TLUXE/CS/SET/2561-006
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อย, แจ้ งรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออก
ใหม่และให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ และการแก้ ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมของ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)
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)
4. สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 3(TLUXE-W3)
5. สรุ ปสาระสาคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของ บริ ษัท ไทยลักซ์
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
6. สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
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 อง และที่ใช้ ใน
การประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริ มการลงทุนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงบุคลากร ที่เกี่ยวข้ 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
รั ษ ฎากรว่า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบับ ที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร เรื่ อ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กนั ของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อยกเว้ น
รัษฎากร รวมทังประกาศอื
้
่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว
โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรื อราคาตามวิธีการปรับปรุ ง มูลค่า
ทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรื อราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) แล้ วแต่ประเภท ของทรัพย์สนิ และ
หนี ้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ อย่างไรก็ตาม มูลค่ าของกิจการที่โอนนัน้ จะขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาที่ทาการโอน
Page 1 of 63

กิ จ การดังกล่าว ทัง้ นี ้ ภายหลัง การโอนกิ จการดังกล่า วบริ ษัท ฯ จะยัง คงสถานะเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”)
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 ษัทแต่อย่างใดจึงไม่เข้ าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการ ที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อมู ล และการปฏิ บัติ ก ารของ
บริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ. ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่ อง
การได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการโอนธุรกิจบางส่วน ที่
สาคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด ซึ่งบริ ษัทฯ จะต้ องขอ
อนุมัติการปรับโครงสร้ างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯและจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ โครงสร้ างกิ จการของกลุ่มบริ ษัท เป็ น ไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมตั ิมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ
และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ มอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อจาเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้ แก่
บริ ษัทย่อยได้ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกาหนด
หรื อเปลี่ยนแปลงราคาซื ้อขายกิจการบางส่วน การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อย ให้
สอดคล้ องกับมูลค่ากิ จการที่โอนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อ นไขการโอน
กิจการบางส่วนให้ แก่กนั ของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อการยกเว้ นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องของกรมสรรพากร
2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรื อ ขันตอนการปรั
้
บโครงสร้ างกิจการตามที่จาเป็ นและสมควร
เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ และเพื่ อ หลีก เลี่ย งผลกระทบใด ๆ ที่ อ าจจะกระทบกับ การด าเนิ น การ
ปรับโครงสร้ างกิจการของบริ ษัทฯ หรื อเพื่อให้ การดาเนินการปรับโครงสร้ างกิจการมีความคล่องตัว
3) จัดทา เจรจา และ/หรื อ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการ
ปรั บ โครงสร้ างกิ จ การ ตลอดจนการจัด ท าและลงนามในค าขอ และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทังการติ
้
ดต่อ จัดทาคาขอ หรื อเอกสารใด ๆ และ
การยื่นคาขอ และ/หรื อเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ
4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น หรื อเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้ างกิจการเพื่อให้ การปรับโครงสร้ างกิจการสาเร็ จ
ลุลว่ ง
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2. มีมติอนุมัติให้ จัดตัง้ บริ ษัทย่อยเพื่อรั บโอนกิ จการบางส่วน โดยบริ ษัทฯ จะเข้ าถื อหุ้นในบริ ษัทย่อยที่จัดตัง้ ใหม่ ใน
สัดส่วนร้ 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 ของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อยกเว้ น
รัษฎากร ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งระบุว่า ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ผู้โอนกิจการ และ บริ ษัทผู้รับโอนกิจการ
ต้ องมีคุณสมบัติตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล รัษฎากร เป็ นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะ เวลาที่มีการโอนกิจการ
บางส่วนให้ แก่กนั และเป็ นผู้รับรองผลการประกอบกิจการ และการเป็ น บริ ษัทในเครื อ เดียวกัน

4. มีอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. เรื่ องวัตถุประสงค์ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ แก้ ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ จากเดิม 60 ข้ อ เป็ น 61 ข้ อ โดยให้ เพิ่มข้ อความดังนี ้
(61) ประกอบกิจการค้ าอสังหาริ มทรัพย์ พัฒนาปรับปรุ ง ให้ เช่า ให้ เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อให้ เช่าสถานที่ เพื่อ
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
รวมทัง้ การจัดการโดยประการอื่น และการให้ บริ การหรื อสิ่งอานวยความสะดวกอันเกี่ ยวกับ หรื อต่อเนื่องกับ
กิจการดังกล่าว เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
เดิม
ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 60 ข้ อ
แก้ ไขเป็ น ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 61 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
วัตถุประสงค์ ดังกล่าวได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนบริ ษัทมหาชน ใน
การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กบั กระทรวงพาณิชย์
5. อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่งตังอยู
้ ่ ในบริ 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 Relocation Group ซึ่งเป็ นบริ ษัทจัดตัง้
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ขึน้ ภายใต้ ก ฎหมายของประเทศญี่ ปุ่ น (“ผู้ ซื อ้ ”) โดยบริ ษั ท ฯ อาจพิ จ ารณาจ าหน่า ยโครงการโรงไฟฟ้า ในรู ป แบบ
การจาหน่ายหุ้นในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นเจ้ าของโครงการโรงไฟฟ้าหรื อโดยการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการ
โรงไฟฟ้า ในราคาซื ้อขายสุดท้ ายที่บริ ษัทฯ และผู้ซื ้อจะตกลงร่วมกัน ตามที่จะกาหนดในสัญญาซื ้อขายโครงการโรงไฟฟ้า
(“สั ญ ญาซื อ้ ขาย”) ซึ่ง บริ ษั ท ฯ และผู้ซื อ้ อยู่ใ นระหว่างเจรจา และจะลงนามในสัญ ญาดัง กล่าวต่อ ไป(“ธุ ร กรรม
การจาหน่ ายโครงการโรงไฟฟ้ า ”) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะพิจารณารู ปแบบ การจาหน่ายโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป ซึ่งเมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่ารวมของสินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย พบว่ามีมลู ค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 36.01 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากับร้ อยละ
15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าจึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตาม ประกาศ
เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใด ที่เกิดขึ ้นในหกเดือน ก่อนวันที่มี
การตกลงเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าที่จะต้ องนามารวมคานวณมูลค่ารายการ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ 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
้ ้ รายละเอียดของธุร กรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ปรากฏตาม สารสนเทศการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
6. อนุมัติให้ บริ ษัทฯ เข้ าทาธุรกรรมการร่ วมลงทุนกับบริ ษัท ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส จากัด หรื อ Rich Partners Co., Ltd (“ริ ช
พาร์ ทเนอร์ ส”) ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้ โครงการชื่อ อาคารริ เวอร์ ไซด์ หรื อ
Riverside Tower (“โครงการริ เวอร์ ไซด์ ”) ตังอยู
้ ่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดังกล่าว พัฒนา ภายใต้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการชื่อบริ ษัท ซัน ฟรอนเทียร์ อิน เวสท์เม้ 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 เลือกและตกลงกับ
ผู้ร่วมทุน ซึ่งคิดเป็ นพื ้นที่รวมประมาณไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ในส่วนพักอาศัย ทังหมดในโครงการริ
้
เวอร์ ไซด์ โดย
บริ ษัทฯ จะได้ การรับประกันผลตอบแทนการร่ วมลงทุนขันต
้ ่าในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ของจานวนเงินลงทุนของบริ ษัทฯ
ทังหมด
้
ตามที่จะกาหนดในสัญญาร่ วมลงทุน หรื อ Joint Investment Agreement (“สัญญาร่ วมลงทุนฯ”) ซึ่งบริ ษัทฯ
และ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส อยู่ในระหว่างเจรจา และจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป (“ธุ รกรรมการลงทุนในโครงการ
ริเวอร์ ไซด์ ”)
ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ดงั กล่าวเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ เมื่อคานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
พบว่ามีมลู ค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 23.87 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวม
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ของบริ ษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และเมื่อนับรวม รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผา่ นมา มีมลู ค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้ อยละ 47.23 ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่
ต่ากว่าร้ อยละ 50 ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป
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 โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7และ 8 ท้ ายประกาศ
เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ทังนี
้ ้ รายละเอียดของธุร กรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ ปรากฏตาม สารสนเทศ
การได้ 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
ในสัญ ญาร่ ว มลงทุน ฯ สัญ ญาซื อ้ ขาย รวมถึ ง สัญ ญาต่ า ง ๆ ข้ อ ตกลงและเอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กรรม
การลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ และธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า การเข้ าทาธุรกรรมสินเชื่อในวงเงิน ไม่เกิน
กว่ามูลค่าของธุรกรรมการลงทุน 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 อาเภอ
เขาย้ 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 ษัท 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)
บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
9/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ได้ มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
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หุ้น (Right Offering) (“ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ”) ในจ านวนไม่เ กิ น 140,762,671 หน่ ว ย โดยไม่ คิ ด มูล ค่า ใน
อัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ ปัดทิง้ ) โดยมีกาหนดอายุไม่เกิน 3 ปี นบั
จากวั น ที่ อ อกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ มี อั ต ราการใช้ สิ ท ธิ 1 หน่ ว ยต่ อ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น 1 หุ้ น และมี ร าคา
การใช้ สทิ ธิ 2 บาทต่อหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 140,762,671
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทั ง้ นี ้ รายละเอี ย ดของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ปรากฏตามสรุ ป สาระส าคั ญ ของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนุ มัติ ก ารมอบอ านาจให้ ป ระธานกรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ป ระธาน
กรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงอานาจ
ในการ (1) กาหนดและแก้ ไขหลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (2)
เจรจา ตกลง เข้ าทา แก้ ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึง่ รวมถึง
การติดต่อ การยื่น การแก้ ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล
รายงานผลการขาย และเอกสารต่ า ง ๆ ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดาเนินการอื่นใด
อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ เพื่อให้ การดาเนินการตามที่ระบุไว้
ข้ างต้ นและการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ ง
2. อนุมัติ ให้ เสนอต่อที่ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่ อ พิ จารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรร
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”) ในจานวนไม่
เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็ นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000
บาท ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) โดยมีกาหนดอายุไม่เกิน 3 ปี นบั จากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ
มีอตั ราการแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาท
ต่อหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิ
แปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามัญ ของ บริ ษั ท ไทยลัก ซ์ เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จ ากั ด (มหาชน) ให้ แก่ บุ ค คลในวงจ ากัด
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)
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ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนุ มัติ ก ารมอบอ านาจให้ ป ระธานกรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ป ระธาน
กรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่อง
กับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
อานาจในการ (1) กาหนดและแก้ ไขหลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออก
เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึง่ รวมถึงข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มูลค่าที่ตราไว้ การ
คานวณและวิธีการชาระดอกเบีย้ ระยะเวลาในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรื อการ
กาหนดเหตุการณ์ที่บริ ษัทฯ ต้ องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
(2) การแต่งตังที
้ ่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั จาหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) ที่เกี่ยวข้ องกับ
การขออนุญาต ติดต่อให้ ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง หรื อในกรณี อื่นใดที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้ าทา แก้ ไข เพิ่มเติม ลง
นามในสัญญา คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่ รวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ ไข การ
เพิ่มเติม การลงนามในคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสาร
ต่าง ๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขาย
และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และการนาหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรที่
เกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้ การดาเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นและการออก
เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ ง
3. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
จ านวน 5,400,833 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 568,451,520 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น จ านวน
563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จานวน 5,400,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
4. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
“ข้ อ 4. ทุนของบริ ษัท
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

563,050,687 บาท (ห้ าร้ อยหกสิบสามห้ าหมื่นหกร้ อยแปดสิบเจ็ดบาท)
563,050,687 หุ้น (ห้ าร้ อยหกสิบสามห้ าหมื่นหกร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

563,050,687 หุ้น (ห้ าร้ อยหกสิบสามห้ าหมื่นหกร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
(-)”

5. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
จ านวน 280,762,671 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 563,050,687 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย น จ านวน
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843,813,358 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 280,762,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี ้
5.1

เพิ่มทุน จานวน 140,762,671 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 140,762,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ซึ่งมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ไทยลั กซ์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)

5.2

เพิ่มทุน จานวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้ นละ 1 บาท เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดของหุ้ นกู้
แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
สามัญของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)

6. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
“ข้ อ 4. ทุนของบริ ษัท
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

843,813,358 บาท (แปดร้ อยสีส่ บิ สามล้ านแปดแสนหนึง่ หมื่นสามพันสามร้ อยห้ าสิบแปดบาท)
843,813,358 หุ้น (แปดร้ อยสีส่ บิ สามล้ านแปดแสนหนึง่ หมื่นสามพันสามร้ อยห้ าสิบแปดหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

843,813,358 หุ้น

(แปดร้ อยสีส่ บิ สามล้ านแปดแสนหนึง่ หมื่นสามพันสามร้ อยห้ าสิบแปดหุ้น)

(-)”

7. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน
ไม่เกิน 280,762,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
7.1

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 140,762,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ซึ่งมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3
(TLUXE-W3) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)

7.2

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่ มีรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระสาคัญ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)

8. เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ได้ มี
มติ อ นุ มัติ เ รื่ อ งต่ า ง ๆ เพิ่ ม เติ ม ตามที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ นของหนัง สื อ ฉบั บ นี ้ ซึ่ ง จ า เป็ นต้ องเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 9/2561 จึ ง อนุ มั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม วาระ
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การประชุมของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติกาหนดให้ จดั ขึ ้นในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สานักงานบริ ษัท ไทยลักซ์
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมูท่ ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ ะเภา ตาบลหนองชุมพล อาเภอเขาย้ อย จังหวัด
เพชรบุรี และได้ มีมติกาหนดให้ วนั ที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) โดยให้ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 มีวาระการประชุมใหม่
ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อย

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ มีอานาจรับรองความเป็ นบริ ษัทในเครื อเดียวกัน
ระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน

วาระที่ 4

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ
3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครัง้ ที่
3(TLUXE-W3) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิแปลงสภาพ
เป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไขหนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

วาระที่ 10

พิ จ ารณาอนุมัติก ารแก้ ไขหนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) และเพื่อ
รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ อ อกใหม่ แ ละให้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญของบริ ษัทซึง่ ออก เสนอขาย และจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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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 ษั ทฯ 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 ษัทย่อยที่จะจัดตัง้ ขึ ้นใหม่เพื่อรับ
โอนกิจการดังกล่าว (“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 างการดาเนินธุ รกิจของบริ ษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบที่มี
นัยสาคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริ ษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็ นการจาหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มา หรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ ของบริ ษัทจดทะเบียน ในการได้ มาหรื อ จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็ น รายการที่ต้องปฏิบั ติ ตามเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการ ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี การโอนกิจการ
บางส่วนดังกล่าว ถือเป็ นการโอนธุรกิจบางส่วน ที่สาคัญของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ 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
้
ของกิจการที่จะโอน หักด้ วยหนี ้สิน
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ทังหมดของกิ
้
จการที่จะโอน) ที่จะโอนทังหมดคาดว่
้
าน่าจะมีมลู ค่าประมาณ 583.64 ล้ านบาท เทียบเคียงจาก งบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการที่แท้ จริ ง จะขึ ้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 จะยังคงสถานะ เป็ 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 ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ จานวน
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
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4.

หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้ างกิจการ

การปรั บโครงสร้ างกิ จการในครั ง้ นีเ้ พื่อให้ บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯในการสร้ างธุรกิ จที่ยั่งยืนและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทังเพื
้ ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ และการบริ หารงานของกลุม่ บริ ษัท
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี ้
4.1 เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
การปรับโครงสร้ างกิจการจะทาให้ บริ ษัทฯ มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ ้นในการลงทุนดาเนินธุรกิจใหม่ซึ่ง
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ หลักของบริ ษัทฯ และช่ว ยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะ เป็ น
บุคคล นิติบคุ คล หรื อสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรื อความชานาญเฉพาะในธุรกิจนัน้ ๆ โดยที่ไม่ ต้องร่ วมลงทุน หรื อ รับความ
เสี่ยงในธุรกิจอื่นๆ ของกลุม่ บริ ษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถ ในการแข่งขัน ของบริ ษัทและ
เพิ่มผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรให้ เหมาะสม
การปรับโครงสร้ างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการดาเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรของกลุ่มบริ ษัท ให้ มี
ความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็ นการแบ่งแยกความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจออก จาก
กัน ส่งผลให้ การบริ หารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ ้น
5.

ขัน้ ตอนในการปรับโครงสร้ างกิจการ สรุปได้ ดงั นี ้
5.1

บริ ษั ท ฯ จะจัด ประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 ในวัน ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เพื่ อ อนุมัติ แ ผนการปรั บ
โครงสร้ างกิ จ การโดยการโอนกิ จ การบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ การด าเนิ น การอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ 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 อง และที่ใช้ ในการประกอบ ธุรกิจดังกล่าว
ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริ มการลงทุน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจดังกล่าวทังหมด
้
ในราคาตามมูลค่าบัญชี
(Book Value) หรื อ ราคาตามวิธีการปรั บ ปรุ ง มูลค่า ทางบัญ ชี (Adjusted Book Value) หรื อ ราคายุติธรรมของ
ทรัพย์สิน (Fair Value) แล้ วแต่ประเภทของทรั พย์สินและหนี ้สิน ตามที่ได้ หารื อกับ หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ PBT ซึ่งคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินทังหมดของกิ
้
จการที่จะโอนหักด้ วย
หนี ้สิน ทังหมดของกิ
้
จการที่จะโอน) ที่จะทาการโอนจะมีมลู ค่า ประมาณ 583.64 ล้ านบาท เทียบเคียงจากงบแสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการที่แท้ จริ งจะขึน้ อยู่กับ
ช่วงเวลาที่ทาการโอนกิจการดังกล่าว) และจะดาเนินการ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทย่อยให้ ไม่น้อยกว่าทรัพย์สนิ สุทธิ
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ที่จะรับโอน ในวันที่รับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ PBT ทังนี
้ ้ บริ ษัทอาจยื่นขอยกเว้ นภาษี ที่
เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่โอน เพิ่มเติมภายใต้ หลักเกณฑ์ PBT
ทัง้ นี ้ การปรั บโครงสร้ างกิ จการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อย คาดว่าจะเริ่ ม และดาเนินการเสร็ จ สิ ้น
ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 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 อเปลี่ ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อยให้ สอด คล้ องกับมูลค่า
กิจการที่โอนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน กิจการ บางส่วน ให้ แก่กนั ของ
บริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อการยกเว้ นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ของกรมสรรพากร
2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรื อ ขันตอนการปรั
้
บโครงสร้ างกิจการตามที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลีย่ งผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดาเนินการ ปรับโครงสร้ าง กิจการ
ของบริ ษัทฯ หรื อเพื่อให้ การดาเนินการปรับโครงสร้ างกิจการมีความคล่องตัว
3) จัดทา เจรจา และ/หรื อ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ ดาเนินการ ปรับ
โครงสร้ างกิจการ ตลอดจนการจัดทาและลงนามในคาขอ และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง กับการปรับ โครงสร้ าง
กิ จการโดยการโอนกิ จการบางส่วน รวมทัง้ การติดต่อ จัดทาคาขอ หรื อเอกสารใดๆ และการยื่นคาขอ และ/หรื อ
เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น หรื อ เกี่ยวเนื่องกับการปรับ โครงสร้ 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
ย่อย จะยังคงเป็ นคณะกรรมการและผู้บริ หารชุดเดิมที่เคยบริ หารธุรกิจดังกล่าวในบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ จะยังคงกากับดูแลและกาหนดนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยอีกชันหนึ
้ ง่ ผ่านคณะกรรมการบริ ษัท
ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นคณะกรรมการในบริ ษัทย่อย โดยบุคคลที่จะเข้ าไปเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย นันจะต้
้
องเป็ นบุคคลซึง่ ที่
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบและจะมีการกาหนดขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้ รับการ
แต่งตังให้
้ เข้ าบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถกากับดูแลการดาเนินกิจการ ของบริ 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 นการโอนกิจการบางส่วน ให้ กบั บริ ษัท
ย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทังหมด
้
ดังนัน้ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ภายหลังการปรับ
โครงสร้ างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้ 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
้ ้นใหม่เพื่อรับโอนกิ จการ โดยที่โครงสร้ าง การถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯไม่มีการเปลีย่ นแปลง การปรับโครงสร้ างกิจการครัง้ นี ้ จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทฯ
9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทารายการ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนธุรกิ จผลิตอาหารสัตว์น ้า และอาหารสัตว์เลี ้ยง ให้ แก่
บริ ษัทย่อยในครัง้ นี ้ เป็ นไปเพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้ มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ การบริ หารความเสี่ยง ในแต่ละธุรกิจ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อสร้ างธุรกิจที่ยงั่ ยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ และการบริ หาร งาน
รวมทังเพิ
้ ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท รายการดังกล่าว จึงมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็ นควรอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้ างกิจการ โดยการโอนกิจการ บางส่วน
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 ดดาเนินการเชิ งพาณิชย์แล้ 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
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ให้ แก่ Relocation Group ซึ่งเป็ นบริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศญี่ปนุ่ (“ผู้ซือ้ ”) โดยบริ ษัทฯ อาจพิจารณาจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรู ปแบบการจาหน่ายหุ้นในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
ซึง่ เป็ นเจ้ าของโครงการโรงไฟฟ้าหรื อโดยการจาหน่ายทรัพย์สนิ ของโครงการโรงไฟฟ้า ในราคาซื ้อขายสุดท้ ายที่บริ ษัทฯ และผู้ซื ้อจะ
ตกลงร่วมกันตามที่จะกาหนดในสัญญาซื ้อขายโครงการโรงไฟฟ้า (“สัญญาซือ้ ขาย”) ซึง่ บริ ษัทฯ และผู้ซื ้ออยูใ่ นระหว่างเจรจาและ
จะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป (“ธุรกรรมการจาหน่ าย โครงการ โรงไฟฟ้ า”) โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณารูปแบบการจาหน่าย
โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของสินทรัพย์ซงึ่ จะจาหน่ายภายใต้ ธุรกรรมการจาหน่าย โครงการโรงไฟฟ้า ปรากฏตามข้ อ 3 ลักษณะ
โดยทัว่ ไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการของสารสนเทศฉบับนี ้
การเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญ ที่เข้ 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 ไป ของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวข้ างต้ นมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริ ษัทฯ จะเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุ ไว้ ในสัญญา ซื ้อขายสาเร็จ
ครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ณ วันที่เปิ ดเผยสารสนเทศฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทาสัญญาซื ้อขาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนาม
ในสัญญาดังกล่าวได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

Page 17 of 63

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญตามสัญญาซื ้อขาย ปรากฏตามข้ อ 3 (ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี ้
2.

3.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ขาย

:

บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ

ผู้ซอื ้

:

Relocation Group หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของ Relocation Group หรื อ
กองทุนซึง่ จัดตังโดย
้ Relocation Group

ความสัมพันธ์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับ :
บริษัทจดทะเบียน

จากการตรวจสอบเอกสารทางทะเบี ย นของ Relocation Group
นางอาคิโกะ ฟูกูโอกะ เป็ นผู้ถือหุ้นทัง้ หมดใน Relocation Group
และเป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามเพียงคนเดียวของ Relocation
Group โดยมีกรรมการบริ หารอีก 2 ท่าน ได้ แก่ นายยูกะ ฟูกูโอกะ
และนายโนโบรุ ฮิราอิ ซึ่งบุคคลดังกล่าวทังหมดมิ
้
ได้ มีความสัมพันธ์
ใด ๆ กับบริ ษัทฯ หรื อ (1) กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ (2) ผู้มี
อานาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อ (4) บริ ษัทอื่น
ที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรื อ (3) เป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อเป็ นผู้มี
อ านาจควบคุม ดัง นัน้ ผู้ซื อ้ จึ ง มิ ได้ เ ป็ น บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของ
บริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ยนในรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 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 นมูลค่ารวมทัง้ สิ ้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)
โดยบริ ษัทฯ อาจพิจารณาจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรู ปแบบการจาหน่ายหุ้น ในบริ ษัท ย่อยของบริ ษัทฯซึง่ เป็ นเจ้ าของโครงการ
โรงไฟฟ้าหรื อโดยการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าในราคาซื ้อขายสุดท้ ายที่บริ ษัทฯ และผู้ซื ้อจะตกลงร่ วมกันตามที่จะ
กาหนดในสัญญาซื ้อขายซึง่ บริ ษัทฯ และผู้ซื ้ออยูใ่ นระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญา ดังกล่าวต่อไป
ณ วันที่เปิ ดเผยสารสนเทศฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทาสัญญาซื ้อขาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามใน
สัญญาดังกล่าวได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่
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8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายสาเร็ จครบถ้ วน บริ ษัทฯ
จะเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า
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 แก่ บริ ษัท คิวชู อิ เล็กทริ ก พาวเวอร์ จากัด (Kyushu Electric Power Co., Inc.) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้
กฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าที่มีกาหนดระยะเวลา 15 ปี และมี อัตรารับซื ้อไฟฟ้า (รวมภาษี ) 43.2 เยนต่อ
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง ภายใต้ ระบบ Feed-in Tariff ทังนี
้ ้ รายละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้าข้ างต้ นแยกตาม เจ้ าของโครงการแต่ละบริ ษัท
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

บริ ษัทฯ อาจพิจารณาจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรู ปแบบการจาหน่ายหุ้นในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นเจ้ าของ
โครงการโรงไฟฟ้าหรื อโดยการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าในราคาซื ้อขายสุดท้ ายที่บริ ษัทฯ และผู้ซื ้อจะตกลงร่ วมกัน
ตามที่จะกาหนดในสัญญาซื ้อขายซึ่งบริ ษัทฯ และผู้ซื ้ออยู่ในระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยบริ ษัทฯ จะ
พิจารณารูปแบบการจาหน่ายโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
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ทังนี
้ ้ สัญญาซื ้อขายจะมีข้อกาหนดและเงื่อนไขสาคัญซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
คู่สัญญา

: 1. บริ ษัทฯ (หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) และ
2. Relocation Group หรื อบริ ษัทย่อยของ Relocation Group หรื อกองทุนซึ่งจัดตังโดย
้
Relocation Group

โ ค ร ง ก า ร ที่ จ ะ : โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Geothermal Energy) ตังอยู
้ ่ในบริ เวณ
จาหน่ าย
ที่ใกล้ เคียงกันที่ โออาซาทซึรูมิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ ในประเทศญี่ ปุ่น รวมจานวน 15
โครงการ ซึง่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ วและมีขนาดกาลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ ต่อ 1
โครงการ คิดเป็ นกาลังการผลิต รวม 1,875 กิโลวัตต์
ราคาซือ้ ขาย

: ประมาณ 320 ล้ านเยนต่อ 1 โครงการ หรื อประมาณ 91.71 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่ารวม
ทังสิ
้ ้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)
ทังนี
้ ้ ณ วันลงนามสัญญา ผู้ซื ้อจะชาระเงินมัดจาจานวน 240 ล้ านเยน หรื อ 68.78 ล้ าน
บาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และจะชาระราคาซื ้อขายส่วนที่เหลือทังหมดในวั
้
นที่
ทาการซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ซึ่งจะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ ใน
สัญ ญาซื อ้ ขายสาเร็ จ ครบถ้ ว นแล้ ว (ซึ่ง คาดว่า จะเกิ ด ขึน้ ภายในเดื อ นมี น าคม 2562)
อย่างไรก็ตาม หากเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สาเร็ จครบถ้ วนภายในระยะเวลา
ก าหนด ผู้ซื อ้ มี สิท ธิ ได้ รั บ เงิ น มัดจ าดัง กล่า วทัง้ จ านวนคื น ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ มิ ได้ มี ก ารให้
หลักประกันใด ๆ แก่ผ้ ขู ายสาหรับเงินมัดจาดังกล่าว

เงื่อนไขบังคับก่ อน

: 1.

ค ารั บ รองของคู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายที่ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญาซื อ้ ขาย ถูก ต้ อ งและเป็ น
ความจริ งทุกประการ

2.

ผู้ซื ้อได้ รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและไม่พบผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้า

3.

คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายได้ รับการอนุมตั ิ ต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรั บการซือ้ ขายโครงการ
โรงไฟฟ้า

ในการนี ้ หากบริ ษัทฯ และผู้ซื ้อตกลงซื ้อขายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจาหน่ายหุ้นในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ น
เจ้ า ของโครงการโรงไฟฟ้า อัน เป็ น ผลให้ เ จ้ า ของโครงการสิน้ สภาพจากการเป็ น บริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ จะเปิ ดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“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
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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
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 ษั ท ฯ ไม่มี ร ายการจ าหน่า ยไปซึ่ง สิน ทรั พ ย์ อื่ น ใดที่ เ กิ ด ขึน้ ในหกเดื อ นก่ อ นวัน ที่ มี ก ารตกลงเข้ า ท าธุ ร กรรม
การจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าที่จะต้ องนามารวมคานวณมูลค่ารายการ
การคานวณมูลค่าของธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

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

(ข)

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกิจการที่เข้ าลงทุน x สัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่าสินทรัพย์มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
414.09 x 100
1,275.84
ร้ อยละ 32.46

เกณฑ์ กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงไม่สามารถนาเกณฑ์ดงั กล่าวมาใช้ ในการคานวณได้

(ค)

เกณฑ์ มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
=
=
=

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

เกณฑ์ มูลค่ าหุ้นที่ออกเพื่อชาระค่ าสินทรัพย์
เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงไม่นาเกณฑ์ดงั กล่าว
มาใช้ ในการคานวณ

ทังนี
้ ้ ไม่ว่า บริ ษัทฯ จะจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรู ปแบบการจาหน่ายหุ้นในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นเจ้ าของ
โครงการโรงไฟฟ้าหรื อโดยการจาหน่ายทรัพย์สนิ ของโครงการโรงไฟฟ้านัน้ ราคาซื ้อขายของทังสองกรณี
้
ดงั กล่าวจะเท่ากัน กล่าวคือ
ประมาณ 320 ล้ านเยนต่อ 1 โครงการ หรื อประมาณ 91.71 ล้ านบาท โดยในกรณีการจาหน่ายทรัพย์สิน จะมีขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 36.01 และในกรณีการจาหน่ายหุ้น จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่า
สินทรั พย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 32.46 ซึ่ง การคานวณขนาดรายการดังกล่าวได้ มีการรวมภาระหนีส้ ินที่มีอยู่ในปั จจุบนั
ระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ วด้ วย
ในการนี ้ สรุ ป ข้ อ มูล ทางการเงิ น (หน่ ว ย: ล้ า นบาท) ตามงบการเงิ น ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 (ซึ่ ง สอบทานโดย
ผู้สอบบัญชี) ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นบริ ษัทเจ้ าของโครงการโรงไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี ้
PPSN Co., Ltd.
รวมสินทรัพย์

535.70

รวมหนีส้ ิน

657.65

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

(121.94)

รายได้ จากการขาย

3.65

ต้ นทุนขาย

3.58

กาไรขัน้ ต้ น

0.07

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

2.45

กาไรจากการดาเนินงาน

(2.38)

กาไรสุทธิ

(0.49)

SUMO POWER Co., Ltd.
รวมสินทรัพย์

152.80

รวมหนีส้ ิน

171.53

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

(18.71)

รายได้ จากการขาย

2.03

ต้ นทุนขาย

1.28
Page 22 of 63

กาไรขัน้ ต้ น

0.75

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

0.53

กาไรจากการดาเนินงาน

0.22

กาไรสุทธิ

(0.37)

SNS Power Company Limited
รวมสินทรัพย์

82.21

รวมหนีส้ ิน

89.63

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

(7.42)

รายได้ จากการขาย

1.20

ต้ นทุนขาย

1.58

กาไรขัน้ ต้ น

(0.39)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

0.36

กาไรจากการดาเนินงาน

(0.74)

กาไรสุทธิ

(2.87)

Fino Binary Power Plant Limited Liability Company
รวมสินทรัพย์

100.36

รวมหนีส้ ิน

1.19

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

99.17

รายได้ จากการขาย

1.11

ต้ นทุนขาย

2.03

กาไรขัน้ ต้ น

0.93

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

0.50

กาไรจากการดาเนินงาน

(1.43)

กาไรสุทธิ

(1.39)
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NIS Binary Power Plant Limited Liability Company
รวมสินทรัพย์

115.87

รวมหนีส้ ิน

1.93

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

113.94

รายได้ จากการขาย

4.30

ต้ นทุนขาย

0.03

กาไรขัน้ ต้ น

4.27

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

0.70

กาไรจากการดาเนินงาน

3.57

กาไรสุทธิ

2.45

Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company
รวมสินทรัพย์

115.92

รวมหนีส้ ิน

1.80

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

114.12

รายได้ จากการขาย

4.30

ต้ นทุนขาย

0.01

กาไรขัน้ ต้ น

4.29

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

0.70

กาไรจากการดาเนินงาน

3.59

กาไรสุทธิ

2.59

Dual Energy Binary Power Plant No.1 Liability Company
รวมสินทรัพย์

115.90

รวมหนีส้ ิน

2.23

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

113.67

รายได้ จากการขาย

4.30

ต้ นทุนขาย

0.36
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
กาไรขัน้ ต้ น

3.94

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

0.75

กาไรจากการดาเนินงาน

3.20

กาไรสุทธิ

2.27

Lena Power Station No.1 Limited Liability Company

4.

รวมสินทรัพย์

122.24

รวมหนีส้ ิน

0.98

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

121.26

รายได้ จากการขาย

2.61

ต้ นทุนขาย

1.79

กาไรขัน้ ต้ น

0.83

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

0.47

กาไรจากการดาเนินงาน

0.36

กาไรสุทธิ

0.31

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป

ในการเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ อาจพิจารณาจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรู ปแบบ
การจาหน่ายหุ้นในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นเจ้ าของโครงการโรงไฟฟ้าหรื อโดยการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้า
ตามที่จะกาหนดในสัญญาซื ้อขาย ซึ่งบริ ษัทฯ และผู้ซื ้ออยูใ่ นระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยบริ ษัทฯ จะ
พิจารณารูปแบบการจาหน่ายโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี ้ สิน ทรั พ ย์ ซึ่ง จะจ าหน่า ยภายใต้ ธุ ร กรรมการจ าหน่า ยโครงการโรงไฟฟ้า มี มูลค่า รวมตามตามงบการเงิ น ของ
บริ ษัทย่อย ซึง่ สอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จานวน 1,163.51 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ 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
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5.

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

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

บริ ษัทฯ จะจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า จานวนรวม 15 โครงการ ในประเทศญี่ ปุ่น โดยมีราคาซือ้ ขายประมาณ 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 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
6.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ าย

บริ ษัทฯ จะจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า จานวนรวม 15 โครงการ ในประเทศญี่ ปุ่น โดยมีราคาซือ้ ขายประมาณ 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 างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ทัง้ นี ้
สินทรัพย์ที่จะจาหน่ายภายใต้ ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามีมลู ค่ารวมตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จานวน
1,163.51 ล้ านบาท
7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมในการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ที่ 4,800 ล้ านเยน
หรื อ 1,375.69 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17
พฤษภาคม 2561) เป็ นราคาซื ้อขายที่บริ ษัทฯ และผู้ซื ้อเจรจาและตกลงร่วมกัน ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณามูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์
ที่จะจาหน่าย ซึ่งมีมูลค่ารวมตามงบการเงินของบริ ษั ทย่อย ซึ่งสอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จานวน
1,163.51 ล้ านบาท และต้ นทุนเพื่อการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย ซึ่งเป็ นจานวนรวม 1,223.49 ล้ านบาท รวมถึงความเสี่ยง
จากการดาเนินธุรกิจแล้ ว และเห็นว่าราคาซื ้อขายดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยทาให้ บริ ษัทฯ มีกาไรจากการจาหน่ายเป็ นเงิน
จานวนรวม 152.20 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 12.44 ของต้ นทุนการลงทุน และเป็ นมูลค่าสิ่งตอบแทนที่มีจานวนสูงกว่ามูลค่า
รวมทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย เป็ นจานวน 212.18 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 18.24 ของมูลค่ารวมทางบัญชี
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8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของการรายการนัน้

บริ ษัทฯ จะสามารถรับรู้ รายได้ จากการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าได้ ทนั ที และมีกระแสเงินสดที่สามารถนามาใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน และ/หรื อ เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภาพทังในและต่
้
างประเทศได้ ซึง่ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อน
ใต้ พิภพในประเทศญี่ปนบางส่
ุ่
วน และในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการดาเนินงานทางธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ในอนาคต รวมทังมู
้ ลค่าสิ่งตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับนันมี
้ จานวนสูงกว่าทังต้
้ นทุนเพื่อการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะ
จาหน่าย และมูลค่ารวมทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย
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 ในการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ ใน
ประเทศญี่ ปนบางส่
ุ่
วน จานวน 6 โครงการ และ/หรื อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต โดยบริ ษัทฯ คาดว่าจะ
จัดสรรเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ภายใต้ ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ดังนี ้
แผนการใช้ เงิน

จานวนเงิน

1. ชาระคืนหนี ้เดิมต่าง ๆ ซึง่ รวมถึง
1.1 หนี ้กับสถาบันการเงิน ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561

ประมาณ 230 ล้ านบาท

1.2 หนี ้กับสถาบันการเงิน ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562

ประมาณ 640 ล้ านบาท

2. ใช้ ในการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพในประเทศญี่ปนุ่
บางส่วน จานวน 6 โรง ซึ่งได้ รับสิทธิในที่ดินและสิทธิในแหล่งน ้าความร้ อนใต้ พิภพแล้ ว
และคาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

ประมาณ 400 ล้ านบาท

3. ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ

ประมาณ 25 ล้ านบาท

4. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต

ประมาณ 80 ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ แผนการใช้ เงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดาเนินธุรกิจ
แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร โดยจะคานึงถึง ประโยชน์ ของ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
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10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ

คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่าธุรกรรมการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าเป็ นรายการที่เหมาะสม และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการจาหน่ายโครงการในครัง้ นี ้ มีจานวนสูงกว่า ทังต้
้ นทุนเพื่อการได้ มาซึง่
สินทรัพย์ที่จะจาหน่าย และมูลค่ารวมทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย
(2) การจาหน่ายโครงการจะทาให้ บริ ษัทฯ ยังสามารถรับรู้รายได้ จากการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าได้ ทนั ที อันจะทาให้
บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดที่สามารถนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรื อ เพื่อลงทุนในธุรกิจ ที่มีศกั ยภาพ ทังใน
้
และต่างประเทศได้ และเพื่อรองรับการดาเนินงานทางธุรกิจของบริ ษัทฯในอนาคต ซึ่งจะเป็ น การประหยัดต้ นทุน
ทางการเงินจากการกู้ยืมเงินที่จะนามาใช้ ในการพัฒนาและดาเนินโครงการในอนาคตดังกล่าว
(3) แม้ ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริ ษัทฯ จะได้ มีการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจานวนหลายโครงการ เนื่องจากเล็งเห็นถึง
โอกาสได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่เนื่องจากการจาหน่ายสินทรั พย์ ภายใต้ ธุรกรรมการจาหน่ายโครงการ
โรงไฟฟ้าในครัง้ นี ้ จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับกาไรจากการจาหน่ายและสามารถรับรู้ รายได้ จากการจาหน่ายได้ ทนั ที ซึ่ง
บริ ษั ท ฯ จะมี ก ระแสเงิ น สดที่ ส ามารถน ามาใช้ ประโยชน์ ต ามที่ ป รากฏในข้ อ 9 (แผนการใช้ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จาก
การจาหน่ายสินทรัพย์) ของสารสนเทศฉบับนี ้ รวมทังเพิ
้ ่มสภาพคล่องและลดต้ นทุนทางด้ านการจัดหาแหล่งเงินทุน
เพื่อการดาเนินโครงการอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต อีกทังการที
้
่บริ ษัทฯ
สามารถนาผลตอบแทนจากการลงทุนไปชาระหนี ้เงินกู้ให้ แก่ธนาคาร ยังทาให้ สดั ส่วนทางการเงินของบริ ษัทฯ มี
อัตราที่ดีขึ ้นซึ่งส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินและเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและเจ้ าหนี ้ของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเห็นว่าการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้านัน้ จะเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ยิ่งกว่า
11.

ความเห็ น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ฯ ที่ แตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 10
-ไม่มี-
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
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 ษัทที่จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศญี่ ปุ่น (หรื อ
บริ ษัทย่อยของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส) ซึ่งจะเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดใน
้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท ซัน ฟรอนเทียร์
อินเวสท์ เม้ นท์ จากัด หรื อ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์ เม้ นท์ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จัดตังขึ
้ ้น
ภายใต้ กฎหมายของประเทศเวียดนาม โดยบริ 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)
และ บริ ษัทฯ จะมีสิทธิในการ จาหน่ายและได้ รับผลตอบแทนทังหมดจากการจ
้
าหน่ายห้ องชุดพักอาศัยของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ คดั เลือกและตกลง กับผู้ร่วมทุน ซึ่งคิดเป็ นพื ้นที่รวมประมาณไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ในส่วนพักอาศัยทังหมดใน
้
โครงการริ เวอร์ ไซด์ โดยบริ ษัทฯ จะได้ การรับประกันผลตอบแทนการร่ วมลงทุนขันต
้ ่าในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ของจานวนเงินลงทุน
ของบริ ษัทฯ ทังหมดตามที
้
่ จะกาหนดในสัญญาร่วมลงทุน หรื อ Joint Investment Agreement (“สัญญาร่ วมลงทุนฯ”) ซึง่ บริ ษัทฯ
และ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส อยูใ่ นระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป (“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
คณะ กรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มา หรื อ
จาหน่ายทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มา หรื อจาหน่ายไป ซึง่ ทรัพย์สนิ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้อง
ปฏิบตั ิตามที่ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ทังนี
้ ้ รายละเอียด ของการคานวณขนาดของรายการ ภายใต้ ธุรกรรมการลงทุน
ในโครงการริ เวอร์ ไซด์ ปรากฏตามข้ อ 3 (ลักษณะโดยทัว่ ไป ของรายการประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ดงั กล่าวข้ า งต้ นมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริ ษัทฯ (หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) จะเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะ
ระบุไว้ ในสัญญาร่วมลงทุนฯ สาเร็ จครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ณ วันที่เปิ ดเผยสารสนเทศฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทาสัญญาร่ วมลงทุนฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ 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 (หรื อบริ ษัทย่อยของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส)
ความสัมพันธ์ ท่ ีเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท : Mr. Yuri Kawamoto ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดใน
้
ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส และ
จดทะเบียน
เป็ น กรรมการเพี ยงคนเดียวของริ ช พาร์ ท เนอร์ ส รวมถึ ง บริ ษั ท ซัน
ฟรอนเทียร์ ฟุดุซงั จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศญี่ ปุ่ นและจดทะเบี ย นใน Tokyo Stock Exchange และ
ปั จ จุ บัน เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ทัง้ หมดในเจ้ าของโครงการริ เ วอร์ ไ ซด์ มิ ไ ด้ มี
ความสัมพันธ์ ใด ๆ กับบริ ษัทฯ หรื อ (1) กรรมการและผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ (2) ผู้มีอานาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อ
(4) บริ ษัทอื่นที่มีบคุ คลตาม (1) (2) หรื อ (3) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ
เป็ นผู้มีอานาจควบคุม ดังนัน้ ผู้ซื ้อจึงมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
(และที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิ กายน 2546 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”)

3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ

บริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มลงทุน ในโครงการริ เ วอร์ ไ ซด์ ตัง้ อยู่ที่ เ มื อ งดานัง ประเทศเวี ย ดนาม กับ ริ ช
พาร์ ทเนอร์ ส (หรื อบริ ษัทย่อยของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส) บริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งจะเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ บริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศเวียดนาม ซึง่ เป็ นเจ้ าของโครงการริ เวอร์ ไซด์ โดยบริ 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 จะมีสิทธิ ในการจาหน่ายและได้ รับ
ผลตอบแทนทังหมดจากการจ
้
าหน่ายห้ องชุดพักอาศัยของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ คดั เลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึ่งคิด
เป็ น พื น้ ที่ ร วมประมาณไม่ ต่ า กว่ า ร้ อยละ 50 ของพื น้ ที่ ใ นส่ว นพัก อาศัย ทัง้ หมด ในโครงการริ เ วอร์ ไ ซด์ โดยบริ ษั ท ฯ จะได้
การรับประกันผลตอบแทนการร่ วมลงทุนขันต
้ ่าในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ของจานวน เงินลงทุนของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
ตามที่จะกาหนด
ในสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึง่ บริ ษัทฯ และ ริ ชพาร์ ทเนอร์ ส อยูใ่ นระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป
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ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการร่วมลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ สามารถสรุปเป็ นแผนภาพดังนี ้

ณ วันที่เปิ ดเผยสารสนเทศฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างเจรจาและจัดทาสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึง่ คาดว่าจะสามารถลงนามใน
สัญ ญาดัง กล่า วได้ ภายในเดื อ นกรกฎาคม 2561 โดยภายหลัง จากได้ รั บ อนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ
ครั ง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเมื่อเงื่ อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ ในสัญญาร่ วมลงทุนฯ สาเร็ จ
ครบถ้ 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 ท เนอร์ ส (หรื อ บริ ษั ทย่อยของริ ช พาร์ ท เนอร์ ส) และ Mr. Yuri Kawamoto ซึ่ง เป็ น
ผู้ถือหุ้นทังหมดของริ
้
ช พาร์ ทเนอร์ ส

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 จะชาระเงิ นมัดจาจานวน 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 จ ครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากเงื่อนไขบังคับก่อน
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ต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สาเร็ จครบถ้ วนภายในระยะเวลากาหนด บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ ได้ รับเงินมัดจาดังกล่าว
ทังจ
้ านวนคืน
นอกจากนี ้ Mr. Yuri Kawamoto ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดของริ
้
ช พาร์ ทเนอร์ ส (“ผู้ถือหุ้ นของริ ช
พาร์ ทเนอร์ ส”) ตกลงทีจ่ ะโอนหุ้นทังหมดของริ
้
ช พาร์ ทเนอร์ ส ให้ แก่บริ ษัทฯ ในราคาเท่ากับมูลค่า
ที่ตราไว้ เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับการชาระเงินมัดจา รวมถึงเพื่อให้ บริ ษัทฯ มัน่ ใจได้ วา่ ริ ช พาร์ ท
เนอร์ ส และผู้ถือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข บังคับก่อนทังหมดตามสั
้
ญญาร่วม
ลงทุนฯ ซึ่งรวมถึงการที่ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส (หรื อบริ ษัทย่อยของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส) จะต้ องเข้ าเป็ น
ผู้ถือหุ้นทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ ทังนี
้ ้ 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 ษัทฯจะมีสิทธิในการจาหน่ายและได้ 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 โดยบริ ษัทฯ จะได้
การรับประกันผลตอบแทนการร่ วมลงทุนขันต
้ ่าในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ของจานวนเงินลงทุนของ
บริ ษัทฯ ทังหมด
้
หลักประกัน

ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส (หรื อบริ ษัทย่อยของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส) จะนาหุ้นทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์
เม้ นท์ มาจานาให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาร่วมลงทุนฯ

เงื่อนไขบังคับก่ อน : 1.

คารั บรองของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ที่ระบุไว้ ในสัญญาร่ วมลงทุนฯ ถูกต้ องและเป็ นความจริ ง
ทุกประการ

2.

ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญที่จะเกิดขึ ้นต่อการเข้ าร่วมลงทุน

3.

บริ ษัทฯ ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการให้ เข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์

4.

ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส (หรื อบริ ษัทย่อยของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส) ได้ เข้ าเป็ นผู้ถือทังหมดใน
้
ซัน ฟรอน
เทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ จากบริ ษัท ซัน ฟรอนเทียร์ ฟุดซุ งั จากัด บริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ในปั จจุบนั เป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์

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
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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 องชุดพักอาศัย 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 า ร่ วมลงทุน ในโครงการริ เวอร์ ไซด์ บริ ษั ท ฯ จะมี สิท ธิ ใ นการจาหน่า ยและได้ รั บ ผลตอบแทนทัง้ หมดจาก
การจาหน่ายห้ องชุดพักอาศัยของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ คดั เลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึง่ คิดเป็ นพื ้นที่รวมประมาณ ไม่
ต่ า กว่ า ร้ อยละ 50 ของพื น้ ที่ ใ นส่ว นพัก อาศัย ทัง้ หมดในโครงการริ เ วอร์ ไ ซด์ โดยบริ ษั ท ฯ จะได้ ก ารรั บ ประกัน ผลตอบแทน
การร่วมลงทุนขันต
้ ่าในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ของจานวนเงินลงทุนของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าจะเริ่ มรับรู้รายได้ สาหรับ ผลตอบแทนจากการจาหน่ายห้ องชุด ตังแต่
้ สิ ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ไป
จนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เนื่องจาก ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์สามารถที่จะทาการจาหน่ายห้ องชุดของโครงการริ เวอร์ ไซด์
ให้ แก่ลกู ค้ าได้ ตงแต่
ั ้ ช่วงเริ่ มก่อสร้ าง จึงทาให้ บริ ษัทฯ มีสิทธิได้ รับเงินจากการจาหน่ายห้ องชุดดังกล่าวก่อนที่โครงการจะก่อสร้ าง
แล้ วเสร็ จ ซึ่งบริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ กาไรจากการลงทุนในครัง้ นี ป้ ระมาณร้ อยละ 20-30 ของจานวนเงินลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
อย่า งไรก็ ต าม หากปรากฏว่า ก าไรที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ จริ ง มี จ านวนต่ า กว่าร้ อยละ 6 ต่อ ปี ข องจ านวนเงิ น ลงทุน ของบริ ษั ท ฯ ริ ช
พาร์ ทเนอร์ สตกลงที่จะรับประกันและชดเชยจานวนเงินส่วนที่ขาดให้ แก่บริ ษัทฯ
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ทังนี
้ ้ โครงการริ เวอร์ ไซด์เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ซึง่ ภายในโครงการ จะประกอบไป
ด้ วยห้ องชุดพักอาศัย โรงแรม ร้ านค้ าและสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ตังอยู
้ ่ที่เมืองดานัง 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

: อาคารสูง 29 ชัน้ ประกอบไปด้ วย ชันใต้
้ ดิน 2 ชัน้ และสระว่ายน ้า บริ เวณ
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 1,329,132,742,546 ดองเวี ย ดนาม หรื อ ประมาณ 1,879
ล้ า นบาท อ้ างอิ ง จากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ 0.1414 บาทต่ อ 100 ดอง
เวียดนาม จากธนาคารแห่งประเทศไทย 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
เหลือทังหมดเมื
้
่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ ในสัญญาร่ วมลงทุนฯ สาเร็ จครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากเงื่อนไขบังคับก่อน
ต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สาเร็ จครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทฯ มีสทิ ธิได้ รับเงินมัดจา ดังกล่าวทังจ
้ านวนคืน
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นอกจากนี ้ ในวั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ เข้ าท าสัญ ญาร่ ว มลงทุ น ฯ กั บ ริ ช พาร์ ทเนอร์ สและผู้ ถื อ หุ้ นของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส
ผู้ถือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ สตกลงที่จะโอนหุ้นทังหมดของริ
้
ช พาร์ ทเนอร์ ส คิดเป็ นรวมเป็ น 10 ล้ านเยน หรื อ 2.94 ล้ านบาท (อ้ างอิง
จากอัต ราแลกเปลี่ย นที่ 29.4140 บาทต่ อ 100 เยน จากธนาคารแห่ง ประเทศไทย ณ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2561) เพื่ อ เป็ น
หลักประกันสาหรับการชาระเงินมัดจา รวมถึงเพื่อให้ บริ ษัทฯ มัน่ ใจได้ วา่ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส และผู้ถือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส จะปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดตามสั
้
ญญาร่ วมลงทุนฯ ซึ่งรวมถึงการที่ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส (หรื อบริ ษัทย่อยของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส)
จะต้ องเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ ทังนี
้ ้ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดส
้
าเร็ จแล้ ว บริ ษัทฯ จะโอนหุ้น
ทังหมดของริ
้
ช พาร์ ทเนอร์ ส คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ สในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
ทั ง้ นี ้ ในการด าเนิ น การเพื่ อ รั บ โอนหุ้ นทั ง้ หมดของ ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส เพื่ อ เป็ นหลัก ประกั น ในการปฏิ บั ติ ต าม
สัญญาร่วมลงทุนฯ ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะรับโอนหุ้นและชาระเงินค่าหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ซึง่ มิได้ เป็ น บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด โดยเมื่อริ ช พาร์ ทเนอร์ ส (หรื อบริ ษัทย่อยของริ ช พาร์ ท
เนอร์ ส) เข้ าเป็ นผู้ถือทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ และนาหุ้นทังหมดใน
้
ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ มาจานาให้ แก่
บริ ษัทฯ เพื่อเป็ นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาร่ วมลงทุนฯ แล้ วนัน้ ผู้ถือหุ้นของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ตกลงที่จะรั บโอนหุ้น
ดังกล่าวทังหมดของริ
้
ช พาร์ ทเนอร์ สคืนในราคาเท่ากับที่บริ ษัทฯ ได้ ชาระไปข้ างต้ น
6.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนในการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ ธุรกรรมการลงทุ นในโครงการริ เวอร์ ไซด์ นนั ้
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 างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
7.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของการรายการนัน้

โครงการริ เวอร์ ไซด์ เ ป็ น โครงการอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ที่ มี รู ป แบบที่ทันสมัยตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ ในวงกว้ าง โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศเวียดนาม (Expatriate) และนักท่องเที่ย ว
ประกอบกับตลาดที่พกั อาศัยของประเทศเวียดนามนัน้ มีแน้ วโน้ มการขยายตัวอันสอดคล้ องกับการ เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเวียดนามซึ่งในปั จจุบนั ผู้ลงทุนต่างประเทศให้ ความสนในเข้ า ไปลงทุนในประเทศเวียดนาม บริ ษัทฯจึงคาดว่าโครงการ
ดังกล่าวจะดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้ าได้ อย่างดี และจะสร้ างผลตอบแทนในระดับที่ เหมาะสมให้ แก่บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ
คาดว่าบริ ษัทฯ จะได้ กาไรจากการจาหน่ายห้ องชุดของโครงการประมาณร้ อยละ 20-30 ของจานวนเงินลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ภายใต้ สมมุติฐานที่สาคัญดังต่อไปนี ้
• ทยอยรับรู้รายได้ จากโครงการริ เวอร์ ไซด์ภายในระยะเวลา 2-2.5 ปี
• อัตราดอกเบี ้ยใช้ จ่ายทางการเงิน ขึ ้นอยูก่ บั แหล่งเงินทุน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯคาดว่าการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ดงั กล่าวจะสร้ างความหลากหลายในเชิงรูปแบบการลงทุน และ
ประเภทธุรกิจที่ลงทุนของบริ ษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ ในอนาคต
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะยังคงดาเนินธุรกิจหลัก ปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น ้าและสัตว์เลี ้ยง
รวมถึงการบริ หารจัดการฟาร์ มเพื่อเป็ นศูนย์วิจยั สาหรับการทดสอบและพัฒนาอาหารสัตว์น ้า อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะพิจารณา
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การดาเนินธุรกิจใหม่ที่จะสร้ างผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องเพื่อความยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อน
ใต้ พิภพและพลังงานลมในประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น
8.

แหล่ งที่มาของเงินทุน

บริ ษัทฯ คาดว่าแหล่งที่มาของเงินทุนทังหมดหรื
้
อส่วนหนึ่งสาหรับธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ จะมาจาก
การขอรั บ การสนับ สนุน วงเงิ น สิ น เชื่ อ จากสถาบัน การเงิ น และ/หรื อ การออกตราสารหนี ้ โดยบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาเงื่ อ นไข
การกู้ยืมเงิน และ/หรื อตราสารหนี ้ อย่างระมัดระวังโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ เพื่อให้ ไม่มีเงื่อนไขที่
จะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นซึง่ รวมถึงข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ

คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาถึงผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการจาหน่ายห้ องชุด ที่บริ ษัทฯ เข้ าร่ วมลงทุนภายใต้
สัญญาร่ วมลงทุนฯ และการรับประกันผลตอบแทนการร่ วมลงทุนขันต
้ ่าในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ของจานวนเงินลงทุนของบริ ษัทฯ
ทังหมด
้
ประกอบกับ ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ ที่เป็ นเจ้ าของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึ่งริ ช พาร์ ทเนอร์ สจะเข้ าไปถือหุ้นทังหมดนั
้
น้
มีผ้ บู ริ หารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในโครงการคอนโดมิเนียมและโรงแรมอื่น ๆ ในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ได้ แก่ Hiyori
Garden Tower, The Blossom City Hotel และ The Blossom Resort แล้ ว มีความเห็นว่าธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์
เป็ นรายการที่เหมาะสม และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เนื่องจากการ เข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว จะช่วยสร้ าง
ความหลากหลายในเชิงรู ปแบบการลงทุนและประเภทธุรกิจที่ลงทุนของบริ ษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ ใน
อนาคต และสร้ างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมให้ แก่บริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาถึงหลักประกันสาหรับการร่ วมลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ ได้ แก่ หุ้นร้ อยละ
100 ใน ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์ เม้ นท์ ซึ่งเป็ นเจ้ าของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ที่มีมูลค่าโครงการประมาณ 1,879 ล้ านบาท ที่ ริ ช
พาร์ ทเนอร์ ส (หรื อบริ ษัทย่อยของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส) ตกลงนามาจานาให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับสิทธิในการจาหน่าย
และได้ รับผลตอบแทนทังหมดจากการจ
้
าหน่ายห้ องชุดพักอาศัยของโครงการริ เวอร์ ไซด์ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ คดั เลือก โดยบริ ษัทฯ จะได้
การรับประกันผลตอบแทนการร่วมลงทุนขันต
้ ่าในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ของจานวนเงินลงทุนของบริ ษัทฯทังหมด
้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สัดส่วนการร่ วมลงทุน ของบริ ษัทฯ ในโครงการริ เวอร์ ไซด์ ที่จานวน 911.83 ล้ านบาท แล้ ว มีความเห็นว่าเป็ นหลักประกันที่มี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อการเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์
แม้ ว่า บริ ษัทฯ จะไม่ได้ มีความเชี่ ยวชาญในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์ แต่ เมื่อพิจารณาจากทาเลที่ตงั ้ ของ
โครงการซึ่งตังอยู
้ ่ในบริ เวณริ มแม่น ้า ลักษณะของโครงการที่มีรูปแบบที่ทนั สมัยตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ในวงกว้ าง
แน้ วโน้ มการขยายตัวของตลาดที่พกั อาศัยของประเทศเวียดนาม การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ประกอบกับ
ประสบการณ์ในโครงการคอนโดมิเนียมและโรงแรมอื่น ๆ ของผู้บริ หารและทีมงานของ ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ ที่เป็ นเจ้ าของ
โครงการริ เวอร์ ไซด์ รวมถึงการรับประกันผลตอบแทนการร่ วมลงทุนขันต
้ ่าในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ของจานวนเงินลงทุนของบริ ษัทฯ
ทังหมด
้
และหลักประกันสาหรับการร่ วมลงทุน ได้ แก่ หุ้นร้ อยละ 100 ใน ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ ซึ่งเป็ นเจ้ าของโครงการ
ริ เวอร์ ไซด์แล้ ว คณะกรรมการจึงเห็นว่า ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์เป็ นรายการที่เหมาะสม และเป็ นประโยชน์ ต่อ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
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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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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

สรุ ปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (TLUXE-W3)
ชื่อ

ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ไทยลัก ซ์ เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จ ากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (TLUXE-W3) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”)

ชนิด

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลีย่ นมือได้

จานวนที่ออก

ไม่เกิน 140,762,671 หน่วย

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

0.00 บาท ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)

อายุ

ไม่เกิน 3 ปี นบั จากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ไม่เกิน 140,762,671 หุ้น
การใช้ สิทธิ
วิธีการเสนอขายและอัตรา
การจัดสรร

บริ ษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (กรณี
มีเศษให้ ปัดทิ ้ง)

อัตราการใช้ สทิ ธิ

ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ 1 หน่ ว ย ต่ อ หุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น 1 หุ้ น (เว้ นแต่ จ ะมี ก ารปรั บ อัต รา
การใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้ สิทธิ

2 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ ในวันทาการสุดท้ ายของ
ทุก ๆ หกเดือน (“วันกาหนดใช้ สิทธิ”) ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
วันกาหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะสามารถใช้ สิทธิได้ ในวันที่ใ บสาคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี
นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และในกรณีวนั กาหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายตรงกับวันหยุด
ทาการของบริ ษัทฯ ให้ เลื่อนวันกาหนดใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายดังกล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อน
หน้ าวันกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว

ระยะเวลาการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะต้ อง
แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลาตามที่กาหนด
ล่ว งหน้ า ก่อ นวัน กาหนดใช้ สิทธิ ในแต่ละครั ง้ ยกเว้ น การใช้ สิทธิ ครั ง้ สุด ท้ า ยให้ มีร ะยะเวลา
การแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายเป็ นระยะเวลา 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ
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ครั ง้ สุด ท้ า ย โดยให้ ร ะหว่า งระยะเวลาดัง กล่า ว ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯ สามารถแสดง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ ในวันทาการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว
เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่ เมื่อมีการปรับราคาการใช้ สิทธิหรื ออัตราส่วนการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามเงื่อนไข
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ของการปรับสิทธิซึ่งเป็ นเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
การใช้ สิทธิ
34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นที่
ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ตลาดรองของใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ

บริ ษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”)

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่รองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ

บริ ษัทฯ จะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทะเบียนใบสาคัญแสดง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สิทธิฯ
สิทธิผลประโยชน์ อ่ ืน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสภาพหุ้น
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ านี ้ทุกประการ

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ และอัต ราการใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น สามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ไม่ให้ น้อยไปกว่าเดิม
(1) บริ ษั ท ฯ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ของหุ้ นของบริ ษั ท ฯ อั น เป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
(2) บริ ษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
(3) บริ ษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่า หรื อมีการเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นในราคาต่า
(4) บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(5) บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
(6) กรณี อื่ น ใดในลัก ษณะเดี ย วกั บ (1) ถึ ง (5) ที่ ท าให้ ผลประโยชน์ ต อบแทนใด ๆ ที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิด้อยไปกว่าเดิม

้
ผลกระทบของผู้ถือหุ้ นของ กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ทังหมด
้ านวน
บริ ษั ท ฯ หากมี ก ารใช้ สิ ท ธิ กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทังจ
(ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังจ
้ านวน)
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ตามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ
(Dilution Effect)
(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกาไร (Control Dilution)
=
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่รองรับครัง้ นี ้
กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์
กรณีที่ 2 = 140,762,671 / (563,050,687 + 140,762,671) = 20%
(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทังกรณี
้
ที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบต่อ
การลดลงของราคาตลาดของหุ้น
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาตลาดก่ อ นเสนอขายค านวณจากราคาถัวเฉลี่ ยถ่ วงน า้ หนักของหุ้นของบริ ษั ทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม
2561 ซึง่ เท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขายคานวณจาก
= ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้))
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่รองรับครัง้ นี ้)

= (6.21 x 563,050,687) + (2 x 140,762,671)
563,050,687 + 140,762,671
= 3,496,544,766 + 281,525,342
703,813,358
= 5.37 บาทต่อหุ้น
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
= (6.21 – 5.37) / 6.21
= 13.53%
อ า น า จ ใ น ก า ร ก า ห น ด ให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หาร หรื อ บุ ค คลที่ ป ระธาน
รายละเอียดอื่น ๆ
กรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารมอบหมาย มี อ านาจในการด าเนิ น การ
ใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงอานาจในการ (1) กาหนดและแก้ ไขหลักเกณฑ์
ข้ อ ก าหนด เงื่ อ นไข และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออกและจัด สรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้ าทา แก้ ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน
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หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่ น การแก้ ไข การเพิ่มเติม
การลงนามในคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย
และเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ฯ และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดาเนินการอื่นใดอัน
จาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ เพื่อให้ การดาเนิน
การตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นและการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ ง
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
สรุ ปสาระสาคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ และให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
ของ
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
วัตถุประสงค์

เพื่อนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายดังกล่าวมาใช้ เข้ าทาธุรกรรมการร่วมลงทุนกับ Rich Partners
Co., Ltd ในโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้ โครงการชื่ อ
Riverside Tower ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยบริ ษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็ น
เงิ น จ านวนประมาณ 3,100 ล้ า นเยน หรื อ 911.83 ล้ า นบาท (อ้ า งอิง จากอัตราแลกเปลี่ยนที่
29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริ ษัทฯ เรื่ อง การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการ
บางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อย, แจ้ งรายการได้ มาและจาหน่า ยไปซึ่งสินทรัพย์ และกาหนดวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ 1/2561 และ/หรื อนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และ/หรื อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต

ผู้ออก

บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

วงเงิน

ไม่เกิน 980,000,000 บาท

ราคาเสนอขาย

1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพฯ

จานวนหน่ วยหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ

980,000 หน่วย

อายุ

ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ

อัตราดอกเบีย้ และการชาระ อัตราตามที่กาหนดในข้ อกาหนดสิทธิ โดยชาระดอกเบี ้ยทุก ๆ สามเดือน
ดอกเบีย้
ข้ อจากัดการโอนหุ้นกู้แปลง การขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาในทอดใด ๆ จะต้ องเป็ นไปตามข้ อจากัด
สภาพฯ
การโอนของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่ จดทะเบียนไว้ กบั สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และต้ องไม่เป็ นการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่จะทาให้ ห้ นุ
กู้ แปลงสภาพฯ ของบริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถคงลัก ษณะการเสนอขายในวงจ ากัด ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตรา
สารหนี ้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
อัตราการแปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพฯ 1 หน่วย ต่อ 142 หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง)

ราคาแปลงสภาพ

7 บาท
ทังนี
้ ้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ ดังกล่าวไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ทังนี
้ ้ ราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ย้ อนหลัง
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้น
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กู้แปลงสภาพฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม
2561 ซึง่ เท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้ สิทธิแปลง
สภาพ

ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ สามารถใช้ สิ ท ธิ ใ นการแปลงสภาพหุ้ นกู้ แปล งสภาพฯ เป็ น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ได้ ทุกวันทาการนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ดังกล่าวจนถึง
เวลาปิ ดทาการของวันทาการของวันก่อนวันครบกาหนดอายุห้ ุนกู้แปลงสภาพฯ ทัง้ นี ้ ภายใต้
เงื่อนไขในข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ

จานวนหุ้นสามัญ
ที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับ
การแปลงสภาพ

จานวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น

เหตุการณ์ ท่ ี
บริษัทฯ จะต้ อง
เปลี่ยนแปลงในการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพนันอาจมี
้
การปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์ ต่าง ๆ ตามที่กาหนดในข้ อกาหนดสิทธิ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เกิดขึ ้น ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อ
แบ่งแยกหุ้น
(2) บริ ษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
(3) บริ ษั ท ฯ มี ก ารเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพในราคาต่ า หรื อมี ก ารเสนอขายใบส าคั ญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นในราคาต่า
(4) บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(5) บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
(6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพด้ อยไปกว่าเดิม

วิธีการจัดสรร

ออกและเสนอขายหุ้น กู้ แปลงสภาพฯ ทัง้ จ านวนให้ แ ก่ ผ้ ูล งทุน ผู้ล งทุน รายใหญ่ และ/หรื อ
ผู้ลงทุนสถาบัน

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพ

บริ ษัทฯ จะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเข้ าจดทะเบียนเป็ น หลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลกระทบของผู้ถอื หุ้นของ
บริษัทฯ หากมีการใช้ สทิ ธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ (Dilution Effect)

(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกาไร (Control Dilution)
=
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว + จานวนหุ้นทีร่ องรับครัง้ นี ้

=

140,000,000
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(563,050,687+140,000,000)
= 19.91%
(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทังกรณี
้
ที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบต่อ
การลดลงของราคาตลาดของหุ้น
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาตลาดก่ อ นเสนอขายค านวณจากราคาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนั ก ของหุ้ นของบริ ษั ท ฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ คื อ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึ งวันที่ 28
พฤษภาคม 2561 ซึง่ เท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้))
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่รองรับครัง้ นี ้)

=

(6.21 x 563,050,687) + (7 x 140,000,000)
563,050,687 + 140,000,000
= 3,496,544,766 + 980,000,000
703,050,687
= 6.37 บาทต่อหุ้น
ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น

อานาจในการกาหนด
รายละเอียดอื่น ๆ

ให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุคคลที่ประธานกรรมการบริ หาร
หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนือ่ ง
กับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงอานาจในการ (1) กาหนดและแก้ ไขหลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความ
เหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ
จานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มูลค่าที่ตราไว้ การคานวณ
และวิธีการชาระดอกเบี ้ย ระยะเวลาในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรื อ
การกาหนดเหตุการณ์ที่บริ ษัทฯ ต้ องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไข
การปรับสิทธิ แปลงสภาพ (2) การแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ผู้จัดจาหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) ที่เกี่ยวข้ องกับการขออนุญาต ติดต่อให้ ข้อมูล และยื่นเอกสาร
หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขาย
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หุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้ าทา แก้ ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คา
ขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่ รวมถึงการติดต่อ การ
ยื่น การแก้ ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และการนาหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ และหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จากการแปลงสภาพของหุ้น กู้ แปลงสภาพฯ เข้ า เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ และ (4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรที่
เกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้น กู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้ การดาเนินการตามที่ระบุไว้
ข้ างต้ นและการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ ง
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของ
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่16 กรกฏาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 280,762,671 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 563,050,687 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียน จานวน 843,813,358 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 280,762,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวดังนี ้
1.

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 140,762,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3 (TLUXE-W3) ซึ่งออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจานวนไม่เกิน 140,762,671 หน่วย โดยไม่
คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ และมีราคาใช้ สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”)

2.

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในจานวนไม่เกิน 980,000
หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็ นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ซึง่ ออก
เสนอขาย และจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) โดยมีอตั ราการแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาทต่อหุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”)

ในการนี ้ รายละเอี ย ดของการออกและจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ และการออก เสน อขาย และจั ด สรรหุ้น กู้
แปลงสภาพฯ ที่เป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดงั นี ้
1.

รายละเอียดของการเสนอขาย
1.1

การออกและจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
บริ ษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 140,762,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) ในจานวนไม่เกิน 140,762,671 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม
ต่ อ 1 หน่ ว ยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ (กรณี มี เ ศษให้ ปั ด ทิ ง้ ) โดยมี ก าหนดอายุไ ม่เ กิ น 3 ปี นับ จากวัน ที่ อ อก
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีอตั ราการใช้ สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใช้ สิทธิ 2 บาทต่อ
หุ้น
ทัง้ นี ้ รายละเอีย ดของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ปรากฏตามสรุ ป สาระสาคัญ ของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่จะซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)
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นอกจากนี ้ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท อนุมัติ ให้ เ สนอต่อ ที่ ป ระชุมวิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุคคลที่
ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น
และเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงอานาจในการ (1) กาหนดและแก้ ไขหลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด เงื่ อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การออกและจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ซึ่ ง รวมถึ ง การก าหนดวั น ก าหนดรายชื่ อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้ าทา แก้ ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คา
ขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ ย วข้ องกั บ การออกและจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ซึ่ ง รวมถึ ง การติ ด ต่ อ การยื่ น การแก้ ไข
การเพิ่มเติม การลงนามในคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และ
เอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น
และสมควรที่เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้ การดาเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
และการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ ง
1.2

การออก เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
บริ ษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิ ตามหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในจานวนไม่เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด (Private Placement) ซึ่งจะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยมีกาหนดอายุไม่เกิน 3 ปี นบั
จากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีอตั ราการแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้
ปั ดทิ ้ง) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อ บุค คลในวงจากัด ลงวัน ที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม) (“ประกาศ ทจ.
72/2558”) โดยราคาตลาดดัง กล่า วค านวณจากราคาถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน า้ หนัก ของหุ้ นของบริ ษั ท ฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ป ระชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ แก่บุคคลในวงจากัด คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม
2561 ซึง่ เท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้
สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ให้ แก่บุคคลในวงจากัด
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)
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นอกจากนี ้ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท อนุมัติ ให้ เ สนอต่อ ที่ ป ระชุมวิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุคคลที่
ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น
และเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงอานาจในการ (1) กาหนดและแก้ ไขหลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึง่ รวมถึงข้ อกาหนด
และเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มูลค่าที่ตราไว้ การคานวณและวิธีการชาระดอกเบี ้ย ระยะเวลาในการใช้ สิทธิ แปลง
สภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรื อการกาหนดเหตุการณ์ที่บริ ษัทฯ ต้ องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ (2) การแต่งตังที
้ ่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้จัดจาหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) ที่เกี่ยวข้ องกับการขออนุญาต ติดต่อให้ ข้อมูล และยื่นเอกสาร
หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้ าทา แก้ ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คาขออนุญาต คาขอผ่ อน
ผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออก เสนอ
ขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคาขอ
อนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ และการนาหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เข้ า
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวข้ องกับ
การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้ การดาเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นและการออก เสนอ
ขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ ง
ในการนี ้ หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรื อบุคคลอื่นใดก็ตามใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่มีราคา
เสนอขายต่ า กว่ า ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้ นของบริ ษั ท ฯ ก่ อ นวั น ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในวันที่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว บริ ษัทฯ มีหน้ าที่
ห้ ามมิให้ บุคคลดังกล่าวที่ใช้ สิ ทธิ แปลงสภาพและได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดัง กล่า วทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับ แต่ วัน ที่ ห้ ุน สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ เริ่ ม ท าการซื อ้ ขายใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ (Silent Period) โดยภายหลัง จากวัน ที่ ห้ ุน สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ ดัง กล่า วเริ่ ม ท า
การซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลดังกล่าวที่ใช้ สิทธิแปลงสภาพและได้ รับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายดังกล่าวได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของ
จานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ามขาย ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารพิ จ ารณาค าขอให้ รั บหุ้น สามัญ หรื อ หุ้นบุริ ม สิท ธิ ใ นส่วนเพิ่ ม ทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ ราคาเสนอ
ขายดังกล่าวคานวณจากราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หารด้ วยอัตราแปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะ
ขึ ้นอยู่กบั การปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
ของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)
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2.

วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นและแผนการใช้ เงิน
2.1

การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้ น
(Right Offering)
บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมและเพิ่มความแข็งแกร่ งด้ านการเงิน
เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสารองไว้ ใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและให้ ผลตอบแทนเพิ่มเติม
แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงดาเนินการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

2.2

การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขาย
ดังกล่าวมาใช้ เข้ าทาธุรกรรมการร่ วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
ผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้ โครงการชื่ อ Riverside Tower ตัง้ อยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย
บริ ษัทฯ จะร่ วมลงทุนในโครงการ เป็ นเงินจานวนประมาณ 3,100 ล้ านเยน หรื อ 911.83 ล้ านบาท (อ้ างอิงจาก
อัตราแลกเปลีย่ นที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ซึง่
มีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริ ษัทฯ เรื่ อง การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน
ให้ แก่บริ ษัทย่อย, แจ้ งรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้
1/2561 และ/หรื อนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และ/หรื อ เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต

3.

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอื หุ้นจากการเสนอขายหุ้น

บริ ษัทฯ คาดว่าการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ และการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้ นกู้แปลงสภาพฯ จะมี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดังนี ้
3.1

กรณีท่ มี ีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้ จานวน
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ทังหมด
้
กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทังจ
้ านวน (ผู้ถือหุ้นเดิม
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังจ
้ านวน)
(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกาไร (Control Dilution)
=
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่รองรับครัง้ นี ้
กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์
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กรณีที่ 2 = 140,762,671 / (563,050,687 + 140,762,671) = 20%
(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทังกรณี
้
ที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบต่อการลดลงของราคา
ตลาดของหุ้น
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขายคานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ คือ ระหว่างวันที่ 8
พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึง่ เท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขายคานวณจาก
= ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้))
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่รองรับครัง้ นี ้)

= (6.21 x 563,050,687) + (2 x 140,762,671)
563,050,687 + 140,762,671
= 3,496,544,766 + 281,525,342
703,813,358
= 5.37 บาทต่อหุ้น
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
= (6.21 – 5.37) / 6.21
= 13.53%
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3.2

กรณี ท่ ี มี ก ารใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพของหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพฯ ทั ้ง จ านวนเป็ นหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของ
บริษัทฯ
(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกาไร (Control Dilution)
=
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่รองรับครัง้ นี ้
=
140,000,000
(563,050,687 + 140,000,000)
=

19.91%

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขายคานวณจากราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของ
บริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอ
วาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ แก่บุคคลในวงจากัด คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม
2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึง่ เท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้))
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นทีร่ องรับครัง้ นี ้)

= (6.21 x 563,050,687) + (7 x 140,000,000)
563,050,687 + 140,000,000
= 3,496,544,766 + 980,000,000
703,050,687
= 6.37 บาทต่อหุ้น
ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
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3.3

กรณีท่ ีมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ทัง้ จานวนควบคู่
กั บ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ ทั ้ง จ านวนเป็ นหุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ น ของ
บริษัทฯ
(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกาไร (Control Dilution)
=

จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่รองรับครัง้ นี ้
=
(140,762,671+140,000,000)
(563,050,687 + ((140,762,671+140,000,000))
= 33.27%
(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขายคานวณจากราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของ
บริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอ
วาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ แก่บุคคลในวงจากัด คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม
2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึง่ เท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี)้ )
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นทีร่ องรับครัง้ นี ้)

= (6.21 x 563,050,687) + (2 x 140,762,671) + (7 x 140,000,000)
563,050,687 + 140,762,671+140,000,000
= 3,496,544,766 + 281,525,342 + 980,000,000
843,813,358
= 5.64 บาทต่อหุ้น
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น

= (6.21 – 5.64) / 6.21
= 9.18%
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(3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
4.1

เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่งทังในเชิ
้
งโครงสร้ างทางการเงิน และ
สัดส่วนของหนีส้ ินต่อทุนของบริ ษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิ นในการดาเนิน
โครงการในอนาคต และเป็ นแหล่งเงินสารองไว้ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะเป็ นแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ในการเข้ าทา
ธุรกรรมการร่ วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทผสมผสาน (Mixed
Use) ภายใต้ โครงการชื่อ Riverside Tower ตังอยู
้ ่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริ ษัทฯ จะร่ วมลงทุนใน
โครงการ เป็ นเงิ นจานวนประมาณ 3,100 ล้ านเยน หรื อ 911.83 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

4.2

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) รวมถึ ง ได้ รับ เงิ น จากการเสนอขายดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 โดย
บริ ษัทฯ จะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้ ในการเข้ าทาธุรกรรมการร่ วมลงทุนกับ Rich Partners
Co., Ltd ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้ โครงการชื่อ Riverside Tower
ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึง่ บริ ษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็ นเงินจานวนประมาณ 3,100 ล้ าน
เยน หรื อ 911.83 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้ เงิน ความเพียงพอของแหล่ งเงินทุน
ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ตามที่กล่าวข้ างต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เงินที่ได้ รับจากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private
Placement) นัน้ ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การเข้ า ท าธุ ร กรรมการร่ ว มลงทุน กับ Rich Partners Co., Ltd บริ ษั ท ฯ จะ
พิจารณาขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยบริ ษัทฯ จะพิ จารณาเงื่อนไข การกู้ยืมเงิน
อย่างระมัดระวังโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ เพื่อให้ ไม่มีเงื่อนไขที่จะกระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหุ้นซึง่ รวมถึงข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
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4.4

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดต่ อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่งทังในเชิ
้
งโครงสร้ างทางการเงิน และ
สั ด ส่ ว นของหนี ส้ ิ น ต่ อ ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ในระยะยาว โดยจะช่ ว ยเพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น ทางการเงิ น ใน
การดาเนินโครงการในอนาคต และเป็ นแหล่งเงินสารองไว้ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งบริ ษัทฯ สามารถนามาใช้ เป็ นแหล่งเงินทุน
ของบริ ษั ท ฯ ในการเข้ าท าธุ ร กรรมการร่ วมลงทุน กับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริ ม ทรั พย์
ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้ โครงการชื่อ Riverside Tower ตังอยู
้ ่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
ซึ่งบริ ษัทฯ จะร่ วมลงทุนในโครงการ เป็ นเงินจานวนประมาณ 3,100 ล้ านเยน หรื อ 911.83 ล้ านบาท (อ้ างอิง
จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
และเป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งจะมิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
จะไม่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ โดยมีราคาแปลงสภาพที่ 7 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาแปลง
สภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับ การใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่ไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 จึงเห็นว่าเป็ นราคาที่มีความเหมาะสม
5

คารับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้แล้ ว หากในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความความเสียหายแก่บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบตั ิหน้ าที่นนั ้ เป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไป
โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิฟอ้ งเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ
(พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ )
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท

ลายมือชื่อ
(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสขุ )
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 9/2561 เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 280,762,671 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 563,050,687 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 843,813,358 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 280,762,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
มูลค่ าที่ตราไว้
รวม
(ล้
า
นบาท)
(บาทต่ อหุ้น)
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
หุ้นสามัญ
280,762,671
1
280.76
การใช้ เงินทุน
หุ้นบุริมสิทธิ
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
หุ้นสามัญ
(General Mandate)
หุ้นบุริมสิทธิ
กรณีการเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน ให้ กรอกข้ อมูลในลาดับถัดไปทุกข้ อ ยกเว้ นข้ อ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้ กรอกข้ อมูลในลาดับถัดไปเฉพาะข้ อ 2.2 ข้ อ 3 และข้ อ 4
การเพิ่มทุน

2.

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1
จัดสรรให้ แก่

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จานวนหุ้น

เพื่อรองรับการใช้
140,762,671 หุ้น
สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิม่
ทุนของบริษัทฯ ที่
ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือ

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

อัตราการจัดสรร
4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1
หน่วยใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ (กรณีมีเศษให้
ปั ดทิ ้ง)
อัตราการใช้ สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1
หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

ราคาเสนอ
ขาย
ออกและ
จัดสรรโดยไม่
คิดมูลค่า
ราคาการใช้
สิทธิ
2 บาทต่อหุ้น

วัน เวลา จอง
ซือ้ และชาระ
เงินค่ าหุ้น
ประธาน
กรรมการบริ หาร
หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
หรื อ บุคคลที่
ประธาน
กรรมการบริ หาร
หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

หมายเหตุ

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อที่ 1
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จัดสรรให้ แก่

หุ้น (Right
Offering)
เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ ซึง่ ออกและ
เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด
(Private
Placement)

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

140,000,000

หุ้นกู้แปลงสภาพ 1
หน่วยมีสทิ ธิซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ 142
หุ้น (กรณีมีเศษให้ ปัด
ทิ ้ง)

ราคาเสนอ
ขาย
1,000 บาท
ต่อหน่วย
ราคาแปลง
สภาพ
7 บาทต่อหุ้น

วัน เวลา จอง
ซือ้ และชาระ
เงินค่ าหุ้น
มอบหมาย เป็ น
ผู้กาหนด
ประธาน
กรรมการบริ หาร
หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
หรื อ บุคคลที่
ประธาน
กรรมการบริ หาร
หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
มอบหมาย เป็ น
ผู้กาหนด

หมายเหตุ

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อที่ 2

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2561 ได้ มีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนี ้
1.

อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจานวนไม่เกิน 140,762,671 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง) โดยมีกาหนดอายุไม่เกิน 3 ปี นบั จากวันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ฯ มี อั ต ราการใช้ สิ ท ธิ 1 หน่ ว ยต่ อ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น 1 หุ้ น และมี ร าคาการใช้ สิ ท ธิ 2 บาทต่ อ หุ้ น โดย
บริ ษัทฯ จะเพิ่มทุน จานวน 140,762,671 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 140,762,671 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทั ง้ นี ้ รายละเอี ย ดของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ปรากฏตามสรุ ป สาระส าคั ญ ของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (TLUXE-W3 (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)
นอกจากนี ้ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัท อนุมัติ ให้ เสนอต่อ ที่ ป ระชุมวิ สามัญผู้ ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่ อ พิ จ ารณา
อนุมตั ิการมอบอานาจให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุคคลที่ประธานกรรมการบริ หาร
หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงอานาจในการ (1) กาหนดและแก้ ไข
หลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง
การกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้ าทา แก้ ไข เพิ่มเติม ลง
นามในสัญญา คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึง่ รวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ ไข การเพิ่มเติ ม การลงนาม
ในคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงาน
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คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรั พย์ ฯ”) หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกั บการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และการนา
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
เพื่อให้ การดาเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นและการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ ง
2.

อนุ มัติ ใ ห้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารออก เสนอขาย และจั ด สรร
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”) ในจานวนไม่เกิน
980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็ นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ให้ แก่
บุค คลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยมี ก าหนดอายุไม่เ กิ น 3 ปี นับ จากวัน ที่ อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพฯ มี อัต รา
การแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาทต่อหุ้น โดย
บริ ษัทฯ จะเพิ่มทุน จานวน 140,000,000 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 140,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิ แปลง
สภาพเป็ นหุ้นสามัญของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)
นอกจากนี ้ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัท อนุมัติ ให้ เสนอต่อ ที่ ป ระชุมวิ สามัญผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่ อ พิ จ ารณา
อนุมตั ิการมอบอานาจให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุคคลที่ประธานกรรมการบริ หาร
หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย
และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงอานาจในการ (1) กาหนด
และแก้ ไขหลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึง่ รวมถึงข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จานวน
หุ้น สามัญ เพื่ อรองรั บ การแปลงสภาพของหุ้น กู้แ ปลงสภาพฯ มูลค่า ที่ ต ราไว้ การค านวณและวิธี การชาระดอกเบีย้
ระยะเวลาในการใช้ สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรื อการกาหนดเหตุการณ์ที่บริ ษัทฯ ต้ องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ (2) การแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้จัดจาหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) ที่เกี่ยวข้ องกับการขออนุญาต ติดต่อให้ ข้อมูล และยื่ นเอกสาร
หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณี อื่นใดที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ
ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้ าทา แก้ ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน
การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน
การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และการนาหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุน จากการแปลงสภาพของหุ้น กู้แ ปลงสภาพฯ เข้ า เป็ น หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และ ( 4)
ด าเนิ น การอื่ น ใดอัน จ าเป็ น และสมควรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออก เสนอขายและจัด สรรหุ้น กู้ แปลงสภาพฯ เพื่ อ ให้
การดาเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นและการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ ง
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2.1.1

การดาเนินการของบริษัทกรณีมีเศษของหุ้น

ในกรณี ที่ มี เ ศษของหุ้ นที่ เ กิ ด จากการจั ด สรรหุ้ นเพิ่ ม ทุ น ซึ่ ง ออกเพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ทธิ ต ามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ และเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ ้ง
2.2

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้ สทิ ธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ประชาชน

ประเภท
หลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จานวนหุ้น

ร้ อยละต่ อ

หมายเหตุ

-

ทุนชาระแล้ ว1/
-

-

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
1/ ร้ อยละต่อทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนมีมติให้ มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
3.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สานักงานบริ ษัท ไทย
ลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตาบลหนองชุมพล อาเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี
โดย

ก าหนดวั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ นเพื่ อ สิ ท ธิ ในการเข้ าร่ วมประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นตั ง้ แต่ วั น ที่
................................. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ

กาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 14
มิถนุ ายน 2561
4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
1.
2.
3.

การขออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ และ การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
สานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
บริ ษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท
ฯ และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
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4.

5.

บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จาก
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพฯ เป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
5.1 การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right
Offering)
บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมและเพิ่มความแข็งแกร่ งด้ านการเงิน เพื่อให้
บริ ษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสารองไว้ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
รองรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จ ะเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและให้ ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จึงดาเนินการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
5.2 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขาย
ดัง กล่า วมาใช้ เ ข้ า ท าธุ ร กรรมการร่ ว มลงทุน กับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภท
ผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้ โครงการชื่อ Riverside Tower ตังอยู
้ ่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยบริ ษัทฯ
จะร่ ว มลงทุน ในโครงการ เป็ น เงิ น จ านวนประมาณ 3,100 ล้ า นเยน หรื อ 911.83 ล้ า นบาท (อ้ า งอิ ง จากอัตรา
แลกเปลี่ ย นที่ 29.4140 บาทต่ อ 100 เยน จากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ณ วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2561) ซึง่ มี
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริ ษัทฯ เรื่ อง การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่
บริ ษัทย่อย, แจ้ งรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ 1/2561 และ/
หรื อนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และ/หรื อ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต

6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ

การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่ งทังในเชิ
้
งโครงสร้ างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี ้สินต่อทุน
ของบริ ษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ ทางการเงินในการดาเนินโครงการในอนาคต และเป็ นแหล่งเงินสารองไว้ ใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยการออกหุ้น สามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ บริ ษัทฯ จะสามารถนามาใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ใน
การเข้ าทาธุรกรรมการร่วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้
โครงการชื่อ Riverside Tower ตังอยู
้ ่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริ ษัทฯ จะร่ วมลงทุนในโครงการ เป็ นเงินจานวนประมาณ
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3,100 ล้ านเยน หรื อ 911.83 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหัก
ภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล ขาดทุนสะสม เงิ นสารองตามกฎหมาย และเงิ นสารองต่าง ๆ ทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯ อาจกาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นใน
การใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้ องในการบริ หารงานของ
บริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ มติของคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงิ นปั นผลจะต้ องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลได้ และจะดาเนินการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

7.2

ผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่มตัง้ แต่ งวด
ภายหลังจากที่บคุ คลที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
เป็ นที่ เ รี ยบร้ อยแล้ ว บุ ค คลดั ง กล่ า วจะมี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิ น ปั นผลเมื่ อ บริ ษั ทฯ มี ก ารประกาศจ่ า ย
เงินปั นผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
-ไม่มี-

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1.

ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2561

30 พฤษภาคม 2561

2.

กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2561 (Record Date)

14 มิถนุ ายน 2561

3.

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

16 กรกฏาคม 2561

4.

จดทะเบียนมติลดและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติ

5.

กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุคคลที่ประธาน
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ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี
กรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารมอบหมาย เป็ นผู้กาหนด

6.

ส่งหนังสือแจ้ งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และหนังสือแจ้ งสิทธิใน
การได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรายและส่งสาเนา
ให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารมอบหมาย เป็ นผู้กาหนด แต่ต้อง
ก่อนวันจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

7.

จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธาน
การถือหุ้น (Right Offering)
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารมอบหมาย เป็ นผู้กาหนด แต่ต้อง
ภ า ย ใ น 1 ปี นั บ แ ต่ วั น ที่ ที่ ป ร ะ ชุ ม
ผู้ถือหุ้นมีมติ

8.

เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private
Placement)

ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารมอบหมาย เป็ นผู้กาหนด แต่ต้อง
ภายหลังจากได้ รั บอนุ มัติ ก ารออกและ
เ สนอ ข า ย หุ้ นกู้ แ ปลง สภา พฯ แ ละ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับ
ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ แ ป ล ง ส ภ า พ ข อ ง หุ้ น กู้
แปลงสภาพฯ ให้ แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด
(Private Placement) จากส านั ก งาน
ก.ล.ต.

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
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(กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษัทพร้ อมประทับตราของ
บริ ษัท)

ลายมือชื่อ
(พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ )
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท

ลายมือชื่อ
(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสขุ )
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
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