่ได้มามีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

2.

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลักที่สาคัญของบริษัทฯ

3.

การได้มาซึง่ โครงการฯ มิได้ทาให้คณ
ุ สมบัติของบริษัทฯที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลีย่ นไป

4.

บริษัทฯ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงใดๆในเรือ่ งโครงสร้างของผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ และในอานาจควบคุมกลุม่
บริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 มีความเห็นว่าการทารายการ
ดังกล่าวจะทาให้บริษัทฯได้รบั ประโยชน์ดงั นี ้
(1)

(2)
(3)

สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุม่ บริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร ทาให้บริษัทฯ มี
ศักยภาพในการแข่งขัน ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ รวมถึงโอกาสจะขยายฐานการค้าไปที่อื่น
ได้อีกในอนาคต
เพิ่มรายได้และผลตอบแทนได้อย่างต่อ เนื่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงเป็ นการสร้างความมั่นคงในการดาเนิน
ธุรกิจระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ
เปิ ดโอกาสในการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศกัมพูชาที่มีความ
ต้องการการลงทุนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศอีกทัง้ ยังลดปริมาณ
การนาเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ดัง นั้น คณะกรรมการบริษั ท ฯ จึ ง เห็ น ว่า รายการดังกล่าวเป็ น รายการที่ มี ความสมเหตุสมผล และมี ค วามเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบอนุมตั ิให้ PRA ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนไม่
ต่ากว่าร้อยละ 99.8 เข้ารับหนังสือแจ้งให้เป็ นผูข้ ชะการประกวดราคาโครงการฯ เข้าทาสัญญาโครงการ พัฒนาโครงการ
ตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชาและเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าว และให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดมี
ความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
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