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 วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 

เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 18/2562 เรือ่ง ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผุถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562  
การลดทนุจดทะเบียน และ การไดม้าซึง่สนิทรพัย ์  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. สารสนเทศของบรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เรือ่ง รายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ 

 

บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรยีนแจง้ใหท้ราบวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้
ที่ 18/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ไดม้ีมติที่ส  าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอรเ์นทีฟ จ ากัด (“PRA”) ซึ่งเป็น 
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บน
พืน้ดินขนาด 60 เมกกะวตัต ์จังหวงัก าปงชนงั ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหนา่ย
ไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดงักลา่วดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑม์ลูคา่
รวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทฯ งวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ซึ่งไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทฯ แลว้นัน้ โดยมีมลูคา่เท่ากบัรอ้ยละ 122.76 ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ประเภท
ที่ 4 (มลูคา่เทา่กบัรอ้ยละ 100 หรอืสงูกวา่) ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ย
ไปซึง่สนิทรพัยซ์ึง่ก าหนดใหบ้รษัิทฯ มีหนา้ที่ตอ้ง 

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการดงักลา่วของบรษัิทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามที่ก าหนดใน
ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สินทรพัย ์โดยจดัสง่รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาพรอ้มกบัจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้  
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ในการนี ้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ท า
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการเก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าท ารายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือ 
นดัประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี โดยตอ้งระบช่ืุอและจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ที่
ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุดว้ย 

การเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อยขา้งต้น เขา้ข่ายไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งยื่นขออนุญาตจด
ทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัท เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อีกครัง้หนึ่ง (Relisting) เนื่องจากการ
ไดม้าซึง่โครงการดงักลา่วเขา้เง่ือนไขทกุขอ้ ตามขอ้ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ธุรกิจที่ไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักนัธุรกิจของบรษัิทฯ 
(2) บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกัที่ส  าคญัของบรษัิทฯ 
(3) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ท าให้คุณสมบัติของบริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เปลีย่นไป 
(4) บรษัิทฯ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงใดๆ ในเรือ่งโครงสรา้งของผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ และในอ านาจควบคมุกลุม่

บรษัิท หรอืผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

นอกจากนี ้การไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อยขา้งตน้ไมเ่ขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ .ศ. 2546 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) รายละเอียดของรายการไดม้าซึ่ง
สนิทรพัยป์รากฏตามสารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทฯ (เอกสารแนบทา้ย 1) 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผุถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผูร้บัมอบอ านาจจาก
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้ีอ  านาจในลงนามในสญัญาโครงการ (Project Agreements) เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง แกไ้ข
เปลี่ยนแปลงเอกสาร รบัรองส าเนาเอกสาร ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่วตามที่
จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฏหมายที่เก่ียวขอ้ง  

2. มีมติใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบริษัทฯ จาก
เดิมมลูคา่หุน้ละ 1 บาท เป็นมลูคา่หุน้ละ 2 บาท และ เปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ของบรษัิทฯ จากหุน้สามญัจดทะเบียน หุน้
สามญัช าระแลว้ และหุน้สามญัจดทะเบียนที่ช าระแลว้ จ านวน 25,514,280,600 หุน้ เป็นหุน้สามญัจดทะเบียน หุน้
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สามญัช าระแลว้ และหุน้สามญัจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 12,757,140,300 หุน้ โดยใชว้ิธีการค านวน คือ อตัราหุน้
เดิม 2 หุน้ เป็น 1 หุน้ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบริษัทฯดงักลา่ว อาจจะท าใหเ้กิด
เศษหุน้ ทัง้นีบ้รษัิทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ ในกรณีที่มีเศษหุน้เหลอืจากการค านวณใหปั้ดเศษหุน้ดงักลา่วทิง้ ซึง่ปรากฎ
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด ก่อนการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้

ที่ตราไว ้

หลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ี

ตราไว ้

ทนุจดทะเบียน 25,514,280,600 บาท 25,514,280,600 บาท 

มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 1 บาทตอ่หุน้ 2 บาทตอ่หุน้ 

จ านวนหุน้สามญัทัง้หมด 25,514,280,600 หุน้ 12,757,140,300 หุน้ 

3. มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 25,514,280,600 บาท (สองหมื่นหา้พนัหา้รอ้ยสบิสีล่า้นสองแสนแปดหมื่น
หกรอ้ยบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 12,757,140,300 หุน้ (หนึง่หมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยหา้สบิเจ็ดลา้นหนึง่แสนสี่
หมื่นสามรอ้ยหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 2 บาท (สองบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั : 12,757,140,300 หุน้ (หนึง่หมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยหา้สบิเจ็ดลา้นหนึง่แสนสี่

หมื่นสามรอ้ยหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

 

4. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ านวน 19,135,710,450 
บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 25,514,280,600 บาท เป็น 6,378,570,150 บาท  และทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 17,017,941,757 บาท เป็น 4,254,485,439 บาท  ตามล าดบั โดยการลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ จาก
เดิมมูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ  2 บาท เป็นมูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50  บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมจ านวน 
2,165,616,000 และ สว่นต ่ามลูค่าหุน้จ านวน 10,863,481,000 บาท โดยภายหลงัการลดทนุ บริษัทฯ จะคงเหลือ
ผลขาดทนุสะสมจ านวน 265,641,160 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด ก่อนการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ี

ตราไว ้

หลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ี

ตราไว ้

ทนุจดทะเบียน 25,514,280,600 บาท 6,378,570,150 บาท 

มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 2 บาทตอ่หุน้ 0.5 บาทตอ่หุน้ 
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รายละเอียด ก่อนการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ี

ตราไว ้

หลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ี

ตราไว ้

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 17,017,941,757 บาท 4,254,485,439 บาท 

จ านวนหุน้สามญัที่จดทะเบียนและ

เรยีกช าระแลว้ 

8,508,970,878 หุน้ 8,508,970,878 หุน้ 

สว่นต ่ามลูคา่หุน้สามญั 

ขาดทนุสะสม 

10,863,481,481 บาท 

2,165,616,000 บาท 

-  

265,641,160 บาท 

 ทัง้นี ้การลดทุนโดยการลดมลูค่าหุน้ที่ตราไวด้งักล่าว จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทฯ โดยสว่นของผุถื้อหุน้ของบรษัิทฯ จะไมม่ีการเปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด การลดทนุดงักลา่วเป็นการปรบัปรุงตวัเลข
ทางบญัชีเพื่อใหง้บการเงินของบริษัทฯ มีความชดัเจนขึน้เท่านัน้ แต่อย่างไรก็ดี สว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้ตามที่เสนอขา้งตน้
จะยงัไมเ่กิดขึน้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพากิจการของบรษัิทฯ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ของบรษัิทฯ 

5. มีมติมอบอ านาจให ้กรรมการผูจ้ัดการบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้  
ผลขาดทนุสะสมและสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้ และ/หรอื ขอ้มลูส าคญัเพิ่มเติมอื่นๆ ซึง่อาจจะมีการเปลีย่นแปลง หรอืปรากฎ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 และการอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ผูถื้อหุน้ และ/หรือ ที่
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบริษัทฯ และการลดทุนจด
ทะเบียนของบรษัิทฯ 

6. มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 6,378,570,150 บาท (หกพนัสามรอ้ยเจ็ดสบิแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหมื่นหนึง่
รอ้ยหา้สบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 12,757,140,300 หุน้ (หนึง่หมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยหา้สบิเจ็ดลา้นหนึง่แสนสี่
หมื่นสามรอ้ยหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั : 12,757,140,300 หุน้ (หนึง่หมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยหา้สบิเจ็ดลา้นหนึง่แสนสี่

หมื่นสามรอ้ยหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

7. มีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 (เพิ่มเตมิ) 
เพื่อรองรบัการจดัตัง้บรษัิทยอ่ยเพิ่มเติมตามแผนการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ  
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8. มีมติก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ เลขที่ 1 อาคารที
พีแอนดท์ี ชัน้ 25 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  และวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบริษัทฯ และวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิ
เขา้รว่มประชมุ (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

ทัง้นี ้เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ หากวาระใด
วาระหนึง่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ จะถือวา่วาระอื่น ๆ ที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ไปแลว้
ก่อนหนา้นีเ้ป็นอนัยกเลกิไป และจะไมพ่ิจารณาในวาระอื่น ๆ  ตอ่ไป โดยจะถือวา่การพิจารณาอนมุตัใินเรือ่งตา่ง ๆ  ตามที่
ปรากฏในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 6 ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

9. มีมติมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาและ
แกไ้ขก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 รวมถึงการแกไ้ข และ/หรอื เพิ่มเติมวาระ
การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบริษัทฯ และ/หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิ
เขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย 

  

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมตัิการใหบ้ริษัท ไพรม์ โรด อลัเทอรเ์นทีฟ จ ากัด (“PRA”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินขนาด 60 เมกกะวตัต ์จงัหวงัก าปงชนงั ประเทศกมัพชูา 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบริษัทฯ โดยการรวมมลูค่าหุน้ของ

บรษัิทฯ  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง

มลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าหุน้ที่ตราไว ้เพื่อชดเชยผล

ขาดทนุสะสมและสว่นต ่ามลูคา่หุน้สามญั 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง

มลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจเก่ียวกบัการด าเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวแ้ละจ านวนหุน้

บรษัิทฯ การลดทนุจดทะเบียนบรษัิทฯ การแกไ้ขเพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรอืขอ้ความในเอกสารที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนตา่ง ๆ  ที่ตอ้งยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การยื่นค าขอ
หรือเอกสารอื่นใดต่อส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้ง 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 (เพิ่มเติม) 
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จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
  ขอแสดงความนบัถือ 

 
สมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์

 
 (นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ)์ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
 

1- 1 

สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสนิทรัพย ์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิขนาด 60 เมกกะวัตต ์

จังหวงัก าปงชนัง ประเทศกัมพูชา 

ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 18/2562 เมื่อวันที่  
19 กันยายน พ.ศ. 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษัท ไพรม์ โรด  
อลัเทอรเ์นทีฟ จ ากัด (“PRA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.8 เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินขนาด 60 เมกกะวตัตใ์นจงัหวดัก าปงชนงั ประเทศกมัพชูา (“โครงการฯ”) และ
เขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว, สญัญาเช่าพืน้ที่โครงการ และสญัญาพฒันาโครงการ เรียกโดยรวมว่า (“สัญญา

โครงการฯ”) โดยมีจดุประสงคเ์พื่อท่ีจะรบัสทิธิในการพฒันาโครงการ ก่อสรา้ง และด าเนินงาน ตามขัน้ตอนของการพฒันา
โครงการตามเง่ือนไขของการไฟฟา้แหง่ประเทศกมัพชูา (“เจ้าของโครงการฯ”) ซึง่เป็นหนว่ยงานเจา้ของโครงการตอ่ไป 

การลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินขนาด 60 MW นีม้ีมลูค่าโครงการฯ หรือ
มลูคา่ทรพัยส์นิท่ีจะไดม้าเทา่กบั 1,525.96 ลา้นบาท (49.95 ลา้นเหรยีญสหรฐั) ประกอบดว้ย  

(1) คา่ก่อสรา้งโครงการฯจ านวน 1,429,74 ลา้นบาท (46.80 ลา้นเหรยีญสหรฐั) ซึง่ไดร้วมคา่เช่าที่ดินไวแ้ลว้  
(2) ตน้ทนุทางการเงินระหวา่งช่วงก่อสรา้ง จ านวน 10.58 ลา้นบาท (0.35 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

(3) คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาโครงการจ านวน 85.64 ลา้นบาท (2.80 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

บรษัิทฯ ประสงคท์ี่จะเปิดเผยสารสนเทศของการเขา้ท ารายการดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ในการเข้าท ารายการ  

PRA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดร้่วมการประกวดราคาสิทธิในการพัฒนา ก่อสรา้งและด าเนินงานใน
โครงการฯ และไดร้บัแจง้อยา่งไมเ่ป็นทางการจากเจา้ของโครงการฯ วา่เป็นผูป้ระกวดราคาที่เสนอราคาต ่าที่สดุโดยจะไดร้บั
สทิธิในการพฒันาโครงการดงักลา่วหลงัจากการประกาศผลอยา่งเป็นทางการและท าสญัญากบัเจา้ของโครงการฯ  

บริษัทฯ โดย PRA คาดว่าจะเขา้รบัหนงัสือแจง้ใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดราคาจากเจา้ของโครงการฯ และท า
สญัญาโครงการกบัเจา้ของโครงการฯ พรอ้มกบักระทรวงเหมืองแรแ่ละพลงังาน (Ministry of Mines and Energy) ที่เป็น
หนว่ยงานตวัแทนของรฐับาลประเทศกมัพชูาภายในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ภายหลงัที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวสิามญั
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งมีก าหนดจะจดัขึน้ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยก่อนที่จะท าสญัญาโครงการ
ขา้งตน้ PRA ในฐานะผูเ้ขา้ประกวดราคาที่เสนอราคาต ่าที่สดุจะด าเนินการตามเง่ือนไขการพฒันาโครงการโดยจะยื่น
เอกสารในการจดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศกมัพชูา (“บริษัทพัฒนาโครงการฯ”) ใหเ้สร็จสิน้ภายใน 30 วนัหลงัจากไดร้บั
หนงัสอืรบัรองการเป็นผูช้นะการประกวดราคาอยา่งเป็นทางการ 

ทัง้นี ้PRA จะมีสดัสว่นการถือหุน้ทางตรงและทางออ้มในบริษัทพฒันาโครงการฯ ที่จะจดัตัง้ในประเทศกมัพชูา 
ในสดัสว่นการถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 99.8 ซึง่จดุประสงคข์องการจดัตัง้บรษัิทพฒันาโครงการฯ คือ เป็นนิติบคุคลที่จะรบั
มอบสิทธิในสญัญาโครงการขา้งตน้จาก PRA และขอรบัใบอนุญาตส าหรบัการพัฒนา ก่อสรา้ง และด าเนินงานของ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยต์ามเง่ือนไขในการพฒันาโครงการฯ   
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บริษัทฯ คาดว่าบริษัทพฒันาโครงการฯ จะสามารถจัดหาใบอนุญาตตามเง่ือนการพัฒนาโครงการ เปิดการ
ประกวดราคาส าหรบัสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้งโครงการฯ และสามารถลงนามในสญัญากูย้ืมเงินเพื่อก่อสรา้งโครงการใน
รูปแบบ Project Finance ไดภ้ายในไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2563 จากนัน้จะเริ่มก่อสรา้งโครงการฯ และทดสอบระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้าเพื่อใหส้ามารถขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไดภ้ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ตามก าหนดการของการพัฒนา
โครงการฯ 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทฯ 
2.1. สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  

ผูข้ายไฟฟา้ บรษัิทพฒันาโครงการฯ (โดย PRA จะถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มไมน่อ้ยกวา่ 99.8%) 
ผูร้บัซือ้ไฟฟา้ การไฟฟา้แหง่ประเทศกมัพชูา (Electricite Du Cambodge  - EDC)  รฐัวิสาหกิจที่ท  าหนา้ที่

ควบคมุและดแูลระบบผลติไฟฟา้ ระบบสง่ไฟฟา้ ระบบกระจายไฟฟา้และระบบจดัจ าหนา่ยไฟฟา้
แก่ผูบ้รโิภคภายในประเทศกมัพชูา 

2.2. สัญญาเช่าทีด่นิ 

ผูเ้ช่าที่ดิน บรษัิทพฒันาโครงการฯ 
ผูใ้หเ้ชา่ที่ดิน การไฟฟา้แหง่ประเทศกมัพชูา (Electricite Du Cambodge  - EDC) 
ผูใ้หเ้ชา่ที่ดินจะใหเ้ช่าพืน้ท่ีโครงการขนาด 100 เฮกเตอรท์ี่อยูใ่นจงัหวดัก าปงชนงั ประเทศกมัพชูาทีไ่ดม้ีการศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการแลว้และไดใ้หข้อ้มลูตอ่ผูเ้ชา่ที่ดินเพื่อพฒันา ก่อสรา้ง และด าเนินงานโครงการฯ โดยคิด
คา่เช่าทีด่ินทัง้หมด 1 ดอลลารส์หรฐัตลอดระยะเวลาสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาวเป็นเวลา 20 ปีรวมไปถึงระยะเวลา
ก่อสรา้งและชว่งเวลารือ้ถอนโครงการภายหลงัครบสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

2.3. สัญญาพัฒนาโครงการ 

ผูพ้ฒันาโครงการ บรษัิทพฒันาโครงการฯ 
ผูใ้หส้ทิธิในการพฒันาโครงการ กระทรวงเหมืองและพลงังานแหง่ประเทศกมัพชูา (ตวัแทนรฐับาลกมัพชูา) 
กระทรวงเหมืองแรแ่ละพลงังานแห่งประเทศกมัพชูาเป็นหน่วยงานรฐัที่เป็นตวัแทนของรฐับาลประเทศกมัพชูาในการ
มอบสิทธิในการพฒันาโครงการฯ ใหแ้ก่บริษัทพฒันาโครงการฯ อีกทัง้ยงัเป็นหน่วยงานที่จะสนบัสนุนบริษัทพฒันา
โครงการฯในการจดัใบอนญุาตตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการและสทิธิประโยชนท์างภาษี 

2.4. สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ 

ผูว้า่จา้ง บรษัิทพฒันาโครงการฯ 
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการ บรษัิทรบัเหมาก่อสรา้งรายหนึง่ 
บริษัทพฒันาโครงการฯ จะเปิดการประกวดราคาส าหรบังานรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 60 
เมกกะวตัต ์ในจงัหวงัก าปงชนงั ประเทศกมัพชูา โดยจะจดัใหม้ีการเสนอราคาจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่มีคณุสมบตัิตาม
เง่ือนไขที่เจา้ของโครงการฯ ก าหนด ทัง้นี ้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประกวดราคาจะตอ้ง
น าเสนอรายละเอียดการก่อสรา้ง อปุกรณท์ี่ใชพ้รอ้มรายละเอียดทางเทคนิค ราคาคา่ก่อสรา้ง ช่วงเวลาการก่อสรา้ง และ
การรบัประกันประสิทธิภาพโครงการตามที่บริษัทพฒันาโครงการฯ  ก าหนด โดยจะค านึงถึงเง่ือนไขของการพัฒนา
โครงการ เช่น รายละเอียดทางเทคนิคของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาว ขอ้
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ก าหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าประเทศกัมพูชาและมาตรฐานการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยต์ามหลกัสากล โดยการก่อสรา้งโครงการจะเริ่มตน้ภายหลงัจากที่บรษัิทพฒันาโครงการฯ  ไดร้บัใบอนญุาต
และสามารถบรรลเุง่ือนไขในการพฒันาโครงการไดค้รบถว้น ทัง้นี ้การก่อสรา้งโครงการจะแลว้เสร็จเพื่อที่จะสามารถ
ด าเนินการขายไฟฟา้เชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 ตามก าหนดการของการพฒันาโครงการ 

2.5. สัญญาเงนิกู้ส าหรับโครงการฯ 

ผูกู้ ้ บรษัิทพฒันาโครงการฯ 
ผูใ้หกู้ ้ ธนาคารหรอืสถาบนัการเงินแหง่หนึง่ 
บรษัิทฯ จะด าเนินการขอเงินกูโ้ครงการ (Project Finance) จากธนาคารและสถาบนัการเงินชัน้น าที่สามารถใหเ้ง่ือนไข
ในการใหกู้ท้ี่ดีที่สดุ โดยจะจดัท ารายงานการวิเคราะหค์วามเสีย่งโครงการและสรุปเง่ือนไขการกูย้มืซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
สญัญาสนิเช่ือโครงการฯ ส าหรบัการปลอ่ยกูส้  าหรบัการก่อสรา้งโครงการใหเ้สรจ็สมบรูณต์ามเง่ือนไขและกรอบของการ
พฒันาโครงการฯ โดยมลูคา่เงินกูโ้ครงการฯ จะอยูท่ี่ 1,068.17 ลา้นบาท (34.96 ลา้นเหรยีญสหรฐั) หรอื รอ้ยละ 70 
ของมลูคา่โครงการทัง้หมด  
บรษัิทฯ คาดการณว์า่จะสามารถเขา้ท าสญัญาสนิเช่ือโครงการฯ กบัทางธนาคารหรอืสถาบนัการเงินแหง่หนึง่ใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในไตรมาสที่ 2 ของ พ.ศ. 2563 

ทัง้นีคู้ส่ญัญาทัง้หมดขา้งตน้ท่ีเป็นคูส่ญัญากบับรษัิทพฒันาโครงการฯ นัน้ไมม่ีความเก่ียวขอ้งและไมเ่ป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกนักบับรษัิทฯ PRA และ บรษัิทพฒันาโครงการฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เรือ่ง
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 
3.1. ลักษณะของรายการ 

เนื่องดว้ยบริษัทฯ โดย PRA ไดเ้ขา้รว่มการประกวดราคาแบบเสรีในการลงทนุพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินขนาด 60 เมกกะวตัตท์ี่จงัหวดักมัปงชนงั ประเทศกมัพชูา (National Solar Park) ที่มีการ
ไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชาเป็นผูจ้ัดการประกวดราคาและเป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการและมีหน่วยงานการร่วมลงทนุ
ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในกิจการของรฐัของธนาคารพฒันาเอเชีย (Public Private Partnership Department of 
ADB) ท าหนา้ที่เป็นที่ปรึกษาโครงการและผู้สนับสนุนการประกวดราคา (Tender Assistance) โดยจัดใหม้ีการพฒันา
โครงการในรูปแบบของ Solar Park ที่มีการสนบัสนนุจากเจา้ของโครงการฯ ในสว่นของ  

(1) การจดัหาพืน้ท่ีโครงการในรูปแบบของการเช่าระยะยาวที่มีคา่เช่าราคาถกู  

(2) การลงทนุในสถานีไฟฟา้และสายสง่ไฟฟา้จากโครงการไปยงัจดุเช่ือมตอ่ไฟฟา้ในจงัหวงัพนมเปญ  

(3) การลงทนุในระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานในช่วงการก่อสรา้งและการด าเนินงาน  

โดยมีจดุประสงคท์ี่จะลดความเสีย่งของการพฒันาโครงการแก่ผูล้งทนุอีกทัง้ยงัสง่เสรมิการลงทนุโดยจดัใหม้ีการ
แขง่ขนัเสร ีทัง้นี ้การพฒันาโครงการฯ เจา้ของโครงการฯ ไดจ้ดัใหเ้ป็นรูปแบบของการก่อสรา้ง การถือครอง และด าเนินงาน 
(Build-Own-Operate) โดยผูย้ื่นซองประกวดราคาจะตอ้งเป็นผูเ้สนอรูปแบบการก่อสรา้งทางวิศวกรรมทัง้หมดรวมไปถึง



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
 

1- 4 

การหาแหลง่เงินทนุส าหรบัพฒันาโครงการตลอดจนการก่อสรา้ง และการด าเนินการขายไฟฟา้ตลอดช่วงระยะเวลาสญัญา
ซือ้ขายไฟฟา้เป็นเวลา 20 ปี 

จากผลการประกวดราคาอย่างไมเ่ป็นทางการจากการเปิดซองประกวดราคา PRA ไดร้บัแจง้ใหเ้ป็นผูเ้สนอราคา
ต ่าที่สดุซึง่จะเป็นผูม้ีสทิธิในการพฒันาโครงการภายหลงัการรบัรองผลอยา่งเป็นทางการจากเจา้ของโครงการฯ ตามขัน้ของ
การพฒันาโครงการนัน้ เจา้ของโครงการฯ จะสง่หนงัสอืเชิญให ้PRA เขา้รบัหนงัสอืแจง้ใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดราคาและ
เขา้ท าสญัญาโครงการฯ ต่อไป โดยก่อนที่จะเขา้ท าสญัญาโครงการฯ ขา้งตน้ PRA จะด าเนินการตามเง่ือนไขการพฒันา
โครงการโดยจะยื่นเอกสารในการจดัตัง้บรษัิทยอ่ยในประเทศกมัพชูาใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 30 วนัหลงัจากไดร้บัหนงัสอืแจง้ให้
เป็นผูช้นะการประกวดราคา ทัง้นี ้การจัดตัง้บริษัทย่อยในประเทศกมัพูชานัน้ จะเป็นบริษัทที่ PRA มีสดัส่วนการถือหุน้
ทางตรงและทางออ้มไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 99.8 โดยมีจุดประสงคข์องการจดัตัง้เพื่อเป็นนิติบคุคลที่จะรบัมอบสิทธิในสญัญา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักลา่ว ซึ่ง PRA จะขอรบัใบอนญุาตส าหรบัการพฒันา ก่อสรา้ง และด าเนินงาน
ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยต์ามเง่ือนไขของการพฒันาโครงการฯ  

บริษัทฯ คาดว่าบริษัทพฒันาโครงการฯ จะสามารถจดัหาใบอนุญาตตามเง่ือนไขการพฒันาโครงการ เปิดการ
ประกวดราคาส าหรบัสญัญาจ้างเหมาก่อสรา้งโครงการฯ และสามารถท าการลงนามในสญัญากูย้ืมเงินเพื่อก่อสรา้ง
โครงการแบบ Project Finance ไดภ้ายในไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2563 จากนัน้จะเริม่กิจกรรมการก่อสรา้งโครงการฯ และ
ทดสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อใหส้ามารถด าเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ตาม
ก าหนดการของการพฒันาโครงการ 

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

การลงทนุในโครงการฯ ดงักลา่ว เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ที่ ทจ.20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ.2547 และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปฯ”) ทัง้นี ้
ในการค านวณขนาดรายการโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งไดร้บัการ
สอบทานโดยบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ แลว้ ค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 กลา่วคือ มีขนาดรายการที่เท่ากบัรอ้ยละ 100 หรือสงูกว่า ตามประกาศเรื่องการ
ไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เกณฑก์ารค านวณ วิธีการค านวณ แทนคา่ 
ขนาด
รายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรพัย์
ท่ีมีตวัตนัสทุธิ 

( NTA ของเงินลงทนุในบรษัิท x สดัสว่นท่ีไดม้า ) x 100 
N/A 1/ 

NTA ของบรษัิทฯ 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิจาก
การด าเนินงาน 

(ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทนุในบรษัิท x สดัสว่นท่ีซือ้ ) x 100 
N/A 1/ 

ก าไรสทิธิจากการด าเนินงานของบรษัิทจดทะเบียน 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของ
สิ่งที่ตอบแทน 

มลูคา่รายการท่ีช าระ x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษัิทฯ 

1,525.96 ลา้นบาท x 100 
122.76 

1,164.65 ลา้นบาท 

4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุท่ี
ออกเพ่ือช าระสนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทนุท่ีบรษัิทฯ ออกเพ่ือช าระคา่สนิทรพัย ์x 100 
N/A 1/ 

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของบริษัทฯ 
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หมายเหต:ุ  /1. ไม่สามารถค านวณได ้เนือ่งจากเป็นบริษัทย่อยทีบ่ริษัทถอืหุน้รอ้ยละ 100 
/2. มูลค่ารายการทีช่  าระเทา่กบัมูลค่าโครงการ 1,525.96  ลา้นบาท (49.95 ลา้นเหรียญสหรฐั) ซึ่งประกอบดว้ย 

(1) ค่าก่อสรา้งโครงการฯ 1,429,74 ลา้นบาท (46.80 ลา้นเหรียญสหรฐั) ซ่ึงไดร้วมค่าเช่าทีด่นิไวแ้ลว้  
(2) ตน้ทนุทางการเงนิระหว่างช่วงก่อสรา้ง จ านวน 10.58 ลา้นบาท (0.35 ลา้นเหรียญสหรฐั) 
(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการจ านวน 85.64 ลา้นบาท (2.80 ลา้นเหรียญสหรฐั) 

/3. สนิทรพัยร์วมของบริษัทฯ ตามงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานสิน้สดุ ณ 30 มถินุายน 2562 เทา่กบั 1,164.65 ลา้นบาท (31.12 
ลา้นเหรียญสหรฐั) 
/4. หากอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2562 โครงการฯ ดงักล่าวมขีนาดรายการสงูเทา่กบัรอ้ย
ละ 122.76 ของสนิทรพัยร์วมของบริษัทฯ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2562  
/5. ไม่มกีารออกหุน้เพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์

ในการเขา้ท ารายการครัง้นี  ้มีขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 122.76 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 
มิถนุายน 2562 จึงท าใหร้ายการดงักลา่วจดัเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินประเภทที่ 4 ตลาดหลกัทรพัยอ์าจพิจารณาว่า
เป็นกรณี Backdoor Listing ที่ไมต่อ้งยื่นค าขอใหร้บัหลกัทรพัยใ์หม ่หากเขา้หลกัเกณฑท์กุขอ้ดงันี  ้

1. ธุรกิจที่ไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักบัธุรกิจของบรษัิท และ 

2. บรษัิทไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัในธุรกิจหลกัของบรษัิท และ 

3. กลุม่บรษัิทอนัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์ีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ และ 

4. ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบรษัิทและในอ านาจการควบคมุบรษัิทหรอืผูถื้อหุน้ที่
มีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

ซึง่บรษัิทฯ จะตอ้งด าเนินการดงันี ้

(1) เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัรายไดม้าซึง่สนิทรพัยต์อ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) แตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ เพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์อ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  

(3) จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้แก่ผูถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั โดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามที่
ก าหนดไวใ้นประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ และไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมถือหุน้ในการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี  

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด ์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 18/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 
2562 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดม้ีการลงทนุในบริษัท บริษัท ไพรม์ อลัเทอรเ์นทีฟ วิชั่นส ์จ ากดั ทนุจดทะเบียน 4,000,000 บาท 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 54 และบรษัิท ไพรม์ โรด รูฟท็อป จ ากดั ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท ในสดัสว่น รอ้ยละ 54 เมื่อวนัท่ี 
10 กนัยายน 2562 ที่ผา่นมา 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไม่มีการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สินทรพัยอ์ื่นใด ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมานบัจากวนัท่ีคณะกรรมการ
ของบรษัิทฯ ใหค้วามเห็นชอบตอ่การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี  ้
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บรษัิทฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่การเขา้ท ารายการดงักลา่ว บรษัิทฯ เขา้ขา่ยไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งยื่นขออนญุาตจด
ทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์อีกครัง้หนึง่ (Relisting) เนื่องจากการไดม้า
ซึง่โครงการดงักลา่วเขา้เง่ือนไขทกุขอ้ ตามขอ้ 24 ของประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

ในปัจจบุนั บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นการขายไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทพัฒนาโครงการฯ โดย PRA ก็เป็นธุรกิจที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน โดย บริษัทฯ สามารถน าประสบการณค์วาม
เช่ียวชาญ และพนกังานท่ีใหบ้รกิารดา้นการขายไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยอ์ยูใ่นปัจจุบนั มาปรบัใชใ้นธุรกิจของบริษัท
พฒันาโครงการฯได ้ 

2. บรษัิทฯไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกัที่ส  าคญัของบรษัิทฯ 

ธุรกิจหลกัที่ส  าคญัของบรษัิทฯ ยงัคงเป็นธุรกิจใหบ้รกิารดา้นการซือ้ขายไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนเช่นเดิม 

3. การไดม้าซึง่โครงการฯ มิไดท้  าใหค้ณุสมบตัิของบรษัิทฯ ที่จะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปลีย่นไป 

การท่ีบรษัิทพฒันาโครงการฯ เขา้ลงทนุในกิจการขายไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยใ์นโครงการดงักลา่วจะสง่ผล
ใหบ้ริษัทฯ มีรายไดเ้พิ่มขึน้ในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติครบถว้นและมีความเหมาะสมในฐานะบริษัทจด
ทะเบียนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์เช่นเดิม 

4. บรษัิทฯ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงใดๆ ในเรือ่งโครงสรา้งของผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ และในอ านาจควบคมุกลุม่
บรษัิท หรอืผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

บริษัทพฒันาโครงการฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะถือหุน้ทางตรงและทางออ้มไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 
99.8  การท่ีบรษัิทพฒันาโครงการฯเขา้ลงทนุในกิจการขายไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยด์งักลา่ว ไมม่ีการออกหุน้เพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ เพื่อซือ้สินทรพัย ์และไม่สง่ผลกระทบต่อโครงสรา้งของผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ และในอ านาจควบคมุกลุม่
บริษัท หรือผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยภายหลงัจากการลงทนุในโครงการฯ บริษัทฯ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ นอกเหนือกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระรวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ 

ทัง้นีแ้มก้ารเขา้ท ารายการของบริษัทฯ ในครัง้นี ้จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 24 ของประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ 
ทุกประการ และท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งยื่นค าขอใหร้บัหลกัทรพัยใ์หม่นัน้ แต่บริษัทฯ  ยังคงมีหนา้ที่ตอ้ง
เปิดเผยสารสนเทศการท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิการท ารายการดงักลา่ว โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี 

4. รายละเอียดของสินทรัพยท์ี่ไดม้า 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินที่จงัหวดัก าปงชนงั ประเทศกมัพชูา ขนาดก าลงัการ
ผลิต 60 เมกกะวตัตต์ามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคือการไฟฟ้าแห่งประเทศกมัพชูา รวมถึง
เครื่องจักรทัง้หมดที่ประกอบเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เช่น แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์โครงสรา้งรองรบัแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์อินเวอรเ์ตอร ์(อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นไฟฟ้ากระแสสลบั) 
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อปุกรณเ์ช่ือมต่อไฟฟ้า และหมอ้แปลงไฟฟ้า ตามขอบเขตงานส าหรบัผูพ้ฒันาโครงการที่ก าหนดไวแ้ลว้โดยการไฟฟา้แหง่
ประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตามสินทรพัยด์งักล่าวจะไม่รวมสินทรพัยเ์ช่น สถานีไฟฟ้าภายในโครงการ สายส่งไฟฟ้าจาก
สถานีไฟฟ้าภายในโครงการไปยังสถานีไฟฟ้าภายในจังหวัดพนมเปญ และที่ดินโครงการที่ถูกจัดอยู่ในส่วนระบบ
สาธารณปูโภคของโครงการฯ ที่มีการสนบัสนนุโดยการไฟฟา้แหง่ประเทศกมัพชูาในฐานะเจา้ของโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องโครงการฯ จะติดตัง้อยู่ในจังหวดัก าปงชนงั บนพืน้ที่โครงการขนาด 100 เฮกเตอร ์ที่
บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะท าการเช่าระยะยาวจากการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชาดว้ยมูลค่า 1 เหรียญสหรฐัตลอด
ระยะเวลาสญัญา ทัง้นีบ้ริษัทพฒันาโครงการฯ จะที่ถือครองสิทธิในการพฒันา ก่อสรา้ง และด าเนินธุรกิจจะไดร้บัสิทธิใน
การขายไฟฟ้าระยะยาวใหแ้ก่การไฟฟ้าแห่งปประเทศกมัพชูาตลอดระยะเวลา 20 ปี นบัตัง้แต่ก าหนดเริ่มด าเนินการขาย
ไฟฟา้เชิงพาณิชยท์ี่มีก าหนดกรอบเวลาไวภ้ายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อีกดว้ย 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน 
5.1  มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน 

มูลค่าโครงการฯ  หรือมูลค่าทรัพย์สินที่จะได้มาเท่ากับ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านเหรียญสหรัฐ ) 
ประกอบดว้ย (1) คา่ก่อสรา้งโครงการฯจ านวน 1,429,74 ลา้นบาท (46.80 ลา้นเหรยีญสหรฐั) ซึง่ไดร้วมคา่เช่าที่ดินไวแ้ลว้ 
(2) ตน้ทนุทางการเงินระหวา่งช่วงก่อสรา้ง จ านวน 10.58 ลา้นบาท (0.35 ลา้นเหรียญสหรฐั)  (3) ค่าใชจ้่ายในการพฒันา
โครงการจ านวน 85.64 ลา้นบาท (2.80 ลา้นเหรยีญสหรฐั)  

มลูค่าโครงการขา้งตน้จะเป็นการลงทนุที่ประกอบดว้ยเงินสว่นทนุเป็นจ านวนรอ้ยละ 30 และเงินกูโ้ครงการแบบ 
Project Finance เป็นจ านวนรอ้ยละ 70 ของมลูค่าโครงการฯ ทัง้หมด ในเงินสว่นทนุของบริษัทพฒันาโครงการฯ บริษัทฯ 
โดย PRA จะท าการเพิ่มทุนเขา้ไปยงับริษัทพฒันาโครงการฯ จ านวนรอ้ยละ 30 ของมูลค่าโครงการฯ ทัง้หมดหรือเป็น
จ านวน 457.79 ลา้น บาท (14.98 ลา้นเหรียญสหรฐั) เพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการและก่อสรา้งโครงการจนกระทั่งบรษัิท
พฒันาโครงการฯ สามารถเขา้ท าสญัญาสนิเช่ือโครงการได ้โดยแหลง่เงินทนุของเงินในสว่นทนุนีจ้ะน ามาจากเงินหมนุเวยีน
ที่มีอยูใ่นบรษัิทฯ 

ในสว่นเงินกูโ้ครงการบริษัทพฒันาโครงการฯ จะเขา้ท าสญัญาเงินกูโ้ครงการกบัธนาคารหรือสถาบนัการเงินแหง่
หนึง่ โดยมีวงเงินสนิเช่ือส าหรบัก่อสรา้งโครงการเทา่กบั 1,068.17 ลา้นบาท (34.64 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

5.2  เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลคา่รวมสิ่งตอบแทน 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการก าหนดมลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนส าหรบัการลงทนุโครงการฯ ก าหนดจากการจดัท าประมาณ
การการลงทุนในโครงการฯ รวมทัง้พิจารณาจากสิ่งตอบแทนจากการลงทุน จากผลการศึกษาความเป็นไปได ้ไดอ้ตัรา
ผลตอบแทนที่คาดหวงัจากการลงทนุโครงการ (Project IRR) ประมาณรอ้ยละ 8.3% ตลอดระยะเวลา 20 ปีของสญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ระยะยาว  

นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดพ้ิจารณาสนบัสนนุ เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทนุของบรษัิทพฒันาโครงการฯ ดงัตอ่ไปนี ้

- โครงการฯ มีความส าคญัตอ่บรษัิทฯ ในการเปิดตลาดการพฒันาโครงการพลงังานทดแทนในประเทศกมัพชูาซึง่มี
ความตอ้งการพลงังานไฟฟา้อยา่งมากโดยเฉพาะช่วงหนา้แลง้ที่เกิดเหตไุฟฟา้ดบัอยูบ่อ่ยครัง้ 
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- การลงทนุพฒันาโครงการมีความเสี่ยงต ่าเนื่องจากมีหน่วยงานการรว่มลงทนุระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนใน
กิจการของรฐัของธนาคารพฒันาเอเชียเขา้มาเป็นที่ปรกึษาโครงการทัง้ยงัเป็นผูใ้หค้  าปรกึษาในการรา่งสญัญา
โครงการที่สามารถใหค้วามมั่นใจแก่ผูล้งทนุได ้

- โครงการฯ ที่จะไดร้บัเงินค่าไฟฟ้าส าหรบัไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการฯ  ในราคาที่คงที่ตลอดอายุสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าระยะยาว ดว้ยเหตุนีท้  าใหโ้ครงการสามารถไดร้บัการปล่อยสินเช่ือเงินกูแ้บบโครงการจากธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินได ้ซึ่งการช าระคืนเงินกูน้ัน้จะมาจากรายไดข้องโครงการฯ ทัง้หมดโดยจะสอดคลอ้งกบัรายไดข้ัน้
ต ่าที่ไดร้บัการประเมินจากผูใ้หกู้ก้่อนที่จะมีการเขา้ท าสญัญาเงินกู ้และมีระยะเวลาการผอ่นช าระเงินกูส้อดคลอ้ง
กบัระยะเวลาของโครงการฯ 

- โครงการฯ มีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิ (Net Present Value หรือ NPV) เท่ากับ 408.70 ลา้นบาท (13.38 ลา้นเหรียญ
สหรฐั) ในช่วงระยะเวลา 20 ปี อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัจากการลงทนุโครงการ(Project IRR) ประมาณรอ้ย
ละ 8.3% และมีระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) เทา่กบั 9.19 ปี (โดยรวมระยะเวลาในการก่อสรา้งเวลา 1 ปี
แลว้) 

6. มูลค่าของสินทรัพยท์ี่ได้มา 

มูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้มาเท่ากับ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านเหรียญสหรัฐ ) 
ประกอบดว้ย (1) คา่ก่อสรา้งโครงการฯจ านวน 1,429,74 ลา้นบาท (46.80 ลา้นเหรยีญสหรฐั) ซึง่ไดร้วมคา่เช่าที่ดินไวแ้ลว้ 
(2) ตน้ทนุทางการเงินระหวา่งช่วงก่อสรา้ง จ านวน 10.58 ลา้นบาท (0.35 ลา้นเหรียญสหรฐั)  (3) ค่าใชจ้่ายในการพฒันา
โครงการจ านวน 85.64 ลา้นบาท (2.80 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

7.  แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ 

มูลค่าโครงการฯ  หรือมูลค่าทรัพย์สินที่จะได้มาเท่ากับ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านเหรียญสหรัฐ ) 
ประกอบดว้ย (1) คา่ก่อสรา้งโครงการฯจ านวน 1,429,74 ลา้นบาท (46.80 ลา้นเหรยีญสหรฐั) ซึง่ไดร้วมคา่เช่าที่ดินไวแ้ลว้ 
(2) ตน้ทนุทางการเงินระหวา่งช่วงก่อสรา้ง จ านวน 10.58 ลา้นบาท (0.35 ลา้นเหรียญสหรฐั)  (3) ค่าใชจ้่ายในการพฒันา
โครงการจ านวน 85.64 ลา้นบาท (2.80 ลา้นเหรยีญสหรฐั)  

มูลค่าโครงการฯ ขา้งตน้จะเป็นการลงทุนที่ประกอบดว้ยเงินส่วนทุนเป็นจ านวนรอ้ยละ 30 และเงินกูโ้ครงการ
แบบ Project Finance เป็นจ านวนรอ้ยละ 70 ของมูลค่าโครงการฯ ทัง้หมด ในเงินส่วนทุนของบริษัทพฒันาโครงการฯ 
บริษัทฯ โดย PRA จะท าการเพิ่มทนุเขา้ไปยงับริษัทพฒันาโครงการฯ จ านวนรอ้ยละ 30 ของมลูค่าโครงการฯ ทัง้หมดหรอื
เป็นจ านวน 457.79 ลา้นบาท (14.98 ลา้นเหรียญสหรฐั) เพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการและก่อสรา้งโครงการจนกระทั่ง
บริษัทพฒันาโครงการฯ สามารถเขา้ท าสญัญาสินเช่ือโครงการได ้โดยแหลง่เงินทนุของเงินในสว่นทุนนีจ้ะน ามาจากเงิน
หมนุเวียนที่มีอยู่ในบริษัทฯ ในสว่นเงินกูโ้ครงการบริษัทพฒันาโครงการฯ จะเขา้ท าสญัญาเงินกูโ้ครงการกบัธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่ โดยมีวงเงินสนิเช่ือส าหรบัก่อสรา้งโครงการเทา่กบั 1,068.17 ลา้นบาท (34.96 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

ส าหรบัสญัญาเงินกูท้ี่บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะไดร้บัการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อการก่อสรา้งโครงการฯ จาก
ธนาคารหรือสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง ไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ที่จะกระทบต่อสิทธิผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีขอ้หา้มหรือ
เง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สญัญาเงินกูข้องบริษัทพฒันาโครงการฯ ดงักลา่วคาดว่าน่าจะมี
การกู้ในรูปแบบสินเช่ือโครงการ (Project Finance) จะมีเง่ือนไขในการเบิกจ่ายเงินปันผลของบริษัทพฒันาโครงการฯ 
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บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดก็้ต่อเมื่อไดช้ าระเงินกู้ (ทัง้ดอกเบีย้และเงินตน้) ครบถ้วนในปีที่
ด  าเนินงานนัน้ๆ และต่อเมื่อและไดด้  ารงวงเงินสะสมเพื่อการช าระหนีส้ินเช่ือโครงการและบรรลขุอ้ก าหนดของการเบิก
จ่ายเงินปันผลตามสญัญาเงินกูโ้ครงการไดค้รบถว้น  

8. ประโยชนท์ี่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการท ารายการ 

บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะขยายการลงทนุโดยมุ่งเนน้ไปยงัธุรกิจที่สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกั
และสง่เสริมใหเ้กิดการใชป้ระโยชนส์ินทรพัยห์ลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบนัใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและสามารถต่อยอดธุรกิจ
ปัจจุบนัเพื่อสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัและสรา้งโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ  ในระยะยาว บริษัทฯ จึงพิจารณาที่จะ
ลงทนุขยายธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริ ษัทฯ 
และบรษัิทพฒันาโครงการฯ ดงันี ้

1) บรษัิทฯ เป็นผูถื้อหุน้ทางตรงและทางออ้มไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 99.8 ใน บรษัิทพฒันาโครงการฯ ซึง่เจา้ของโครงการฯ 
ที่มีผลตอบแทนที่คาดหวงัจากการลงทนุโครงการฯ (Project IRR) ประมาณรอ้ยละ 8.3% ตอ่เนื่องเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 
20 ปี ซึง่เป็นอตัราที่นา่พงึพอใจ โดยบรษัิทฯ จะสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการใหข้ายไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยข์องบรษัิท
พฒันาโครงการฯ ไดท้นัทีเมื่อบริษัทพฒันาโครงการฯ เริ่มมีรายไดจ้ากการใหข้ายไฟฟ้า ซึ่งในการจัดท างบการเงินของ
บริษัทฯ จะสะทอ้นภาพรวมของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทัง้บริษัทฯ และ บริษัทพฒันาโครงการฯ ซึ่งจะท า
ใหบ้ริษัทฯ มีรายไดท้ี่สงูขึน้และมีกระแสเงินสดและสภาพคลอ่งที่ดีขึน้ สง่ผลดีต่อการลงทุนพฒันาโครงการอื่นของบรษัิทฯ  
ในอนาคต 

2) การลงทนุในโครงการฯ สามารถเป็นจดุเริม่ตน้ของบรษัิทฯ ในการขยายการลงทนุในการพฒันาโครงการพลงังาน
ทดแทนในประเทศกมัพชูาที่ก าลงัตอ้งการการลงทนุในระบบสาธารณปูโภคโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการผลติกระแสไฟฟา้ 

3) สรา้งความมั่นคงในการด าเนินธุรกิจระยะยาว และเสรมิความแข็งแกรง่ในดา้นการเงินของกิจการ 

4) กระจายความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ เนื่องจากภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะท าให้
กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากสว่นงานบรกิารเพิ่มขึน้ มีศกัยภาพในการท าก าไรท่ีสงูขึน้ รวมทัง้มีกระแสเงินสดและสภาพคลอ่ง
ที่ดีขึน้ 

9. เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการให ้PRA ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นครัง้นี ้ตอ้งไดร้บัหนงัสือยืนยนั
การเป็นผูช้นะการประมลูและเขา้ท าสญัญาโครงการฯ กบัเจา้ของโครงการฯ ตอ่ไป รายการนีเ้ป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์
ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ พรอ้มทัง้เปิดเผย
สารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขออนมุตัิตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมต่  ่ากวา่ 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถื้อหุน้ที่มีสว่น
ไดเ้สีย ซึ่งบริษัทฯ ตอ้งจัดส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มกบัความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เป็น
ระยะเวลาลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิทฯ ไดม้ีมติใหเ้สนอตอ่ที่
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 ของบรษัิทฯ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาการอนมุตัเิขา้ท า
รายการตอ่ไป 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวบริษัทฯ  เขา้ข่ายไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งยื่นขอ
อนุญาตจดทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ  อีกครัง้หนึ่ง (Relisting) 
เนื่องจากการไดม้าซึ่งโครงการดังกล่าวเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ ตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจที่ไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

2. บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกัที่ส  าคญัของบรษัิทฯ 

3. การไดม้าซึง่โครงการฯ มิไดท้  าใหค้ณุสมบตัิของบรษัิทฯท่ีจะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปลีย่นไป 

4. บรษัิทฯ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงใดๆในเรือ่งโครงสรา้งของผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ และในอ านาจควบคมุกลุม่
บรษัิท หรอืผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 18/2562 เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2562 มีความเห็นวา่การท ารายการ
ดงักลา่วจะท าใหบ้รษัิทฯไดร้บัประโยชนด์งันี ้

(1) สรา้งมลูค่าเพิ่มในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้ก่กลุม่บริษัทฯ ไดอ้ย่างครบวงจร ท าใหบ้ริษัทฯ มี
ศกัยภาพในการแขง่ขนั ซึง่จะสง่ผลดีตอ่การเพิ่มมลูคา่ของบรษัิทฯ รวมถึงโอกาสจะขยายฐานการคา้ไปท่ีอื่น
ไดอ้ีกในอนาคต 

(2) เพิ่มรายไดแ้ละผลตอบแทนไดอ้ย่างต่อเนื่องใหแ้ก่กลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นการสรา้งความมั่นคงในการด าเนิน
ธุรกิจระยะยาว และเสรมิความแข็งแกรง่ในดา้นการเงินของกิจการ 

(3) เปิดโอกาสในการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในประเทศกัมพูชาที่มีความ
ตอ้งการการลงทนุเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลงังานภายในประเทศอีกทัง้ยงัลดปริมาณ
การน าเขา้พลงังานไฟฟา้จากประเทศเพื่อนบา้น 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสม 
คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงมีมติเห็นชอบอนมุตัิให ้PRA ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มในสดัสว่นไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 99.8 เขา้รบัหนงัสือแจง้ใหเ้ป็นผูข้ชะการประกวดราคาโครงการฯ เขา้ท าสญัญาโครงการ พฒันาโครงการ
ตามเง่ือนไขของการไฟฟา้แหง่ประเทศกมัพชูาและเขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยด์งักลา่ว และให้
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกนักบัคณะกรรมการบรษัิทฯ และไมม่ีกรรมการบรษัิทฯ ทา่นใดมี
ความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ 




