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ที่ EA : 6302/018LT 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2/2563 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกีย่วกับการไดม้าซึ่งสินทรัพย์และการเขา้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2 /2563 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (“ที่ประชุมฯ”) โดยมีมติที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

(1) ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบ และให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ก าหนด รวมถึง ให้เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังต่อไปนี้ (1) การเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด 
("บริษัทเป้าหมาย") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจ านวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity 
Gain Holdings Ltd. ("ผู้ขาย" หรือ "Prosperity Gain") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทเป้าหมาย") และ (2) การได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา  ของบริษัท อมิตา 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ("ผู้เช่า" หรือ "Amita Thailand") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
โรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ ากัด ("ผู้ให้เช่า" หรือ "Double P 
Land") ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินดังกล่าว และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการ
เช่า") 

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายและธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าถือเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ 
ร้อยละ 9.08 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด วันที่  
31 ธันวาคม 2562 และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงท าเข้าธุรกรรม
การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายและธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่านี้ (6 ก.ย. 62 - 26 ก.พ.63) ซึ่งมีขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 9.54 ตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ส่ิงตอบแทน ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 15 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เป้าหมายและธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า จึงไม่เข้าข่ายต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดท าสารสนเทศการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะน าเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในคราวเดียวกัน  
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นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจาก Prosperity Gain ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ เนื่องจาก Prosperity Gain เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติสนิทกับกรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าโดย Amita Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
และ Double P Land ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก Double P Land เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกรายหนึ่งเป็นญาติสนิทกับ
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน") ซึ่งมีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 32.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยค านวณจาก 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ไม่มีรายการอื่นซึ่งเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงราย
เดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลง 
ท ารายการนี้ รายการนี้จึงเป็นรายการที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการ 
โดยมติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าท ารายการดังกล่าวปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 
 

(2) ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามญัของบริษทัเป้าหมายและธุรกรรมการ
ได้มาซึ่งสิทธิการเช่า เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความสะดวกและมีความคล่องตัวโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(ก) ก าหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายและธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 
รวมถึงการเจรจาต่อรองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายและธุรกรรมการ
ได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

(ข) เจรจาและเข้าท าสัญญาใด ๆ รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไขเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาหรือ ผู้ให้บริการอื่นใดเพื่อให้
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายและธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

(ค) ติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน กรมที่ดิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายและธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า ซึ่งรวมถึงติดต่อ
ประสานงาน เข้าหารือและชี้แจง ตลอดจนจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ 
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(ง) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าท าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายและ
ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า และ 

(จ) มอบอ านาจช่วงให้บุคคลอื่นมีอ านาจด าเนินการตามที่ระบุข้างต้น 
 

โดยมี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ
ในข้อ (1)  

 
(3) ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออก

เสนอขาย จ านวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 
 

(4) ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงิน 
ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ ช าระคืนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ช าระเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการด าเนินงานหรือเป็น

เงินทุนและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ชนิด หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนในขณะที่มีการออกและ 

เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า 

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ

ออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว 

อายุ ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ  เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะ

หมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน 

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้น

กู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/

หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับใน

ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 
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การไถ่ถอนก่อน

ก าหนด 

ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด บริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอน 

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

ตลาดรอง บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตาม  

ความเหมาะสม 

อ านาจก าหนด

รายละเอียดอื่นๆ 

ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอ านาจให้ลงนาม มีอ านาจดังนี ้

1. ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการ 
ไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
ขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดใน
กรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดตามที่เห็นควร 

3. น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการ
ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจ าเป็นได้
ทุกประการตามที่เห็นควร 

 

(5) ที่ประชุมฯ มีมติเสนอการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดังต่อไปน้ี 
- ไม่ส ารองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว  
- เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายจากก าไรสะสม

ส าหรับกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,119 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.63 ของ 
ก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 

 

ในการน้ีที่ประชุมฯ ได้มีมติก าหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นวันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) เพื่อก าหนดสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2562 โดยก าหนดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 ดังกล่าว ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 (อย่างไรก็ตามการให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่
แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563) ทั้งนี้ให้
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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(6) ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระใน
ปี 2563 โดยมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. นายอมรศกัดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ 

3. พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอสิระ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ซึ่งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี) /  
กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์จะกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการเนื่องจากอายุมากขึ้น ส่งผลให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง  
   

(7) ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายสมภพ 
กีระสุนทรพงษ์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี) / กรรมการสรรหา / 
กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน แทนนายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ซึ่งจะครบวาระในปีนี้ และไม่
ประสงค์จะกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 

 

(8) ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ดังนี้ 

เสนอส าหรับปี 2563 
 ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับกรรมการบริษัท 
- ประธานคณะกรรมการบริษัท จ่าย 50,000.- บาท/เดือน 
- รองประธานคณะกรรมการบริษัท จ่าย 45,000.- บาท/เดือน 
- กรรมการบริษัท จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน 
 โบนัสส าหรับกรรมการบริษัท 
- ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี 
- รองประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี 
- กรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/ปี 
 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย   
- คณะกรรมการบริหาร 
 
 

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม  
(หมายเหตุ : จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจ าใน
ฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ  จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี 
- คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  จ่ายเฉพาะที่เข้า ร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 
- คณะกรรมการสรรหา  จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี 
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี 
- คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี 
 สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี 
     หมายเหตุ : ไม่รวมสิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อบังคับบริษัท 
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(9) ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี  2563 

 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข   ทะเบียนเลขที่ 4599  และ/หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี คือ ในปี 2559 - 2562)  

 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์   ทะเบียนเลขที่ 6552  และ/หรือ  
 นายพงทวี รัตนะโกเศศ   ทะเบียนเลขที่ 7795  

 
และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  จ านาน 2,427,600.- บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร 
ส่ิงพิมพ ์ค่าติดต่อส่ือสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ไม่เกิน 2% ของค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่ม และค่าตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ  50,000.- บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ภายในประเทศไทยจ านวน 8,368,585.- บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ค่าติดต่อส่ือสาร  
ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม และค่าบริการอื่นๆ 
(Non - Audit fee) ได้แก่ การตรวจรับรอง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท โดยค่าสอบบัญชีไม่รวมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในต่างประเทศ 10 บริษัท รวมทั้งมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับการสอบ
ทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี 

 
(10) ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695  
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
วาระท่ี 4 พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติ 

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท  
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติรายการดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด โดยการเข้า ซื้อหุ้นสามัญ
จ านวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นท้ังหมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd.  
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

(2) การได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ของบริษัท  
อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
โรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ ากัด 
ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินดังกล่าว และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ชั้น16  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
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วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และการจ่ายเงิน  
ปันผลประจ าปี 2562 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563   
วาระท่ี 9 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการท่ีครบวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
วาระท่ี 11 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ  

    ขอแสดงความนับถือ  
 
 

                 (นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ)  
      รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งพิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่  

26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบ และให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด รวมถึงให้เสนอ

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น") เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังต่อไปนี้ (1) การเข้า

ลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด ์พรอสเพอริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด ("บริษัทเป้าหมาย") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจ านวนไม่เกินร้อย

ละ 19 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ("ผู้ขาย" หรือ "Prosperity Gain") ซึ่งเป็น

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย") และ (2) การได้มาซึ่งสิทธิในการเช่า

ที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ("ผู้เช่า" หรือ 

"Amita Thailand") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ ากัด ("ผู้ให้เช่า" หรือ "Double P Land") ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว 

และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า") 

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายและธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการ

ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 

29 ตุลาคม 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

เป้าหมายจาก Prosperity Gain ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก Prosperity Gain เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่เป็นญาติสนิทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

โดย Amita Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ Double P Land ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก 

Double P Land เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่อีกรายหนึ่งเป็นญาติสนิทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันลงวันที่ 

31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยว

โยงกัน") ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  โดยมี

รายละเอียดการเข้าท ารายการท่ีส าคัญ ดังนี้ 
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1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

1.1. ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

บริษัทฯ และ Prosperity Gain ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Non-Binding MOU) 

เพื่อก าหนดข้อตกลงที่ส าคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญจ านวนร้อยละ 19 ของบริษัทเป้าหมาย  เมื่อวันที่  

26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 2/2563 มีมติ

เห็นชอบและใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจ านวนร้อยละ 

19 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายจาก Prosperity Gain รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้

บริษัทฯ สามารถเข้าท ารายการดังกล่าวได้ และมีมติอนุมัติการเข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับ

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย โดยคาดว่าคู่สัญญาจะเข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นกันภายในพฤษภาคม 

2563 

1.2. ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

Amita Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงซึง่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Non-

Binding MOU) เพื่อเช่าที่ดินจาก Double P Land เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 2/2563 มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติการที่ Amita Thailand จะเข้าท าสัญญาเช่ากับ Double P Land เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าดังกล่าว และมีมติ

อนุมัติการเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า โดยคาดว่าคู่สัญญา

จะเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินกันภายในพฤษภาคม 2563 

 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลกัษณะความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 

2.1. ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

ผู้ซื้อ:  บริษัทฯ 

ผู้ขาย:  Prosperity Gain 

ความสัมพันธ์: Prosperity Gain ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก Prosperity Gain เป็น 

นิติบุคคลที่มีนายเอก อาหุนัย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยนายเอก อาหุนัย มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บุตร)  

ของนายสมโภชน์ อาหุนัย ผู้ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และ  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ชั้น16  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9    แฟกซ ์02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

10 

2.2. ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

ผู้เช่า:  Amita Thailand (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 

ผู้ให้เชา่:  Double P Land 

ความสัมพันธ์: Double P Land ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก Double P Land เป็น 

นิติบุคคลที่มีนายสมโภชน์ อาหุนัย และนายเอก อาหุนัย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยนายสมโภชน์ อาหุนัย เป็น

ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ  

นายเอก อาหุนัย มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บุตร) ของนายสมโภชน์ อาหุนัย 

 

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

3.1. ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจาก Prosperity Gain ในจ านวนไม่เกิน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 19.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย รายการได้มา 

ซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท ในกรณีนี้จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 5,130 ล้านบาท 

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 Prosperity Gain ยังไม่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ก่อนก าหนด

วันท่ี Prosperity Gain จะต้องโอนหุ้นในบริษัทเป้าหมายให้แก่บริษทัฯ Prosperity Gain จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเป้าหมาย

ในจ านวนที่ไม่น้อยกว่าจ านวนที่จะต้องขายให้แก่บริษัทฯ 

บริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่นซึ่งมีทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินในจังหวัด

ฉะชิงเทรา และประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 

เมื่อค านวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปโดยอ้างอิงข้อมูลจากจากงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.31 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมส่ิง

ตอบแทน โดยมีรายละเอียดการค านวณมูลค่ารายการดังนี้ 

1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตีัวตนสุทธิ (NTA) 

ขนาดรายการ  = 
    ของเงินลงทุนในบริษัทเป้าหมาย   สัดส่วนทีจ่ะได้มา      

    ของบริษัทจดทะเบียน
 

(NTA = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตวัตน – หน้ีสินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ) 

 =  
         ล้านบาท           

           ล้านบาท
 

= 4.08% 

2) เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

ขนาดรายการ  = 
ก าไรสุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์ตามสัดส่วนที่จะได้รับ      

ก าไรสุทธิของบริษัท
 

ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก ณ วันที่ขออนุมัติเข้าท ารายการ บริษัทฯ ยังไม่มีก าไรสุทธิที่การจากสินทรัพย์
ตามสัดส่วนที่จะได้รับ 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ชั้น16  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9    แฟกซ ์02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

11 

3) เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

ขนาดรายการ  = 
มูลค่ารายการที่จ่าย      

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
 

  = ราคาตามประมาณการค่าตอบแทนภายใต้บันทึกข้อตกลงซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย      

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
 

  = 
      ล้านบาท      

           ล้านบาท
 

 = 7.31% 

4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์

ขนาดรายการ  = 
จ านวนหุ้นทนุที่บริษัทออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์      

จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัท
 

ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นส่ิงตอบแทนการ

ได้สินทรัพย์มา 

3.2. ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

Amita Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าเช่าที่ดินจาก Double P Land โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญโดยสรุปได้

ดังต่อไปนี ้

ทรัพย์ที่จะเช่า: ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 91 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ซึ่งเป็นเนื้อที่ส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนด

เลขที่ 4384, 4392, 9544, 11487, 11488, 30658 และ 33612 ที่ต าบลเขาดิน 

อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วัตถุประสงค์ในการเช่า: เพื่อประโยชน์ในการปลูกสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion อัตราก าลังผลิตสูงสุด

ที่ 4 Gwh และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมอิออน รวมถึง VOCs 

Concentration and NMP Purification Project Electrolyte Plant อาคารโรงอาหาร 

อาคาร Work Shop และระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง  

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ: ผู้เช่าจะมีหน้าที่ต้องเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

สมบูรณ์ท้ังหมด ก่อนหรือในวันที่มีการลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน  

(ก)     บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติ  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

("กฎหมายหลักทรัพย์") และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว เนื่องจากการ

เข้าท าธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected 

Transaction) และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย

หลักทรัพย์ 

(ข)       ทรัพย์ที่จะเช่าอยู่ในสภาพที่พร้อมส าหรับการส่งมอบเพื่อให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 
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ระยะเวลาการเช่าที่ดิน: ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าที่ดินมีก าหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งผู้เช่ามีสิทธิขอขยายระยะเวลา

การเช่าได้อีก 15 ปี 

ค่าเช่าที่ดิน: ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน เป็นจ านวนไร่ละ 23,750 บาท 

ต่อเดือน โดยผู้ให้เช่าจะมีการขึ้นค่าเช่าทุกๆ 3 ปี คราวละร้อยละ 10 ของราคาค่าเช่า

คราวล่าสุด 

เงื่อนไขที่ส าคัญอื่น ๆ : (ก) ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่ามีสิทธิเข้าใช้ที่ดินที่จะเช่าก่อนที่จะเข้าท าสัญญาเช่า

ที่ดิน โดยให้ผู้เช่ามีสิทธิก่อสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion ได้ตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2563 โดยไม่ต้องช าระค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ให้เช่า และให้กรรมสิทธิ์ของส่ิง

ปลูกสร้างที่ผู้เช่าสร้างไม่ถือเป็นส่วนควบและถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า  โดยหากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมัติธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า ผู้เช่าจะมีสิทธิ

ดังต่อไปนี ้

1) สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าซื้อสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าสร้างลงบนที่ดินที่จะเช่า

ในมูลค่าที่ไม่น้อยกว่าราคาประเมินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่มีชื่ออยู่ใน

รายชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย

ผู้เช่า 

2) ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการซื้อและช าระราคาค่าซื้อส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวตาม

ข้อ 1) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้เช่า และบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติและได้

ด าเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง

ครบถ้วนแล้ว เนื่องจากการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นรายการที่

เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 

(ข) เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่ายอมให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด 

ที่อยู่บนทรัพย์ที่จะเช่า ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที โดยปลอดจากภาระจ านอง

และหนี้สินใด ๆ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงสังหาริมทรัพย์ใด ๆ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้

เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในการเข้าท าธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า ค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินภายใต้สัญญา

เช่าที่ดิน จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,248.32 ล้านบาท 
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เมื่อค านวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปโดยอ้างอิงข้อมูลจากจากงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมส่ิง

ตอบแทน โดยมีรายละเอียดการค านวณมูลค่ารายการดังนี้ 

1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตีัวตนสุทธิ (NTA) 

ขนาดรายการ  = 
    ของเงินลงทุนในบริษัทเป้าหมาย   สัดส่วนทีจ่ะได้มา      

    ของบริษัทจดทะเบียน
 

(NTA = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตวัตน – หน้ีสินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ) 

ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากเป็นรายการเชา่ที่ดิน 

2) เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

ขนาดรายการ  = 
ก าไรสุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์ตามสัดส่วนที่จะได้รับ      

ก าไรสุทธิของบริษัท
 

ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากเป็นรายการเชา่ที่ดิน 

3) เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

ขนาดรายการ  = 
มูลค่ารายการที่จ่าย      

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
 

  = 
ค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินภายใต้สัญญาเช่า

      

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
 

  = 
         ล้านบาท      

           ล้านบาท
 

 =  1.77% 

4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์

ขนาดรายการ = 
จ านวนหุ้นทนุที่บริษัทออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์      

จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัท
 

ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นส่ิงตอบแทนการได้

สินทรัพย์มา 

3.3. รวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 
เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตาม 3.1 และ 3.2 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.08 ตามเกณฑ์มูลค่ารวม

ส่ิงตอบแทน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงท ารายการ 
3.1 และ 3.2 น้ี (6 ก.ย. 62 - 26 ก.พ.63) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน ผลรวม
ขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 9.54 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 15 ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายและธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า  จึงไม่เข้าข่าย
ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามประกาศรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะ
จัดท าสารสนเทศการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งจะน าเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมัติการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในคราวเดียวกัน 
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4. ประเภทและขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
4.1. ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายถือเป็นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง

กัน โดยค่าตอบแทนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 5,130 ล้านบาท และมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อย

ละ 26.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยค านวณจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

4.2. ธุรกรรมการได้มาซึ่งสทิธิการเช่า 
ธุรกรรมการได้มาซึ่ง สิทธิการเช่า เป็นการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน  

โดยค่าตอบแทนภายใต้สัญญาเช่าที่ดินจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,248.32 ล้านบาท และมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 

6.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

ส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

4.3. รวมขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
เมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม 4.1 และ 4.2 มูลค่ารายการเกี่ยวโยงกันเท่ากับ 6 ,378.32 ล้านบาท  

ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 32.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มี

รายการอื่นซึ่งเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงรายเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 

เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงท ารายการน้ี รายการน้ีจึงเป็นรายการท่ีมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่

มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท า

รายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเข้าท ารายการ โดยมติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วน

ได้เสีย 

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา   

5.1. ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจาก Prosperity Gain จ านวนไม่เกิน 285,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 19.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด 
โดยบริษัทเป้าหมายประกอบธุรกิจโดยการลงทุนผ่านบริษทัย่อย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทเป้าหมายถือหุ้นโดยตรงในบริษัท
ย่อยรวม 2 แห่ง คือ (1) บริษัท วัฒนาพิบูล ที่ดิน จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด และ (2) 
Double P Land ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบริษัทย่อยทั้งสองแห่งประกอบธุรกิจหลัก
เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์  และมีสินทรัพย์หลักเป็นที่ดินรวมประมาณ 2,828 ไร่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยบริษัทเป้าหมายมีโครงการจะพัฒนาที่ดินบางส่วนเป็นนิคมอุตสาหกรรม อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมต่อไป โดยมีรายละเอียดของบริษัท
เป้าหมายดังนี้ 
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(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ชื่อบริษัท บริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด 
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่นซึง่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับที่ดินและ

อสังหาริมทรัพย ์
ที่ตั้งบริษัท 
 

เลขที่ 119/274 ซอยนวมินทร์ 101 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0105561041150 
วันจดทะเบียนบริษัท 5 มีนาคม 2561 
กรรมการบรษิัท นายสมโภชน์ อาหุนัย 
ทุนจดทะเบียน 15,000,000,000 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 6,092,881,275 บาท 
ที่มา : บริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด 
 

(2) รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น 
ร้อยละของ
จ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. บริษัท อีเทอนิตี้ โฮลดิ้ง จ ากดั 824,999,957 55.00 
2. AYK Ventures Limited 442,453,000 29.50 
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 95 ราย 232,547,043 15.50 

รวม 1,500,000,000 100.00 
ที่มา : บริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด 

 
(3) ข้อมูลทางการเงนิ 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน - 268,685,207.28 7,537,955.44 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - 5,235,792,000.00 6,185,857,000.00 

รวมสินทรัพย์ - 5,504,477,207728 6319333943955744 

หนีส้นิ    
หน้ีสินหมุนเวียน - 4,326,631.86 8,335,209.57 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน - 101,495,000.00 99,995,000.00 

รวมหนีส้ิน - 105,821,631786 108,330,209.57 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น - 5,398,655,575742 6,085,064,745.87 
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หน่วย : บาท 
งบการเงนิส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
รวมหนีส้ินและส่วนของ 
ผู้ถอืหุ้น 

 
5,504,477,207.28 6,193,394,955.44 

งบก าไรขาดทุน 

รายได้ -   

รายได้อื่น - 483,257.28 283,601.25 

รวมรายได้  483,257728 283,601.25 

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร - 110,887.00 102,461.62 

รวมค่าใช้จ่าย  110,887700 1023461762 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
ทางการเงนิ 

- 372,370728 1813139763 

ต้นทุนทางการเงิน - 3,317,069.86 5,052,969.18 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ - (2,944,699.58) (4,871,829.55) 

 
หมายเหตุ :  ข้อมูลทางการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บริษัทเป้าหมาย 

จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในวันท่ี 5 มีนาคม 2561) 
ที่มา : บริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด 

 
5.2. ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

Amita Thailand จะเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จาก Double P Land ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 4384, 4392, 9544, 11487, 11488, 30658 และ 33612 มีเนื้อท่ีรวม  91 ไร่ 2 
งาน 44 ตารางวา โดย Amita Thailand จะได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 15 ปี และมีสิทธิขยาย
ระยะเวลาการเช่าอีก 15 ปี เพื่อใช้ในการปลูกสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion อัตราก าลังผลิตสูงสุดที่ 4 Gwh และ
โรงงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมอิออน รวมถึง VOCs Concentration and NMP Purification Project 
Electrolyte Plant อาคารโรงอาหาร อาคาร Work Shop และระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง โดยบรรดาส่ิงปลูกสร้างและ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้เช่า ซึ่งปลูกสร้างตามสิทธิแห่งการใช้ประโยชน์บนที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั้น 
ย่อมไม่ตกเป็นส่วนควบของที่ดิน และผู้เช่ายังคงมีกรรมสิทธิ์ในส่ิงปลูกสร้างและทรัพย์สินบนที่ดินอย่า งสมบูรณ์ตลอด
ระยะเวลาการเช่า และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่ายอมให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดที่อยู่ในทรัพย์ที่จะเช่า ตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที โดยปลอดจากภาระจ านองและหนี้สินใด ๆ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงสังหาริมทรัพย์ใด ๆ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว 
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อนึ่ง ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าเพื่อปลูกสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการของบริษัทฯ ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion อัตราก าลังผลิตสูงสุดรวมทั้งสิ้น 50 Gwh 

 
6. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เงื่อนไขในการช าระราคา และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

 
6.1. ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจาก Prosperity Gain จ านวนไม่เกิน 285,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 19.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด โดยมูลค่า

รวมของสิ่งตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะต้องช าระให้แก่ Prosperity Gain จ านวน

ไม่เกิน 5,130 ล้านบาท ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนพิจารณาจากราคาประเมินมูลค่าหุ้น 

6.2. ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

Amita Thailand จะเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จาก Double 

P Land ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 4384, 4392, 9544, 11487, 11488, 30658 และ 33612 มีเนื้อที่รวม 91 ไร่  

2 งาน 44 ตารางวา โดย Amita Thailand จะได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 15 ปี และมีสิทธิขยาย

ระยะเวลาการเช่าอีก 15 ปี โดยมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน จ านวนรวม 

1,248.32 ล้านบาท โดย Amita Thailand มีหน้าที่ช าระค่าเช่าให้แก่ Double P Land เป็นรายเดือน นับจากวันที่เริ่มต้น

การเช่า ตามอัตราและงวดการช าระเงินเป็นจ านวนไร่ละ 23,750 บาทต่อเดือน โดยจะต้องช าระค่าเช่าในหรือก่อนวันที่ 5 

ของทุกเดือนปฏิทิน ผ่านเช็คส่ังจ่ายหรือการโอนเงินเข้าบัญชี Double P Land เท่านั้น และ Double P Land จะมีการขึ้น

ค่าเช่าทุกๆ 3 ปี คราวละร้อยละ 10 ของราคาเช่าคราวล่าสุด ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนพิจารณา

จากราคาตลาด  

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

7.1. ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจาก Prosperity Gain จ านวนไม่เกิน 285,000,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 19.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย 

ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเท่ากับ 5,130 ล้านบาท โดยพิจารณาจากราคาประเมินมูลค่าบริษัทเป้าหมาย 

7.2. ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

Amita Thailand จะได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

จาก Double P Land ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 4384, 4392, 9544, 11487, 11488, 30658 และ 33612 มีเนื้อที่รวม  

91 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา เป็นระยะเวลา 15 ปี และมีสิทธิขยายระยะเวลาการเช่าอีก 15 ปี โดยสัญญาเช่ามีมูลค่ารวม 

1,248.32 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาจากราคาตลาด  
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าท ารายการ 

8.1. ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

1) เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจของบริษัท จากส่วนงานธุรกิจหลักเดิม ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามัน 

ไบโอดีเซล ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และส่วนงานธุรกิจให้ค าปรึกษาในโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน 

2) บริษัทฯ จะได้ทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินของบริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมาย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทเป้าหมายถือหุ้น

โดยตรงในบริษัทย่อยรวม 2 แห่ง คือ (1) บริษัท วัฒนาพิบูล ท่ีดิน จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่าย

แล้วทั้งหมด และ (2) Double P Land ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบริษัทย่อยทั้ง

สองแห่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และมีสินทรัพย์หลักเป็นที่ดินรวมประมาณ 2 ,828 ไร่ 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

3) บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของที่ดินของบริษัทย่อยดังกล่าว ในด้านท าเลที่ตั้ งของที่ดินซึ่งอยู่ในท าเลที่ดี 

อยู่ติดเลียบทางหลวงมอร์เตอร์เวย์สายกรุงเทพ-ชลบุรี (ทล.7) มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งสนามบินและท่าเรือที่รองรับ

การเดินทางและการขนส่งที่สะดวก ระยะทางเดินทางจากกรุงเทพฯ เพียงประมาณ 1 ชั่วโมง และในด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดินซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2562 ด้วยเหตุนี้ ที่ดินดังกล่าวจึงมีศักยภาพสูงในการน ามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต รวมไปถึง

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4) บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านบริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมายในระยะยาว จากเงินปันผลของ

บริษัทเป้าหมาย  

8.2. ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

1) บริษัทฯ จะได้รับสิทธิการเช่าในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างผลก าไรของบริษัทฯ ในอนาคต 

2) โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง

กับหนึ่งในความต้องการด้านพลังงานในอนาคตได้แก่ ธุรกิจผลิต Battery Lithium Ion และระบบกักเก็บพลังงาน

ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีแผนงานในการลงทุนสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วย

ก าลังการผลิตรวมทั้งส้ิน 50 Gwh ต่อป ีซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีการกระจายแหล่งที่มาของรายได้และลดความเส่ียงจาก

การพ่ึงพิงธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 
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3) การเช่าที่ดินท าให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทฯ มีการลงทุนซื้อที่ดิน 

เนื่องจากภายหลังครบก าหนดอายุสัญญา บริษัทฯ จะมีทางเลือกในการสรรหาที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ 

สามารถย้ายที่ตั้งไปยังที่ดินท่ีมีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ ลดความ

เส่ียงจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งในกรณีท่ีบริษัทฯ พัฒนาโครงการไม่ประสบผลส าเร็จ บริษัทฯ ก็สามารถพิจารณา

ไม่ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาลงทุนซื้อที่ดินเพื่ อเป็นทรัพย์สินของ 

บริษัทฯ บริษัทฯ ก็จะต้องใช้เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และอาจต้องช าระภายในระยะเวลาอันส้ัน  

เช่น ภายใน 1 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับการเช่าจาก Double P Land ซึ่งบริษัทฯ จะทยอยช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีการพัฒนาโครงการไม่ประสบผลส าเร็จ บริษัทฯ อาจมีภาระในการจ าหน่ายที่ดินดังกล่าว หรือ

พิจารณาพัฒนาโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม 

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

9.1. ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

แหล่งเงินทุนที่ใช้คาดว่าจะมาจาก เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และ/หรือ 

เงินท่ีจะได้รับจากการเพิ่มทุน 

9.2. ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

แหล่งเงินทุนที่ใช้คาดว่าจะมาจาก เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และ/หรือ 

เงินท่ีจะได้รับจากการเพิ่มทุน 

10. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Prosperity Gain และ Double P Land ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัททั้งสองเป็นนิติบุคคลที่มี

นายเอก อาหุนัย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยนายเอก อาหุนัย มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บุตร) ของนายสมโภชน์ อาหุนัย 

ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท Prosperity Gain Holdings Ltd. 

ชื่อบริษัท Prosperity Gain Holdings Ltd. 

เลขที่บริษัท 1884114 (BVI Company Number) 

วันท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 23 กรกฎาคม 2558 

ที่ตั้งบริษัท หมู่เกาะบริติชเวอรจ์ิน 

ลักษณะและขอบเขตการด าเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

 

 

 

 

 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ชั้น16  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9    แฟกซ ์02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

20 

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ ากดั 

ชื่อบริษัท บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ ากัด 

เลขที่บริษัท 0245560004004 

วันท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 19 ธันวาคม 2560 

ที่ตั้งบริษัท 88/8 หมู่ที่ 7 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชงิเทรา 24130 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000,000 บาท 

ลักษณะและขอบเขตการด าเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 
 

11. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัในการตกลงเข้าท ารายการ 

Prosperity Gain และ Double P Land ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ   

Prosperity Gain เป็นนิติบุคคลที่มีนายเอก อาหุนัย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยนายเอก อาหุนัย มีความสัมพันธ์เป็น  

ญาติสนิท (บุตร) ของนายสมโภชน์ อาหุนัย  

Double P Land ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก Double P Land เป็นนิติบุคคลที่มีนายสมโภชน์ 

อาหุนัย และนายเอก อาหุนัย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

นายสมโภชน์ อาหุนัย เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ และนายเอก อาหุนัย มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บุตร) ของนายสมโภชน์ อาหุนัย 

นายสมโภชน์ อาหุนัย จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการในวาระที่

เกี่ยวข้อง 

12. รายชื่อของกรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย 

12.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

รายชื่อของกรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการท ารายการน้ี สามารถแสดงได้ดังนี้ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในบริษัทฯ 

นายสมโภชน์  อาหุนัย ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
กรรมการ 

12.2 ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 
รายชื่อของกรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการท ารายการน้ี สามารถแสดงได้ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในบริษัทฯ 

นายสมโภชน์  อาหุนัย ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
กรรมการ 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล  กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ 

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหาร / กรรมการ 

นายสมบูรณ์ อาหุนัย กรรมการบริหาร / กรรมการ 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีกรรมการเข้าร่วมทั้งหมด 9 คน 
ครบเป็นองค์ประชุม ส าหรับวาระพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย มีกรรมการจ านวน 
1 ท่าน ได้แก่ นายสมโภชน์ อาหุนัย ไม่ได้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีเนื่องจากเป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย
ในการเข้าท ารายการ และส าหรับวาระพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า มีกรรมการจ านวน 4 ท่าน 
ได้แก่ นายสมโภชน์ อาหุนัย, นายอมร ทรัพย์ทวีกุล, นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย, และนายสมบูรณ์ อาหุนัย ไม่ได้ร่วม
ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีเนื่องจากเป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในการเข้าท ารายการ 
 

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีการคิดราคา 

ในการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัทเป้าหมายในราคาที่เป็นธรรม และมีการคิดอัตราค่าเช่าที่ดินในอัตราส่วนที่เหมาะสมเมื่อ 

เทียบกับราคาตลาด พร้อมทั้งการเข้าท ารายการดังกล่าวยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าผลประกอบการที่คาดว่าจะได้รับจากการประมาณการนั้น จะสามารถสร้าง

ผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในอัตราที่น่าพอใจได้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทเป้าหมายจะเป็นการช่วยขยายฐานธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากขึ้น ส่วนการจะเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินเพื่อ

สร้างโรงงานนั้น จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาและด าเนินกิจการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า โดยจะ

เป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานตามแผนงานระยะยาวของบริษทัฯ ซึ่งจะเป็น

ก้าวย่างที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการด้านพลังงานในอนาคตต่อไป จึงเห็นควรให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด 

รวมถึงให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าท ารายการต่อไป 

 

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมคีวามเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

 
(นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 


