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TLUXE/CS/SET/2561-006   
   วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

 
เร่ือง การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ย, แจ้งรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และ 

การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออก
ใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั การออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นกู้  และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชมุของ
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (เพิ่มเติม) 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 
2. สารสนเทศการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
3. สารสนเทศการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
4. สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

(มหาชน) ครัง้ที่ 3(TLUXE-W3) 
5. สรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหมแ่ละให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ 

เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
6. สารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั

เพิ่มทนุ และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) 

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

1. มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการปรับโครงสร้างกิจการ 
โดยการโอนกิจการบางสว่น (Partial Business Transfer: PBT) ซึง่ได้แก่ กิจการผลติอาหารสตัว์น า้ ได้แก่ สายการผลติ
อาหารกุ้ ง และอาหารปลา และการผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง (FOOD) ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดที่เก่ียวข้อง และที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจดงักลา่ว สญัญา ใบอนญุาตและบตัรสง่เสริมการลงทนุที่เก่ียวข้อง รวมถึงบคุลากร  ที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจดงักลา่วทัง้หมด ให้แก่บริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อรับโอนกิจการดงักลา่ว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทฯ จะถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ในบริษัทยอ่ย  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวล กฎหมาย 
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่  516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนด 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้น  
รัษฎากร รวมทัง้ประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 

โดยมลูค่าการโอนกิจการดงักลา่วจะเท่ากบัราคาตามมลูคา่บญัชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง มลูค่า
ทางบญัชี (Adjusted Book Value) หรือราคายตุิธรรมของกิจการท่ีโอน (Fair Value) แล้วแตป่ระเภท ของทรัพย์สนิและ
หนีส้ินของกิจการที่โอน ณ วนัโอนกิจการ อย่างไรก็ตาม มลูค่าของกิจการที่โอนนัน้ จะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท าการโอน
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กิจการดังกล่าว ทัง้นี ้ภายหลังการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็น  บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

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

การโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทย่อยดงักลา่วเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไมม่ีผลกระทบ 
ที่มีนยัส าคญัต่อทรัพย์สินรวมของกลุม่บริษัทแต่อย่างใดจึงไม่เข้าข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการ ที่มี
นยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ลงวนัที่  31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ  
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ. ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเร่ือง 
การได้มาหรือจ าหน่ายไป”) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วน ที่
ส าคญัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขอ
อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯและจะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนี ้เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุม  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น ให้แก่ 
บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวนัโอนกิจการ การก าหนด 
หรือเปลี่ยนแปลงราคาซือ้ขายกิจการบางสว่น การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้
สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอน 
กิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องของกรมสรรพากร  

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการด าเนินการ 
ปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคลอ่งตวั  

3) จดัท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสญัญาโอนกิจการบางสว่น และ/หรือ สญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการ 
ปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เ ก่ียวข้องกับ 
การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทัง้การติดต่อ จัดท าค าขอ หรือเอกสารใด ๆ และ 
การยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และ 

4) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น หรือเก่ียวเนื่องกบัการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการส าเร็จ 
ลลุว่ง 
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2. มีมติอนุมัติให้จัดตัง้บริษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยที่จัดตัง้ใหม่ ใน  
สดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด และให้บริษัทยอ่ยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 1,000,000 บาท 

3. มีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ของ
บริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จัดตัง้ขึน้ เพื่อรับโอน
กิจการบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 7 ที่ก าหนดไว้ในประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนั ของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้น
รัษฎากร ลงวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งระบวุ่า ผู้สอบบญัชีของบริษัท ผู้ โอนกิจการ และ บริษัทผู้ รับโอนกิจการ
ต้องมีคุณสมบตัิตามมาตรา 3 สตัต แห่งประมวล รัษฎากร เป็นผู้ รับรองบญัชีในรอบระยะ เวลาที่มีการโอนกิจการ
บางสว่นให้แก่กนั และเป็นผู้ รับรองผลการประกอบกิจการ และการเป็น บริษัทในเครือ เดียวกนั 

 
4. มีอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ การแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ 

ของบริษัทฯ และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวตัถปุระสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการ แก้ไข
เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 61 ข้อ โดยให้เพิ่มข้อความดงันี ้
 
(61) ประกอบกิจการค้าอสงัหาริมทรัพย์ พฒันาปรับปรุง ให้เช่า ให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือให้เช่าสถานที่  เพื่อ

ประกอบกิจการจ าหน่ายหรือผลิตสินค้า หรือเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงมหรสพ โรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์วิจัย ศูนย์การศึกษา หอประชุม ห้องประชุม 
ส านักงาน หรือที่ทาการสถานพยาบาล ธนาคาร สถานที่จอดรถยนต์ หรือเพื่อเป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่น 
รวมทัง้การจัดการโดยประการอื่น และการให้บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอันเก่ียวกับ  หรือต่อเนื่องกับ 
กิจการดงักลา่ว เช่น ระบบไฟฟา้ ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และสาธารณปูโภคอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงันี ้
เดิม   ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 60 ข้อ 
แก้ไขเป็น  ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 61 ข้อ 
 
โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ 
บริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลงถ้อยค า ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ใน  
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์กบักระทรวงพาณิชย์ 

5. อนุมตัิให้บริษัทฯ จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่งตัง้อยู่ ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกนัที่ โออาซาทซึรูมิ เบบป ุจงัหวดัโออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่ น และเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมจ านวน 15 
โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดยมีราคาซือ้ขายประมาณ 320 ล้านเยนตอ่ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท 
คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่ 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 28.6602 บาท
ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) ให้แก่ Relocation Group ซึ่งเป็นบริษัทจดัตัง้
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ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น (“ผู้ซือ้”) โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบ 
การจ าหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหรือโดยการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการ
โรงไฟฟา้ ในราคาซือ้ขายสดุท้ายที่บริษัทฯ และผู้ซือ้จะตกลงร่วมกนั ตามที่จะก าหนดในสญัญาซือ้ขายโครงการโรงไฟฟ้า 
(“สัญญาซือ้ขาย”) ซึ่งบริษัทฯ และผู้ ซือ้ อยู่ในระหว่างเจรจา และจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป(“ธุรกรรม 

การจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า”) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบ การจ าหน่ายโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

ธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป ซึ่งเมื่อค านวณมลูคา่ของรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนเทียบกบัมลูค่ารวมของสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย พบว่ามีมลูค่าของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 36.01 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 
15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟ้าจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตาม ประกาศ
เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใด ที่เกิดขึน้ในหกเดือน ก่อนวนัที่มี
การตกลงเข้าท าธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ที่จะต้องน ามารวมค านวณมลูคา่รายการ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย 
ตามบญัชี (1) ท้ายประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป รวมถึงจะต้องจดัสง่หนงัสือ แจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่
วนัที่เปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7และ 8 ท้ายประกาศ
เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป ทัง้นี ้รายละเอียดของธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟ้า ปรากฏตาม สารสนเทศการ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

6. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จ ากัด หรือ Rich Partners Co., Ltd (“ริช  
พาร์ทเนอร์ส”) ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการช่ือ อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ 
Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดงักลา่ว พฒันา ภายใต้
บริษัทเจ้าของโครงการช่ือบริษัท ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ จ ากัด หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน 
ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์”) ซึ่งเป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะร่วมลงทนุ
ในโครงการ เป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาท
ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) และบริษัทฯ จะมีสิทธิในการจ าหน่าย และ
ได้รับผลตอบแทนทัง้หมดจากการจ าหน่ายห้องชุดพกัอาศยัของโครงการริเวอร์โซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คดัเลือกและตกลงกบั 
ผู้ ร่วมทนุ ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่รวมประมาณไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ที่ในสว่นพกัอาศยั ทัง้หมดในโครงการริเวอร์ไซด์ โดย
บริษัทฯ จะได้การรับประกันผลตอบแทนการร่วมลงทุนขัน้ต ่าในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีของจ านวนเงินลงทุนของบริษัทฯ 
ทัง้หมด ตามที่จะก าหนดในสญัญาร่วมลงทุน หรือ Joint Investment Agreement (“สัญญาร่วมลงทุนฯ”) ซึ่งบริษัทฯ 
และ ริช พาร์ทเนอร์ส อยู่ในระหว่างเจรจา และจะลงนามในสญัญาดงักล่าวต่อไป (“ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ 
ริเวอร์ไซด์”) 

ธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ซึง่เมื่อค านวณมลูคา่ของรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเทียบกบัสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
พบว่ามีมลูค่าของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 23.87 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม
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ของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และเมื่อนบัรวม รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผา่นมา มีมลูคา่ของรายการสงูสดุรวมเทา่กบัร้อยละ 47.23 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 15 หรือสงูกวา่ แต่
ต ่ากว่าร้อยละ 50 ธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์จึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไป 

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

7. อนมุตัิมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการเจรจา พิจารณาก าหนดรายละเอียด แก้ไข เปลีย่นแปลง และลงนาม
ในสัญญาร่วมลงทุนฯ สัญญาซื อ้ขาย รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เ ก่ียวข้องกับธุรกรรม  
การลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ และธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า การเข้าท าธุรกรรมสินเช่ือในวงเงิน  ไม่เกิน
กวา่มลูคา่ของธุรกรรมการลงทนุ และด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็น และเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่วแทนบริษัทฯ 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ย 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน 
ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่จดัตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางสว่น 

วาระท่ี 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

9. มีมติอนมุตัิก าหนดให้วนัที่ 14 มิถนุายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date)  

 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
9/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ได้มีมติที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือ
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หุ้ น (Right Offering) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจ านวนไม่เกิน 140,762,671 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยมีก าหนดอายไุมเ่กิน 3 ปีนบั
จากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้ น และมีราคา 
การใช้สทิธิ 2 บาทตอ่หุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 140,762,671 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

ทัง้นี  ้รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) 

ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา 
อนุมัติการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงอ านาจ
ในการ (1) ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (2) 
เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู 
รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่รวมถึง
การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมูล 
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด าเนินการอื่นใด
อนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้
ข้างต้นและการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรร 
หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหมแ่ละให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”) ในจ านวนไม่
เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 
บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมีก าหนดอายไุมเ่กิน 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
มีอตัราการแปลงสภาพ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาท
ตอ่หุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 140,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 

ทัง้นี ้รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
(สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 
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ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา 
อนุมัติการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพยีง
อ านาจในการ (1) ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออก 
เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึง่รวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
วนัที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มลูค่าที่ตราไว้ การ
ค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ หรือการ
ก าหนดเหตกุารณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ และเง่ือนไขการปรับสทิธิแปลงสภาพ 
(2) การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาและบคุคลตา่ง ๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) ที่เก่ียวข้องกบั
การขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลกัฐานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลง
นามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่รวมถึงการติดตอ่ การยื่น การแก้ไข การ
เพิ่มเติม การลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสาร
ต่าง ๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย
และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ และการน าหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ี
เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นและการออก 
เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

3. อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 5,400,833 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 568,451,520 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญั จ านวน 5,400,833 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

4. อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

“ข้อ 4. ทนุของบริษัท 563,050,687 บาท  (ห้าร้อยหกสบิสามห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดบาท) 
แบง่ออกเป็น  563,050,687 หุ้น   (ห้าร้อยหกสบิสามห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
แบง่ออกเป็น  
หุ้นสามญั  563,050,687 หุ้น   (ห้าร้อยหกสบิสามห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น)  

หุ้นบริุมสทิธิ              - หุ้น  (-)” 

5. อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 280,762,671 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน  
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843,813,358 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 280,762,671 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่ง
มีรายละเอียดดงันี ้

5.1 เพิ่มทนุ จ านวน 140,762,671 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 140,762,671 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

5.2 เพิ่มทนุ จ านวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 140,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้ นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้ นกู้  
แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 

6. อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

“ข้อ 4. ทนุของบริษัท 843,813,358 บาท     (แปดร้อยสีส่บิสามล้านแปดแสนหนึง่หมื่นสามพนัสามร้อยห้าสบิแปดบาท) 
แบง่ออกเป็น  843,813,358 หุ้น        (แปดร้อยสีส่บิสามล้านแปดแสนหนึง่หมื่นสามพนัสามร้อยห้าสบิแปดหุ้น) 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
แบง่ออกเป็น  
หุ้นสามญั  843,813,358 หุ้น        (แปดร้อยสีส่บิสามล้านแปดแสนหนึง่หมื่นสามพนัสามร้อยห้าสบิแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ              - หุ้น  (-)” 

7. อนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน
ไมเ่กิน 280,762,671 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

7.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 140,762,671 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งมีรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 
(TLUXE-W3) (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ 
สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่มีรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญั
ของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 

8. เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ได้มี
มติอนุมัติ เ ร่ืองต่าง ๆ เพิ่มเติมตามที่กล่าวมาข้างต้นของหนังสือฉบับนี  ้ ซึ่งจ า เป็นต้องเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  9/2561 จึงอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวาระ 
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การประชุมของที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติก าหนดให้จดัขึน้ในวนัท่ี 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ส านกังานบริษัท ไทยลกัซ์ 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดั
เพชรบุรี และได้มีมติก าหนดให้วนัที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) โดยให้ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 มีวาระการประชมุใหม่
ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ย 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดยีวกนั 
ระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยที่จดัตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางสว่น 

วาระท่ี 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 
3(TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) และเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามญัของบริษัทซึง่ออก เสนอขาย และจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

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

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

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

 
การโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ยดงักลา่วเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบที่มี 

นยัส าคญัต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดงักล่าวไม่ถือเป็นการจ าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มา  หรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ ของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือ จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัท่ี 
29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็น รายการที่ต้องปฏิบัติ ตามเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียน ในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี การโอนกิจการ
บางสว่นดงักลา่ว ถือเป็นการโอนธุรกิจบางสว่น ที่ส าคญัของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของเสยีงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 มูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี 
(Adjusted Book Value) หรือราคายตุิธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน และหนีส้ินของกิจการที่โอน 
ณ วนัโอนกิจการเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT ซึ่งมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ทรัพย์สินทัง้หมด ของกิจการที่จะโอน หกัด้วยหนีส้ิน

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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ทัง้หมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะโอนทัง้หมดคาดวา่น่าจะมีมลูค่าประมาณ 583.64 ล้านบาท เทียบเคียงจาก งบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มลูค่าการโอนกิจการที่แท้จริง จะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท าการโอนกิจการ
ดงักลา่ว) ในการนี ้เพื่อให้การโอนกิจการบางสว่นเป็นไปตาม ประกาศ หลกัเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะต้องมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
มากกวา่ทรัพย์สนิและหนีส้นิท่ีจะรับโอนมาจากบริษัท ณ วนัโอน กิจการ ดงันัน้ บริษัทยอ่ยจะเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ PBT โดยบริษัทฯ จะจองซือ้หุ้นสามญั เพิ่มทนุดงักลา่วทัง้จ านวน  
 
 ประมาณการคา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวกบัการโอนกิจการดงักลา่วข้างต้น ได้แก่ คา่ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร คา่ธรรมเนียม 
การจดทะเบียนตา่ง ๆ กบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ที่เก่ียวข้องกบัการ ด าเนินการ โอนกิจการบางสว่น เป็น
ต้น เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท 
 

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

 
2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 
 

โครงสร้างปัจจบุนั ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 (ก่อนการปรับโครงสร้าง) 
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โครงสร้างภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการ 
 
 

 
 
 

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

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

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

วัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจผลติอาหารสตัว์น า้ และอาหารสตัว์เลีย้ง 
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4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ 
 
การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นีเ้พื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุม่บริษัท 
โดยมีหลกัการและเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 
4.1 เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ ร่วมทนุหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 
การปรับโครงสร้างกิจการจะท าให้บริษัทฯ มีความคล่องตวัและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึน้ในการลงทุนด าเนินธุรกิจใหม่ซึ่ง 

สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์หลกัของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ ร่วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะ เป็น
บคุคล นิติบคุคล หรือสถาบนัการเงิน ที่มีความสนใจหรือความช านาญเฉพาะในธุรกิจนัน้ ๆ โดยที่ไม่ ต้องร่วมลงทนุ หรือ รับความ
เสี่ยงในธุรกิจอื่นๆ ของกลุม่บริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทนุ รวมถึงความสามารถ ในการแข่งขนั ของบริษัทและ
เพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 
4.2 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม 
การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัท ให้มี  

ความยืดหยุน่สามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็นการแบง่แยกความเสีย่งในการประกอบธุรกิจออก จาก
กนั สง่ผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคลอ่งตวัมากยิ่งขึน้ 
 
5. ขัน้ตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ สรุปได้ดงันี ้
 

5.1 บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2561 ในวันที่  16 กรกฎาคม 2561 เพื่ออนุมัติแผนการปรับ 
โครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ การด าเนินการอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างกิจการ 
 

5.2 ภายหลงัได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดตัง้บริษัทย่อยขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน ตาม 
รายละเอียดข้างต้น 
 

5.3 ในวนัรับโอนกิจการบางสว่น บริษัทฯ จะด าเนินการโอนกิจการของบริษัทฯ ในสว่นของธุรกิจผลติอาหารสตัว์น า้ และ
อาหารสตัว์เลีย้ง ซึ่งรวมถึง สญัญา ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมด ที่เก่ียวข้อง และที่ใช้ในการประกอบ ธุรกิจดงักลา่ว 
ใบอนญุาตและบตัรสง่เสริมการลงทนุ และบคุลากร ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจดงักลา่วทัง้หมด ในราคาตามมลูค่าบญัชี 
(Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของ
ทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนีส้ิน ตามที่ได้หารือกบั หน่วยงานทางการที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้เป็นไปตาม หลกัเกณฑ์ PBT ซึ่งคาดว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ทรัพย์สินทัง้หมดของกิจการที่จะโอนหกัด้วย
หนีส้นิ ทัง้หมดของกิจการท่ีจะโอน) ที่จะท าการโอนจะมีมลูคา่ ประมาณ 583.64 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดง 
ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการที่แท้จริงจะขึน้อยู่กับ
ช่วงเวลาที่ท าการโอนกิจการดงักลา่ว) และจะด าเนินการ เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทยอ่ยให้ไมน้่อยกวา่ทรัพย์สนิสทุธิ
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ที่จะรับโอน ในวนัที่รับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้เป็น ไปตามหลกัเกณฑ์ PBT ทัง้นี ้บริษัทอาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่
เก่ียวกบัการโอนทรัพย์สนิที่เก่ียวข้องกบักิจการท่ีโอน เพิ่มเติมภายใต้หลกัเกณฑ์ PBT 

 
 ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเร่ิมและด าเนินการเสร็จสิน้ 
ภายในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 
 

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

1) ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น ให้แก่ บริษัทยอ่ย
ได้ทกุประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวนัโอนกิจการ การก าหนด หรือเปลี่ยนแปลง
ราคาซือ้ขายกิจการบางส่วน การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยให้สอด คล้องกับมูลค่า
กิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอน กิจการ บางสว่น ให้แก่กนัของ
บริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆที่เก่ียวข้อง ของกรมสรรพากร  
 

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกบัการด าเนินการ ปรับโครงสร้าง กิจการ
ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคลอ่งตวั  
 

3) จดัท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสญัญาโอนกิจการบางสว่น และ/หรือ สญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ ด าเนินการ  ปรับ
โครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง กบัการปรับ โครงสร้าง
กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทัง้การติดต่อ จัดท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือ
เอกสารดงักลา่วตอ่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น หรือ เก่ียวเนื่องกบัการปรับ โครงสร้างกิจการ 
เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการส าเร็จลลุว่ง 

 
 

6. การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงาน 
 

 การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นีจ้ะมีการโอนย้ายทรัพย์สินและหนีส้ินที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจผลิตอาหารสตัว์น า้และอาหาร
สตัว์เลีย้งทัง้หมด ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและพนกังานจากสายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมายงับริษัทย่อย ดงันัน้ ผู้บริหารหลกั ของบริษัท
ยอ่ย จะยงัคงเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชดุเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดงักลา่วในบริษัทฯ 
 

โดยบริษัทฯ จะยงัคงก ากบัดแูลและก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยอีกชัน้หนึง่ ผา่นคณะกรรมการบริษัท 
ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นคณะกรรมการในบริษัทยอ่ย โดยบคุคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย นัน้จะต้องเป็นบคุคลซึง่ที่ 
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบและจะมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับการ
แตง่ตัง้ให้เข้าบริหารจดัการบริษัทยอ่ยไว้อยา่งชดัเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถก ากบัดูแลการด าเนินกิจการ ของบริษัทยอ่ยได้ อยา่ง



 
 

Page 16 of 63 

 

เต็มที่ 
 
7. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินง านของบริษัทและบริษัทย่อยที่

จัดตัง้ขึน้ใหม่ 
 

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

 
 

8. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 
 

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

 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสตัว์น า้ และอาหารสตัว์เลีย้ง ให้แก่
บริษัทย่อยในครัง้นี ้เป็นไปเพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชดัเจน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยง ในแต่ละธุรกิจ  มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อสร้างธุรกิจที่ยัง่ยืนและเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง เพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินกิจการ และการบริหาร งาน 
รวมทัง้เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดงักล่าว จึงมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการ บางส่วน
ดงักลา่ว 
 
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 
 

 - ไมม่ี – 
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สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ของ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่งตัง้อยู่
ในบริเวณที่ใกล้เคียงกนัท่ี โออาซาทซรูึมิ เบบป ุจงัหวดัโออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่ น และเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมจ านวน 15 
โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดยมีราคาซือ้ขายประมาณ 320 ล้านเยนตอ่ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท คิดเป็น
มลูคา่รวมทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่ 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 28.6602 บาทตอ่ 100 เยน จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) ให้แก่ Relocation Group ซึ่งเป็นบริษัทจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศญ่ีปุ่ น (“ผู้ซือ้”) โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจ าหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ซึง่เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟา้หรือโดยการจ าหนา่ยทรัพย์สนิของโครงการโรงไฟฟา้ ในราคาซือ้ขายสดุท้ายที่บริษัทฯ และผู้ซือ้จะ
ตกลงร่วมกนัตามที่จะก าหนดในสญัญาซือ้ขายโครงการโรงไฟฟา้ (“สัญญาซือ้ขาย”) ซึง่บริษัทฯ และผู้ซือ้อยูใ่นระหวา่งเจรจาและ
จะลงนามในสญัญาดงักลา่วตอ่ไป (“ธุรกรรมการจ าหน่าย โครงการ โรงไฟฟ้า”) โดยบริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบการจ าหน่าย
โดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้รายละเอียดของสินทรัพย์ซึง่จะจ าหน่ายภายใต้ธุรกรรมการจ าหน่าย โครงการโรงไฟฟ้า ปรากฏตามข้อ 3 ลกัษณะ 
โดยทัว่ไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการของสารสนเทศฉบบันี ้

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

ทัง้นี ้การเข้าท าธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ดงักลา่วข้างต้นมีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี  ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ภายหลงัจากได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการของ  
บริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 และตอ่เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ  ตามที่จะระบ ุไว้ในสญัญา ซือ้ขายส าเร็จ
ครบถ้วน 

ทัง้นี ้ณ วนัที่เปิดเผยสารสนเทศฉบบันี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจดัท าสญัญาซือ้ขาย ซึ่งคาดวา่จะสามารถลงนาม 
ในสญัญาดงักลา่วได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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ทัง้นี ้รายละเอียดของเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ส าคญัตามสญัญาซือ้ขาย ปรากฏตามข้อ 3 (ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
ประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบบันี ้

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ขาย :  บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

ผู้ซือ้ :  Relocation Group หรือบริษัทย่อยของ  Relocation Group หรือ
กองทนุซึง่จดัตัง้โดย Relocation Group 

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทจดทะเบียน 

 

:  จากการตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนของ Relocation Group 
นางอาคิโกะ ฟูกูโอกะ เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน Relocation Group 
และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามเพียงคนเดียวของ Relocation 
Group โดยมีกรรมการบริหารอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายยูกะ ฟูกูโอกะ 
และนายโนโบรุ ฮิราอิ ซึ่งบคุคลดงักลา่วทัง้หมดมิได้มีความสมัพนัธ์
ใด ๆ กบับริษัทฯ หรือ (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (2) ผู้มี
อ านาจควบคมุ (3) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ (4) บริษัทอื่น
ที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ ถือหุ้น รายใหญ่หรือเป็นผู้มี
อ านาจควบคุม ดังนัน้ ผู้ ซือ้จึงมิได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ
บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจ าหน่ายโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ตัง้อยูใ่น
บริเวณที่ใกล้เคียงกนัท่ี โออาซาทซรูึมิ เบบป ุจงัหวดัโออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่ น รวมจ านวน 15 โครงการ ซึง่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วและมีขนาดก าลงัการผลติ 125 กิโลวตัต์ ตอ่ 1 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลติ รวม 1,875 กิโลวตัต์ โดยมีราคาซือ้ขายประมาณ 
320 ล้านเยนต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่ต ่ากว่า 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69  
ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) 
โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจ าหน่ายหุ้นในบริษัท ย่อยของบริษัทฯซึง่เป็นเจ้าของโครงการ
โรงไฟฟ้าหรือโดยการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าในราคาซือ้ขายสดุท้ายที่บริษัทฯ และผู้ซือ้จะตกลงร่วมกนัตามที่จะ
ก าหนดในสญัญาซือ้ขายซึง่บริษัทฯ และผู้ซือ้อยูใ่นระหวา่งเจรจาและจะลงนามในสญัญา ดงักลา่วตอ่ไป 

ณ วนัที่เปิดเผยสารสนเทศฉบบันี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจดัท าสญัญาซือ้ขาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามใน
สญัญาดังกล่าวได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยภายหลงัจากได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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8/2561 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายส าเร็จครบถ้วน บริษัทฯ 
จะเข้าท าธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ 

โครงการโรงไฟฟ้า 15 โครงการดงักล่าวอยู่ภายใต้การด าเนินการของบริษัท 8 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่
จัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัทเจ้าของโครงการดังกล่าวทัง้หมดจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากทัง้ 15 
โครงการ ให้แก่ บริษัท คิวชู อิเล็กทริก พาวเวอร์ จ ากัด (Kyushu Electric Power Co., Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ ภายใต้
กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มีก าหนดระยะเวลา 15 ปี และมี อตัรารับซือ้ไฟฟ้า (รวมภาษี) 43.2 เยนตอ่
กิโลวตัต์-ชัว่โมง ภายใต้ระบบ Feed-in Tariff ทัง้นี ้รายละเอียดของโครงการโรงไฟฟา้ข้างต้นแยกตาม เจ้าของโครงการแตล่ะบริษัท
สรุปได้ดงันี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัทฯ อาจพิจารณาจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจ าหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของ
โครงการโรงไฟฟ้าหรือโดยการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าในราคาซือ้ขายสดุท้ายที่บริษัทฯ และผู้ซือ้จะตกลงร่วมกนั
ตามที่จะก าหนดในสญัญาซือ้ขายซึ่งบริษัทฯ และผู้ซือ้อยู่ในระหวา่งเจรจาและจะลงนามในสญัญาดงักลา่วต่อไป โดยบริษัทฯ จะ
พิจารณารูปแบบการจ าหนา่ยโดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
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ทัง้นี ้สญัญาซือ้ขายจะมีข้อก าหนดและเง่ือนไขส าคญัซึง่สรุปได้ดงันี ้

คู่สัญญา : 1. บริษัทฯ (หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) และ 
2. Relocation Group หรือบริษัทย่อยของ Relocation Group หรือกองทนุซึ่งจดัตัง้โดย 

Relocation Group 

โ ค ร ง ก า ร ที่ จ ะ
จ าหน่าย 

: โครงการโรงงานไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ตัง้อยู่ในบริเวณ
ที่ใกล้เคียงกันที่ โออาซาทซึรูมิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่ น รวมจ านวน 15 
โครงการ ซึง่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและมีขนาดก าลงัการผลติ 125 กิโลวตัต์ ตอ่ 1 
โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลติ รวม 1,875 กิโลวตัต์ 

ราคาซือ้ขาย : ประมาณ 320 ล้านเยนต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่ารวม
ทัง้สิน้ไม่ต ่ากว่า 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 
28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561)
ทัง้นี ้ณ วนัลงนามสญัญา ผู้ซือ้จะช าระเงินมดัจ าจ านวน 240 ล้านเยน หรือ 68.78 ล้าน
บาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 28.6602 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) และจะช าระราคาซือ้ขายส่วนที่เหลือทัง้หมดในวนัที่
ท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ซึ่งจะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบไุว้ใน
สัญญาซือ้ขายส าเร็จครบถ้วนแล้ว (ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ภายในเดือนมีนาคม 2562) 
อย่างไรก็ตาม หากเง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ดงักลา่วไม่ส าเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลา
ก าหนด ผู้ ซือ้มีสิทธิได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวทัง้จ านวนคืน ทัง้นี ้บริษัทฯ มิได้มีการให้
หลกัประกนัใด ๆ แก่ผู้ขายส าหรับเงินมดัจ าดงักลา่ว 

เงื่อนไขบังคับก่อน : 1. ค ารับรองของคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายที่ระบุไว้ในสัญญาซือ้ขาย ถูกต้องและเป็น 
ความจริงทกุประการ 

2. ผู้ซือ้ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและไม่พบผลกระทบในทาง
ลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟา้ 

3. คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายได้รับการอนุมตัิต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการซือ้ขายโครงการ
โรงไฟฟา้ 

ในการนี ้หากบริษัทฯ และผู้ซือ้ตกลงซือ้ขายโครงการโรงไฟฟา้ในรูปแบบการจ าหนา่ยหุ้นในบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่เป็น
เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า อันเป็นผลให้เจ้าของโครงการสิน้สภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเปิดเผย  
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 
2 ตลุาคม 2560 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดตอ่ไป 
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การค านวณขนาดของรายการ 

การเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ 
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน พบว่ามีมลูค่าของรายการ  
สงูสดุเท่ากบัร้อยละ 36.01 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้ว
โดยผู้สอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย
ตามบญัชี (1) ท้ายประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป รวมถึงจะต้องจดัสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศ อย่างน้อยตามบญัชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7และ 8 ท้ายประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไป 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึน้ในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท าธุรกรรม  
การจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ที่จะต้องน ามารวมค านวณมลูคา่รายการ 

การค านวณมลูคา่ของธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้มีรายละเอียดดงันี ้

(ก) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) 

=  มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของกิจการท่ีเข้าลงทนุ x สดัสว่นการถือหุ้น 
      มลูคา่สนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

=  414.09 x 100 
1,275.84 

=  ร้อยละ 32.46 

(ข) เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ จึงไม่สามารถน าเกณฑ์ดงักลา่วมาใช้ในการค านวณได้ 

(ค) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

=            มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนที่ได้รับ 
  มลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

= 1,375.69 
3,820.26 

=  ร้อยละ 36.01 
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(ง) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ 

เนื่องจากไม่มีการออกหลกัทรัพย์ใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงไม่น าเกณฑ์ดงักลา่ว
มาใช้ในการค านวณ 

ทัง้นี ้ไม่ว่าบริษัทฯ จะจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจ าหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของ
โครงการโรงไฟฟา้หรือโดยการจ าหนา่ยทรัพย์สนิของโครงการโรงไฟฟา้นัน้ ราคาซือ้ขายของทัง้สองกรณีดงักลา่วจะเทา่กนั กลา่วคอื 
ประมาณ 320 ล้านเยนต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท โดยในกรณีการจ าหน่ายทรัพย์สิน จะมีขนาดรายการสงูสดุ
ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน เทา่กบัร้อยละ 36.01 และในกรณีการจ าหนา่ยหุ้น จะมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูคา่
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 32.46 ซึ่งการค านวณขนาดรายการดงักล่าวได้มีการรวมภาระหนีส้ินที่มีอยู่ในปัจจุบนั
ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้วด้วย 

ในการนี ้สรุปข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ซึ่งสอบทานโดย 
ผู้สอบบญัชี) ของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่เป็นบริษัทเจ้าของโครงการโรงไฟฟา้ มีรายละเอียดดงันี ้

PPSN Co., Ltd. 

รวมสินทรัพย์ 535.70 

รวมหนีส้ิน 657.65 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น (121.94) 

รายได้จากการขาย 3.65 

ต้นทนุขาย 3.58 

ก าไรขัน้ต้น 0.07 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 2.45 

ก าไรจากการด าเนินงาน (2.38) 

ก าไรสุทธิ (0.49) 

SUMO POWER Co., Ltd. 

รวมสินทรัพย์ 152.80 

รวมหนีส้ิน 171.53 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น (18.71) 

รายได้จากการขาย 2.03 

ต้นทนุขาย 1.28 
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ก าไรขัน้ต้น 0.75 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 0.53 

ก าไรจากการด าเนินงาน 0.22 

ก าไรสุทธิ (0.37) 

SNS Power Company Limited 

รวมสินทรัพย์ 82.21 

รวมหนีส้ิน 89.63 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น (7.42) 

รายได้จากการขาย 1.20 

ต้นทนุขาย 1.58 

ก าไรขัน้ต้น (0.39) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 0.36 

ก าไรจากการด าเนินงาน (0.74) 

ก าไรสุทธิ (2.87) 

Fino Binary Power Plant Limited Liability Company 

รวมสินทรัพย์ 100.36 

รวมหนีส้ิน 1.19 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 99.17 

รายได้จากการขาย 1.11 

ต้นทนุขาย 2.03 

ก าไรขัน้ต้น 0.93 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 0.50 

ก าไรจากการด าเนินงาน (1.43) 

ก าไรสุทธิ (1.39) 
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NIS Binary Power Plant Limited Liability Company 

รวมสินทรัพย์ 115.87 

รวมหนีส้ิน 1.93 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 113.94 

รายได้จากการขาย 4.30 

ต้นทนุขาย 0.03 

ก าไรขัน้ต้น 4.27 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 0.70 

ก าไรจากการด าเนินงาน 3.57 

ก าไรสุทธิ 2.45 

Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company 

รวมสินทรัพย์ 115.92 

รวมหนีส้ิน 1.80 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 114.12 

รายได้จากการขาย 4.30 

ต้นทนุขาย 0.01 

ก าไรขัน้ต้น 4.29 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 0.70 

ก าไรจากการด าเนินงาน 3.59 

ก าไรสุทธิ 2.59 

Dual Energy Binary Power Plant No.1 Liability Company 

รวมสินทรัพย์ 115.90 

รวมหนีส้ิน 2.23 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 113.67 

รายได้จากการขาย 4.30 

ต้นทนุขาย 0.36 
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ก าไรขัน้ต้น 3.94 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 0.75 

ก าไรจากการด าเนินงาน 3.20 

ก าไรสุทธิ 2.27 

Lena Power Station No.1 Limited Liability Company 

รวมสินทรัพย์ 122.24 

รวมหนีส้ิน 0.98 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 121.26 

รายได้จากการขาย 2.61 

ต้นทนุขาย 1.79 

ก าไรขัน้ต้น 0.83 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 0.47 

ก าไรจากการด าเนินงาน 0.36 

ก าไรสุทธิ 0.31 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

ในการเข้าท าธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ในครัง้นี ้บริษัทฯ อาจพิจารณาจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ในรูปแบบ 
การจ าหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหรือโดยการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้า
ตามที่จะก าหนดในสญัญาซือ้ขาย ซึ่งบริษัทฯ และผู้ซือ้อยูใ่นระหวา่งเจรจาและจะลงนามในสญัญาดงักลา่วตอ่ไป โดยบริษัทฯ จะ
พิจารณารูปแบบการจ าหนา่ยโดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้สินทรัพย์ซึ่งจะจ าหน่ายภายใต้ธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามีมูลค่ารวมตามตามงบการเงินของ 
บริษัทยอ่ย ซึง่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ านวน 1,163.51 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ จะจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า จ านวนรวม 15 โครงการ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีราคาซือ้ขายประมาณ 320  
ล้านเยนตอ่ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่ 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท 
(อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 28.6602 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่าย 

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

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า  ที่ 4,800 ล้านเยน 
หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 
พฤษภาคม 2561) เป็นราคาซือ้ขายที่บริษัทฯ และผู้ซือ้เจรจาและตกลงร่วมกนั ซึง่บริษัทฯ ได้พิจารณามลูคา่ทางบญัชีของสนิทรัพย์
ที่จะจ าหน่าย ซึ่งมีมูลค่ารวมตามงบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 
1,163.51 ล้านบาท และต้นทนุเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย ซึ่งเป็นจ านวนรวม 1,223.49 ล้านบาท รวมถึงความเสี่ยง
จากการด าเนินธุรกิจแล้ว และเห็นว่าราคาซือ้ขายดงักล่าวมีความเหมาะสม โดยท าให้บริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายเป็นเงิน
จ านวนรวม 152.20 ล้านบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 12.44 ของต้นทนุการลงทนุ และเป็นมลูค่าสิ่งตอบแทนที่มีจ านวนสงูกว่ามลูค่า
รวมทางบญัชีของสนิทรัพย์ที่จะจ าหนา่ย เป็นจ านวน 212.18 ล้านบาท หรือเทา่กบัร้อยละ 18.24 ของมลูคา่รวมทางบญัชี 
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของการรายการนัน้ 

บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าได้ทนัที และมีกระแสเงินสดที่สามารถน ามาใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียน และ/หรือ เพื่อลงทนุในธุรกิจที่มีศกัยภาพทัง้ในและตา่งประเทศได้ ซึง่รวมถึงโครงการโรงไฟฟา้พลังงานความร้อน
ใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ นบางสว่น และในขณะเดียวกนับริษัทฯ จะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการด าเนินงานทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทัง้มูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับนัน้มีจ านวนสงูกว่าทัง้ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะ
จ าหนา่ย และมลูคา่รวมทางบญัชีของสนิทรัพย์ที่จะจ าหนา่ย 

9. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามาใช้ช าระคืนหนีเ้ดิม
ตา่ง ๆ ที่บริษัทฯ ใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการด าเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่ผา่นมา และ/หรือ มาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับ
การด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบนั และ/หรือ เพื่อใช้ในการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นบางส่วน จ านวน 6 โครงการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าจะ
จดัสรรเงินที่ได้รับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ดงันี ้

แผนการใช้เงนิ จ านวนเงนิ 

1. ช าระคืนหนีเ้ดิมตา่ง ๆ ซึง่รวมถึง 

1.1 หนีก้บัสถาบนัการเงิน ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 

1.2 หนีก้บัสถาบนัการเงิน ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 

 

ประมาณ 230 ล้านบาท 

ประมาณ 640 ล้านบาท 

2. ใช้ในการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น 
บางสว่น จ านวน 6 โรง ซึ่งได้รับสิทธิในที่ดินและสิทธิในแหลง่น า้ความร้อนใต้พิภพแล้ว 
และคาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 

ประมาณ 400 ล้านบาท 

3. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานอื่น ๆ ของบริษัทฯ ประมาณ 25 ล้านบาท 

4. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ประมาณ 80 ล้านบาท 

ทัง้นี ้แผนการใช้เงินดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการด าเนินธุรกิจ 
แผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะค านึงถึงประโยชน์ ของ 
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
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10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ธุรกรรมการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้เป็นรายการท่ีเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

(1) มลูค่าสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการจ าหน่ายโครงการในครัง้นี ้มีจ านวนสงูกวา่ ทัง้ต้นทนุเพื่อการได้มาซึง่
สนิทรัพย์ที่จะจ าหนา่ย และมลูค่ารวมทางบญัชีของสนิทรัพย์ที่จะจ าหนา่ย 

(2) การจ าหนา่ยโครงการจะท าให้บริษัทฯ ยงัสามารถรับรู้รายได้จากการจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้ได้ทนัที อนัจะท าให้
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่สามารถน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และ/หรือ เพื่อลงทนุในธุรกิจ  ที่มีศกัยภาพ ทัง้ใน
และต่างประเทศได้ และเพื่อรองรับการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งจะเป็น การประหยดัต้นทุน
ทางการเงินจากการกู้ยืมเงินท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาและด าเนินโครงการในอนาคตดงักลา่ว 

(3) แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ จะได้มีการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าจ านวนหลายโครงการ เนื่องจากเล็งเห็นถึง
โอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่เนื่องจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการจ าหน่ายโครงการ
โรงไฟฟ้าในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯ ได้รับก าไรจากการจ าหน่ายและสามารถรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายได้ทนัที ซึ่ง
บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามที่ ปรากฏในข้อ 9 (แผนการใช้เงินที่ได้รับจาก 
การจ าหน่ายสินทรัพย์) ของสารสนเทศฉบบันี ้รวมทัง้เพิ่มสภาพคลอ่งและลดต้นทนุทางด้านการจดัหาแหลง่เงินทนุ
เพื่อการด าเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทัง้การท่ีบริษัทฯ 
สามารถน าผลตอบแทนจากการลงทุนไปช าระหนีเ้งินกู้ ให้แก่ธนาคาร ยงัท าให้สดัส่วนทางการเงินของบริษัทฯ มี
อตัราที่ดีขึน้ซึ่งสง่ผลให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินและเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นและเจ้าหนีข้อง
บริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นวา่การจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟา้นัน้จะเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ยิ่งกวา่ 

11. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10 

-ไมม่ี- 
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สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ของ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ร่วมลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการ
ช่ือ อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม กบั บริษัท ริช พาร์ท
เนอร์ส จ ากัด หรือ Rich Partners Co., Ltd (“ริช พาร์ทเนอร์ส”) บริษัทที่จัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น (หรือ 
บริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) ซึ่งจะเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน บริษัทเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งได้แก่ บริษัท ซนั ฟรอนเทียร์  
อินเวสท์เม้นท์ จ ากัด หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้
ภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ จะร่วมลงทนุในโครงการ เป็นเงินจ านวนไม่เกิน  3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 
ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) 
และ บริษัทฯ จะมีสิทธิในการ จ าหน่ายและได้รับผลตอบแทนทัง้หมดจากการจ าหน่ายห้องชุดพกัอาศยัของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้คดัเลือกและตกลง กบัผู้ ร่วมทนุ ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่รวมประมาณไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ที่ในสว่นพกัอาศยัทัง้หมดใน
โครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะได้การรับประกนัผลตอบแทนการร่วมลงทนุขัน้ต ่าในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีของจ านวนเงินลงทนุ
ของบริษัทฯ ทัง้หมดตามที่ จะก าหนดในสญัญาร่วมลงทนุ หรือ Joint Investment Agreement (“สัญญาร่วมลงทุนฯ”) ซึง่บริษัทฯ 
และ ริช พาร์ทเนอร์ส อยูใ่นระหวา่งเจรจาและจะลงนามในสญัญาดงักลา่วตอ่ไป (“ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์”) 

การเข้าท าธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ถือเป็นรายการได้มาซึ่ งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ 
คณะ กรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญั ที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือ
จ าหน่ายทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจ าหนา่ยไป ซึง่ทรัพย์สนิ พ.ศ. 2547 
ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบตัิตามที่ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ทัง้นี ้รายละเอียด ของการค านวณขนาดของรายการ ภายใต้ธุรกรรมการลงทนุ
ในโครงการริเวอร์ไซด์ ปรากฏตามข้อ 3 (ลกัษณะโดยทัว่ไป ของรายการประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบบันี ้

ทัง้นี ้การเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ดงักลา่วข้างต้นมีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) จะเข้าท าธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจาก  
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 และต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ ตามที่จะ
ระบไุว้ในสญัญาร่วมลงทนุฯ ส าเร็จครบถ้วน 

ทัง้นี ้ณ วนัที่เปิดเผยสารสนเทศฉบบันี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดท าสญัญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ  
ลงนามในสญัญาดงักลา่วได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

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

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
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2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

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

: Mr. Yuri Kawamoto ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน ริช พาร์ทเนอร์ส และ
เป็นกรรมการเพียงคนเดียวของริช พาร์ทเนอร์ส รวมถึงบริษัท ซัน 
ฟรอนเทียร์ ฟุดุซงั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศญ่ีปุ่ นและจดทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange และ
ปัจจุบันเป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดในเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ มิได้มี
ความสมัพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ หรือ (1) กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ (2) ผู้มีอ านาจควบคมุ (3) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ 
(4) บริษัทอื่นที่มีบคุคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
เป็นผู้มีอ านาจควบคมุ ดงันัน้ ผู้ซือ้จึงมิได้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด 
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยข้อมลู และการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ือง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ตัง้อยู่ที่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม กับ ริช  
พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทยอ่ยของริช พาร์ทเนอร์ส) บริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจะเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน 
ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ บริษัทจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม ซึง่เป็นเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ 
จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 
บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) และบริษัทฯ จะมีสิทธิในการจ าหน่ายและได้รับ
ผลตอบแทนทัง้หมดจากการจ าหน่ายห้องชดุพกัอาศยัของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คดัเลือกและตกลงกบัผู้ ร่วมทนุ ซึ่งคิด
เป็นพืน้ที่รวมประมาณไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของพืน้ที่ในส่วนพักอาศัยทัง้หมด ในโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะได้ 
การรับประกนัผลตอบแทนการร่วมลงทนุขัน้ต ่าในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีของจ านวน เงินลงทนุของบริษัทฯ ทัง้หมด ตามที่จะก าหนด
ในสญัญาร่วมลงทนุฯ ซึง่บริษัทฯ และ ริชพาร์ทเนอร์ส อยูใ่นระหวา่งเจรจาและจะลงนามในสญัญาดงักลา่วตอ่ไป 
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ทัง้นี ้โครงสร้างการร่วมลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ สามารถสรุปเป็นแผนภาพดงันี ้

 

ณ วนัท่ีเปิดเผยสารสนเทศฉบบันี ้บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งเจรจาและจดัท าสญัญาร่วมลงทนุฯ ซึง่คาดวา่จะสามารถลงนามใน
สัญญาดังกล่าวได้ภายในเดือนกรกฎาคม  2561 โดยภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  
ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ในสญัญาร่วมลงทุนฯ ส าเร็จ 
ครบถ้วน บริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ 

ทัง้นี ้สญัญาร่วมลงทนุฯ จะมีข้อก าหนดและเง่ือนไขส าคญัซึง่สรุปได้ดงันี ้

คู่สัญญา : 1. บริษัทฯ (หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) และ 
2. ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) และ Mr. Yuri Kawamoto ซึ่งเป็น 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์ส 

โ ค ร ง ก า ร ที่ จ ะ
ลงทุน 

: ห้องชดุพกัอาศยัในโครงการริเวอร์ไซด์ ซึง่คิดเป็นพืน้ท่ีรวมประมาณไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ี
ในสว่นพกัอาศยัทัง้หมดในโครงการริเวอร์ไซด์ 

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

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

นอกจากนี ้Mr. Yuri Kawamoto ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์ส (“ผู้ถือหุ้นของริช 
พาร์ทเนอร์ส”) ตกลงทีจ่ะโอนหุ้นทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์ส ให้แก่บริษัทฯ ในราคาเทา่กบัมลูคา่
ที่ตราไว้เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับการช าระเงินมดัจ า รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ มัน่ใจได้วา่ ริช พาร์ท
เนอร์ส และผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส จะปฏิบตัิตามเง่ือนไข บงัคบัก่อนทัง้หมดตามสญัญาร่วม
ลงทุนฯ ซึ่งรวมถึงการที่ ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) จะต้องเข้าเป็น 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ ทัง้นี ้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดส าเร็จแล้ว 
บริษัทฯ จะโอนหุ้นทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์ส คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ ริช พาร์ทเนอร์ส ในราคา
เทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 

สิทธิที่บริษัทฯ จะ
ได้รับ 

: บริษัทฯจะมีสิทธิในการจ าหน่ายและได้รับผลตอบแทนทัง้หมดจากการจ าหน่ายห้องชุดพกัอาศยั 
ของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึง่บริษัทฯ ได้คดัเลอืกและตกลงกบัผู้ ร่วมทนุ ซึง่คิดเป็นพืน้ท่ีรวมประมาณ
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของพืน้ที่ในส่วนพกัอาศยัทัง้หมดในโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะได้ 
การรับประกนัผลตอบแทนการร่วมลงทนุขัน้ต ่าในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีของจ านวนเงินลงทนุของ
บริษัทฯ ทัง้หมด 

หลักประกัน  ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทยอ่ยของริช พาร์ทเนอร์ส) จะน าหุ้นทัง้หมดใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์
เม้นท์ มาจ าน าให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัิตามสญัญาร่วมลงทนุฯ 

เงื่อนไขบังคับก่อน : 1. ค ารับรองของริช พาร์ทเนอร์ส ที่ระบุไว้ในสญัญาร่วมลงทุนฯ ถูกต้องและเป็นความจริง  
ทกุประการ 

2. ไมม่ีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัที่จะเกิดขึน้ตอ่การเข้าร่วมลงทนุ 

3. บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการให้เข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ 

4. ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) ได้เข้าเป็นผู้ ถือทัง้หมดใน ซนั ฟรอน
เทียร์ อินเวสท์เม้นท์ จากบริษัท ซนั ฟรอนเทียร์ ฟดุซุงั จ ากดั บริษัทจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ในปัจจบุนัเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ 

5. ริช พาร์ทเนอร์ส ได้ด าเนินการให้ ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ ได้รับใบอนุญาต และ  
การอนมุตัิอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับโครงการริเวอร์ไซด์ 

การค านวณขนาดของรายการ 

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

(ก) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) 

เนื่องจากธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์เป็นการได้มาซึ่งสิทธิในการขายห้องชุดพกัอาศยั จึงไม่น า
เกณฑ์ดงักลา่วมาใช้ในการค านวณ 

(ข) เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

เนื่องจากธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์เป็นการได้มาซึ่งสิทธิในการขายห้องชุดพกัอาศยั จึงไม่น า
เกณฑ์ดงักลา่วมาใช้ในการค านวณ 

(ค) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

=          มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนที่จ่าย X 100 

       มลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

=  911.83 x 100 

3,820.26 

=  ร้อยละ 23.87 

(ง) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ 

เนื่องจากไมม่ีการออกหลกัทรัพย์ใหมเ่พื่อเป็นสิง่ตอบแทนการได้มาซึง่สนิทรัพย์ จึงไมน่ าเกณฑ์ดงักลา่วมาใช้ใน
การค านวณ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

จากการเข้าร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ บริษัทฯ จะมีสิทธิในการจ าหน่ายและได้รับผลตอบแทนทัง้หมดจาก 
การจ าหนา่ยห้องชดุพกัอาศยัของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึง่บริษัทฯ ได้คดัเลอืกและตกลงกบัผู้ ร่วมทนุ ซึง่คิดเป็นพืน้ท่ีรวมประมาณ ไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของพืน้ที่ในส่วนพักอาศัยทัง้หมดในโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะได้การรับประกันผลตอบแทน 
การร่วมลงทนุขัน้ต ่าในอตัราร้อยละ 6 ตอ่ปีของจ านวนเงินลงทนุของบริษัทฯ ทัง้หมด 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้ส าหรับผลตอบแทนจากการจ าหนา่ยห้องชดุ ตัง้แต่สิน้ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ไป
จนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เนื่องจาก ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์สามารถที่จะท าการจ าหนา่ยห้องชดุของโครงการริเวอร์ไซด์
ให้แก่ลกูค้าได้ตัง้แต่ช่วงเร่ิมก่อสร้าง จึงท าให้บริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินจากการจ าหน่ายห้องชุดดงักลา่วก่อนที่โครงการจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้ก าไรจากการลงทุนในครัง้นีป้ระมาณร้อยละ 20-30 ของจ านวนเงินลงทุนทัง้หมดของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่าก าไรที่บริษัทฯ ได้รับจริงมีจ านวนต ่ากว่าร้อยละ 6 ต่อปีของจ านวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ริช  
พาร์ทเนอร์สตกลงที่จะรับประกนัและชดเชยจ านวนเงินสว่นท่ีขาดให้แก่บริษัทฯ 
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ทัง้นี ้โครงการริเวอร์ไซด์เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ซึง่ภายในโครงการ จะประกอบไป
ด้วยห้องชดุพกัอาศยั โรงแรม ร้านค้าและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยมี ซนั ฟรอนเทียร์ 
อินเวสท์เม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม เป็นเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีรายละเอียดที่
ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

เจ้าของโครงการ : ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ 

ชื่อโครงการ : อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower 

ประเภทโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงแรมอาคารพาณิชย์เพื่อขายหรือให้เช่าแก่ บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบคุคล 

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

เนือ้ที่ : ประมาณ 3,125.3 ตารางเมตร 

พืน้ที่ใช้สอยภายในอาคาร : ประมาณ 45,359 ตารางเมตร 

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

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 1,329,132,742,546 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,879  
ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่  0.1414 บาทต่อ 100 ดอง
เวียดนาม จากธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

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

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ จะลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) โดยบริษัทฯ จะช าระเงินมดั
จ าจ านวน 210 ล้านเยน หรือ 61.7694 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2561) (“เงินมัดจ า”) ณ วนัที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาร่วมลงทนุฯ และจะช าระเงินลงทนุสว่นท่ี
เหลือทัง้หมดเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบไุว้ในสญัญาร่วมลงทนุฯ ส าเร็จครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้หากเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ตา่ง ๆ ดงักลา่วไมส่ าเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ มีสทิธิได้รับเงินมดัจ า ดงักลา่วทัง้จ านวนคืน 
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นอกจากนี  ้ในวันที่บริษัทฯ เข้าท าสัญญาร่วมลงทุนฯ กับริช พาร์ทเนอร์สและผู้ ถือหุ้ นของริช พาร์ทเนอร์ส  
ผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์สตกลงที่จะโอนหุ้นทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์ส คิดเป็นรวมเป็น 10 ล้านเยน หรือ 2.94 ล้านบาท (อ้างอิง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) เพื่อเป็น
หลกัประกนัส าหรับการช าระเงินมดัจ า รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ มัน่ใจได้วา่ ริช พาร์ทเนอร์ส และผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส จะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขบังคบัก่อนทัง้หมดตามสญัญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งรวมถึงการที่ ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) 
จะต้องเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ ทัง้นี ้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดส าเร็จแล้ว บริษัทฯ จะโอนหุ้น
ทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์ส คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์สในราคาเทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 

ทัง้นี  ้ในการด าเนินการเพื่อรับโอนหุ้ นทัง้หมดของ ริช พาร์ทเนอร์ส เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตาม  
สญัญาร่วมลงทนุฯ ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นและช าระเงินคา่หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส ซึง่มิได้เป็น บคุคลที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแตอ่ยา่งใด โดยเมื่อริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทยอ่ยของริช พาร์ท
เนอร์ส) เข้าเป็นผู้ ถือทัง้หมดใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ และน าหุ้นทัง้หมดใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ มาจ าน าให้แก่
บริษัทฯ เพื่อเป็นหลกัประกันในการปฏิบัติตามสญัญาร่วมลงทุนฯ แล้วนัน้ ผู้ ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส ตกลงที่จะรับโอนหุ้น
ดงักลา่วทัง้หมดของริช พาร์ทเนอร์สคืนในราคาเทา่กบัท่ีบริษัทฯ ได้ช าระไปข้างต้น 

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

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

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของการรายการนัน้ 

โครงการริเวอร์ไซด์เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศเวียดนาม (Expatriate) และนักท่องเที่ยว 
ประกอบกบัตลาดที่พกัอาศยัของประเทศเวียดนามนัน้ มีแน้วโน้มการขยายตวัอนัสอดคล้องกบัการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเวียดนามซึ่งในปัจจุบนัผู้ลงทุนต่างประเทศให้ความสนในเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม บริษัทฯจึงคาดว่าโครงการ 
ดงักล่าวจะดึงดดูความสนใจของกลุ่มลกูค้าได้อย่างดี และจะสร้างผลตอบแทนในระดบัที่ เหมาะสมให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
คาดว่าบริษัทฯ จะได้ก าไรจากการจ าหน่ายห้องชุดของโครงการประมาณร้อยละ 20-30 ของจ านวนเงินลงทนุทัง้หมดของบริษัทฯ 
ภายใต้สมมตุิฐานท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

• ทยอยรับรู้รายได้จากโครงการริเวอร์ไซด์ภายในระยะเวลา 2-2.5 ปี 

• อตัราดอกเบีย้ใช้จ่ายทางการเงิน ขึน้อยูก่บัแหลง่เงินทนุ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ 

นอกจากนี ้บริษัทฯคาดวา่การลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ดงักลา่วจะสร้างความหลากหลายในเชิงรูปแบบการลงทนุ และ
ประเภทธุรกิจที่ลงทนุของบริษัทฯ อนัจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัทฯ ในอนาคต 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินธุรกิจหลกัปัจจุบนัของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว์น า้และสตัว์เลีย้ง 
รวมถึงการบริหารจดัการฟาร์มเพื่อเป็นศนูย์วิจยัส าหรับการทดสอบและพฒันาอาหารสตัว์น า้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณา 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
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การด าเนินธุรกิจใหม่ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและตอ่เนื่องเพื่อความยัง่ยืนของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน 
ใต้พิภพและพลงังานลมในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

8. แหล่งที่มาของเงนิทุน 

บริษัทฯ คาดว่าแหล่งที่มาของเงินทุนทัง้หมดหรือส่วนหนึ่งส าหรับธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ จะมาจาก  
การขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกตราสารหนี ้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเง่ือนไข  
การกู้ยืมเงิน และ/หรือตราสารหนี ้อย่างระมดัระวงัโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั เพื่อให้ไม่มีเง่ือนไขที่
จะกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่รวมถึงข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจ าหน่ายห้องชุดที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุภายใต้ 
สญัญาร่วมลงทุนฯ และการรับประกันผลตอบแทนการร่วมลงทุนขัน้ต ่าในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีของจ านวนเงินลงทนุของบริษัทฯ 
ทัง้หมด ประกอบกบั ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ ที่เป็นเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งริช พาร์ทเนอร์สจะเข้าไปถือหุ้นทัง้หมดนัน้ 
มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในโครงการคอนโดมิเนียมและโรงแรมอื่น ๆ ในเมืองดานงั ประเทศเวียดนาม ได้แก่ Hiyori 
Garden Tower, The Blossom City Hotel และ The Blossom Resort แล้ว มีความเห็นวา่ธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์
เป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการ เข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว จะช่วยสร้าง
ความหลากหลายในเชิงรูปแบบการลงทนุและประเภทธุรกิจที่ลงทนุของบริษัทฯ อนัจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัทฯ ใน
อนาคต และสร้างผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมให้แก่บริษัทฯ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงหลกัประกันส าหรับการร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ได้แก่ หุ้นร้อยละ 
100 ใน ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ ที่มีมูลค่าโครงการประมาณ 1,879 ล้านบาท ที่ ริช  
พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทยอ่ยของริช พาร์ทเนอร์ส) ตกลงน ามาจ าน าให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับสิทธิในการจ าหน่าย 
และได้รับผลตอบแทนทัง้หมดจากการจ าหน่ายห้องชุดพกัอาศยัของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คดัเลือก โดยบริษัทฯ จะได้
การรับประกนัผลตอบแทนการร่วมลงทนุขัน้ต ่าในอตัราร้อยละ 6 ตอ่ปีของจ านวนเงินลงทนุของบริษัทฯทัง้หมด เมื่อเปรียบเทียบกบั
สดัส่วนการร่วมลงทุนของบริษัทฯ ในโครงการริเวอร์ไซด์ ที่จ านวน 911.83 ล้านบาท แล้ว มีความเห็นว่าเป็นหลกัประกันที่มี 
ความเหมาะสมและเพียงพอตอ่การเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ 

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ แต่ เมื่อพิจารณาจากท าเลที่ตัง้ของ
โครงการซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณริมแม่น า้ ลกัษณะของโครงการที่มีรูปแบบที่ทนัสมยัตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในวงกว้าง 
แน้วโน้มการขยายตวัของตลาดที่พกัอาศยัของประเทศเวียดนาม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ประกอบกบั
ประสบการณ์ในโครงการคอนโดมิเนียมและโรงแรมอื่น ๆ ของผู้บริหารและทีมงานของ ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ ที่เป็นเจ้าของ
โครงการริเวอร์ไซด์ รวมถึงการรับประกนัผลตอบแทนการร่วมลงทนุขัน้ต ่าในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีของจ านวนเงินลงทนุของบริษัทฯ 
ทัง้หมด และหลกัประกันส าหรับการร่วมลงทนุ ได้แก่ หุ้นร้อยละ 100 ใน ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ 
ริเวอร์ไซด์แล้ว คณะกรรมการจึงเห็นว่าธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์เป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ  
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9 

-ไมม่ี- 
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สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของ  

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) 

ชื่อ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) 

ชนิด ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออก ไมเ่กิน 140,762,671 หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท ตอ่หนว่ย (ไมค่ิดมลูคา่) 

อาย ุ ไมเ่กิน 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 140,762,671 หุ้น 

วิธีการเสนอขายและอัตรา
การจัดสรร 

บริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (กรณี
มีเศษให้ปัดทิง้) 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ต่อหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้ น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตรา 
การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 2 บาทตอ่หุ้น 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ได้ในวนัท าการสดุท้ายของ
ทกุ ๆ หกเดือน (“วันก าหนดใช้สิทธิ”) ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

วนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอายคุรบ 3 ปี
นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และในกรณีวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยดุ
ท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อน
หน้าวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว 

ระยะเวลาการแจ้ง 
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด
ล่วงหน้าก่อนวันก าหนดใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สุด ท้ายให้มีระยะเวลา 
การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเป็นระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
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ครัง้สุดท้าย โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแสดง  
ความจ านงในการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ได้ในวนัท าการใด ๆ ในช่วงเวลาดงักลา่ว 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิ 

เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิหรืออตัราสว่นการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามเง่ือนไข
ของการปรับสิทธิซึ่งเป็นเหตกุารณ์ตามที่ระบใุนประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 
34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่
ออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 
ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ 

บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนที่รองรับใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สิทธิผลประโยชน์อื่น หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพหุ้น
เทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 

เงื่อนไขการปรับสิทธิ บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ไมใ่ห้น้อยไปกวา่เดิม 

(1) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจาก 
การรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า 
(3) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดง

สทิธิที่จะซือ้หุ้นในราคาต ่า 
(4) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(5) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
(6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1)  ถึง (5)  ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิด้อยไปกว่าเดิม 

ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิ

กรณีที่ 1  ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ทัง้หมด 
กรณีที่ 2  บคุคลอื่นท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้จ านวน 

(ผู้ ถือหุ้นเดมิขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน) 
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ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(Dilution Effect) 

 
(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิมและสว่นแบง่ก าไร (Control Dilution)  

=             จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้ 
        จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้ 

กรณีที่ 1 เทา่กบัศนูย์ 

กรณีที่ 2  = 140,762,671 / (563,050,687 + 140,762,671) = 20% 

 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทัง้กรณีที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบตอ่

การลดลงของราคาตลาดของหุ้น 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 

ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของบริษัทฯ ใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระ
ตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คือ ระหวา่งวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที่ 28 พฤษภาคม 
2561 ซึง่เทา่กบั 6.21 บาทตอ่หุ้น 
 
ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณจาก 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) 

                                     (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่รองรับครัง้นี)้ 

 = (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 บาทตอ่หุ้น  
ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น       = (6.21 – 5.37) / 6.21 

= 13.53%  

อ า น า จ ใ น ก า ร ก า ห น ด
รายละเอียดอื่น ๆ 

ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร หรือ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการ  
ใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ 
ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญ  
แสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั 
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หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบั
การออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม 
การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย 
และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนั
จ าเป็นและสมควรที่เก่ียวข้องกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การด าเนิน  
การตามที่ระบไุว้ข้างต้นและการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 
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สรุปสาระส าคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  
ของ  

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

วัตถุประสงค์ เพื่อน าเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายดงักลา่วมาใช้เข้าท าธุรกรรมการร่วมลงทนุกบั Rich Partners 
Co., Ltd ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการช่ือ 
Riverside Tower ตัง้อยูท่ี่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ จะร่วมลงทนุในโครงการ เป็น
เงินจ านวนประมาณ 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 
29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เร่ือง การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการ
บางสว่นให้แก่บริษัทย่อย, แจ้งรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และก าหนดวนัประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ 1/2561 และ/หรือน ามาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

ผู้ออก บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

วงเงนิ ไมเ่กิน 980,000,000 บาท 

ราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอ่ 1 หนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 

จ านวนหน่วยหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ 

980,000 หนว่ย 

อาย ุ ไมเ่กิน 3 ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 

อัตราดอกเบีย้และการช าระ
ดอกเบีย้ 

อตัราตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสทิธิ โดยช าระดอกเบีย้ทกุ ๆ สามเดือน 

ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ 

การขายหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในทอดใด ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากัด  
การโอนของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่จดทะเบียนไว้กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และต้องไมเ่ป็นการโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ที่จะท าให้หุ้น
กู้ แปลงสภาพฯ ของบริษัทฯ ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจ ากัดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 17/2561 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตรา
สารหนีท้ี่ออกใหม ่ลงวนัที่ 17 มกราคม 2561 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

อัตราการแปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพฯ 1 หนว่ย ตอ่ 142 หุ้นสามญัของบริษัทฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) 

ราคาแปลงสภาพ 7 บาท 

ทัง้นี ้ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ ดงักลา่วไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทัง้นี ้ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 
15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้น

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
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กู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที่ 28 พฤษภาคม 
2561 ซึง่เทา่กบั 6.21 บาทตอ่หุ้น 

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ สามารถใ ช้สิท ธิในการแปลงสภาพหุ้ นกู้ แปล งสภาพฯ เ ป็น 
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ทุกวนัท าการนบัจากวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ดงักล่าวจนถึง
เวลาปิดท าการของวนัท าการของวนัก่อนวนัครบก าหนดอายุหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ทัง้นี ้ภายใต้
เง่ือนไขในข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 

จ านวนหุ้นสามัญ 
ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ 
การแปลงสภาพ 

จ านวนไมเ่กิน 140,000,000 หุ้น 

เหตุการณ์ที่ 
บริษัทฯ จะต้อง
เปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ 
แปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพนัน้อาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เกิดขึน้ ซึง่รวมถึงเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ

แบง่แยกหุ้น 

(2) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหมใ่นราคาต ่า 

(3) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพในราคาต ่ า หรือมีการเสนอขายใบส าคัญ 

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นในราคาต ่า 

(4) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(5) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

(6) กรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (1) ถึง (5) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิแปลงสภาพด้อยไปกวา่เดิม 

วิธีการจดัสรร ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ ทัง้จ านวนให้แก่ผู้ ลงทุนผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ  
ผู้ลงทนุสถาบนั 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนที่เกดิจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ผลกระทบของผู้ถอืหุ้นของ
บริษัทฯ หากมีการใช้สทิธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ (Dilution Effect) 

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิมและสว่นแบง่ก าไร (Control Dilution)  

=                 จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้ 
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นทีร่องรับครัง้นี ้ 
 
 

=                     140,000,000 
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(563,050,687+140,000,000)  

=     19.91% 

 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทัง้กรณีที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบตอ่ 

การลดลงของราคาตลาดของหุ้น 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 
ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของบริษัทฯ ใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2561 ซึง่เทา่กบั 6.21 บาทตอ่หุ้น 
 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) 

                                (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่รองรับครัง้นี)้ 

 =       (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 บาทตอ่หุ้น  
ไมม่ีผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น 

อ านาจในการก าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ 

ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บคุคลที่ประธานกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนือ่ง
กับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ตามความ
เหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ วนัที่ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ 
จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มูลค่าที่ตราไว้ การค านวณ
และวิธีการช าระดอกเบีย้ ระยะเวลาในการใช้สทิธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือ 
การก าหนดเหตกุารณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเง่ือนไข
การปรับสิทธิแปลงสภาพ (2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาและบคุคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) ที่เก่ียวข้องกบัการขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมลู และยื่นเอกสาร
หลกัฐานกบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย
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หุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค า
ขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่รวมถึงการติดตอ่ การ
ยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู 
รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หนว่ยงานราชการ 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ และการน าหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ และหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ เข้าเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่
เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้
ข้างต้นและการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรร  
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพ  

ของ  
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัที่ 30 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี16 กรกฏาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 280,762,671 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 563,050,687 บาท เป็น 
ทนุจดทะเบียน จ านวน 843,813,358 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 280,762,671 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 140,762,671 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ซึ่งออกและจดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในจ านวนไม่เกิน 140,762,671 หน่วย โดยไม่
คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในจ านวนไม่เกิน 980,000 
หนว่ย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอ่หนว่ย คิดเป็นมลูคา่การเสนอขายรวมไมเ่กิน 980,000,000 บาท ซึง่ออก 
เสนอขาย และจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมีอตัราการแปลงสภาพ 1 หนว่ยตอ่หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาทตอ่หุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”) 

ในการนี  ้รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และการออก เสน อขาย และจัดสรรหุ้ นกู้  
แปลงสภาพฯ ที่เป็นสาระส าคญัตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

1.1 การออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

บริษัทฯ จะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 140,762,671 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Right Offering) ในจ านวนไม่เกิน 140,762,671 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยมีก าหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออก 
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 2 บาทต่อ
หุ้น 

ทัง้นี ้รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
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นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่
ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น
และเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เ ก่ียว ข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิท ธิฯ  ซึ่ ง รวมถึ งการก าหนดวันก าหนดรายช่ือ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค า
ขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ
เ ก่ียว ข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิท ธิฯ  ซึ่ ง รวมถึ งการติดต่อ  การยื่ น  การแก้ไข  
การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และ
เอกสารตา่ง ๆ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น
และสมควรที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้น
และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

1.2 การออก เสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

บริษัทฯ จะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 140,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ในจ านวนไม่เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ
หน่วย คิดเป็นมลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ซึ่งออก เสนอขาย และจดัสรรให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งจะไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมีก าหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนบั
จากวนัที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีอตัราการแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้
ปัดทิง้) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 
72/2558”) โดยราคาตลาดดังกล่าวค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที่ 28 พฤษภาคม 
2561 ซึง่เทา่กบั 6.21 บาทตอ่หุ้น 

ทัง้นี ้รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้
สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั  
(สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 
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นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่
ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น
และเก่ียวเนื่องกับการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียด 
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึง่รวมถึงข้อก าหนด
และเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ วนัที่ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ มูลค่าที่ตราไว้ การค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลง
สภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือการก าหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้
สทิธิแปลงสภาพ และเง่ือนไขการปรับสทิธิแปลงสภาพ (2) การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาและบคุคลตา่ง ๆ  (เช่น ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ) ที่เก่ียวข้องกบัการขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร
หลกัฐานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลง
สภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อน
ผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก เสนอ
ขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขอ
อนญุาต ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ  ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลง
สภาพฯ และการน าหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เข้า
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวข้องกบั
การออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นและการออก เสนอ
ขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

ในการนี ้หากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือบคุคลอื่นใดก็ตามใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่มีราคา
เสนอขายต ่ากว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้ นของบริษัทฯ ก่อนวันที่ ใ ช้สิทธิแปลงสภาพเป็น  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในวนัที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่
ห้ามมิให้บุคคลดงักล่าวที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดังกล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเร่ิมท า 
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน บคุคลดงักลา่วที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับ
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้ นสามัญหรือหุ้ นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ราคาเสนอ
ขายดงักลา่วค านวณจากราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หารด้วยอตัราแปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะ
ขึน้อยู่กบัการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตกุารณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหมแ่ละให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 
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2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ  

2.1 การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 

บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน 
เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการในอนาคต และเพื่อส ารองไว้ใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ อีกทัง้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทางเลือกในการลงทนุและให้ผลตอบแทนเพิ่มเติม
แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงด าเนินการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ 

2.2 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
ดงักล่าวมาใช้เข้าท าธุรกรรมการร่วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
ผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการช่ือ Riverside Tower ตัง้อยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย
บริษัทฯ จะร่วมลงทนุในโครงการ เป็นเงินจ านวนประมาณ 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจาก
อตัราแลกเปลีย่นที่ 29.4140 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) ซึง่
มีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เร่ือง การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน
ให้แก่บริษัทย่อย, แจ้งรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ 
1/2561 และ/หรือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และ/หรือ เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการเสนอขายหุ้น  

บริษัทฯ คาดว่าการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ จะมี
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

3.1 กรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 1  ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ทัง้หมด 
กรณีที่ 2  บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ ถือหุ้ นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้จ านวน (ผู้ ถือหุ้นเดิม
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน) 
 
(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมและสว่นแบง่ก าไร (Control Dilution)  

=             จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้ 
        จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้
กรณีที่ 1 เทา่กบัศนูย์ 
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กรณีที่ 2  = 140,762,671 / (563,050,687 + 140,762,671) = 20% 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทัง้กรณีที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบตอ่การลดลงของราคา

ตลาดของหุ้น 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 
ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 
15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คือ ระหว่างวนัที่ 8 
พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึง่เทา่กบั 6.21 บาทตอ่หุ้น 
 
ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณจาก 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) 
                                     (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่รองรับครัง้นี)้ 

 =    (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 บาทตอ่หุ้น  
ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น       = (6.21 – 5.37) / 6.21 

= 13.53%  
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3.2 กรณีที่ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ทั ้งจ านวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัทฯ 

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิมและสว่นแบง่ก าไร (Control Dilution)  

=                 จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้ 
              จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้ 
=                     140,000,000  

(563,050,687 + 140,000,000)  

=      19.91% 

 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 
ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของ 
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ
วาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่ 8 พฤษภาคม 
2561 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ซึง่เทา่กบั 6.21 บาทตอ่หุ้น 
 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้) 
                                (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี)้ 

 = (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 บาทตอ่หุ้น  

ไมม่ีผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น 
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3.3 กรณีที่ มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้จ านวนควบคู่

กับมีการใช้สิท ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ทั ้งจ านวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ 

บริษัทฯ  

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมและสว่นแบง่ก าไร (Control Dilution) 

=                 จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้ 
              จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้ 
=            (140,762,671+140,000,000) 
(563,050,687 + ((140,762,671+140,000,000))   
=     33.27% 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 
ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของ 
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ
วาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่ 8 พฤษภาคม 
2561 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ซึง่เทา่กบั 6.21 บาทตอ่หุ้น 
 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้) 
                                (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี)้ 

 = (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 บาทตอ่หุ้น  

 
ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น       = (6.21 – 5.64) / 6.21 

= 9.18% 
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(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อ

รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทัง้ในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และ

สดัส่วนของหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนิน

โครงการในอนาคต และเป็นแหลง่เงินส ารองไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญั

เพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะเป็นแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ในการเข้าท า

ธุรกรรมการร่วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed 

Use) ภายใต้โครงการช่ือ Riverside Tower ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมลงทนุใน

โครงการ เป็นเงินจ านวนประมาณ 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 

29.4140 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน 

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) รวมถึงได้รับเงินจากการเสนอขายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 โดย 

บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุดงักลา่ว ไปใช้ในการเข้าท าธุรกรรมการร่วมลงทนุกบั Rich Partners 

Co., Ltd ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการช่ือ Riverside Tower 

ตัง้อยูท่ี่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม ซึง่บริษัทฯ จะร่วมลงทนุในโครงการ เป็นเงินจ านวนประมาณ 3,100 ล้าน

เยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 29.4140 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิ ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทนุในครัง้นีต้ามที่กลา่วข้างต้น 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่การเพิ่มทนุในครัง้นีม้ีความสมเหตสุมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เงินท่ีได้รับจากการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) นัน้ไม่เพียงพอต่อการเข้าท าธุรกรรมการร่วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd บริษัทฯ จะ

พิจารณาขอรับการสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเง่ือนไข การกู้ ยืมเงิน 

อย่างระมดัระวงัโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั เพื่อให้ไม่มีเง่ือนไขที่จะกระทบต่อ

สทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่รวมถึงข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 
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4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อ

รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทัง้ในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และ

สัดส่วนของหนี ส้ินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่ว ยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเ งินใน 

การด าเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหลง่เงินส ารองไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ดงันัน้ การเพิ่มทนุดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบในทางลบตอ่การประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญั

เพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถน ามาใช้เป็นแหลง่เงินทนุ

ของบริษัทฯ ในการเข้าท าธุรกรรมการร่วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการช่ือ Riverside Tower ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม 

ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมลงทนุในโครงการ เป็นเงินจ านวนประมาณ 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิง

จากอตัราแลกเปลีย่นที่ 29.4140 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) 

และเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งจะมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

จะไมส่ง่ผลกระทบในทางลบตอ่การประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ โดยมีราคาแปลงสภาพที่ 7 บาทต่อหุ้น เป็นราคาแปลง
สภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่ไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 จึงเห็นวา่เป็นราคาที่มีความเหมาะสม 

5 ค ารับรองของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไมป่ฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน
เร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุในครัง้นีแ้ล้ว หากในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วก่อให้เกิดความความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบตัิหน้าที่นัน้ เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไป
โดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟอ้งเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 
ลายมือช่ือ   

            (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 
 
 
ลายมือช่ือ   

               (นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ) 

       กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

ข้าพเจ้าบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 9/2561 เมื่อ
วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ระหวา่งเวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 280,762,671 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 843,813,358 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 280,762,671 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 280,762,671 1 280.76 
         การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรับการใช้
สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ ที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเพิม่
ทนุของบริษัทฯ ที่
ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัสว่นการถือ

140,762,671 หุ้น อตัราการจดัสรร 
4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 
หนว่ยใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ (กรณีมีเศษให้
ปัดทิง้) 
อตัราการใช้สทิธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 
หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น 

ราคาเสนอ
ขาย 
ออกและ
จดัสรรโดยไม่
คิดมลูคา่ 
ราคาการใช้
สทิธิ 
2 บาทตอ่หุ้น 

ประธาน
กรรมการบริหาร 
หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือ บคุคลที่
ประธาน
กรรมการบริหาร 
หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

โปรดดหูมายเหตุ
ข้อที่ 1 

สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

(F 53-4) 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

หุ้น (Right 
Offering) 

มอบหมาย เป็น
ผู้ก าหนด 

เพื่อรองรับการใช้
สทิธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ ซึง่ออกและ
เสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั 
(Private 
Placement) 

140,000,000 หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 
หนว่ยมีสทิธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุได้ 142 
หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัด

ทิง้) 

ราคาเสนอ
ขาย 
1,000 บาท
ตอ่หนว่ย 
ราคาแปลง
สภาพ 
7 บาทตอ่หุ้น 

ประธาน
กรรมการบริหาร 
หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือ บคุคลที่
ประธาน
กรรมการบริหาร 
หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย เป็น
ผู้ก าหนด 

โปรดดหูมายเหตุ
ข้อที่ 2 

หมายเหตุ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2561 ได้มีมติอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 
Offering) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจ านวนไม่เกิน 140,762,671 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญั
เดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยมีก าหนดอายไุมเ่กิน 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ  1 หน่วยต่อหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้ น  และมีราคาการใช้สิทธิ  2 บาทต่อหุ้ น โดย 
บริษัทฯ จะเพิ่มทนุ จ านวน 140,762,671 บาท โดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 140,762,671 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

ทัง้นี  ้รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3 (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา 
อนมุตัิการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บคุคลที่ประธานกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ  อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและแก้ไข
หลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง
การก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลง
นามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่รวมถึงการติดตอ่ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนาม
ในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงาน
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นและการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรร 
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหมแ่ละให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”) ในจ านวนไมเ่กิน 
980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยมีก าหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ มีอัตรา 
การแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาทต่อหุ้น โดย
บริษัทฯ จะเพิ่มทุน จ านวน 140,000,000 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 140,000,000 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 

ทัง้นี ้รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา 
อนมุตัิการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บคุคลที่ประธานกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออก เสนอขาย
และจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนด
และแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึง่รวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ วนัท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จ านวน
หุ้ นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ มูลค่าที่ตราไว้ การค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือการก าหนดเหตกุารณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเง่ือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ (2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาและบคุคลต่าง ๆ (เช่น  
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ) ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่ นเอกสาร
หลกัฐานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ 
ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลกัฐาน  
การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน 
การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หนว่ยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และการน าหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ( 4) 
ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรที่เ ก่ียวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ เพื่อให้ 
การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นและการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 
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2.1.1 การด าเนินการของบริษัทกรณีมีเศษของหุ้น 

ในกรณีที่มี เศษของหุ้ นที่ เ กิดจากการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิ ทธิตามใบส าคัญ 
แสดงสทิธิฯ และเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ หุ้นสามญั - - - 
ใช้สทิธิของใบแสดงสิทธิในการ หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสทิธิได้     
ประชาชน หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

1/  ร้อยละตอ่ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ส านกังานบริษัท ไทย
ลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
โดย 

 ก าหนดวัน ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น เพื่ อสิท ธิ ในการ เ ข้า ร่วมประชุมผู้ ถื อหุ้ นตั ง้ แต่ วันที่  
................................. จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 14 
มิถนุายน 2561 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

1. การขออนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ และ การใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. ส านกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรับ
การใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

3. บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท
ฯ และการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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4. บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหม่จาก
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และหุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหมจ่ากการใช้สทิธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพฯ เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1 การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) 

บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้
บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการในอนาคต และเพื่อส ารองไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อ
รองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
อีกทัง้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงด าเนินการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Right Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ 

5.2 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
ดังกล่าวมาใช้เข้าท าธุรกรรมการร่วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภท
ผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการช่ือ Riverside Tower ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ 
จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจ านวนประมาณ 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ซึง่มี
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เร่ือง การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่
บริษัทยอ่ย, แจ้งรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ และก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ 1/2561 และ/
หรือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบนั และ/หรือ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทัง้ในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสดัสว่นของหนีส้ินต่อทนุ

ของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ทางการเงินในการด าเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหลง่เงินส ารองไว้ใช้

เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้ นสามัญ  
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ บริษัทฯ จะสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ใน  
การเข้าท าธุรกรรมการร่วมลงทนุกบั Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้
โครงการช่ือ Riverside Tower ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมลงทนุในโครงการ เป็นเงินจ านวนประมาณ 
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3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 29.4140 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ 
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561)  

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม  
บริษัทฯ อาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยูก่บัความจ าเป็นใน
การใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลได้ และจะด าเนินการรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด 

ภายหลงัจากที่บคุคลที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ด้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เ ป็นที่ เ รี ยบ ร้อยแล้ว  บุคคลดังกล่าวจะมีสิท ธิ ไ ด้ รับ เ งิน ปันผลเมื่ อบ ริ ษัทฯ  มีการประกาศจ่ าย  
เงินปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

-ไมม่ี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 30 พฤษภาคม 2561 

2. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 (Record Date) 

14 มิถนุายน 2561 

3. ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 16 กรกฏาคม 2561 

4. จดทะเบียนมติลดและเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นมีมติ 

5. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธาน



 
 

Page 62 of 63 

 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย เป็นผู้ก าหนด 

6. สง่หนงัสือแจ้งการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และหนงัสือแจ้งสิทธิใน
การได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายและสง่ส าเนา
ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย เป็นผู้ก าหนด แต่ต้อง
ก่อนวนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

7. จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Right Offering) 

ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย เป็นผู้ก าหนด แต่ต้อง
ภ า ย ใ น  1 ปี นั บ แ ต่ วั น ที่ ที่ ป ร ะ ชุ ม 
ผู้ ถือหุ้นมีมติ 

8. เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) 

ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย เป็นผู้ก าหนด แต่ต้อง
ภายหลังจากได้รับอนุมัติการออกและ
เ สนอขายหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพฯ  และ 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรับ
ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ แ ปล ง สภ าพขอ งหุ้ น กู้  
แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement)  จ ากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
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ลายมือช่ือ   
            (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 
 
 
ลายมือช่ือ   

              (นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ) 

        กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

(กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษัทพร้อมประทบัตราของ
บริษัท) 


