TLUXE/CS/SET/2561-006
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อย, แจ้ งรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และ
กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ 1/2561
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้ างกิจการ
2. สารสนเทศการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
3. สารสนเทศการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
เรื่อง

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 8/2561 ของบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1.

มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างกิจการ
โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซึง่ ได้ แก่ กิจการผลิตอาหารสัตว์น ้า ได้ แก่ สายการผลิต
อาหารกุ้ง และอาหารปลา และการผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยง (FOOD) ทรัพย์สินและหนี ้สินทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องและที่ใช้ ใน
การประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริ มการลงทุนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจดังกล่าวทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัทย่อยที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่ อย”) โดยบริ ษัทฯ จะถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ในบริ ษัทย่อย
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ จะท าการโอนกิ จการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ ของพระราชกฤษฎี กาที่ ออกตามประมวล กฎหมาย
รัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กันของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อยกเว้ นรัษฎากร
รวมทังประกาศอื
้
่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว
โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญ ชี (Book Value) หรื อราคาตามวิธีการปรับปรุ ง มูลค่า
ทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรื อราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) แล้ วแต่ประเภทของทรัพย์สินและ
หนี ้สิน ของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของกิจการที่โอนนันจะขึ
้
้นอยู่กบั ช่วงเวลาที่ทาการโอน
กิ จ การดัง กล่า ว ทัง้ นี ้ ภายหลัง การโอนกิ จ การดัง กล่า วบริ ษั ท ฯ จะยัง คงสถานะเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเบื ้องต้ น บริ ษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี ้ จะสามารถเริ่ มและดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จได้ ภายในปี
2561 ทังนี
้ ้ รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้ างกิจการ เป็ นไปตามสารสนเทศที่สง่ มาด้ วย (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
การโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ จึงไม่มีผลกระทบ
ที่มีนยั สาคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุม่ บริ ษัทแต่อย่างใด จึงไม่เข้ าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
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นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ. ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการ
บางส่วนดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สาคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 กาหนด ซึ่งบริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิการปรับโครงสร้ างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ และ
จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การปรับโครงสร้ างกิจการของกลุม่ บริ ษัท เป็ นไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย ที่ประชุมคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ มอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริษัท
ย่อยได้ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวันโอนกิ จการ การกาหนดหรื อ
เปลี่ย นแปลงราคาซือ้ ขายกิ จการบางส่วน การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อย ให้
สอดคล้ องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการ
บางส่วนให้ แก่กันของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อการยกเว้ นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องของกรมสรรพากร
2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรื อ ขันตอนการปรั
้
บโครงสร้ างกิจการตามที่จาเป็ นและสมควร
เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดาเนินการปรับ
โครงสร้ างกิจการของบริ ษัทฯ หรื อเพื่อให้ การดาเนินการปรับโครงสร้ างกิจการมีความคล่องตัว
3) จัดทา เจรจา และ/หรื อ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการ
ปรับโครงสร้ างกิจการ ตลอดจนการจัดทาและลงนามในคาขอ และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับ
โครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทังการติ
้
ดต่อ จัดทาคาขอ หรื อเอกสารใดๆ และการยื่นคาขอ
และ/หรื อเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ
4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้ างกิจการ เพื่อให้ การปรับโครงสร้ างกิจการสาเร็ จ
ลุลว่ ง
2. มีมติอนุมตั ิให้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดยบริ ษัทฯ จะเข้ าถือหุ้นในบริ ษัทย่อยที่จดั ตังใหม่
้ ในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
และให้ บริ ษัทย่อยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 1,000,000 บาท
3.

มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ของ
บริ ษัทฯ ให้ มีอานาจรับรองความเป็ นบริ ษัทในเครื อเดียวกันระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่จัดตังขึ
้ ้น เพื่อรับโอน
กิ จการบางส่วนเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 7 ที่กาหนดไว้ ในประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร เรื่ อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กนั ของ บริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อยกเว้ น
รัษฎากร ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึง่ ระบุวา่ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ผู้โอนกิจการและบริ ษัทผู้รับโอนกิจการต้ อง
Page 2 of 24

มีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล รัษฎากร เป็ นผู้รับรอง บัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วน
ให้ แก่กนั และเป็ นผู้รับรองผลการประกอบกิจการ และการเป็ น บริ ษัทในเครื อเดียวกัน
4. มีอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. เรื่ องวัตถุประสงค์ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ จากเดิม 55 ข้ อ เป็ น 56 ข้ อ โดยให้ เพิ่มข้ อความดังนี ้
(56) ประกอบกิจการค้ าอสังหาริ มทรัพย์ พัฒนาปรับปรุ ง ให้ เช่า ให้ เช่ าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อให้ เช่าสถานที่เพื่อ
ประกอบกิ จการจาหน่ายหรื อผลิตสินค้ า หรื อเพื่อใช้ เป็ นอาคารพาณิ ชย์ เพื่อประกอบกิจการห้ างสรรพสินค้ า
ศูน ย์ ก ารค้ า สถานบริ การ โรงมหรสพ โรงแรม ภัต ตาคาร ศูน ย์ วิ จัย ศูน ย์ ก ารศึก ษา หอประชุม ห้ อ งประชุม
สานักงาน หรื อที่ทาการสถานพยาบาล ธนาคาร สถานที่จอดรถยนต์ หรื อเพื่อเป็ นอาคารสาธารณะอย่างอื่น
รวมทังการจั
้
ดการโดยประการอื่น และการให้ บริ การหรื อสิง่ อานวยความสะดวกอันเกี่ยวกับหรื อต่อเนื่องกับกิจการ
ดังกล่าว เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษัทดังนี ้
เดิม
ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 55 ข้ อ
แก้ ไขเป็ น ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 56 ข้ อ
โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ มอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลงถ้ อยคา ใน
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนบริ ษัทมหาชน ในการจด
ทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กบั กระทรวงพาณิชย์
5. อนุมัติให้ บริ ษัทฯ จาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่งตัง้ อยู่ในบริ เวณที่
ใกล้ เคียงกันที่ โออาซาทซึรูมิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ ในประเทศญี่ปนุ่ และเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ ว รวมจานวน 15
โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้ า”) โดยมีราคาซื ้อขายประมาณ 320 ล้ านเยนต่อ 1 โครงการ หรื อประมาณ 91.71 ล้ านบาท
คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่ต่ากว่า 4,800 ล้ านเยน หรื อ 1,375.69 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ 28.6602 บาท
ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ให้ แก่ กลุม่ กองทุนญี่ปนุ่ (ReEnergy All Japan
Fund) โดยมีกลุ่ม Relocation เป็ น Lead Investor โดยได้ ตงกองทุ
ั้
นขึ ้นจากกลุ่มนักลงทุน Tokumei Kumiai โดยมีทาง
Dogan และ Nomura Securities Japan เป็ น Financial Advisor (“ผู้ซือ้ ”) โดยบริ ษัทฯ อาจพิจารณาจาหน่ายโครงการ
โรงไฟฟ้าในรู ปแบบการจาหน่ายหุ้นในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯซึ่งเป็ นเจ้ าของโครงการโรงไฟฟ้าหรื อโดยการจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ของโครงการโรงไฟฟ้า ในราคาซื ้อขายสุดท้ ายที่บริ ษัทฯ และผู้ซื ้อจะตกลงร่วมกัน ตามที่จะกาหนดในสัญญาซื ้อ
ขายโครงการโรงไฟฟ้า (“สัญญาซือ้ ขาย”) ซึ่งบริ ษัทฯ และผู้ซื ้อ อยู่ในระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าว
ต่อไป (“ธุรกรรมการจาหน่ ายโครงการโรงไฟฟ้ า”)
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ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป ซึง่ เมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนเทียบกับมูลค่ารวมของสินทรัพย์ ของ
บริ ษัทฯ พบว่ามีมลู ค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 36.01 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตามงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่
ต่ากว่าร้ อยละ 50 ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าจึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึ่ งสินทรั พย์อื่นใด ที่เกิดขึ ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทา
ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าที่จะต้ องนามารวมคานวณมูลค่ารายการ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมี สารสนเทศอย่างน้ อย
ตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป รวมถึงจะต้ องจัดส่งหนังสือ แจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่
วันที่เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7และ 8 ท้ ายประกาศ
เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ทังนี
้ ้ รายละเอียดของธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าปรากฏตามสารสนเทศการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
6. อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทาธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบริ ษัท ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส จากัด หรื อ Rich Partners Co., Ltd (“ริช พาร์ ท
เนอร์ ส”) ในโครงการอสังหาริ มทรั พย์ ป ระเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้ โครงการชื่ อ อาคารริ เวอร์ ไซด์ หรื อ
Riverside Tower (“โครงการริ เวอร์ ไซด์ ”) ตังอยู
้ ่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดังกล่าวพัฒนาภายใต้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการชื่อบริ ษัท ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ จากัด หรื อ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน
ฟรอนเทียร์ อินเวสท์ เม้ นท์ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศเวียดนาม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะร่ วมลงทุน
ในโครงการ เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 3,100 ล้ านเยน หรื อ 911.83 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาท
ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และบริ ษัทฯ จะมีสิทธิ ในการจาหน่าย และ
ได้ รับผลตอบแทนทังหมดจากการจ
้
าหน่ายห้ องชุดพักอาศัยของโครงการริ เวอร์ โซด์ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ คดั เลือกและตกลงกับผู้
ร่ ว มทุน ซึ่ง คิ ด เป็ น พืน้ ที่ ร วมประมาณไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 50 ของพื น้ ที่ ในส่วนพักอาศัย ทัง้ หมดในโครงการริ เ วอร์ ไซด์
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนการร่ วมลงทุนเพิ่มเติมจากผู้ร่วมทุนในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ตามที่จะ
กาหนดในสัญญาร่ วมลงทุน หรื อ Joint Investment Agreement (“สั ญ ญาร่ วมลงทุ นฯ”) ซึ่งบริ ษัทฯ และ ริ ช พาร์ ท
เนอร์ ส อยูใ่ นระหว่างเจรจา และจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป (“ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ ริเวอร์ ไซด์ ”)
ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ดงั กล่าวเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งเมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ พบว่ามีมลู ค่า
ของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 23.87 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่ง
สอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และเมื่อนับรวมรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในรอบหก
เดือนที่ผ่านมา มีมลู ค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้ อยละ 47.23 ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50
ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศ อย่างน้ อย
ตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป รวมถึงจะต้ องจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่
วันที่เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่ างน้ อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7และ 8 ท้ ายประกาศ
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เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ทังนี
้ ้ รายละเอียดของธุรกรรมการลงทุนในโครงการ ริ เวอร์ ไซด์ปรากฏตามสารสนเทศการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
7. อนุมตั ิมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร
หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในการเจรจา พิจารณากาหนดรายละเอียด แก้ ไข เปลีย่ นแปลง และลงนาม
ในสัญญาร่วมลงทุนฯ สัญญาซื ้อขาย รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ข้ อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการลงทุนใน
โครงการริ เวอร์ ไซด์ และธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า การเข้ าทาธุรกรรมสินเชื่อในวงเงินไม่เกินกว่ามูลค่าของ
ธุรกรรมการลงทุน และดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ น และเกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ
8. มีมติอนุมตั ิให้ กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:30 น. ณ สานักงาน
บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตาบลหนองชุมพล อาเภอเขา
ย้ อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อย

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ให้ มีอานาจรั บรองความเป็ นบริ ษัทในเครื อเดียวกัน
ระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน

วาระที่ 4

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ข้ อ 3.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

9. มีมติอนุมตั ิกาหนดให้ วนั ที่ 14 มิถนุ ายน 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสขุ )
ผู้อานวยการสายบัญชีและการเงิน
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
แผนการปรับโครงสร้ างกิจการ
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 8/2561 ประชุมเมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)
ให้ แก่บริ ษัทย่อย เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียด เพื่อใช้ ในการประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ดังต่อไปนี ้
1.

การปรับโครงสร้ างกิจการ

ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะดาเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัท (Partial Business
Transfer : PBT) ซึ่งได้ แก่ กิจการผลิตอาหารสัตว์น ้า ได้ แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ง และสายการผลิตอาหารปลา และการผลิต
อาหารสัตว์เลี ้ยง (FOOD) ทรัพย์สินและหนี ้สินทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องและที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตและ
บัตรส่งเสริ มการลงทุนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจดังกล่าวทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัทย่อยที่ จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่เพื่อรับโอน
กิจการดังกล่าว (“บริษัทย่ อย”) โดยบริ ษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ในบริ ษัทย่อย (“การโอนกิจการ”)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะทาการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา ที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่า
ด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กนั ของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อยกเว้ นรัษฎากร รวมทังประกาศอื
้
่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องดังกล่าว (รวมเรี ยกว่า “หลักเกณฑ์ PBT”)
การโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบ ที่มี
นัยสาคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริ ษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็ นการจาหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ ของบริ ษัทจดทะเบียน ในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็ น รายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ การทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี การโอนกิจการ
บางส่วนดังกล่าวถือเป็ นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สาคัญของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มูลค่าการโอนกิ จการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรื อราคาตามวิธีการปรั บปรุ งมูลค่าทางบัญชี
(Adjusted Book Value) หรื อราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้ วแต่ประเภทของทรัพย์สิน และหนี ้สินของกิจการที่โอน
ณ วันโอนกิจการเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินทังหมด
้
ของกิจการที่จะโอนหักด้ วยหนี ้สิน
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ทังหมดของกิ
้
จการที่จะโอน) ที่จะโอนทังหมดคาดว่
้
าน่าจะมีมลู ค่าประมาณ 583.64 ล้ านบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการ ที่แท้ จริ งจะขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาที่ทาการโอนกิจการ
ดังกล่าว) ในการนี ้ เพื่อให้ การโอนกิจการบางส่วนเป็ นไปตาม ประกาศ หลักเกณฑ์ PBT บริ ษัทย่อยจะต้ องมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ
มากกว่าทรัพย์สนิ และหนี ้สินที่จะรับโอนมาจากบริ ษัท ณ วันโอน กิจการ ดังนัน้ บริ ษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ PBT โดยบริ ษัทฯ จะจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวทังจ
้ านวน
ประมาณการค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวกับการโอนกิจการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ แก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมายและภาษี อากร ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้ องกับการ ดาเนินการ โอนกิจการบางส่วน เป็ น
ต้ น เป็ นเงินประมาณ 10 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ การโอนกิจการบางส่วนคาดว่าจะเริ่ ม และดาเนินการเสร็ จสิ ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 โดยนับแต่วนั โอน
กิจการ บริ ษัทฯ จะหยุดดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับสายงานกิจการผลิตอาหารสัตว์น ้า และ สัตว์เลี ้ยงทังหมด
้
และให้ บริ ษัทย่อย
เป็ นผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป ทังนี
้ ้ ภายหลังการโอนกิจการดังกล่าวบริ ษัทฯ จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาเนินธุรกิจจาหน่ายอาหารสัตว์ และสินค้ า ประเภทอื่น ๆ และการลงทุนในธุรกิจพลังงานผ่าน
บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมต่างๆ รวมถึงการประกอบ และ/หรื อ ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ และกาไร
เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป
2.

แผนภาพแสดงโครงสร้ างกลุ่มบริษัทก่ อนและภายหลังการปรับโครงสร้ างกิจการ
โครงสร้ างปั จจุบนั ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ก่อนการปรับโครงสร้ าง)
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โครงสร้ างภายหลังการปรับโครงสร้ างกิจการ

3.

ข้ อมูลของบริษัทย่ อยที่จัดตัง้ ขึน้ เพื่อรับโอนกิจการบางส่ วน

ทุนจดทะเบียน:

ผู้ถอื หุ้น:
วัตถุประสงค์ :

ทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การโอนกิ จการบางส่วนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT บริ ษัทย่อย
จะต้ องมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี ้สินที่จะรับโอนมาจากบริ ษัทฯ
ณ วัน โอนกิ จ การ ดัง นัน้ บริ ษั ท ย่ อ ยจะเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ PBT โดยบริ ษัทฯ จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังจ
้ านวน
บริ ษั ท ฯ จะถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ย่ อ ย ในสัด ส่ว นร้ อยละ 100 และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย เรื่ องจานวน ผู้ถือหุ้น ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ อีก 2 ท่านจะถือหุ้นท่านละ 1 หุ้น
ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น ้า และอาหารสัตว์เลี ้ยง

Page 8 of 24

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
4.

หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้ างกิจการ

การปรั บโครงสร้ างกิ จการในครั ง้ นีเ้ พื่อให้ บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯในการสร้ างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทังเพื
้ ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ และการบริ หารงานของกลุม่ บริ ษัท
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี ้
4.1 เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
การปรับโครงสร้ างกิจการจะทาให้ บริ ษัทฯ มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ ้นในการลงทุนดาเนินธุรกิจใหม่ซึ่ง
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ หลักของบริ ษัทฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะ เป็ น
บุคคล นิติบคุ คล หรื อสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรื อความชานาญเฉพาะในธุรกิจ นัน้ ๆ โดยที่ไม่ต้อง ร่ วมลงทุนหรื อรับความ
เสีย่ งในธุรกิจอื่นๆ ของกลุม่ บริ ษัท ซึง่ จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถ ในการแข่งขันของบริ ษัทและเพิม่
ผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรให้ เหมาะสม
การปรับโครงสร้ างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรของกลุม่ บริ ษัท ให้ มีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็ นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน
ส่งผลให้ การบริ หารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ ้น
5.

ขัน้ ตอนในการปรับโครงสร้ างกิจการ สรุปได้ ดงั นี ้
5.1

บริ ษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เพื่ออนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้ าง
กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ การดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปรับโครงสร้ างกิจการ

5.2

ภายหลังได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดตังบริ
้ ษัทย่อยขึ ้นเพื่อรั บโอนกิจการบางส่วน ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น

5.3

ในวันรับโอนกิจการบางส่วน บริ ษัทฯ จะดาเนินการโอนกิจการของบริ ษัทฯ ในส่วนของธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น ้า และ
อาหารสัตว์เลี ้ยง ซึ่งรวมถึง สัญญา ทรัพย์สินและหนี ้สินทังหมด
้
ที่เกี่ยวข้ องและที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริ มการลงทุน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจดังกล่าวทังหมด
้
ในราคาตามมูลค่าบัญชี
(Book Value) หรื อ ราคาตามวิธี การปรั บ ปรุ ง มูลค่า ทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรื อ ราคายุติธ รรมของ
ทรัพย์สิน (Fair Value) แล้ วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี ้สิน ตามที่ได้ หารื อกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ PBT ซึ่งคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินทังหมดของกิ
้
จการที่จะโอนหักด้ วย
หนี ้สิน ทังหมดของกิ
้
จการที่จะโอน) ที่จะทาการโอนจะมีมลู ค่าประมาณ 583.64 ล้ านบาท เทียบเคียงจากงบแสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการ ที่แท้ จริ งจะขึ ้นอยู่กับ
ช่วงเวลาที่ทาการโอนกิจการดังกล่าว) และจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทย่อย ให้ ไม่น้อยกว่าทรัพย์สนิ สุทธิ
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ที่จะรับโอนในวันที่รับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ทังนี
้ ้ บริ ษัทอาจยื่นขอยกเว้ นภาษี ที่
เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่โอนเพิ่มเติมภายใต้ หลักเกณฑ์ PBT
ทังนี
้ ้ การปรับโครงสร้ างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อย คาดว่าจะเริ่ ม และดาเนินการเสร็ จสิ ้นภายใน
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2561
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การปรับโครงสร้ างกิจการของกลุ่มบริ ษัท เป็ นไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย ที่ประชุมคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที่ คณะ
กรรมการบริ หาร ของบริ ษัทฯ มอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้ แก่ บริ ษัทย่อย
ได้ ทกุ ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกาหนด หรื อเปลี่ยนแปลง
ราคาซื ้อขายกิจการบางส่วน การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อย ให้ สอดคล้ องกับมูลค่า
กิจการที่โอนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน กิจการ บางส่วนให้ แก่กนั ของ
บริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อการยกเว้ นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของกรมสรรพากร
2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรื อ ขันตอนการปรั
้
บโครงสร้ างกิจการตามที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดาเนินการ ปรับโครงสร้ างกิจการ
ของบริ ษัทฯ หรื อเพื่อให้ การดาเนินการปรับโครงสร้ างกิจการมีความคล่องตัว
3) จัดทา เจรจา และ/หรื อ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ ดาเนินการปรับ
โครงสร้ างกิจการ ตลอดจนการจัดทาและลงนามในคาขอ และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง กับการปรับโครงสร้ าง
กิ จการโดยการโอนกิ จการบางส่วน รวมทัง้ การติดต่อ จัดทาคาขอ หรื อเอกสารใดๆ และการยื่นคาขอ และ/หรื อ
เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น หรื อ เกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้ างกิจการ
เพื่อให้ การปรับโครงสร้ างกิจการสาเร็ จลุลว่ ง

6.

การกากับดูแลกิจการและการบริหารงาน

การปรับโครงสร้ างกิจการในครัง้ นี ้จะมีการโอนย้ ายทรัพย์สินและหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น ้าและอาหาร
สัตว์เลี ้ยงทังหมด
้
ซึ่งรวมถึงผู้บริ หารและพนักงานจากสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องมายังบริ ษัทย่อย ดังนัน้ ผู้บริ หารหลัก ของบริ ษัท
ย่อยจะยังคงเป็ นคณะกรรมการและผู้บริ หารชุดเดิมที่เคยบริ หารธุรกิจดังกล่าวในบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ จะยังคงกากับดูแลและกาหนดนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยอีกชันหนึ
้ ง่ ผ่านคณะกรรมการบริ ษัท
ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นคณะกรรมการในบริ ษัทย่อย โดยบุคคลที่จะเข้ าไปเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อ ยนันจะต้
้
องเป็ นบุคคลซึง่ ที่
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบ และจะมีการกาหนดขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้ รับการ
แต่งตังให้
้ เข้ าบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถกากับดูแลการดาเนินกิจการของบริ ษัทย่อยได้ อย่าง
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เต็มที่

7.

ผลกระทบของการปรั บโครงสร้ างกิจการต่ อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยที่
จัดตัง้ ขึน้ ใหม่
การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น ้า และอาหารสัตว์เลี ้ยงให้ แก่บริ ษัทย่อยในครัง้ นี ้ จะ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เนื่องจากเป็ นการโอนกิจการบางส่วนให้ กับบริ ษัท
ย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทังหมด
้
ดังนัน้ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ภายหลังการปรับ
โครงสร้ าง จะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในงบการเงินรวมก่ อนการปรับโครงสร้ าง ยกเว้ นแต่
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น จากการโอนธุรกิจ เช่น ค่าภาษี อากรที่เกี่ยวข้ อง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็ นต้ น การปรับโครงสร้ าง
กิจการครัง้ นี ้ จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ

8.

ผลกระทบของการปรับโครงสร้ างต่ อผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ

การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น ้าและอาหารสัตว์เลี ้ยงให้ แก่บริ ษัทย่อยในครัง้ นี ้ ภายหลัง การ
ปรับโครงสร้ างแล้ วเสร็ จบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัทย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้ าง การถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯไม่มีการเปลีย่ นแปลง การปรับโครงสร้ างกิจการครัง้ นี ้ จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทฯ
9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทารายการ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น ้า และอาหารสัตว์เลี ้ยง ให้ แก่
บริ ษัทย่อยในครัง้ นี ้ เป็ นไปเพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้ มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ การบริ หารความเสี่ยง ในแต่ละธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพือ่ สร้ างธุรกิจที่ยงั่ ยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ และการบริ หารงาน
รวมทังเพิ
้ ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท รายการดังกล่าว จึงเป็ นมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้ าง กิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน
ดังกล่าว
10.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการของบริ ษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
- ไม่มี –
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สารสนเทศการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่งตังอยู
้ ่
ในบริ เวณที่ใกล้ เคียงกันที่ โออาซาทซึรูมิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ ในประเทศญี่ปนุ่ และเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ ว รวมจานวน 15
โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้ า”) โดยมีราคาซื ้อขายประมาณ 320 ล้ านเยนต่อ 1 โครงการ หรื อประมาณ 91.71 ล้ านบาท คิดเป็ น
มูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่ต่ากว่า 4,800 ล้ านเยน หรื อ 1,375.69 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จาก
ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ณ วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2561) ให้ แ ก่ กลุ่ม กองทุน ญี่ ปุ่ น (ReEnergy All Japan Fund) โดยมี ก ลุ่ม
Relocation เป็ น Lead investor โดยได้ ตัง้ กองทุน ขึ น้ จากกลุ่ม นัก ลงทุ น Tokumei Kumiai โดยมี ท าง Dogan และ Nomura
Securities Japan เป็ น Financial Advisor (“ผู้ซือ้ ”) โดยบริ ษัทฯ อาจพิจารณาจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ในรู ปแบบการจาหน่าย
หุ้นในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นเจ้ าของโครงการโรงไฟฟ้าหรื อโดยการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าในราคาซื ้อขาย
สุดท้ ายที่บริ ษัทฯ และผู้ซื ้อจะตกลงร่วมกันตามที่จะกาหนดในสัญญาซื ้อขายโครงการโรงไฟฟ้า (“สัญญาซือ้ ขาย”) ซึง่ บริ ษัทฯ และ
ผู้ซื ้ออยูใ่ นระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป (“ธุรกรรมการจาหน่ ายโครงการ โรงไฟฟ้ า ”) ทังนี
้ ้ รายละเอียด
ของสินทรั พย์ ซึ่งจะจาหน่ายภายใต้ ธุรกรรมการจาหน่าย โครงการโรงไฟฟ้า ปรากฏตามข้ อ 3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ประเภท และขนาดของรายการของสารสนเทศฉบับนี ้
การเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าถื อเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่าย
ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามที่
ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการคานวณขนาดของรายการภายใต้ ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการ
โรงไฟฟ้า ปรากฏตามข้ อ 3 (ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวข้ างต้ นมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริ ษัทฯ จะเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริ ษัท
ฯ ครั ง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุ ไว้ ในสัญญาซื ้อขายสาเร็ จ
ครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ณ วันที่เปิ ดเผยสารสนเทศฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทาสัญญาซื ้อขาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนาม
ในสัญญาดังกล่าวได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
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2.

3.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ขาย

:

บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ

ผู้ซอื ้

:

ก ลุ่ ม ก อ ง ทุ น ญี่ ปุ่ น ( ReEnergy All Japan Fund) โ ด ย มี
กลุ่ม Relocation เป็ น Lead investor โดยได้ ตัง้ กองทุ น ขึ น้ จาก
กลุ่มนักลงทุน Tokumei Kumiai โดยมีทาง Dogan และ Nomura
Securities Japan เป็ น Financial Advisor

ความสัมพันธ์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับ :
บริษัทจดทะเบียน

ผู้ซือ้ มิได้ มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับบริ ษัทฯ หรื อ (1) กรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ (2) ผู้มีอานาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัทฯ หรื อ (4) บริ ษัทอื่นที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรื อ (3) เป็ น
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรื อเป็ นผู้มีอานาจควบคุม ดังนัน้ ผู้ซื ้อจึงมิได้ เป็ น
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ด เผยข้ อ มูลและการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19 พฤศจิ กายน 2546
(และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ

บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจาหน่ายโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Geothermal Energy) ตังอยู
้ ใ่ น
บริ เวณที่ใกล้ เคียงกันที่ โออาซาทซึรูมิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ ในประเทศญี่ปนุ่ รวมจานวน 15 โครงการ ซึง่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ วและมีขนาดกาลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ ต่อ 1 โครงการ คิดเป็ นกาลังการผลิต รวม 1,875 กิโลวัตต์ โดยมีราคาซื ้อขายประมาณ
320 ล้ านเยนต่อ 1 โครงการ หรื อประมาณ 91.71 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่ต่ากว่า 4,800 ล้ านเยน หรื อ 1,375.69 ล้ าน
บาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) โดย
บริ ษัทฯ อาจพิจารณาจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรู ปแบบการจาหน่ายหุ้นในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นเจ้ าของโครงการ
โรงไฟฟ้าหรื อโดยการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าในราคาซื ้อขายสุดท้ ายที่บริ ษัทฯ และผู้ซื ้อจะตกลงร่ วมกันตามที่จะ
กาหนดในสัญญาซื ้อขายซึง่ บริ ษัทฯ และผู้ซื ้ออยูใ่ นระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป
ณ วันที่เปิ ดเผยสารสนเทศฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทาสัญญาซื ้อขาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามใน
สัญญาดังกล่าวได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่
8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายสาเร็ จครบถ้ วน บริ ษัทฯ
จะเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า
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โครงการโรงไฟฟ้า 15 โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ การดาเนินการของบริ ษัท 8 บริ ษัท ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่
จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศญี่ ปุ่น โดยบริ ษัทเจ้ าของโครงการดังกล่าวทัง้ หมดจาหน่ายไฟฟ้าที่ ผลิต ได้ จากทัง้ 15
โครงการ ให้ แ ก่ บริ ษั ท คิ ว ชู อิ เ ล็ก ทริ ก พาวเวอร์ จ ากัด (Kyushu Electric Power Co., Inc.) ซึ่ง เป็ น บริ ษั ท ที่ จัด ตัง้ ขึน้ ภายใต้
กฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าที่มีกาหนดระยะเวลา 15 ปี และมี อัตรารับซื ้อไฟฟ้า (รวมภาษี ) 43.2 เยนต่อ
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง ภายใต้ ระบบ Feed-in Tariff ทังนี
้ ้ รายละเอียด ของโครงการโรงไฟฟ้าข้ างต้ นแยกตามเจ้ าของโครงการแต่ละบริษัท
สรุปได้ ดงั นี ้
1.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพจานวน 3 โรง ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม 375 กิโลวัตต์ โดยมี PPSN
Co., Ltd. เป็ นเจ้ าของโครงการ

2.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพจานวน 1 โรง ซึ่งมีกาลังการผลิต 125 กิ โลวัตต์ โดยมี SUMO
POWER Co., Ltd. เป็ นเจ้ าของโครงการ

3.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพจานวน 1 โรง ซึง่ มีกาลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ โดยมี SNS Power
Company Limited เป็ นเจ้ าของโครงการ

4.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพจานวน 2 โรง ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Fino
Binary Power Plant Limited Liability Company เป็ นเจ้ าของโครงการ

5.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพจานวน 2 โรง ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี NIS
Binary Power Plant Limited Liability Company เป็ นเจ้ าของโครงการ

6.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพจานวน 2 โรง ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Beppu
Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company เป็ นเจ้ าของโครงการ

7.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพจานวน 2 โรง ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Dual
Energy Binary Power Plant No.1 Liability Company เป็ นเจ้ าของโครงการ

8.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพจานวน 2 โรง ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Lena
Power Station No.1 Limited Liability Company เป็ นเจ้ าของโครงการ

ในการนี ้ หากบริ ษัทฯ และผู้ซื ้อตกลงซื ้อขายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจาหน่ายหุ้นในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ น
เจ้ าของโครงการโรงไฟฟ้า อันเป็ นผลให้ เจ้ าของโครงการสิ ้นสภาพจากการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม
2560 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดต่อไป
การคานวณขนาดของรายการ
การเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าถื อเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ซึ่งเมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน พบว่ามีมลู ค่าของรายการ
สูงสุดเท่ากับร้ อยละ 36.01 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้ ว
โดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อย
ตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป รวมถึงจะต้ องจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศ อย่างน้ อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7และ 8 ท้ ายประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อื่นใดที่เกิดขึ ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทาธุรกรรมการ
จาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าที่จะต้ องนามารวมคานวณมูลค่ารายการ
การคานวณมูลค่าของธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

เกณฑ์ มูลค่ าสินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA)
=
=
=

(ข)

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกิจการที่เข้ าลงทุน x สัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่าสินทรัพย์มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
415,273.21 x 100
1,275,841
ร้ อยละ 32.55

เกณฑ์ กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงไม่สามารถนาเกณฑ์ดงั กล่าวมาใช้ ในการคานวณได้

(ค)

เกณฑ์ มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
=
=
=

(ง)

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนที่ได้ รับ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
1,375.69
3,820.26
ร้ อยละ 36.01

เกณฑ์ มูลค่ าหุ้นที่ออกเพื่อชาระค่ าสินทรัพย์
เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงไม่นาเกณฑ์ดงั กล่าว
มาใช้ ในการคานวณ

4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป

ในการเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ อาจพิจารณาจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ในรูปแบบ
การจาหน่ายหุ้นในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นเจ้ าของโครงการโรงไฟฟ้าหรื อโดยการจาหน่ายทรัพย์สินของ โครงการโรงไฟฟ้า
ตามที่จะกาหนดในสัญญาซื ้อขาย ซึง่ บริ ษัทฯ และผู้ซื ้ออยูใ่ นระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญา ดังกล่าวต่อไป
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ทังนี
้ ้ รายละเอียดของสินทรัพย์ซงึ่ จะจาหน่ายภายใต้ ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ปรากฏตามข้ อ 3 (ลักษณะ
โดยทัว่ ไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี ้
5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

บริ ษัทฯ จะจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า จานวนรวม 15 โครงการ ในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีราคาซื ้อขายประมาณ 320 ล้ าน
เยนต่อ 1 โครงการ หรื อประมาณ 91.71 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่ต่ากว่า 4,800 ล้ านเยน หรื อ 1,375.69 ล้ านบาท
(อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
6.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ าย

บริ ษัทฯ จะจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า จานวนรวม 15 โครงการ ในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีราคาซื ้อขายประมาณ 320 ล้ าน
เยนต่อ 1 โครงการ หรื อประมาณ 91.71 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่ต่ากว่า 4,800 ล้ านเยน หรื อ 1,375.69 ล้ านบาท
(อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ทัง้ นี ้
สินทรัพย์ที่จะจาหน่ายภายใต้ ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามีมลู ค่ารวมตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จานวน
1,163.51ล้ านบาท
7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิง่ ตอบแทนในการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ภายใต้ ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าเป็ นราคาซื ้อขายที่บริ ษัทฯ
และผู้ซื ้อเจรจาและตกลงร่ วมกัน ซึ่งเมื่อบริ ษัทฯ พิจารณามูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายภาระหนี ้สิน เงินกู้ยืมที่มีอยู่
ตลอดจนเงินลงทุนที่ต้องใช้ เพื่อการก่อสร้ างโครงการให้ แล้ วเสร็ จ รวมถึงความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจแล้ ว บริ ษัทฯ เห็นว่าราคา
ซื ้อขายดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยทาให้ บริ ษัทฯ มีกาไรจากการจาหน่ายเป็ นเงินจานวนรวม 212.18 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อย
ละ 17.34 ของต้ นทุนการลงทุน
8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของการรายการนัน้

บริ ษัทฯ จะสามารถรับรู้ รายได้ จากการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าได้ ทนั ที และมีกระแสเงินสดที่สามารถนามาใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน และ/หรื อ เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภาพทังในและต่
้
างประเทศได้ ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ในปั จจุบนั
ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพอื่น ๆ ในประเทศญี่ปนุ่ อีกจานวน 15 โครงการ ซึง่ ยังมิได้ เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศญี่ ปนุ่ อีกจานวน 27 โครงการ และในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอเพื่อรองรับการดาเนินงานทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต รวมทังมู
้ ลค่าสิง่ ตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับนัน้ มีจานวนสูงกว่า
ทังต้
้ นทุนเพื่อการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ที่จะจาหน่ายและมูลค่ารวมทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย
9.

แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์

บริ ษัทฯ จะนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ภายใต้ ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามาใช้ ชาระคืนหนี ้เดิม
ต่าง ๆ ที่บริ ษัทฯ ใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในช่วงที่ผา่ นมา และ/หรื อ มาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับ
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และ/หรื อ เพื่อใช้ ในการดาเนินงานของโครงการ โรงไฟฟ้าอื่น ๆ ในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ได้ แก่
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพอื่น ๆ ในประเทศญี่ ปนุ่ อีกจานวน 15 โครงการ ซึ่งยังมิได้ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ และ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศญี่ปนุ่ จานวน 27 โครงการ และ/หรื อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต
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10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ

คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่าธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าเป็ นรายการที่เหมาะสม และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เนื่องจากมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับนัน้ มีจานวนสูงกว่า ทังต้
้ นทุนเพื่อการ
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย และมูลค่ารวมทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย รวมทังบริ
้ ษัทฯ ยังสามารถรับรู้ รายได้ จากการ
จาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าได้ ทนั ที และมีกระแสเงินสดที่สามารถนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรื อ เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มี
ศักยภาพทังในและต่
้
างประเทศได้ และเพื่อรองรับการดาเนินงานทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต
11.

ความเห็ น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ฯ ที่ แตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 10
-ไม่มี-
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สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้ โครงการ
ชื่อ อาคารริ เวอร์ ไซด์ หรื อ Riverside Tower (“โครงการริ เวอร์ ไซด์ ”) ตังอยู
้ ่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม กับ บริ ษัท ริ ช พาร์ ท
เนอร์ ส จากัด หรื อ Rich Partners Co., Ltd (“ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส”) บริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งจะเป็ นผู้
ถื อ หุ้น ทัง้ หมดในบริ ษัท เจ้ า ของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึ่ง ได้ แ ก่ บริ ษั ท ซัน ฟรอนเที ย ร์ อิ น เวสท์ เ ม้ น ท์ จ ากัด หรื อ Sun Frontier
Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์ เม้ นท์ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศเวียดนาม โดย
บริ ษัทฯ จะร่ วมลงทุนในโครงการ เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 3,100 ล้ านเยน หรื อ 911.83 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และบริ ษัทฯ จะมีสทิ ธิในการจาหน่ายและ
ได้ รับผลตอบแทนทังหมดจากการจ
้
าหน่ายห้ องชุดพักอาศัยของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ คดั เลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึง่
คิดเป็ นพื ้นที่รวมประมาณไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ในส่วนพักอาศัยทังหมดในโครงการริ
้
เวอร์ ไซด์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีสทิ ธิ
ได้ รับค่าตอบแทนการร่ วมลงทุน เพิ่มเติมจากผู้ร่วมทุนในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ตามที่จะกาหนดในสัญญาร่ วมลงทุน หรื อ Joint
Investment Agreement (“สัญญาร่ วมลงทุนฯ”) ซึ่งบริ ษัทฯ และ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส อยู่ในระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญา
ดังกล่าวต่อไป (“ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ ไซด์ ”)
การเข้ า ท าธุ ร กรรมการลงทุน ในโครงการริ เ วอร์ ไ ซด์ ถื อ เป็ น รายการได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่าย
ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องการได้ มา หรื อจาหน่ ายไป”) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามที่
ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ทังนี
้ ้ รายละเอียด ของการคานวณขนาดของรายการภายใต้ ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ
เวอร์ ไซด์ ปรากฏตามข้ อ 3 (ลักษณะโดยทัว่ ไป ของรายการประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ดงั กล่าวข้ างต้ นมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริ ษัทฯ (หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) จะเข้ าทาธุรกรรมการลงทุ นในโครงการริ เวอร์ ไซด์ ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจาก ที่
ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุ
ไว้ ในสัญญาร่วมลงทุนฯ สาเร็ จครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ณ วันที่เปิ ดเผยสารสนเทศฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทาสัญญาร่ วมลงทุนฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ ลง
นามในสัญญาดังกล่าวได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
ทัง้ นี ้ รายละเอียดของเงื่ อนไขบังคับก่อนที่สาคัญตามสัญญาร่ วมลงทุนฯ ปรากฏตามข้ อ 3 (ลักษณะโดยทั่วไปของ
รายการ ประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี ้
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2.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ลงทุน
: บริ ษัทฯ (หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ)
ผู้รับเงินลงทุน
: ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส
ความสัมพันธ์ ท่ ีเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท : ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส มิ ไ ด้ มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ ด ๆ กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ (1)
จดทะเบียน
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ (2) ผู้มีอานาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อ (4) บริ ษัทอื่นที่มีบคุ คลตาม (1) (2) หรื อ (3)
เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ห รื อเป็ นผู้ มี อ านาจควบคุ ม ดั ง นั น้ ริ ช
พาร์ ทเนอร์ ส จึงมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิ การของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิ กายน 2546
(และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยง
กัน”)

3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ

บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้ าร่ วมลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ ตังอยู
้ ่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม กับ ริ ช พาร์ ท
เนอร์ ส บริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งจะเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ บริ ษัทจัด
ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็ นเจ้ าของโครงการริ เวอร์ ไซด์ โดยบริ ษัทฯ จะร่ วมลงทุนในโครงกา ร เป็ นเงิน
จานวนไม่เกิน 3,100 ล้ านเยน หรื อ 911.83 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และบริ ษัทฯ จะมีสิทธิในการจาหน่ายและได้ รับผลตอบแทนทังหมดจากการจ
้
าหน่าย
ห้ องชุดพักอาศัยของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ คดั เลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึง่ คิดเป็ นพื ้นที่รวมประมาณไม่ต่ากว่าร้ อยละ
50 ของพื ้นที่ในส่วนพักอาศัยทังหมดในโครงการริ
้
เวอร์ ไซด์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนการร่ วมลงทุนเพิ่มเติม
จากผู้ร่วมทุนในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ของจานวนเงินลงทุนในส่วนของห้ องชุดพักอาศัยที่ยงั มิได้ จาหน่าย ตามที่จะกาหนดในสัญญา
ร่วมลงทุนฯ ซึง่ บริ ษัทฯ และ ริ ชพาร์ ทเนอร์ ส อยูใ่ นระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป
ณ วันที่เปิ ดเผยสารสนเทศฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างเจรจาและจัดทาสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึง่ คาดว่าจะสามารถลงนามใน
สัญญาดังกล่าวได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยภายหลังจากได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่
8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ ในสัญญาร่ วมลงทุนฯ สาเร็ จครบถ้ วน
บริ ษัทฯ จะเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์
ทังนี
้ ้ สัญญาร่วมลงทุนฯ จะมีข้อกาหนดและเงื่อนไขสาคัญซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
คู่สัญญา

: 1. บริ ษัทฯ (หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) และ
2. ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส และ Mr. Yuri Kawamoto ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นหลักของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส
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โ ค ร ง ก า ร ที่ จ ะ : ห้ องชุดพักอาศัยในโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึง่ คิดเป็ นพื ้นที่รวมประมาณไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่
ลงทุน
ในส่วนพักอาศัยทังหมดในโครงการริ
้
เวอร์ ไซด์
มูลค่ าเงินลงทุน

: ไม่เกิน 3,100 ล้ านเยน หรื อ 911.83 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ
100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
ทังนี
้ ้ ณ วันลงนามสัญญา บริ ษัทฯ จะชาระเงินมัดจาจานวน 210 ล้ านเยน หรื อ 61.7694 ล้ าน
บาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่ง ประเทศไทย ณ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และจะชาระเงิ นลงทุนส่วนที่เหลือทัง้ หมด เมื่อเงื่ อนไขบังคับก่อน
ต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ ในสัญญาร่ วมลงทุนฯ สาเร็ จครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากเงื่อนไขบังคับก่อน
ต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สาเร็ จครบถ้ วนภายในระยะเวลากาหนด บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ ได้ รับเงินมัดจาดังกล่าว
ทังจ
้ านวนคืน
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นของ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ตกลงที่จะโอนหุ้นทัง้ หมดของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ให้ แก่
บริ ษัทฯ ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรั บการชาระเงิ นมัดจา รวมถึง
เพื่อให้ บริ ษัทฯ มัน่ ใจได้ วา่ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส และผู้ถือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส จะปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไข
บัง คับ ก่ อ นทัง้ หมดตามสัญ ญาร่ ว มลงทุน ฯ ซึ่ง รวมถึ ง การที่ ริ ช พาร์ ท เนอร์ ส จะต้ อ งเข้ า เป็ น
ผู้ถือ ทัง้ หมดใน ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์ เม้ นท์ ทัง้ นี ้ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดส
้
าเร็ จแล้ ว
บริ ษัทฯ จะโอนหุ้นทังหมดของริ
้
ช พาร์ ทเนอร์ ส คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ในราคา
เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น

สิ ท ธิ ท่ ี บ ริ ษั ท ฯ จะ : บริ ษัทฯ จะมีสิทธิในการจาหน่ายและได้ รับผลตอบแทนทังหมดจากการจ
้
าหน่ายห้ องชุดพักอาศัย
ได้ รับ
ของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ คดั เลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึง่ คิดเป็ นพื ้นที่รวมประมาณ
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ในส่วนพักอาศัยทังหมดในโครงการริ
้
เวอร์ ไซด์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ
ยังมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนการร่ วมลงทุนเพิ่มเติมจากผู้ร่วมทุนในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ของจานวน
เงินลงทุนในส่วนของห้ องชุดพักอาศัยที่ยงั มิได้ จาหน่าย
หลักประกัน

ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส จะนาหุ้นทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ มาจานาให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อเป็ น
หลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาร่วมลงทุนฯ

เงื่อนไขบังคับก่ อน : 1.

คารับรองของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ที่ระบุไว้ ในสัญญาร่ วมลงทุนฯ ถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุก
ประการ

2.

ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญที่จะเกิดขึ ้นต่อการเข้ าร่วมลงทุน

3.

บริ ษัทฯ ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการให้ เข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์

4.

ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ได้ เข้ าเป็ นผู้ถือทัง้ หมดใน ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ จากบริ ษัท ซัน
ฟรอนเทียร์ ฟุดุซงั จากัด บริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งในปั จจุบนั
เป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์
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5.

ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ได้ ดาเนินการให้ ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์ เม้ นท์ ได้ รับใบอนุญาต และ
การอนุมตั ิอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับโครงการริ เวอร์ ไซด์

การคานวณขนาดของรายการ
การเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ รายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งเมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน พบว่ามีมูลค่าของรายการสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 23.87 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้ วโดย
ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
การคานวณมูลค่าของธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์มีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

เกณฑ์ มูลค่ าสินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA)
เนื่องจากธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์เป็ นการได้ มาซึ่งสิทธิ ในการขายห้ องชุดพักอาศัย จึงไม่นา
เกณฑ์ดงั กล่าวมาใช้ ในการคานวณ

(ข)

เกณฑ์ กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
เนื่องจากธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์เป็ นการได้ มาซึ่งสิทธิ ในการขายห้ องชุ ดพักอาศัย จึงไม่นา
เกณฑ์ดงั กล่าวมาใช้ ในการคานวณ

(ค)

เกณฑ์ มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
=

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนที่จ่าย X 100
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

=

911.83 x 100
3,820.26

=
(ง)

ร้ อยละ 23.87

เกณฑ์ มูลค่ าหุ้นที่ออกเพื่อชาระค่ าสินทรัพย์
เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเป็ นสิง่ ตอบแทนการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ จึงไม่นาเกณฑ์ดงั กล่าวมาใช้ ใน
การคานวณ

4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา

จากการเข้ าร่ วมลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ บริ ษัทฯ จะมีสิทธิ ในการจาหน่ายและได้ รับผลตอบแทนทังหมดจากการ
้
จาหน่ายห้ องชุดพักอาศัยของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ คดั เลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึ่งคิดเป็ นพื ้นที่รวมประมาณไม่ต่า
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กว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ในส่วนพักอาศัยทังหมดในโครงการริ
้
เวอร์ ไซด์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนการร่ วม
ลงทุนเพิ่มเติมจากผู้ร่วมทุนในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ของจานวนเงินลงทุนในส่วนของห้ องชุดพักอาศัยที่ยงั มิได้ จาหน่าย
ทังนี
้ ้ โครงการริ เวอร์ ไซด์เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ซึง่ ภายในโครงการ จะประกอบไป
ด้ วยห้ องชุดพักอาศัย โรงแรม ร้ านค้ าและสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยมี ซัน ฟรอนเทียร์
อินเวสท์เม้ นท์ ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศเวียดนาม เป็ นเจ้ าของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึ่งมีรายละเอียดที่
สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้

5.

เจ้ าของโครงการ

: ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์

ชื่อโครงการ

: อาคารริ เวอร์ ไซด์ หรื อ Riverside Tower

ประเภทโครงการ

: โครงการก่อสร้ างโรงแรมอาคารพาณิ ชย์ เพื่อ ขายหรื อให้ เช่าแก่ บุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบคุ คล

ลักษณะโครงการ

้ ดิน 2 ชัน้ และสระว่ายน ้า บริ เวณ
: อาคารสูง 29 ชัน้ ประกอบไปด้ วย ชันใต้
ดาดฟ้า

เนือ้ ที่

: ประมาณ 3,125.3 ตารางเมตร

พืน้ ที่ใช้ สอยภายในอาคาร

: ประมาณ 45,359 ตารางเมตร

ระยะเวลาการก่ อสร้ าง

: ประมาณ 2 ปี 6 เดือน และคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างภายในไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2561

มูลค่ าโครงการ

: ประมาณ 644,858,557,284 ดองเวียดนาม หรื อ 911.83 ล้ านบาท อ้ างอิง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.1414 บาทต่อ 100 ดองเวียดนาม จากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

สถานะโครงการ

: ซัน ฟรอนเที ย ร์ อิ น เวสท์ เ ม้ นท์ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตต่ า ง ๆ ที่ ส าคัญ ใน
การพัฒ นาโครงการริ เ วอร์ ไ ซด์ และ ณ ขณะนี อ้ ยู่ใ นระหว่ า งการขอ
ใบอนุญาตก่อสร้ าง

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

บริ ษัทฯ จะลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,100 ล้ านเยน หรื อ 911.83 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) โดยบริ ษัทฯ จะชาระเงินมัด
จาจานวน 210 ล้ านเยน หรื อ 61.7694 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) (“เงินมัดจา”) ณ วันที่บริ ษัทฯ เข้ าทาสัญญาร่ วมลงทุนฯ และจะชาระเงินลงทุนส่วนที่
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เหลือทังหมดเมื
้
่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ ในสัญญาร่ วมลงทุนฯสาเร็ จครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากเงื่อนไขบังคับก่อน
ต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สาเร็ จครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทฯ มีสทิ ธิได้ รั บ เงินมัดจาดังกล่าวทังจ
้ านวนคืน
นอกจากนี ้ ในวันที่บริ ษัทฯ เข้ าทาสัญญาร่ วมลงทุนฯ กับริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ผู้ถือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ได้ แก่ Mr. Yuri
Kawamoto (“ผู้ถือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส”) ตกลงที่จะโอนหุ้นทังหมดของริ
้
ช พาร์ ทเนอร์ ส คิดเป็ นรวมเป็ น 10 ล้ านเยน หรื อ
2.94 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม
2561) เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับการชาระเงินมัดจา รวมถึงเพื่อให้ บริ ษัทฯ มัน่ ใจได้ วา่ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส และผู้ถือหุ้นของริ ช พาร์ ท
เนอร์ ส จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดตามสั
้
ญญาร่วมลงทุนฯ ซึง่ รวมถึงการที่ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส จะต้ องเข้ าเป็ นผู้ถือทังหมด
้
ใน ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ ทังนี
้ ้ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดส
้
าเร็ จแล้ ว บริ ษัทฯ จะโอนหุ้นทังหมดของริ
้
ช พาร์ ทเนอร์ ส คืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ สในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการเพื่อรับโอนหุ้นทังหมดของ
้
ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส เพื่อเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาร่ วม
ลงทุนฯ ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะรับโอนหุ้นและชาระเงินค่าหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ซึง่ มิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษัทฯ ตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด โดยเมื่อริ ช พาร์ ทเนอร์ ส เข้ าเป็ นผู้ถือทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อิน
เวสท์เม้ นท์ และนาหุ้นทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ มาจานาให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อเป็ นหลักประ กันในการปฏิบตั ิตาม
สัญญาร่วมลงทุนฯ แล้ วนัน้ ผู้ถือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ตกลงที่จะรับโอนหุ้นดังกล่าวทังหมดของริ
้
ช พาร์ ทเนอร์ สคืนในราคาเท่ากับ
ที่บริ ษัทฯ ได้ ชาระไปข้ างต้ น
6.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนในการได้ มาซึ่ งสินทรัพย์ภายใต้ ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ นัน้
พิจารณาจากมูลค่าการร่ วมลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ ในสัดส่วนร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ในส่วนพักอาศัยทังหมดในโครงการริ
้
เวอร์
ไซด์ ซึง่ จะเป็ นจานวนไม่เกิน 3,100 ล้ านเยน หรื อ 911.83 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
7.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของการรายการนัน้

โครงการริ เวอร์ ไซด์เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ที่มีรูปแบบที่ทนั สมัย ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ ในวงกว้ าง โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศเวียดนาม (Expatriate) และนักท่องเที่ยวประกอบกับ
ตลาดที่พกั อาศัยของประเทศเวียดนามนัน้ มีแน้ วโน้ มการขยายตัวอันสอดคล้ องกับการ เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนามซึง่ ในปั จจุบนั ผู้ลงทุนต่างประเทศให้ ความสนในเข้ าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม บริ ษัทฯ จึงคาดว่าโครงการดังกล่าวจะ
ดึงดูดความสนใจของกลุม่ ลูกค้ าได้ อย่างดี และจะสร้ างผลตอบแทนในระดับที่ เหมาะสมให้ แก่บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ คาดว่าบริ ษัทฯ
จะได้ ก าไรจากการจาหน่ายห้ อ งชุด ของโครงการประมาณร้ อยละ 20-30 ของจ านวนเงิ น ลงทุน ทัง้ หมดของบริ ษัท ฯ ภายใต้
สมมติฐานที่สาคัญดังต่อไปนี ้
• ทยอยรับรู้รายได้ จากโครงการริ เวอร์ ไซด์ภายในระยะเวลา 2-2.5 ปี
• อัตราดอกเบี ้ยใช้ จ่ายทางการเงิน ขึ ้นอยูก่ บั แหล่งเงินทุน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ คาดว่าการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ดงั กล่าวจะสร้ างความหลากหลายในเชิงรูปแบบการลงทุนและ
ประเภทธุรกิจที่ลงทุนของบริ ษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ ในอนาคต
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8.

แหล่ งที่มาของเงินทุน

บริ ษัทฯ คาดว่าแหล่งที่มาของเงินทุนทังหมดหรื
้
อส่วนหนึง่ สาหรับธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ จะมาจาก การ
ขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรื อการออกตราสารหนี ้ โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไข การกู้ยืมเงิน
และ/หรื อตราสารหนี ้ อย่างระมัดระวังโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ เพื่อให้ ไม่มี เงื่อนไขที่จะกระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหุ้นซึง่ รวมถึงข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ

คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่าธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์เป็ นรายการที่เหมาะสม และ
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เนื่องจากการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว จะช่วยสร้ างความหลากหลายในเชิงรูปแบบ
การลงทุนและประเภทธุรกิจที่ลงทุนของบริ ษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ ในอนาคต และสร้ างผลตอบแทนใน
ระดับที่เหมาะสมให้ แก่บริ ษัทฯ
10.

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ฯ ที่ แตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 9
-ไม่มี-
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