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TLUXE/CS/SET/2561-006   
   วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

 
เร่ือง การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ย, แจ้งรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และ

ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ 1/2561 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

2. สารสนเทศการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
3. สารสนเทศการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 8/2561 ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึง่ประชมุ
เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการปรับโครงสร้างกิจการ
โดยการโอนกิจการบางสว่น (Partial Business Transfer: PBT) ซึง่ได้แก่ กิจการผลติอาหารสตัว์น า้ ได้แก่ สายการผลติ
อาหารกุ้ ง และอาหารปลา และการผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง (FOOD) ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดที่เก่ียวข้องและที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจดงักล่าว สญัญา ใบอนุญาตและบตัรส่งเสริมการลงทนุที่เก่ียวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจดงักลา่วทัง้หมด ให้แก่บริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อรับโอนกิจการดงักลา่ว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทฯ จะถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ในบริษัทยอ่ย  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวล กฎหมาย 
รัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร 
รวมทัง้ประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 

โดยมลูค่าการโอนกิจการดงักลา่วจะเท่ากบัราคาตามมลูคา่บญัชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง มลูค่า
ทางบญัชี (Adjusted Book Value) หรือราคายตุิธรรมของกิจการท่ีโอน (Fair Value) แล้วแตป่ระเภทของทรัพย์สินและ
หนีส้ิน ของกิจการที่โอน ณ วนัโอนกิจการ อย่างไรก็ตาม มลูค่าของกิจการที่โอนนัน้จะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท าการโอน
กิจการดังกล่าว ทัง้นี ้ภายหลังการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ในเบือ้งต้น บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางสว่นนี ้จะสามารถเร่ิมและด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 
2561 ทัง้นี ้รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตามสารสนเทศที่สง่มาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

การโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทย่อยดงักลา่วเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไมม่ีผลกระทบ
ที่มีนยัส าคญัต่อทรัพย์สินรวมของกลุม่บริษัทแตอ่ย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
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นยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ พ. ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการ
บางสว่นดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นการโอนธุรกิจบางสว่นท่ีส าคญัตามมาตรา 107 (2) (ก) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิการปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนี ้เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุม่บริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชมุคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลที่
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัท
ย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวนัโอนกิจการ การก าหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงราคาซือ้ขายกิจการบางส่วน การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้
สอดคล้องกบัมลูคา่กิจการท่ีโอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการ
บางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องของกรมสรรพากร  

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะกระทบกับการด าเนินการปรับ
โครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคลอ่งตวั  

3) จดัท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสญัญาโอนกิจการบางสว่น และ/หรือ สญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการ
ปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับ
โครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น รวมทัง้การติดต่อ จดัท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นค าขอ 
และ/หรือเอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และ 

4) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการส าเร็จ
ลลุว่ง 

2. มีมติอนมุตัิให้จดัตัง้บริษัทยอ่ยเพื่อรับโอนกิจการบางสว่น โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในบริษัทยอ่ยที่จดัตัง้ใหม ่ในสดัสว่น
ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด และให้บริษัทยอ่ยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 1,000,000 บาท 
 

3. มีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ของ
บริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จัดตัง้ขึน้ เพื่อรับโอน
กิจการบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 7 ที่ก าหนดไว้ในประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนั ของ บริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้น
รัษฎากร ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2554 ซึง่ระบวุา่ ผู้สอบบญัชีของบริษัท ผู้ โอนกิจการและบริษัทผู้ รับโอนกิจการต้อง
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มีคณุสมบตัิตามมาตรา 3 สตัต แหง่ประมวล รัษฎากร เป็นผู้ รับรอง บญัชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางสว่น
ให้แก่กนั และเป็นผู้ รับรองผลการประกอบกิจการ และการเป็น บริษัทในเครือเดียวกนั 

 
4. มีอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของ

บริษัทฯ และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 55 ข้อ เป็น 56 ข้อ โดยให้เพิ่มข้อความดงันี ้
 
(56) ประกอบกิจการค้าอสงัหาริมทรัพย์ พฒันาปรับปรุง ให้เช่า ให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือให้เช่าสถานที่เพื่อ

ประกอบกิจการจ าหน่ายหรือผลิตสินค้า หรือเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงมหรสพ โรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์วิจัย ศูนย์การศึกษา หอประชุม ห้องประชุม 
ส านักงาน หรือที่ทาการสถานพยาบาล ธนาคาร สถานที่จอดรถยนต์ หรือเพื่อเป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่น 
รวมทัง้การจดัการโดยประการอื่น และการให้บริการหรือสิง่อ านวยความสะดวกอนัเก่ียวกบัหรือตอ่เนื่องกบักิจการ
ดงักลา่ว เช่น ระบบไฟฟา้ ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และสาธารณปูโภคอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทดงันี ้
เดิม   ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 55 ข้อ 
แก้ไขเป็น  ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 56 ข้อ 
 
โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลงถ้อยค า ใน
วตัถปุระสงค์ดงักลา่วได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์กบักระทรวงพาณิชย์ 

5. อนุมัติให้บริษัทฯ จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ  (Geothermal Energy) ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกนัที่ โออาซาทซึรูมิ เบบป ุจงัหวดัโออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่ น และเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมจ านวน 15 
โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดยมีราคาซือ้ขายประมาณ 320 ล้านเยนตอ่ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท 
คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่ 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 28.6602 บาท
ตอ่ 100 เยน จากธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) ให้แก่ กลุม่กองทนุญ่ีปุ่ น (ReEnergy All Japan 
Fund) โดยมีกลุ่ม Relocation เป็น Lead Investor โดยได้ตัง้กองทุนขึน้จากกลุ่มนกัลงทุน Tokumei Kumiai โดยมีทาง 
Dogan และ Nomura Securities Japan เป็น Financial Advisor (“ผู้ซือ้”) โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจ าหน่ายโครงการ
โรงไฟฟ้าในรูปแบบการจ าหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหรือโดยการจ าหน่าย
ทรัพย์สนิของโครงการโรงไฟฟา้ ในราคาซือ้ขายสดุท้ายที่บริษัทฯ และผู้ซือ้จะตกลงร่วมกนั ตามที่จะก าหนดในสญัญาซือ้
ขายโครงการโรงไฟฟ้า (“สัญญาซือ้ขาย”) ซึ่งบริษัทฯ และผู้ซือ้ อยู่ในระหว่างเจรจาและจะลงนามในสญัญาดงักลา่ว
ตอ่ไป (“ธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า”) 
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ธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไป ซึง่เมื่อค านวณมลูคา่ของรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเทียบกบัมลูคา่รวมของสนิทรัพย์ ของ
บริษัทฯ พบวา่มีมลูคา่ของรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 36.01 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่
ต ่ากว่าร้อยละ 50 ธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟ้าจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใด ที่เกิดขึน้ในหกเดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท า
ธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ที่จะต้องน ามารวมค านวณมลูคา่รายการ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมี สารสนเทศอยา่งน้อย
ตามบญัชี (1) ท้ายประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป รวมถึงจะต้องจดัสง่หนงัสือ แจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่
วนัที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7และ 8 ท้ายประกาศ
เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป ทัง้นี ้รายละเอียดของธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าปรากฏตามสารสนเทศการ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

6. อนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมการร่วมลงทนุกบับริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จ ากดั หรือ Rich Partners Co., Ltd (“ริช พาร์ท
เนอร์ส”) ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการช่ือ อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ 
Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดงักล่าวพฒันาภายใต้
บริษัทเจ้าของโครงการช่ือบริษัท ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ จ ากัด หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน 
ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์”) ซึ่งเป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะร่วมลงทนุ
ในโครงการ เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาท
ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) และบริษัทฯ จะมีสิทธิในการจ าหน่าย และ
ได้รับผลตอบแทนทัง้หมดจากการจ าหนา่ยห้องชดุพกัอาศยัของโครงการริเวอร์โซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คดัเลือกและตกลงกบัผู้
ร่วมทุน ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่รวมประมาณไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของพืน้ที่ในส่วนพักอาศัยทัง้หมดในโครงการริเวอร์ไซด์ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการร่วมลงทุนเพิ่มเติมจากผู้ ร่วมทุนในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ตามที่จะ
ก าหนดในสญัญาร่วมลงทุน หรือ Joint Investment Agreement (“สัญญาร่วมลงทุนฯ”) ซึ่งบริษัทฯ และ ริช พาร์ท
เนอร์ส อยูใ่นระหวา่งเจรจา และจะลงนามในสญัญาดงักลา่วตอ่ไป (“ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ ริเวอร์ไซด์”) 

ธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกบัสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ พบว่ามีมลูคา่
ของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 23.87 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่ง
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และเมื่อนบัรวมรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหก
เดือนที่ผ่านมา มีมลูค่าของรายการสงูสดุรวมเทา่กบัร้อยละ 47.23 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกวา่ แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 
ธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศ อย่างน้อย
ตามบญัชี (1) ท้ายประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป รวมถึงจะต้องจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่
วนัที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7และ 8 ท้ายประกาศ
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เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป ทัง้นี ้รายละเอียดของธุรกรรมการลงทนุในโครงการ ริเวอร์ไซด์ปรากฏตามสารสนเทศการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

7. อนมุตัิมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการเจรจา พิจารณาก าหนดรายละเอียด แก้ไข เปลีย่นแปลง และลงนาม
ในสญัญาร่วมลงทนุฯ สญัญาซือ้ขาย รวมถึงสญัญาตา่ง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการลงทนุใน
โครงการริเวอร์ไซด์ และธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า การเข้าท าธุรกรรมสินเช่ือในวงเงินไม่เกินกวา่มลูค่าของ
ธุรกรรมการลงทนุ และด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็น และเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่วแทนบริษัทฯ 

8. มีมติอนมุตัิให้ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:30 น. ณ ส านกังาน
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขา
ย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ย 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน 
ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่จดัตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางสว่น 

วาระท่ี 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
9. มีมติอนมุตัิก าหนดให้วนัที่ 14 มิถนุายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date)  
 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ) 
ผู้อ านวยการสายบญัชีและการเงิน 
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แผนการปรับโครงสร้างกิจการ 
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2561 ประชมุเมื่อวนัที่ 

18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น (Partial Business Transfer: PBT) 
ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียด เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. การปรับโครงสร้างกิจการ 
 
 ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะด าเนินการโอนกิจการบางสว่นของบริษัท (Partial Business 
Transfer : PBT) ซึ่งได้แก่ กิจการผลิตอาหารสตัว์น า้ ได้แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ ง และสายการผลิตอาหารปลา และการผลิต
อาหารสตัว์เลีย้ง (FOOD) ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดที่เก่ียวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว สญัญา ใบอนญุาตและ
บตัรสง่เสริมการลงทนุท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจดงักลา่วทัง้หมด ให้แก่บริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อรับโอน
กิจการดงักลา่ว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ในบริษัทยอ่ย (“การโอนกิจการ”) 
 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการโอนกิจการบางสว่นตามหลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา ที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทัง้ประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
เร่ืองดงักลา่ว (รวมเรียกวา่ “หลักเกณฑ์ PBT”)  

 
การโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ยดงักลา่วเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบ ที่มี

นยัส าคญัต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดงักล่าวไม่ถือเป็นการจ าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญั ที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ ของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัที่ 29 
ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็น รายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียน ในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี การโอนกิจการ
บางสว่นดงักลา่วถือเป็นการโอนธุรกิจบางสว่นที่ส าคญัของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 มูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี 
(Adjusted Book Value) หรือราคายตุิธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน และหนีส้ินของกิจการที่โอน 
ณ วนัโอนกิจการเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT ซึ่งมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ทรัพย์สินทัง้หมด ของกิจการที่จะโอนหกัด้วยหนีส้ิน
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ทัง้หมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะโอนทัง้หมดคาดว่าน่าจะมีมลูค่าประมาณ 583.64 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มลูค่าการโอนกิจการ ที่แท้จริงจะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท าการโอนกิจการ
ดงักลา่ว) ในการนี ้เพื่อให้การโอนกิจการบางสว่นเป็นไปตาม ประกาศ หลกัเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะต้องมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
มากกวา่ทรัพย์สนิและหนีส้นิท่ีจะรับโอนมาจากบริษัท ณ วนัโอน กิจการ ดงันัน้ บริษัทยอ่ยจะเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ PBT โดยบริษัทฯ จะจองซือ้หุ้นสามญั เพิ่มทนุดงักลา่วทัง้จ านวน  
 
 ประมาณการคา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวกบัการโอนกิจการดงักลา่วข้างต้น ได้แก่ คา่ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร คา่ธรรมเนียม
การจดทะเบียนตา่ง ๆ กบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ที่เก่ียวข้องกบัการ ด าเนินการ โอนกิจการบางสว่น เป็น
ต้น เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท 
 

 ทัง้นี ้การโอนกิจการบางสว่นคาดวา่จะเร่ิมและด าเนินการเสร็จสิน้ภายในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 โดยนบัแต่วนัโอน
กิจการ บริษัทฯ จะหยดุด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกบัสายงานกิจการผลิตอาหารสตัว์น า้ และ สตัว์เลีย้งทัง้หมด และให้บริษัทย่อย
เป็นผู้ประกอบธุรกิจดงักลา่วต่อไป ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการดงักลา่วบริษัทฯ จะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอาหารสตัว์ และสินค้า ประเภทอื่น ๆ และการลงทนุในธุรกิจพลงังานผ่าน
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่างๆ รวมถึงการประกอบ และ/หรือ ลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้และก าไร
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 
2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 
 
 โครงสร้างปัจจบุนั ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 (ก่อนการปรับโครงสร้าง) 
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โครงสร้างภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการ 
 
 

 
 
 

 
3. ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน 
 
ทุนจดทะเบียน: ทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท  
นอกจากนี ้เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT บริษัทย่อย
จะต้องมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมากกว่าทรัพย์สินและหนีส้ินที่จะรับโอนมาจากบริษัทฯ 
ณ วันโอนกิจการ ดังนัน้ บริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ PBT โดยบริษัทฯ จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้จ านวน 

ผู้ถอืหุ้น: บริษัทฯ จะถือหุ้ นในบริษัทย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 100 และเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เร่ืองจ านวน ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารของบริษัทฯ อีก 2 ทา่นจะถือหุ้นทา่นละ 1 หุ้น 

วัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจผลติอาหารสตัว์น า้ และอาหารสตัว์เลีย้ง 
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4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ 
 
การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นีเ้พื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุม่บริษัท  
โดยมีหลกัการและเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 
4.1 เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ ร่วมทนุหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 
การปรับโครงสร้างกิจการจะท าให้บริษัทฯ มีความคล่องตวัและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึน้ในการลงทุนด าเนินธุรกิจใหม่ซึ่ง 

สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์หลกัของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ ร่วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะ เป็น
บคุคล นิติบคุคล หรือสถาบนัการเงิน ที่มีความสนใจหรือความช านาญเฉพาะในธุรกิจนัน้ ๆ โดยที่ไม่ต้อง ร่วมลงทนุหรือรับความ
เสีย่งในธุรกิจอื่นๆ ของกลุม่บริษัท ซึง่จะช่วยเพิ่มความนา่สนใจในการลงทนุ รวมถึงความสามารถ ในการแขง่ขนัของบริษัทและเพิม่
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 
4.2 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม 
การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุม่บริษัท ให้มีความ

ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกนั 
สง่ผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตวัมากยิ่งขึน้ 
 
5. ขัน้ตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ สรุปได้ดงันี ้
 

5.1 บริษัทฯ จะจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี  16 กรกฎาคม 2561 เพื่ออนมุตัิแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น (Partial Business Transfer: PBT) และ การด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ปรับโครงสร้างกิจการ 
 

5.2 ภายหลงัได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดตัง้บริษัทย่อยขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน ตาม
รายละเอียดข้างต้น 
 

5.3 ในวนัรับโอนกิจการบางสว่น บริษัทฯ จะด าเนินการโอนกิจการของบริษัทฯ ในสว่นของธุรกิจผลติอาหารสตัว์น า้ และ
อาหารสตัว์เลีย้ง ซึ่งรวมถึง สญัญา ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมด ที่เก่ียวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 
ใบอนญุาตและบตัรสง่เสริมการลงทนุ และบคุลากร ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจดงักลา่วทัง้หมด ในราคาตามมลูค่าบญัชี 
(Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของ
ทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนีส้ิน ตามที่ได้หารือกับหน่วยงานทางการที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้เป็นไปตาม หลกัเกณฑ์ PBT ซึ่งคาดว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ทรัพย์สินทัง้หมดของกิจการที่จะโอนหกัด้วย
หนีส้ิน ทัง้หมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะท าการโอนจะมีมลูคา่ประมาณ 583.64 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดง 
ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการ ที่แท้จริงจะขึน้อยู่กับ
ช่วงเวลาที่ท าการโอนกิจการดงักลา่ว) และจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทยอ่ย ให้ไมน้่อยกวา่ทรัพย์สนิสทุธิ
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ที่จะรับโอนในวนัที่รับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT ทัง้นี ้บริษัทอาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่
เก่ียวกบัการโอนทรัพย์สนิ ที่เก่ียวข้องกบักิจการท่ีโอนเพิ่มเติมภายใต้หลกัเกณฑ์ PBT 

 
 ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างกิจการในสว่นการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ย คาดวา่จะเร่ิมและด าเนินการเสร็จสิน้ภายใน
รอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 
 

นอกจากนี ้เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ คณะ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น ให้แก่ บริษัทยอ่ย
ได้ทกุประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวนัโอนกิจการ การก าหนด หรือเปลี่ยนแปลง
ราคาซือ้ขายกิจการบางส่วน การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่า
กิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอน กิจการ บางสว่นให้แก่กนัของ
บริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของกรมสรรพากร  
 

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกบัการด าเนินการ ปรับโครงสร้างกิจการ
ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคลอ่งตวั  
 

3) จดัท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสญัญาโอนกิจการบางสว่น และ/หรือ สญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ ด าเนินการปรับ
โครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้อง กบัการปรับโครงสร้าง
กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทัง้การติดต่อ จัดท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือ
เอกสารดงักลา่วต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น หรือ เก่ียวเนื่องกบัการปรับโครงสร้างกิจการ 
เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการส าเร็จลลุว่ง 

 
 

6. การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงาน 
 

 การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นีจ้ะมีการโอนย้ายทรัพย์สินและหนีส้ินที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจผลิตอาหารสตัว์น า้และอาหาร
สตัว์เลีย้งทัง้หมด ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและพนกังานจากสายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมายงับริษัทย่อย ดงันัน้ ผู้บริหารหลกั ของบริษัท
ยอ่ยจะยงัคงเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชดุเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดงักลา่วในบริษัทฯ 
 

โดยบริษัทฯ จะยงัคงก ากบัดแูลและก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยอีกชัน้หนึง่ ผา่นคณะกรรมการบริษัท
ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการในบริษัทย่อย โดยบคุคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยนัน้จะต้องเป็นบคุคลซึง่ที่
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบ และจะมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งตัง้ให้เข้าบริหารจดัการบริษัทย่อยไว้อย่างชดัเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถก ากบัดแูลการด าเนินกิจการของบริษัทย่อยได้อยา่ง
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เต็มที่ 
 
 
7. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินง านของบริษัทและบริษัทย่อยที่

จัดตัง้ขึน้ใหม่ 
 

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสตัว์น า้ และอาหารสตัว์เลีย้งให้แก่บริษัทย่อยในครัง้นี ้จะ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางสว่นให้กับบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทัง้หมด ดงันัน้ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลงัการปรับ
โครงสร้าง จะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการโอนธุรกิจ เช่น ค่าภาษีอากรที่เก่ียวข้อง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น การปรับโครงสร้าง
กิจการครัง้นี ้จึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

 
 
8. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

 
 การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสตัว์น า้และอาหารสตัว์เลีย้งให้แก่บริษัทย่อยในครัง้นี ้ภายหลงั การ
ปรับโครงสร้างแล้วเสร็จบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดในบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้าง การถือหุ้น
ของผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯไมม่ีการเปลีย่นแปลง การปรับโครงสร้างกิจการครัง้นี ้จึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ของบริษัทฯ 
 
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการท ารายการ 

 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสตัว์น า้ และอาหารสตัว์เลีย้ง ให้แก่
บริษัทย่อยในครัง้นี ้เป็นไปเพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชดัเจน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยง ในแต่ละธุรกิจมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ เพือ่สร้างธุรกิจที่ยัง่ยืนและเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง เพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินกิจการ และการบริหารงาน 
รวมทัง้เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท  รายการดงักลา่ว จึงเป็นมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมตัิแผนการปรับโครงสร้าง กิจการ โดยการโอนกิจการบางสว่น
ดงักลา่ว 
 
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 
 

 - ไมม่ี – 
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สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ของ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่งตัง้อยู่
ในบริเวณที่ใกล้เคียงกนัท่ี โออาซาทซรูึมิ เบบป ุจงัหวดัโออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่ น และเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมจ านวน 15 
โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดยมีราคาซือ้ขายประมาณ 320 ล้านเยนตอ่ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท คิดเป็น
มลูคา่รวมทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่ 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 28.6602 บาทตอ่ 100 เยน จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ให้แก่ กลุ่มกองทุนญ่ีปุ่ น (ReEnergy All Japan Fund) โดยมีกลุ่ม 
Relocation เป็น Lead investor โดยได้ตัง้กองทุนขึน้จากกลุ่มนักลงทุน Tokumei Kumiai โดยมีทาง Dogan และ Nomura 
Securities Japan เป็น Financial Advisor (“ผู้ซือ้”) โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ ในรูปแบบการจ าหนา่ย
หุ้นในบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟา้หรือโดยการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าในราคาซือ้ขาย
สดุท้ายที่บริษัทฯ และผู้ซือ้จะตกลงร่วมกนัตามที่จะก าหนดในสญัญาซือ้ขายโครงการโรงไฟฟา้ (“สัญญาซือ้ขาย”) ซึง่บริษัทฯ และ
ผู้ซือ้อยูใ่นระหวา่งเจรจาและจะลงนามในสญัญาดงักลา่วตอ่ไป (“ธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการ โรงไฟฟ้า”) ทัง้นี ้รายละเอยีด
ของสินทรัพย์ซึ่งจะจ าหน่ายภายใต้ธุรกรรมการจ าหน่าย โครงการโรงไฟฟ้า ปรากฏตามข้อ 3 ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ 
ประเภท และขนาดของรายการของสารสนเทศฉบบันี ้

การเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 
ตลุาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามที่
ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป ทัง้นี ้รายละเอียดของการค านวณขนาดของรายการภายใต้ธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการ
โรงไฟฟา้ ปรากฏตามข้อ 3 (ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบบันี ้

ทัง้นี ้การเข้าท าธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ดงักลา่วข้างต้นมีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี  ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ ภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ ของบริษัท
ฯ ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และต่อเมื่อเง่ือนไขบังคบัก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุ ไว้ในสญัญาซือ้ขายส าเร็จ
ครบถ้วน 

ทัง้นี ้ณ วนัที่เปิดเผยสารสนเทศฉบบันี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจดัท าสญัญาซือ้ขาย ซึ่งคาดวา่จะสามารถลงนาม
ในสญัญาดงักลา่วได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
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2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ขาย :  บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

ผู้ซือ้ :  ก ลุ่ ม ก อ ง ทุ น ญ่ี ปุ่ น  ( ReEnergy All Japan Fund) โ ด ย ม ี
กลุ่ม Relocation เป็น Lead investor โดยได้ตัง้กองทุนขึน้จาก 
กลุ่มนักลงทุน Tokumei Kumiai โดยมีทาง Dogan และ Nomura 
Securities Japan เป็น Financial Advisor 

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทจดทะเบียน 

:  ผู้ ซือ้มิได้มีความสมัพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ หรือ (1) กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ (2) ผู้มีอ านาจควบคุม (3) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือ (4) บริษัทอื่นที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็น 
ผู้ ถือหุ้น รายใหญ่หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคมุ ดงันัน้ ผู้ซือ้จึงมิได้เป็น
บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจ าหน่ายโครงการโรงงานไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ตัง้อยูใ่น
บริเวณที่ใกล้เคียงกนัท่ี โออาซาทซรูึมิ เบบป ุจงัหวดัโออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่ น รวมจ านวน 15 โครงการ ซึง่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วและมีขนาดก าลงัการผลติ 125 กิโลวตัต์ ตอ่ 1 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลติ รวม 1,875 กิโลวตัต์ โดยมีราคาซือ้ขายประมาณ 
320 ล้านเยนตอ่ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่ 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้าน
บาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) โดย
บริษัทฯ อาจพิจารณาจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจ าหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
โรงไฟฟ้าหรือโดยการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าในราคาซือ้ขายสดุท้ายที่บริษัทฯ และผู้ซือ้ จะตกลงร่วมกนัตามที่จะ
ก าหนดในสญัญาซือ้ขายซึง่บริษัทฯ และผู้ซือ้อยูใ่นระหวา่งเจรจาและจะลงนามในสญัญาดงักลา่วตอ่ไป 

ณ วนัที่เปิดเผยสารสนเทศฉบบันี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจดัท าสญัญาซือ้ขาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามใน
สญัญาดังกล่าวได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยภายหลงัจากได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 
8/2561 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ตามที่จะระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายส าเร็จครบถ้วน บริษัทฯ 
จะเข้าท าธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ 
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โครงการโรงไฟฟ้า 15 โครงการดงักล่าวอยู่ภายใต้การด าเนินการของบริษัท 8 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่
จัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัทเจ้าของโครงการดังกล่าวทัง้หมดจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากทัง้ 15 
โครงการ ให้แก่ บริษัท คิวชู อิเล็กทริก พาวเวอร์ จ ากัด (Kyushu Electric Power Co., Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ที่มีก าหนดระยะเวลา 15 ปี และมี อตัรารับซือ้ไฟฟ้า (รวมภาษี) 43.2 เยนตอ่
กิโลวตัต์-ชัว่โมง ภายใต้ระบบ Feed-in Tariff ทัง้นี ้รายละเอียด ของโครงการโรงไฟฟา้ข้างต้นแยกตามเจ้าของโครงการแตล่ะบริษัท
สรุปได้ดงันี ้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 3 โรง ซึ่งมีก าลงัการผลิตรวม 375 กิโลวตัต์ โดยมี PPSN 
Co., Ltd. เป็นเจ้าของโครงการ 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 1 โรง ซึ่งมีก าลงัการผลิต 125 กิโลวัตต์ โดยมี SUMO 
POWER Co., Ltd. เป็นเจ้าของโครงการ 

3. โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 1 โรง ซึง่มีก าลงัการผลติ 125 กิโลวตัต์ โดยมี SNS Power 
Company Limited เป็นเจ้าของโครงการ 

4. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 2 โรง ซึ่งมีก าลงัการผลิตรวม 250 กิโลวตัต์ โดยมี Fino 
Binary Power Plant Limited Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ 

5. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 2 โรง ซึ่งมีก าลงัการผลิตรวม 250 กิโลวตัต์ โดยมี NIS 
Binary Power Plant Limited Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ 

6. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 2 โรง ซึ่งมีก าลงัการผลิตรวม 250 กิโลวตัต์ โดยมี Beppu 
Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company เป็นเจ้าของโครงการ 

7. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 2 โรง ซึ่งมีก าลงัการผลิตรวม 250 กิโลวตัต์ โดยมี Dual 
Energy Binary Power Plant No.1 Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ 

8. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 2 โรง ซึ่งมีก าลงัการผลิตรวม 250 กิโลวตัต์ โดยมี Lena 
Power Station No.1 Limited Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ 

ในการนี ้หากบริษัทฯ และผู้ซือ้ตกลงซือ้ขายโครงการโรงไฟฟา้ในรูปแบบการจ าหนา่ยหุ้นในบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่เป็น
เจ้าของโครงการโรงไฟฟา้ อนัเป็นผลให้เจ้าของโครงการสิน้สภาพจากการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศ
ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 2 ตลุาคม 
2560 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดตอ่ไป 

การค านวณขนาดของรายการ 

การเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน  พบว่ามีมลูค่าของรายการ
สงูสดุเท่ากบัร้อยละ 36.01 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้ว
โดยผู้สอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
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ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย
ตามบญัชี (1) ท้ายประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป รวมถึงจะต้องจดัสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศ อย่างน้อยตามบญัชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7และ 8 ท้ายประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไป 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึน้ในหกเดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท าธุรกรรมการ
จ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ที่จะต้องน ามารวมค านวณมลูคา่รายการ 

การค านวณมลูคา่ของธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้มีรายละเอียดดงันี ้

(ก) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) 

=  มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของกิจการท่ีเข้าลงทนุ x สดัสว่นการถือหุ้น 
      มลูคา่สนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

=  415,273.21 x 100 
1,275,841 

=  ร้อยละ 32.55 

(ข) เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ จึงไมส่ามารถน าเกณฑ์ดงักลา่วมาใช้ในการค านวณได้ 

(ค) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

=            มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนที่ได้รับ 
  มลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

= 1,375.69 
3,820.26 

=  ร้อยละ 36.01 

(ง) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ 

เนื่องจากไม่มีการออกหลกัทรัพย์ใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงไม่น าเกณฑ์ดงักลา่ว
มาใช้ในการค านวณ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

ในการเข้าท าธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ในครัง้นี ้บริษัทฯ อาจพิจารณาจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ ในรูปแบบ
การจ าหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหรือโดยการจ าหน่ายทรัพย์สินของ โครงการโรงไฟฟ้า
ตามที่จะก าหนดในสญัญาซือ้ขาย ซึง่บริษัทฯ และผู้ซือ้อยูใ่นระหวา่งเจรจาและจะลงนามในสญัญา ดงักลา่วตอ่ไป 
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ทัง้นี ้รายละเอียดของสินทรัพย์ซึง่จะจ าหน่ายภายใต้ธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ปรากฏตามข้อ 3 (ลกัษณะ
โดยทัว่ไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบบันี ้

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ จะจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟา้ จ านวนรวม 15 โครงการ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีราคาซือ้ขายประมาณ 320 ล้าน
เยนต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่ต ่ากว่า 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท 
(อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 28.6602 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่าย 

บริษัทฯ จะจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟา้ จ านวนรวม 15 โครงการ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีราคาซือ้ขายประมาณ 320 ล้าน
เยนต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่ต ่ากว่า 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท 
(อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ทัง้นี ้
สนิทรัพย์ที่จะจ าหนา่ยภายใต้ธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้มีมลูคา่รวมตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ านวน 
1,163.51ล้านบาท 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มลูคา่สิง่ตอบแทนในการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้เป็นราคาซือ้ขายที่บริษัทฯ 
และผู้ซือ้เจรจาและตกลงร่วมกนั ซึ่งเมื่อบริษัทฯ พิจารณามลูค่าทางบญัชีของสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายภาระหนีส้ิน เงินกู้ยืมที่มีอยู่ 
ตลอดจนเงินลงทนุที่ต้องใช้เพื่อการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ รวมถึงความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าราคา
ซือ้ขายดงักลา่วมีความเหมาะสม โดยท าให้บริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหนา่ยเป็นเงินจ านวนรวม 212.18 ล้านบาท หรือเท่ากบัร้อย
ละ 17.34 ของต้นทนุการลงทนุ 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของการรายการนัน้ 

บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าได้ทนัที และมีกระแสเงินสดที่สามารถน ามาใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียน และ/หรือ เพื่อลงทนุในธุรกิจที่มีศกัยภาพทัง้ในและตา่งประเทศได้ ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ในปัจจุบนั
ของบริษัทฯ ได้แก่ โรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพอื่น ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น อีกจ านวน 15 โครงการ ซึง่ยงัมิได้เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ และโรงไฟฟ้าพลงังานลม ในประเทศญ่ีปุ่ น อีกจ านวน 27 โครงการ และในขณะเดียวกนับริษัทฯ จะมีเงินทุนหมนุเวียน
เพียงพอเพื่อรองรับการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทัง้มลูคา่สิง่ตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับนัน้ มีจ านวนสงูกวา่
ทัง้ต้นทนุเพื่อการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่จะจ าหนา่ยและมลูคา่รวมทางบญัชีของสนิทรัพย์ที่จะจ าหนา่ย 

9. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามาใช้ช าระคืนหนีเ้ดิม
ตา่ง ๆ ที่บริษัทฯ ใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการด าเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่ผา่นมา และ/หรือ มาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับ
การด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และ/หรือ เพื่อใช้ในการด าเนินงานของโครงการ โรงไฟฟา้อื่น ๆ ในปัจจบุนัของบริษัทฯ ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพอื่น ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น อีกจ านวน 15 โครงการ ซึ่งยงัมิได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ และ
โรงไฟฟา้พลงังานลม ในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 27 โครงการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 
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10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้เป็นรายการท่ีเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากมลูคา่สิง่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ จะได้รับนัน้ มีจ านวนสงูกวา่ ทัง้ต้นทนุเพื่อการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย และมลูคา่รวมทางบญัชีของสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย รวมทัง้บริษัทฯ ยงัสามารถรับรู้รายได้จากการ
จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าได้ทนัที และมีกระแสเงินสดที่สามารถน ามาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน และ/หรือ เพื่อลงทนุในธุรกิจที่มี
ศกัยภาพทัง้ในและตา่งประเทศได้ และเพื่อรองรับการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

11. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ กรรมการของบริษัทฯ  ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10 

-ไมม่ี- 
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สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ของ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ร่วมลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการ
ช่ือ อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม กบั บริษัท ริช พาร์ท
เนอร์ส จ ากดั หรือ Rich Partners Co., Ltd (“ริช พาร์ทเนอร์ส”) บริษัทที่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจะเป็นผู้
ถือหุ้ นทัง้หมดในบริษัทเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งได้แก่ บริษัท ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ จ ากัด  หรือ Sun Frontier 
Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม โดย
บริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 
29.4140 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) และบริษัทฯ จะมีสทิธิในการจ าหนา่ยและ
ได้รับผลตอบแทนทัง้หมดจากการจ าหนา่ยห้องชดุพกัอาศยัของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึง่บริษัทฯ ได้คดัเลอืกและตกลงกบัผู้ ร่วมทนุ ซึง่
คิดเป็นพืน้ท่ีรวมประมาณไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีในสว่นพกัอาศยัทัง้หมดในโครงการริเวอร์ไซด์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีสทิธิ
ได้รับค่าตอบแทนการร่วมลงทุน เพิ่มเติมจากผู้ ร่วมทุนในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี ตามที่จะก าหนดในสญัญาร่วมลงทุน หรือ Joint 
Investment Agreement (“สัญญาร่วมลงทุนฯ”) ซึ่งบริษัทฯ และ ริช พาร์ทเนอร์ส อยู่ในระหว่างเจรจาและจะลงนามในสญัญา
ดงักลา่วตอ่ไป (“ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์”) 

การเข้าท าธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ .ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 
ตลุาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มา หรือจ าหน่ายไป”) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามที่
ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ทัง้นี ้รายละเอียด ของการค านวณขนาดของรายการภายใต้ธุรกรรมการลงทนุในโครงการริ
เวอร์ไซด์ ปรากฏตามข้อ 3 (ลกัษณะโดยทัว่ไป ของรายการประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบบันี ้

ทัง้นี ้การเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ดงักลา่วข้างต้นมีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี  ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) จะเข้าท าธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจาก ที่
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 และตอ่เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ตามที่จะระบุ
ไว้ในสญัญาร่วมลงทนุฯ ส าเร็จครบถ้วน 

ทัง้นี ้ณ วนัที่เปิดเผยสารสนเทศฉบบันี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจดัท าสญัญาร่วมลงทนุฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ ลง
นามในสญัญาดงักลา่วได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

ทัง้นี ้รายละเอียดของเง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญตามสญัญาร่วมลงทุนฯ ปรากฏตามข้อ 3 (ลกัษณะโดยทั่วไปของ 
รายการ ประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบบันี ้
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2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ลงทุน : บริษัทฯ (หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) 
ผู้รับเงนิลงทุน : ริช พาร์ทเนอร์ส 
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
จดทะเบียน 

: ริช พาร์ทเนอร์ส  มิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ หรือ (1)  
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (2) ผู้มีอ านาจควบคมุ (3) ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ (4) บริษัทอื่นที่มีบคุคลตาม (1) (2) หรือ (3) 
เ ป็นผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ห รือ เ ป็นผู้ มี อ านาจควบคุม  ดังนั น้  ริ ช  
พาร์ทเนอร์ส จึงมิได้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด หลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเร่ือง การเปิดเผยข้อมลู และการปฏิบตัิ การของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการที่ เกี่ยวโยง
กัน”) 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั  ประเทศเวียดนาม กับ ริช พาร์ท
เนอร์ส บริษัทที่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจะเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ บริษัทจดั
ตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงกา ร เป็นเงิน
จ านวนไมเ่กิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นท่ี 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแหง่
ประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) และบริษัทฯ จะมีสิทธิในการจ าหน่ายและได้รับผลตอบแทนทัง้หมดจากการจ าหนา่ย
ห้องชดุพกัอาศยัของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึง่บริษัทฯ ได้คดัเลอืกและตกลงกบัผู้ ร่วมทนุ ซึง่คิดเป็นพืน้ท่ีรวมประมาณไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 
50 ของพืน้ที่ในสว่นพกัอาศยัทัง้หมดในโครงการริเวอร์ไซด์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการร่วมลงทนุเพิ่มเติม
จากผู้ ร่วมทนุในอตัราร้อยละ 6 ตอ่ปีของจ านวนเงินลงทนุในสว่นของห้องชดุพกัอาศยัที่ยงัมิได้จ าหนา่ย ตามที่จะก าหนดในสญัญา
ร่วมลงทนุฯ ซึง่บริษัทฯ และ ริชพาร์ทเนอร์ส อยูใ่นระหวา่งเจรจาและจะลงนามในสญัญาดงักลา่วตอ่ไป 

ณ วนัท่ีเปิดเผยสารสนเทศฉบบันี ้บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งเจรจาและจดัท าสญัญาร่วมลงทนุฯ ซึง่คาดวา่จะสามารถลงนามใน
สญัญาดังกล่าวได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยภายหลงัจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  ครัง้ที่ 
8/2561 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ในสญัญาร่วมลงทุนฯ ส าเร็จครบถ้วน 
บริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ 

ทัง้นี ้สญัญาร่วมลงทนุฯ จะมีข้อก าหนดและเง่ือนไขส าคญัซึง่สรุปได้ดงันี ้

คู่สัญญา : 1. บริษัทฯ (หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) และ 
2. ริช พาร์ทเนอร์ส และ Mr. Yuri Kawamoto ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นหลกัของริช พาร์ทเนอร์ส 
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โ ค ร ง ก า ร ที่ จ ะ
ลงทุน 

: ห้องชดุพกัอาศยัในโครงการริเวอร์ไซด์ ซึง่คิดเป็นพืน้ท่ีรวมประมาณไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ี
ในสว่นพกัอาศยัทัง้หมดในโครงการริเวอร์ไซด์ 

มูลค่าเงนิลงทุน : ไม่เกิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 
100 เยน จากธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) 

ทัง้นี ้ณ วนัลงนามสญัญา บริษัทฯ จะช าระเงินมดัจ าจ านวน 210 ล้านเยน หรือ 61.7694 ล้าน
บาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 29.4140 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคารแหง่ ประเทศไทย ณ 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และจะช าระเงินลงทุนส่วนที่เหลือทัง้หมด เมื่อเง่ือนไขบังคับก่อน 
ต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ในสญัญาร่วมลงทุนฯ ส าเร็จครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้หากเง่ือนไขบงัคบัก่อน  
ตา่ง ๆ ดงักลา่วไมส่ าเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาก าหนด บริษัทฯ มีสทิธิ ได้รับเงินมดัจ าดงักลา่ว 
ทัง้จ านวนคืน 

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นของ ริช พาร์ทเนอร์ส ตกลงที่จะโอนหุ้นทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์ส ให้แก่  
บริษัทฯ ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้เพื่อเป็นหลกัประกันส าหรับการช าระเงินมัดจ า รวมถึง 
เพื่อให้บริษัทฯ มัน่ใจได้วา่ ริช พาร์ทเนอร์ส และผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส จะปฏิบตัิตามเง่ือนไข 
บังคับก่อนทัง้หมดตามสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งรวมถึงการที่ ริช พาร์ทเนอร์ส จะต้องเข้าเป็น  
ผู้ ถือ ทัง้หมดใน ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ ทัง้นี ้เมื่อเง่ือนไขบังคบัก่อนทัง้หมดส าเร็จแล้ว 
บริษัทฯ จะโอนหุ้นทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์ส คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ ริช พาร์ทเนอร์ส ในราคา
เทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 

สิทธิที่บริษัทฯ จะ
ได้รับ 

: บริษัทฯ จะมีสิทธิในการจ าหนา่ยและได้รับผลตอบแทนทัง้หมดจากการจ าหนา่ยห้องชุดพกัอาศยั
ของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึง่บริษัทฯ ได้คดัเลอืกและตกลงกบัผู้ ร่วมทนุ ซึง่คิดเป็นพืน้ท่ีรวมประมาณ
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของพืน้ที่ในสว่นพกัอาศยัทัง้หมดในโครงการริเวอร์ไซด์ นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการร่วมลงทนุเพิ่มเติมจากผู้ ร่วมทนุในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีของจ านวน
เงินลงทนุในสว่นของห้องชดุพกัอาศยัที่ยงัมิได้จ าหนา่ย 

หลักประกัน  ริช พาร์ทเนอร์ส จะน าหุ้นทัง้หมดใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ มาจ าน าให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็น
หลกัประกนัในการปฏิบตัิตามสญัญาร่วมลงทนุฯ 

เงื่อนไขบังคับก่อน : 1. ค ารับรองของริช พาร์ทเนอร์ส ที่ระบไุว้ในสญัญาร่วมลงทุนฯ ถกูต้องและเป็นความจริงทุก
ประการ 

2. ไมม่ีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัที่จะเกิดขึน้ตอ่การเข้าร่วมลงทนุ 

3. บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการให้เข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ 

4. ริช พาร์ทเนอร์ส ได้เข้าเป็นผู้ ถือทัง้หมดใน ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์  จากบริษัท ซัน 
ฟรอนเทียร์ ฟุดุซงั จ ากัด บริษัทจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งในปัจจุบนั
เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ 
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5. ริช พาร์ทเนอร์ส ได้ด าเนินการให้ ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ ได้รับใบอนุญาต และ  
การอนมุตัิอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับโครงการริเวอร์ไซด์ 

การค านวณขนาดของรายการ 

การเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ รายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งเมื่อค านวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน พบว่ามีมูลค่าของรายการสงูสุด
เท่ากับร้อยละ 23.87 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดย
ผู้สอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

การค านวณมลูคา่ของธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์มีรายละเอียดดงันี ้

(ก) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) 

เนื่องจากธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์เป็นการได้มาซึ่งสิทธิในการขายห้องชุดพกัอาศยั จึงไม่น า
เกณฑ์ดงักลา่วมาใช้ในการค านวณ 

(ข) เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

เนื่องจากธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์เป็นการได้มาซึ่งสิทธิในการขายห้องชุดพกัอาศยั จึงไม่น า
เกณฑ์ดงักลา่วมาใช้ในการค านวณ 

(ค) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

=          มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนที่จ่าย X 100 

       มลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

=  911.83 x 100 

3,820.26 

=  ร้อยละ 23.87 

(ง) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ 

เนื่องจากไมม่ีการออกหลกัทรัพย์ใหมเ่พื่อเป็นสิง่ตอบแทนการได้มาซึง่สนิทรัพย์ จึงไมน่ าเกณฑ์ดงักลา่วมาใช้ใน
การค านวณ 

 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

จากการเข้าร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ บริษัทฯ  จะมีสิทธิในการจ าหน่ายและได้รับผลตอบแทนทัง้หมดจากการ
จ าหน่ายห้องชุดพกัอาศยัของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คดัเลือกและตกลงกบัผู้ ร่วมทนุ ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่รวมประมาณไมต่ ่า
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กว่าร้อยละ 50 ของพืน้ที่ในส่วนพกัอาศยัทัง้หมดในโครงการริเวอร์ไซด์  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการร่วม
ลงทนุเพิ่มเติมจากผู้ ร่วมทนุในอตัราร้อยละ 6 ตอ่ปีของจ านวนเงินลงทนุในสว่นของห้องชดุพกัอาศยัที่ยงัมิได้จ าหนา่ย 

ทัง้นี ้โครงการริเวอร์ไซด์เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ซึง่ภายในโครงการ จะประกอบไป
ด้วยห้องชดุพกัอาศยั โรงแรม ร้านค้าและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  ตัง้อยูท่ี่เมืองดานงั  ประเทศเวียดนาม โดยมี ซนั ฟรอนเทียร์ 
อินเวสท์เม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม เป็นเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีรายละเอียดที่
ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

เจ้าของโครงการ : ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ 

ชื่อโครงการ : อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower 

ประเภทโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงแรมอาคารพาณิชย์เพื่อขายหรือให้เช่าแก่ บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบคุคล 

ลักษณะโครงการ : อาคารสงู 29 ชัน้ ประกอบไปด้วย ชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ และสระว่ายน า้ บริเวณ
ดาดฟา้  

เนือ้ที่ : ประมาณ 3,125.3 ตารางเมตร 

พืน้ที่ใช้สอยภายในอาคาร : ประมาณ 45,359 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการก่อสร้าง : ประมาณ 2 ปี 6 เดือน และคาดวา่จะเร่ิมก่อสร้างภายในไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2561 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 644,858,557,284 ดองเวียดนาม หรือ 911.83 ล้านบาท อ้างองิ
จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 0.1414 บาทต่อ 100 ดองเวียดนาม จากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

สถานะโครงการ  : ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์  ได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ส าคัญใน 
การพัฒนาโครงการริเวอร์ไซด์ และ ณ ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการขอ 
ใบอนญุาตก่อสร้าง 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ จะลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) โดยบริษัทฯ จะช าระเงินมดั
จ าจ านวน 210 ล้านเยน หรือ 61.7694 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) (“เงินมัดจ า”) ณ วนัที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาร่วมลงทนุฯ และจะช าระเงินลงทนุสว่นท่ี
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เหลือทัง้หมดเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบไุว้ในสญัญาร่วมลงทนุฯส าเร็จครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้หากเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ตา่ง ๆ ดงักลา่วไมส่ าเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ มีสทิธิได้รับ เงินมดัจ าดงักลา่วทัง้จ านวนคืน 

นอกจากนี ้ในวนัที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาร่วมลงทุนฯ กับริช พาร์ทเนอร์ส ผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส ได้แก่ Mr. Yuri 
Kawamoto (“ผู้ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส”) ตกลงที่จะโอนหุ้นทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์ส คิดเป็นรวมเป็น 10 ล้านเยน หรือ 
2.94 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 
2561) เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับการช าระเงินมดัจ า รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ มัน่ใจได้วา่ ริช พาร์ทเนอร์ส และผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ท
เนอร์ส จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดตามสญัญาร่วมลงทนุฯ ซึง่รวมถึงการท่ี ริช พาร์ทเนอร์ส จะต้องเข้าเป็นผู้ ถือทัง้หมด
ใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ ทัง้นี ้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดส าเร็จแล้ว บริษัทฯ จะโอนหุ้นทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์ส คืน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์สในราคาเทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการเพื่อรับโอนหุ้นทัง้หมดของ ริช พาร์ทเนอร์ส เพื่อเป็นหลกัประกันในการปฏิบตัิตามสญัญาร่วม
ลงทนุฯ ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นและช าระเงินคา่หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส ซึง่มิได้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ของบริษัทฯ ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแตอ่ยา่งใด โดยเมื่อริช พาร์ทเนอร์ส เข้าเป็นผู้ ถือทัง้หมดใน ซนั ฟรอนเทียร์ อิน
เวสท์เม้นท์ และน าหุ้นทัง้หมดใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ มาจ าน าให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลกัประกันในการปฏิบตัิตาม
สญัญาร่วมลงทนุฯ แล้วนัน้ ผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส ตกลงที่จะรับโอนหุ้นดงักลา่วทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์สคืนในราคาเทา่กบั
ที่บริษัทฯ ได้ช าระไปข้างต้น 

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ นัน้ 
พิจารณาจากมลูค่าการร่วมลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ ในสดัสว่นร้อยละ 50 ของพืน้ที่ในสว่นพกัอาศยัทัง้หมดในโครงการริเวอร์
ไซด์ ซึง่จะเป็นจ านวนไมเ่กิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทตอ่ 100 เยน จาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) 

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของการรายการนัน้ 

โครงการริเวอร์ไซด์เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ที่มีรูปแบบที่ทนัสมยั ตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศเวียดนาม (Expatriate) และนกัท่องเที่ยวประกอบกบั
ตลาดที่พกัอาศยัของประเทศเวียดนามนัน้ มีแน้วโน้มการขยายตวัอนัสอดคล้องกับการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนามซึง่ในปัจจบุนัผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ความสนในเข้าไปลงทนุในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ จึงคาดวา่โครงการดงักลา่วจะ
ดึงดดูความสนใจของกลุม่ลกูค้าได้อย่างดี และจะสร้างผลตอบแทนในระดบัท่ี เหมาะสมให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดวา่บริษัทฯ 
จะได้ก าไรจากการจ าหน่ายห้องชุดของโครงการประมาณร้อยละ 20-30 ของจ านวนเงินลงทุนทัง้หมดของบริษัทฯ ภายใต้
สมมติฐานท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

• ทยอยรับรู้รายได้จากโครงการริเวอร์ไซด์ภายในระยะเวลา 2-2.5 ปี 

• อตัราดอกเบีย้ใช้จ่ายทางการเงิน ขึน้อยูก่บัแหลง่เงินทนุ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ คาดวา่การลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ดงักลา่วจะสร้างความหลากหลายในเชิงรูปแบบการลงทนุและ
ประเภทธุรกิจที่ลงทนุของบริษัทฯ อนัจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัทฯ ในอนาคต 
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8. แหล่งที่มาของเงนิทุน 

บริษัทฯ คาดวา่แหลง่ที่มาของเงินทนุทัง้หมดหรือสว่นหนึง่ส าหรับธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ จะมาจาก การ
ขอรับการสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกตราสารหนี ้โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเง่ือนไข การกู้ยืมเงิน 
และ/หรือตราสารหนี ้อยา่งระมดัระวงัโดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั เพื่อให้ไมม่ี เง่ือนไขที่จะกระทบต่อ
สทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่รวมถึงข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์เป็นรายการที่เหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว จะช่วยสร้างความหลากหลายในเชิงรูปแบบ
การลงทนุและประเภทธุรกิจที่ลงทนุของบริษัทฯ อนัจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัทฯ  ในอนาคต และสร้างผลตอบแทนใน
ระดบัท่ีเหมาะสมให้แก่บริษัทฯ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9 

-ไมม่ี- 
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