ที สป.7/2560
28 กุมภาพันธ์
เรือง

แจ้งมติทประชุ
ี มกรรมการบริษทั ครัง, ที -/

การจ่ายเงินปนั ผล และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิงทีส่งมาด้วย ;. สารสนเทศเกียวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
2. สารสนเทศเกียวกับการเข้าทํารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษทั โคกเจริญ
กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากัด
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้จดั การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง, ที -/
เมือวันที Q
กุมภาพันธ์
เวลา ;Q. น. เลขที ;Q /;,;ST หมู่ ; กม.- ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ นัน, ทางบริษทั ขอแจ้งมติทประชุ
ี มคณะกรรมการบริษทั ซึงมีมติทสํี าคัญดังนี,
1. อนุ มตั ิใ ห้นําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจ ารณาและอนุ มตั ิงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี ส,นิ สุดวันที -;
ธันวาคม X ซึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตของบริษทั แล้ว
2. อนุมตั ใิ ห้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี X ในอัตราหุน้
ละ .
บาทต่อหุน้ คิดเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง, สิน, ,366,677.98 บาท ทัง, นี, บริษทั กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั
ปนั ผลในวันที ; มีนาคม
ซึงเป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผล (Record date) และให้รวบรวม
รายชือผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา
ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. - (รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
พ.ศ. ;) โดยวิธกี ารปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที 16 มีนาคม
และมีกาํ หนดการจ่ายเงินปนั ผลในวันที
;Q พฤษภาคม
ทัง, นี, การให้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
3. อนุ มตั ิให้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณา และ อนุ มตั ิ ให้นําเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาลดทุนจด
ทะเบียนจํานวน 399,666,459 บาท จากเดิม 1,018,714,422 บาท เป็ น 619,047,963 บาท โดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียน
คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพือรองรับการจ่ายหุ้นปนั ผลจากผลประกอบการปี
จํานวน ; ,T;X หุน้ การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพือรองรับการใช้สทิ ธิทจะซื
ี อ, หุน้ สามัญ Esop2 จํานวน TST,QTX หุน้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพือรองรับการ
ใช้สทิ ธิทจะซื
ี อ, หุน้ สามัญ CWT-W จํานวน ,; ,; หุน้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพือรองรับการใช้สทิ ธิทจะซื
ี อ, หุน้ สามัญ
CWT-W- จํานวน -,TST,Q หุน้ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนแก่นัก
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) จํานวน -X ,T , หุน้ รวมเป็ น 399,666,459 หุน้ และพิจารณาอนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ S. เรืองการเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนเพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
4. พิจารณาอนุ มตั ิให้นําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ S. เพือให้
สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้ ดังนี,
“ข้อ S ทุนจดทะเบียน จํานวน
;X, SQ,X - บาท
แบ่งออกเป็ น
;X, SQ,X - หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
;.
บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
;X, SQ,X - หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
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5. อนุ มตั ใิ ห้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพือพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่นักลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไม่เกิน 50 ราย จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ในราคาเสนอขายไม่ตํากว่าร้อยละ X ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ตามหลักเกณฑ์หมวด ; กรณีผูถ้ อื
หุน้ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษทั กําหนดราคาเสนอขายหุน้ เพิมทุนตามราคาตลาดในช่วงทีเสนอขาย
โดยการเสนอขายดังกล่าวจะกําหนดราคาทีเสนอขายไม่ตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญบริษทั และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ อี าํ นาจในการพิจารณาสรรหานักลงทุนและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนเป็ น
คราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันทีทีประชุมผู้ถอื หุ้นมีมติอนุ มตั ใิ ห้เสนอขายหุน้ ที
ออกใหม่ ซึงจะสิน, สุดระยะเวลาในการเสนอขายในวันที เมษายน ; โดยมี รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วย ;
6. อนุ มตั ใิ ห้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั เิ พิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน
, ,
บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 619,047,963 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ T19,047,963 บาท เพือรองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน , ,
หุน้ มูลค่าที
ตราไว้หุน้ ละ1 บาท เพือรองรับการออกหุน้ เพิมทุนให้แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
7. อนุมตั ใิ ห้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ใิ ห้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั แิ ก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ S. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนดังนี,
ข้อ S ทุนจดทะเบียน จํานวน T19,047,963 บาท
แบ่งออกเป็ น
T19,047,963 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
;.
บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
T19,047,963 หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
8. อนุมตั ใิ ห้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ดาํ เนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมูลค่าประมาณ 959
ล้านบาท โดยให้บริษทั ย่อยซึงได้แก่ บริษทั ชัยวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จํากัด เข้าลงทุนซือ, หุน้ และดําเนินโครงการโครงการ
ไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท โคกเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี จํากัด “KE” ซึงโครงการนี,เป็ นโครงการทีได้รบั สัญญาขายไฟฟ้ า
(PPA) แล้ว โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนี,ตงั , อยู่ที ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยเป็ นการ
ลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษไม้ และ ไม้สบั ขนาดกําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ อายุโครงการ 15 ปี 4 เดือน นับจาก
วัน COD มีวตั ถุประสงค์เพือทําการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตร โครงการนี,เป็ นการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ไฟฟ้าทีโครงการผลิตได้จะเข้า
เครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค(กฟภ.) ทัง, นี,เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้องของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อาทิ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. / S เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญเข้าข่ายเป็ น
การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ พ.ศ. SQ “ประกาศได้มาหรือ
จําหน่ายไป” โดยมี รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามทีส่งมาด้วย
9. อนุมตั ใิ ห้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั เป็ นเงินบาท ในวงเงิน
รวมทัง, สิน, ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท วัตถุ ประสงค์เพือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็ นแหล่งเงินทุนเพือการ
ดําเนินกิจการของบริษทั สําหรับหุน้ กูท้ บริ
ี ษทั เสนอขายเป็ นประเภทหุน้ กูร้ ะบุชอื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน และอาจ
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มีหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูก้ ไ็ ด้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยกรรมการผูจ้ ดั การสามารถพิจารณาและเสนอขายหุน้ กู้
ในรูปแบบต่าง ๆ กันครัง, เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ก็ได้ อายุไม่เกิน Q ปี นบั จากวันออกหุน้ กู้
และขอให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การมีอํานาจกําหนดรายละเอียดของหุน้ กูท้ เสนอ
ี
ขายได้แก่ ประเภทหุน้ กู้ จํานวนเงิน และ มูลค่าทีเสนอขาย มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่ วย ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อายุ
หุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ วันครบกําหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี,ย การชําระคืนเงินต้น และ ตามข้อกําหนดอืน ๆ (ถ้ามี)
สําหรับวิธกี ารเสนอขาย ระยะเวลาการออกหุน้ กู้ และเสนอขายรวมทัง, ข้อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามสภาวการณ์
ทีจะเอือ, อํานวยและตามระยะเวลาทีเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแบบต่าง ๆ จะเป็ นครัง, เดียวหรือ
แบ่งเป็ นคราว ๆ ก็ได้ ให้มอี าํ นาจแต่งตัง, ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุน้ กู้ และ/หรือ ผูจ้ ดั จําหน่าย และ/
หรือ ผูร้ บั ประกันการจัดจําหน่าย และ/หรือ ทีปรึกษาทางการเงินและผูท้ เกี
ี ยวข้องต่าง ๆ
10. อนุมตั ใิ ห้นําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ แก้ไข เพิมเติม ข้อบังคับของบริษทั เพือรองรับโครงการซือ,
หุน้ คืน (Treasury Stock) โดยเพิมข้อบังคับข้อที 9 ใหม่ ในหมวดที 2 ดังนัน, จึงทําให้ลาํ ดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลียนไป
โดยบริษทั จะมีขอ้ บังคับทัง, สิน, จํานวน 44 ข้อ และให้เพิมเติมข้อบังคับข้อที 9 ใหม่ เป็ นดังนี,
ข้อ 9. บริษทั อาจซือ, หุน้ ของบริษทั เองคืนเพือวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีทบริ
ี ษทั มีกําไรสะสม
และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือ, หุน้ คืนนัน, ไม่เป็ นเหตุให้บริษทั ประสบปญั หาทางการเงิน
ทัง, นี,หุน้ ทีบริษทั ถือไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง, ไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปนั ผล บริษทั จะต้องจําหน่ายหุน้ ทีบริษทั ซือ, คืนตามวรรคก่อนภายในเวลาทีบริษทั กําหนด
ในโครงการซื,อหุ้นคืน ทัง, นี,ใ นกรณีทบริ
ี ษัทไม่สามารถจํา หน่ ายหุ้นทีซื,อคืนได้ภายในเวลาทีกําหนด บริษัทจะ
ดําเนินการลดทุนทีชําระโดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนส่วนทีจําหน่ายไม่ได้
การซื,อหุ้นคืน การจําหน่ ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที
กฎหมายกําหนดไว้
การ ซื,อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ การซื,อหุ้นคืน
ดังกล่าวมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริษทั ในการอนุ มตั กิ ารซื,อ
หุน้ คืน ดังกล่าวได้
11. มีมติให้นําเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาและอนุ มตั แิ ต่งตัง, กรรมการทีครบกําหนดวาระ คือ คุณธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
และ คุณณรงค์ฤทธิ y สมบัตสิ มภพ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
12. มีม ติเ สนอทีประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพือพิจ ารณาอนุ ม ัติกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการรวมของทุ ก ท่ า นในปี
ไม่ เ กิน
,X T, บาท และ กําหนดค่าเบีย, ประชุมให้กรรมการทีเข้าร่วมประชุมครัง, ละไม่เกิน ; , บาท ต่อการประชุม ;
ครัง, ต่อ ; คน
13. มีมติเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง, ผู้สอบบัญชีบริษัท และ บริษัทย่อย และ กําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี
จากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั
ย่อยประจําปี
โดยให้คนใดคนหนึงเป็ นผู้สอบบัญชีมอี ํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัท
ดังนี,
;. นายสุรชัย
ดําเนินวงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที SQ ; หรือ
2. นางสาวเลฮัม
ชินพันธ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที Q- หรือ
-. นางสาวสุนิสา
เสมา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที QQ Q หรือ
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S นางสาวนภา
วุฒฤิ ทธากุล
. นายสุรเดช
อุ่นโนนเขวา
. นายชยางค์
ไชยศรีหา
และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี
มาส)

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที - และ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที ;;S
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที SXS
เป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน ,199,000 บาท ต่อปี (รวมงบไตร

14. มีมติอนุมตั ิ ให้ยกเลิกการเข้าลงทุนซือ, หุน้ ใน บริษทั เขาดิน กรีน เพาเวอร์ จํากัด “KDG” โดยยกเลิกการเข้าซือ, หุน้ KDG
จากผูถ้ อื หุน้ เดิมในสัดส่วนร้อยละ S จํานวน S , หุน้ ในราคาพาร์ ; บาท โดยดําเนินธุรกิจเกียวกับโครงการหีบ
นํ,ามันปาล์มพร้อมระบบอนุ รกั ษ์พลังงานและสิงแวดล้อมดําเนินธุรกิจเกียวกับผลิตและส่งไฟฟ้าจากผลพลอยได้จากการ
ผลิตนําไปพัฒนาเป็ นพลังงานทดแทนแบบชีวมวลขนาด 8 MW รวมทัง, การทํานํ,าเสียทีเกิดขึน, ไปหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพ
เพือผลิตเป็ นพลังงานทดแทนขนาด -. MW อนึง บริษทั ยังไม่ได้ดาํ เนินการเข้าลงทุนใดๆ ในโครงการดังกล่าว
15. มีมติอนุ มตั ิ ให้ยกเลิกการเข้าลงทุนซือ, หุน้ ใน บริษทั แอพคอน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จํากัด “ARE” โดยยกเลิกการเข้า
ซือ, หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ เดิมใน ARE ในสัดส่วนร้อยละ .; จํานวน , ; หุน้ ในราคา ; บาทต่อหุน้ เพือดําเนินธุรกิจ
เกียวกับการผลิต การซือ, ขายทรัพย์สนิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทับสะแก โดยบริษัท ได้เข้าตรวจสอบข้อมูล
และ ประเมินฐานะทางการเงิน และ/หรือเอกสารอืนทีเกียวข้องของ ARE พบว่า ARE ยังไม่พร้อมให้บริษัทเข้าลงทุน
ดังกล่าว อนึง บริษทั ยังไม่ได้ดาํ เนินการเข้าลงทุนใดๆ ในโครงการดังกล่าว
16. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง, ที ;/
ในวันพฤหัสที Q เมษายน
เวลา X.;X น. ณ ห้อง เบธเลเฮ็ม ชัน,
โรงแรมเอวาน่ า X ซ.บางนา – ตราด ; /; ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ;
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี,
วาระที ; พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง, ที ;/ X ทีประชุมเมือวันที ;X เมษายน
X
วาระที
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี X
วาระที - พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี X สิน, สุด วันที -; ธันวาคม X
วาระที S พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี X เป็ นเงินสด
วาระที
พิจารณาอนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ สามัญจํานวน -XX, ,S X หุน้ เพือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปจั จุบนั
วาระที
พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ S. ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้
วาระที Q พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) ไม่เกิน ราย จํานวนไม่เกิน , , หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ ; บาท
วาระที T พิจารณาอนุ มตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน , , บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน ;X, SQ,X - บาทเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ T;X, SQ,X - บาท
วาระที X พิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ S. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
วาระที ; พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ดาํ เนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมูลค่าประมาณ X X ล้านบาท
วาระที ;; พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั เป็ นเงินบาท ในวงเงินรวมทัง, สิน, ไม่เกิน ,
ลบ.
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วาระที ;

พิจารณาอนุ มตั จิ ดั สรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษทั โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) จํานวนไม่เกิน , ,000 หุน้
วาระที ;- พิจารณาอนุ มตั ิใ ห้แก้ไข เพิมเติม ข้อบังคับของบริษัท เพือรองรับโครงการซื,อหุ้นคืน (Treasury
Stock) โดยเพิมข้อ บัง คับ ข้อ ที X ใหม่ ในหมวดที ดัง นั น, จึง ทํ า ให้ลํ า ดับ ข้อ ของข้อ บัง คับ เดิม
เปลียนไป โดยบริษทั จะมีขอ้ บังคับทัง, สิน, จํานวน SS ข้อ
วาระที ;S พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง, กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
วาระที ; พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
วาระที ; พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง, ผูส้ อบบัญชีบริษทั และบริษทั ย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี
วาระที ;Q พิจารณาเรืองอืน ๆ ถ้ามี
17. มีมติอนุ มตั ใิ ห้กําหนดรายชือผู้ถอื หุ้นทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี
(Record Date) ในวันที 15
มีนาคม
และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา
ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. (รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. ;) โดยวิธกี ารปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ใน วันที ; มีนาคม

จึงเรียนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
........................................................
(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูพ้ มิ พ์ / ผูท้ าน..................
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สิ งทีส่งมาด้วย
สารสนเทศเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
เพือขออนุมตั ิ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
ตามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ครัง, ที -/
เมือวันที
Q กุมภาพันธ์
ได้มมี ติใ ห้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน ,000,000 หุ้น ให้กบั นักลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยจะมีการนํ าเสนอต่ อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ในวันที Q เมษายน
X เพือพิจารณาต่อไปนัน,
ข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง อันเป็ นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจ
ของผูถ้ อื หุน้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี,
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
ทีประชุมคณะกรรมการได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรหุ้นสามัญ จํานวน ,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ ; บาท
รวมทุนจดทะเบียนเพิมทุน จํานวน ,000,000 บาท เพือรองรับการออกหุ้นเพิมทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) ไม่เกิน ราย โดยเป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจํากัด ตามทีกําหนดในหมวดที ; ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.Q / T และบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็ นบุคคลเกียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนในรายการเกียว
โยงกัน โดยเสนอขายดังกล่าวจะกําหนดราคาเสนอขายไม่ตํากว่าร้อยละ X ของราคาตลาดหุน้ สามัญบริษทั โดยราคาตลาด
ของหุน้ สามัญบริษทั กําหนดไว้เท่ากับราคาเฉลียถ่วงนํ,าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน้ นัน, โดยราคาทีนํามาถัวเฉลียดังกล่าวต้องใช้
ราคาเฉลียของการซือ, ขายหุน้ นัน, ในแต่ละวัน ทัง, นี, วันกําหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทําการก่อนวัน
แรกทีเสนอขายต่อผูล้ งทุน
ทัง, นี, ให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริษัท ประจําปี
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
บุคคลทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ อี ํานาจในการพิจารณาสรรหานักลงทุนและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม
ทุนเป็ นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา ; เดือน นับแต่วนั ทีทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ใิ ห้เสนอขายหุน้ ทีออก
ใหม่ ซึงจะมีระยะเวลาการเสนอขายสิน, สุดในวันที เมษายน ; และมอบหมายให้มอี ํานาจกําหนดรายละเอียดอืนๆ ที
เกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน การลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและ
สมควรอันเกียวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครัง, นี,
โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ให้แก่ บุคคลในวงจํากัดดัง กล่าวข้างต้น จะไม่มีนักลงทุนรายใดซึงรวมถึงบุ คคลที
เกียวข้องได้รบั จัดสรรจนถึงเกณฑ์ททํี าให้นักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุนได้รบั การจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงต้องทําคําเสนอซือ,
หลักทรัพย์ของบริษทั (Tender Offer)
2. หลักเกณฑ์การเพิ มทุนหรือจัดสรรเพิ มทุนให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง
บริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยบริษัทพิจารณาจากนักลงทุนทีมี
ศักยภาพด้านเงินทุนซึงอาจเป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรือผูล้ งทุนสถาบันในประเทศ นักลงทุน และ/หรือ กองทุนต่างประเทศ
ทีมีศกั ยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนกับบริษทั ได้ทนั ที เป็ นนักลงทุนทีประสงค์ลงทุน
ในระยะยาว เพือก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ซึงจะช่วยให้บริษทั มีสภาพคล่องทางการเงินทีดีขน,ึ และช่วยให้บริษทั มี
ฐานะทางการเงินทีดีข,นึ ทัง, นี, จะไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
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;/ ; เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. S
3. วัตถุประสงค์ของการเพิ มทุน การใช้เงิ นทุนในส่วนทีเพิ ม
เนื องจากบริษัท มีแ นวโน้ ม การขยายตัว ทางธุ ร กิจ อย่ า งต่ อ เนื อง รวมทัง, แผนการลงทุ น ในอนาคต จึง มีค วาม
จําเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ดังนัน, บริษทั จึงได้ออกหุน้ เพิมทุนนี,เพือเพิมสภาพคล่องและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้บริษัท
รวมทัง, ช่วยเสริมให้บริษทั มีฐานเงินทุนทีเข้มแข็งขึน, เพือสร้างความพร้อมสําหรับการลงทุนในอนาคต ซึงโครงการในอนาคต
จะนํามาซึงรายได้ทเพิ
ี มขึน, และคาดว่าจะส่งผลให้อตั ราการทํากําไรของบริษทั ปรับตัวดีขน,ึ ซึงจะเป็ นประโยชน์แก่บริษทั และผู้
ถือหุน้ ของบริษทั
โดยบริษัทจะใช้เงินในส่วนทีเพิมเพือรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ทีมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง ซึงเงิน
ลงทุนทีจะใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าทัง, โครงการแปลงขยะเป็ นพลังงานไฟฟ้า และ โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอืน รวมถึงพลังงาน
หมุนเวียน คาดว่าใช้เงินลงทุนจํานวน XSX. ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าจํานวน - โรง
รายละเอียดโครงการเบือM งต้น
มูลค่าโครงการ
ส่วนของทุน
เงิ นลงทุนของ CWT
จํานวนโรงไฟฟ้ า ระยะเวลาการใช้
โครงการ
โดยประมาณ
โดยประมาณ
โดยประมาณ
(โรง)
เงิ นลงทุน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
;
;,S X/1
;,; ;.Q
-- . ;
- ;
;,S X
;,; ;.Q
-- . ;
- ;
3
X
960
288
1
- ;
-,TXT
-,; -.
XSX.
รวม
หมายเหตุ: * ตารางเวลาดังกล่าว เป็ นการประมาณการเบือ, งต้น ทัง, นี, ระยะเวลาการใช้เงินลงทุนขึน, อยู่กบั การพิจารณาจาก
ภาครัฐ และการอนุ มตั ใิ ห้เข้าดําเนินโครงการ และขึน, อยู่กบั การได้รบั สัญญาซือ, ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)
และข้อตกลงในรายละเอียดสัญญาซือ, ขายไฟฟ้าซึงอาจส่งผลให้ระยะเวลาการใช้เงินลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงได้
** บริษทั จะเพิมทุนในจํานวนทีคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่ามีความจําเป็ น และเพียงพอในการลงทุนโครงการ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากดําเนินการเพิมทุนจนเพียงพอต่อมูลค่าการลงทุน (ขึน, อยู่กบั ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั
ณ วันทีเสนอขายหุน้ ) และมีหุน้ เหลือจากการเพิมทุนทีรองรับการเสนอขายให้กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง บริษทั จะลดทุนจด
ทะเบียนทีเหลือทัง, หมด
*** หากไม่ได้รบั เงินเพิมทุน หรือได้รบั เงินเพิมทุนไม่เพียงพอต่อมูลค่าการลงทุน บริษทั จะจัดหาเงินทุนด้วยวิธอี นๆ
ื
เช่น เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน การออกตราสารทางการเงิน และ/หรือการเพิมทุนให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิม เป็ นต้น ตามทีคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
;/รายละเอียดการลงทุนในโครงการที ; มีดงั นี,
รายการ
;. ออกแบบ จัดหา และติดตัง, เครืองจักร (EPC)
1.; ทีดิน
;. โกดังเก็บเชือ, เพลิงพลังงาน
. ก่อสร้าง

โรงผลิ ตเชืMอเพลิ ง
พลังงานขยะ
(RDF Plant)
215.36
T.

โรงไฟฟ้ าจาก
เชืMอเพลิ งพลังงาน
ขยะ RDF (RDF
Power Plant)
904.00
;-.
; .;
; .

รวม
1,119.36
;-.
; .;
;XS.
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รายการ
-. ค่าใช้จา่ ยในก่อนการดําเนินงาน
S. เงินทุนหมุนเวียน
รวมเงินลงทุน

โรงผลิ ตเชืMอเพลิ ง
พลังงานขยะ
(RDF Plant)
Q.
--.Q
Z[.

โรงไฟฟ้ าจาก
เชืMอเพลิ งพลังงาน
ขยะ RDF (RDF
Power Plant)
.
-;.SS
, .\

รวม
.
.;S
,[\ .

โอกาสทีโครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริษทั
แหล่งทีมาของรายได้จะประกอบด้วย - ส่วน คือ (;) จากค่าจ้างกําจัดขยะจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ( ) จากการจําหน่ ายเชือ, เพลิง (RDF) ซึงเกิดจากการปรับปรุงคุณภาพขยะให้เป็ นเชือ, เพลิง
(RDF) (-) จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยสามารถคืนทุนภายใน ปี หลังกิจการเริม
ประกอบการเชิงพาณิชย์ (COD) โดยจากการศึกษาข้อมูลโครงการคาดว่ามีผลตอบแทนการลงทุนต่ อ
โครงการ (Project IRR) ประมาณ ; . % ซึงเป็ นข้อมูลการประเมินผลตอบแทนโครงการจากรายงาน
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์ เมือวันที X มิถุนายน T*
อย่างไรก็ตาม การประเมินผลตอบแทนโครงการดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าหากไม่มี
การเปลียนแปลงในปจั จัยทีมีนยั สําคัญทีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของโครงการแล้วนัน, ผลตอบแทน
กาลงทุนของโครงการข้างต้นยังมีความสมเหตุสมผลและยังสามารถใช้อา้ งอิงได้
หมายเหตุ : *การประเมินผลตอบแทนโครงการในโครงการแปลงขยะเป็ นพลังงานไฟฟ้า ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศกึ ษา และวิเคราะห์ประมาณการทางการเงินตลอดจนอายุการดําเนินงานของ
โรงผลิตเชือ, เพลิงพลังงานขยะ (RDF Plant) และโรงไฟฟ้าจากเชือ, เพลิงพลังงานขยะ RDF (RDF Power
Plant) ซึงจัด ทํา โดยบริษัท และทํา การปรับปรุ ง เพือประเมินกระแสเงินสดทีจะเกิดขึ,น ในอนาคตของ
โครงการ โดยวิธกี ารประเมินความสมเหตุสมผลของเงินลงทุนหรือประเมินผลตอบแทนทีผูล้ งทุนจะได้รบั
(ทีมา : http://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=14344113501931&language=th&country=TH)

ความเสียงจากการดําเนิ นโครงการ
บริษทั มีความเสียงจากการดําเนินโครงการ ได้แก่ ความเสียงจากการไม่ได้รบั อนุ มตั ใิ นการทํา
สัญญารับจ้างบริหารจัดการขยะชุมชน และขยะบ่อฝงั กลบกับเทศบาลนคร ซึงเป็ นวัตถุดบิ สําคัญในการ
ดําเนินการโรงไฟฟ้าจากเชื,อเพลิงพลังงานขยะ RDF (RDF Power Plant) ความเสียงจากการไม่ได้รบั
อนุ ญาตสัญญาประชาคมเรืองสิงแวดล้อม สัญญาซือ, ขายทีดิน เพือก่อสร้างโรงไฟฟ้า สัญญารับจ้างกําจัด
ขยะจากเทศบาล และสัญญาเช่าทีดินกับเทศบาลเพือก่อสร้างโรงงานผลิตเชือ, เพลิงพลังงานขยะ เป็ นต้น
ซึงหากไม่ได้รบั อนุญาตสัญญาดังกล่าวข้างต้น การลงทุนโครงการดังกล่าวจะไม่สามารถเกิดขึน, ได้
ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิ ดขึนM กับบริษทั ในกรณี ทีไม่สามารถดําเนิ นโครงการได้สาํ เร็จ
ทีผ่านมาการเข้าลงทุนในโครงการแรกนัน, เนืองจากการดําเนินการลงทุนในโรงไฟฟ้าโครงการที
; อยู่ระหว่างขัน, ตอนการพิจารณาจากภาครัฐ ซึงกระบวนการของภาครัฐมีหลายขัน, ตอน โดยมีปจั จัย
หลายป จั จัยทีจะต้องคํานึ ง อาทิ สัญ ญาประชาคมเรืองสิงแวดล้อ ม สัญ ญาซื,อขายทีดิน เพือก่ อ สร้า ง
โรงไฟฟ้า สัญญารับจ้างกําจัดขยะจากเทศบาล และสัญญาเช่าทีดินกับเทศบาลเพือก่อสร้างโรงงานผลิต
เชื,อเพลิงพลังงานขยะ เป็ นต้น ทัง, นี, หากบริษัทไม่ได้รบั สัญญาข้างต้น และเห็นว่าโครงการไม่สามารถ
ดําเนินโครงการได้สาํ เร็จ บริษทั จะไม่เข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว และไม่ดาํ เนินการเพิมทุน ทําให้ไม่เกิด
ความเสียงด้านการสูญเสียเงินลงทุน หากไม่สามารถเข้าดําเนินโครงการได้สาํ เร็จ
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4. ผลกระทบที มี ต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นเดิ ม ที อาจเกิ ดขึMนจากการเพิ มทุนกรณี จดั สรรให้ บุคคล
เฉพาะเจาะจง
1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
จํานวนหุน้ รองรับทีเสนอขายครัง, นี,
จํานวนหุน้ Paid-up + จํานวนหุน้ รองรับทีเสนอขายครัง, นี,
=
จํานวนหุน้ PP
(จํานวนหุน้ ทีชําระแล้ว + จํานวนหุน้ PP)
=
200,000,000
(619,047,963 + 200,000,00)
=
24.42%
2) ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การเสนอขายหุน้ ครัง, นี, ยังไม่สามารถคํานวณผลกระทบด้านการลดลงของราคาของกรณีจดั สรรให้แก่นกั
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้ เนืองจากยังไม่ได้กาํ หนดราคาเสนอขายหุน้ PP ดังกล่าว เนืองจากต้องรอ
คณะกรรมการกําหนดราคาเสนอขายหุน้ ตามราคาตลาด โดยราคาทีนํามาถึวเฉลียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลียของการซือ, ขาย
หุน้ นัน, ในแต่ละวัน ทัง, นี, วันกําหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทําการก่อนวันแรกทีเสนอขายต่อผู้
ลงทุน
3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
Earnings per share dilution = Earnings per share ก่อนเสนอขาย – Earnings per share หลังเสนอขาย
Earnings per share ก่อนเสนอขาย
=
0.062 – 0.047
0.062
=
0.2442 x 100
=
24.42 %
โดยที EPS ก่อนเสนอขาย = กําไรสุทธิ / หุน้ เดิม = 0.0626 บาทต่อหุน้
EPS หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิ / (หุน้ เดิม+หุน้ PP) = 0.0473 บาทต่อหุน้
5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
5.1 เหตุผลและความจําเป็ นในการเพิ มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษทั ครัง, นี, มีวตั ถุประสงค์ในการระดม
เงินทุนเพือเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินในระยะยาว และสรรหานักลงทุนทีจะสนับสนุ นบริษทั ในการขยายการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะ และ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอืน รวมถึงพลังงานหมุนเวียน ซึงบริษัท
เห็นความจําเป็ นในการเพิมทุนว่า หากบริษัทใช้เพียงเงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงานของบริษัทเท่านัน, จะทําให้
บริษทั ไม่สามารถขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนธุรกิจได้ ดังนัน, บริษทั จึงได้พจิ ารณาว่าการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลทีมีศกั ยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมันคง และมี
ความพร้อมในการชําระเงินเพิมทุน เป็ นแนวทางการจัดหาเงินทุนทีมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
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การเพิมทุนครัง, นี, อย่างไรก็ตาม บริษทั พิจารณาทีจะจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยไม่เสนอขายหุน้ เพิม
ทุนโดยให้สทิ ธิผู้ถอื หุน้ เดิม เนืองจากระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทีมี
ศักยภาพด้านเงินทุนโดยตรงนัน, ทําให้บริษทั ได้รบั เงินทุนตามจํานวนทีต้องการ และสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอัน
สัน, รวมทัง, หุน้ ทีเสนอขายให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง เป็ นการเสนอขายหุน้ ทีราคาตลาด ซึงเกิดผลกระทบทางด้านการ
ลดลงของราคาต่อผูถ้ อื หุ้นเดิมน้อยกว่าการเพิมทุนให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม ในราคาตํากว่าราคาตลาด อนึง บริษัทเล็งเห็นว่า
การขยายการลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดรายได้จากโครงการอืนเพือเพิมรายได้ให้กบั บริษทั อีกทางหนึง
5.2 ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงิ นทีได้จากการเสนอขายหุ้น
การเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ ต้องมีความแน่ นอนก่อนบริษัทจึงจะเสนอขายหุน้ เพิมทุนให้แก่นักลงทุน โดย
บริษทั มีนโยบายการเข้าศึกษาและเข้าลงทุนในโครงการทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างสูงทีจะเกิดขึน, ในอนาคต อีกทัง, ได้มี
การนําเสนอแผนงานให้กบั ทางคณะกรรมการบริษทั รับทราบเบือ, งต้น และรายงานความคืบหน้าของการเข้าดําเนินการ
ในอนาคตต่อไป
อย่างไรก็ตาม เนืองจากการดําเนินการลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้า โครงการที ; ข้างต้น อยู่ระหว่างการ
พิจารณาตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรือง การพิจารณาโครงการ โดยหากผลการคัดเลือก บริษทั ได้รบั อนุ มตั ิ
และได้รบั สัญญาการร่วมทุน บริษัทจะสามารถเข้าทํารายการตามแผนงานได้ทนั ที เนืองจากบริษัทมีแผนรับรองการ
จัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ เพียงพอต่อการเข้าทํารายการแล้ว (หากได้รบั มติจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้บริษทั เสนอขายหุน้
สามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน ,000,000 หุน้ ให้กบั นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง : Private Placement)
โครงการโรงไฟฟ้า โครงการที อยู่ระหว่างการศึกษา ลักษณะรูปแบบของการจัดทําโครงการจะมีลําดับการ
พัฒนาเดียวกับโครงการที ; พืน, ทีเป้าหมายโครงการอยู่ทภาคเหนื
ี
อ สถานะปจั จุบนั อยู่ระหว่างการเตรียมการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินทีจะส่งเรืองไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
โครงการโรงไฟฟ้า โครงการที - เป็ นโครงการทีอยู่ระหว่างการเข้าศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลทีดําเนินการผลิตขาย
ไฟฟ้าแล้ว
5.3 ความสมเหตุส มผลของการเพิ มทุ น แผนการใช้ เ งิ น ที ได้ จ ากการเสนอขายหุ้น และโครงการที จะ
ดําเนิ นการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนืองจากโครงการทีบริษทั จะเข้าลงทุน ต้องการใช้เงินทุนในมูลค่าค่อนข้างสูง ซึง
หากบริษทั มีแหล่งเงินทุนจากทัง, เงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษทั การขอสินเชือจากสถาบันการเงิน และเงินเพิมทุนที
ได้รบั จากการเสนอขายหุน้ เพิมทุนในครัง, นี, จะทําให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการขยายการลงทุนของบริษัทใน
อนาคต
ทัง, นี, แหล่งเงินทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าโครงการที ; ซึงมีมลู ค่าโครงการจํานวนทัง, สิน, ;,S X ล้านบาท จะ
แบ่ง แหล่งเงินทุนออกเป็ น ส่วน ได้แก่ การกูย้ มื จากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ Q และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประมาณ
ร้อยละ - โดยเป็ นเงินลงทุนในส่วนของบริษทั ประมาณ -- . - ล้านบาท ซึงบริษทั จะต้องจัดหาเงินทุนเพือเป็ นส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ จากเงินเพิมทุนในครัง, นี,นอกเหนือจากการเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
กรณีทบริ
ี ษทั ไม่ได้รบั เงินเพิมทุนในครัง, นี, หรือได้รบั เงินเพิมทุนไม่เพียงพอต่อมูลค่าการลงทุนตามแผนงานของ
บริษทั บริษทั จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอืนๆ เช่น การกูย้ มื จากสถาบันการเงิน การออกตราสารทางการเงินอืนๆ เป็ นต้น
5.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นทีออกใหม่ซึงบริษทั จดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และทีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย
ราคาเสนอขายในครัง, นี, เป็ นราคาเสนอขายโดยเป็ นราคาไม่ตํากว่าร้อยละ X ของราคาตลาดหุน้ สามัญบริษทั
โดยเป็ นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด ตามทีกําหนดในหมวดที ; ของประกาศคระกรรมการกํากับตลาดทุน
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ทีทจ.Q / T เป็ นการเสนอขายหุน้ ทีผูถ้ อื หุน้ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดราคาเสนอขายหุน้ ตามราคาตลาด
โดยราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั กําหนดไว้เท่ากับราคาเฉลียถ่วงนํ,าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน้ นัน, โดยราคาที
นํ ามาถัวเฉลียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลียของการซื,อขายหุ้นนัน, ในแต่ ละวัน ทัง, นี, วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้อ ง
ย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทําการก่อนวันแรกทีเสนอขายต่อผูล้ งทุน
ทัง, นี, ให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ประจําปี
มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ
บุคคลทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ อี าํ นาจในการพิจารณาสรรหานักลงทุนและเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิมทุนเป็ นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา ; เดือน นับแต่วนั ทีทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ สนอขายหุน้ ออก
ใหม่ ซึงจะมีระยะเวลาการเสนอขายสิน, สุดในวันที เมษายน
และมอบหมายให้มอี าํ นาจกําหนดรายละเอียดอืนๆ
ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน การลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงการดําเนินการต่างๆ อัน
จําเป็ นและสมควรอันเกียวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครัง, นี,
อนึง คะแนนเสียงทีจะต้องได้รบั จากทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือมีมติในเรืองการจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้กบั บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) จะต้องไม่น้อยกว่า - ใน S ของเสียงทัง, หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5.5 ผลกระทบที คาดว่าจะเกิ ดขึMนต่อการประกอบธุรกิ จของบริ ษัท อันเนื องมาจากการเพิ มทุนและการ
ดําเนิ นการตามแผนการใช้เงิ นหรือโครงการ
เงินทีบริษทั ได้รบั จากการเพิมทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษทั อันจะส่งผลให้
บริษัท สามารถขยายการลงทุ น ในโครงการโรงไฟฟ้ าต่ า งๆ ตามแผนการใช้เ งิน และดํา เนิ น ธุ ร กิจ ต่ อ ไปได้ โดย
คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงการทีบริษทั จะเข้าลงทุนบางโครงการยังมีความเสียงจากการไม่ได้รบั สัญญาสําคัญจาก
ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้โครงการก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน ซึงหากบริษัทไม่ได้รบั
สัญญาจากทางภาครัฐ หรือหากผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามทีบริษัทต้องการ บริษัทไม่มีความจําเป็ นต้องเข้าลงทุ น
เนืองจากบริษทั ไม่ได้มภี าระผูกพันในการเข้าลงทุนแต่อย่างใด
อนึง แม้บริษทั ยังไม่ได้เข้าลงทุนในโครงการ แต่โครงการหลายโครงการมีความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุน และ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางหน่ ายงานราชการ เช่น สํานักงาน กกพ. และหากบริษัทจะเข้าทํารายการ บริษัทจะ
ปฏิบตั ิเพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. SQ และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ. / ; เรืองหลักเกณฑ์ใ นการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง
ทรัพย์สนิ
อย่างไรก็ตาม แม้บริษทั มีการขยายการลงทุนไปยังโครงการเกียวกับโรงไฟฟ้า แต่บริษทั ยังคงมีเป้าหมายการ
ดําเนินงานในธุรกิจหลักอันได้แก่ธุรกิจหนังผืนสําหรับเบาะรถยนต์ ซึงจะยังคงธุรกิจหลักของบริษทั จดทะเบียนไว้ และ
หากในอนาคตมีรายได้จากการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า บริษทั จะนําผลประกอบการดังกล่าวเพือใช้สาํ หรับเป็ นเงิน
ลงทุนในระยะยาว และเพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ครอบคลุมทัง, ธุรกิจโรงฟอกหนัง และโครงการโรงไฟฟ้า
ต่อไป
6. คํารับรองของคณะกรรมการบริษทั เกียวกับการเพิ มทุน
ในกรณีทกรรมการของบริ
ี
ษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ในเรืองทีเกียวกับการเพิม
ทุน โดยกระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ฯ
บริษทั ฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน, ได้ แต่หากบริษทั ฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผูถ้ อื
หุน้ ซึงถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ของหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทัง, หมด จะแจ้งให้บริษทั ฯ ดําเนินการเรียกร้องได้ และหาก
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บริษทั ฯ ไม่ดาํ เนินการตามทีผูถ้ อื หุน้ แจ้ง ผูถ้ อื หุน้ นัน, ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษทั
ฯ ได้ตามมาตรา T แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. - (รวมทัง, ทีมีการแก้ไขเพิมเติม) นอกจากนี, หากการ
กระทําการหรือละเว้นกระทําการใดของกรรมการ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ใน
เรืองทีเกียวกับการเพิมทุนนัน, เป็ นเหตุให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษทั ฯ
อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริษทั ฯ ได้ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึงถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียง
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง, หมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทดําเนินการดังกล่าวได้ ซึงหาก
บริษทั ฯ ไม่ดําเนินการตามทีผูถ้ อื หุน้ แจ้งภายใน ; เดือน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวสามารถใช้สทิ ธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชน์จากกรรมการนัน, แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา TX/;T แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
- (รวมทัง, ทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริ ษทั ที แตกต่างจากความเห็นของกรรมการ
บริษทั
-ไม่ม-ี
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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สิ งทีส่งมาด้วย
สารสนเทศเกียวกับการเข้าทํารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล
ของบริษทั โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากัด
ตามทีทีประชุมคณะกรรมการ ครัง, ที 16/ 9 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”
หรือ “CWT”) ซึงประชุม เมือวันที 15 สิงหาคม X ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ชัยวัฒนา กรีน เพาเวอร์ จํากัด (“CWTG”) ซึง
เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนซือ, หุน้ ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษทั
โคกเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี จํากัด (“KE”) จํานวนร้อยละ ; โดยต้องชําระค่าหุน้ เป็ นเงินสด จํานวน ล้านบาท (ห้าสิบล้าน
บาท) และเป็ นเช็คสังจ่ายล่วงหน้า จํานวน ล้านบาท (ยีสิบล้านบาท) คิดเป็ นมูลค่ารวม Q ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ซึง
ปจั จุบนั ได้มกี ารชําระเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต่อมาทีประชุมคณะกรรมการครงัท, ี / X เมือวันที ;S พฤศจิกายน X
ได้มมี ติอนุ มตั ิให้นําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ KE แต่
ธุรกรรมดังกล่าวมีข้อมูลทีเกียวข้องจํานวนมาก เพือให้ทปรึ
ี กษาทางการเงินอิสระมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและ
สามารถแสดงความเห็นต่อการเข้าทําธุรกรรมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสม บริษทั ฯจึงได้
ยกเลิกการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง, นัน, ไปก่อน และได้มมี ติคณะกรรมการครัง, ที -/
เมือวันที Q กุมภาพันธ์
เพือมีมติ
อนุ มตั ิใ ห้นําเสนอต่ อทีประชุมผู้ถือหุ้นในวันที Q เมษายน
เพือพิจ ารณาต่ อไป โครงการดังกล่ าวเป็ นโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษไม้ และไม้สบั ขนาดกําลังการผลิต X. เมกะวัตต์ และได้มกี ารทําข้อตกลง
แก้ไขเพิมเติมตามสัญญาซือ, ขายไฟฟ้า VSPP-PEA-04 /2558 โดยเปลียนอัตราค่าไฟฟ้าอัตราแบบ Adder เป็ น อัตราแบบ
Feed in Tariff (FIT) กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเรียบร้อยแล้ว เมือวันที ;Q ตุลาคม X โดยมีอายุโครงการ ; ปี S เดือน
นับจากวันเริมต้นซื,อขายไฟฟ้าจริง (COD) ทัง, นี,ไฟฟ้าโครงการผลิตได้จะจําหน่ ายเข้าเครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค (กฟภ.) ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด T เมกะวัตต์ ทีระดับแรงดัน 2,000 โวลท์ มีจุดรับซือ, ไฟฟ้าอยู่ทจุี ดติดตัง, ที
ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และคาดว่าจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในเดือนเมษายน ; โดย
มีมูลค่าการลงทุนในโครงการประมาณ X X ล้านบาท ปจั จุบนั KE ได้รบั มติเห็นชอบให้ออกใบอนุ ญาต ร.ง.S ให้ประกอบ
กิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล จากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมือวันที ;S กุมภาพันธ์
ทีผ่านมา
การเข้า ลงทุ น ในโครงการดัง กล่ า ว เข้า ข่า ยเป็ น การทํา รายการได้ม าซึงสิน ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. / ; เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ ลงวันที -; สิงหาคม ; และฉบับแก้ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.
SQ ลงวันที X ตุลาคม SQ (ประกาศฯ เรืองได้มาหรือจําหน่ ายไป) ซึงเมือคํานวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือ
จําหน่ ายไป โดยคํานวณตามเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้มูลค่าสูงสุดทีคํานวณได้จากหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบ
แทน พบว่า มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 36.03 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯ งวด
ล่าสุด (สําหรับงวดสิน, สุด ณ วันที -; ธันวาคม X) ทัง, นี,เมือรวมรายการได้มาซึงทรัพย์สนิ จากการเข้าซือ, หุน้ ของ KE โดย
CWTG ทีมูลค่า Q ล้านบาท ตามทีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุ มตั ิการเข้าทํารายการ เมือวันที ; สิงหาคม X ซึงมี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ . - จะทําให้ขนาดรายการรวมสําหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล KE ทัง, หมด
เท่ากับร้อยละ -T. นอกจากนี, เมือรวมรายการได้มาอืนๆ ทีคํานวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา เดือนทีผ่านมา ทําให้
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิงตอบแทนเท่ากับร้อยละ . จัดเป็ นรายการได้มาซึงทรัพย์สนิ ประเภทที ;
(ขนาดรายการเกินร้อยละ แต่ไม่เกินร้อยละ ; ) ซึงบริษทั มีหน้าทีขออนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้องได้รบั อนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียง - ใน S ของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และจะต้องแต่งตัง, ทีปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เพือให้
ความเห็นต่อการทํารายการดังกล่าว
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หน่วย : บาท
รายละเอียด

งบการเงิ นรวม
CWT
(ณ ธ.ค.
9)
2,660,249,049
6,647,737
1,459,917,453
1,193,683,859
;,847,963

รายละเอียด

งบการเงิ น KE
(ณ ธ.ค. 9)

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม
S ,728,062
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี,สนิ รวม
หนี,สนิ รวม
183,006,745
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
สินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ (NTA)
สินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ (NTA)
59,721,317
ทุนจดทะเบียนทีออกและเรียกชําระ
ทุนจดทะเบียนทีออกและเรียก
60,000,000
แล้ว
ชําระแล้ว
กําไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง
38,768,692
กําไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง
1,230,924
การคํานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไปตามเกณฑ์การคํานวณทัง, 4 เกณฑ์ มีรายละเอียด
ดังนี,
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
=
สัดส่วนการเข้าถือหุน้ X NTA ของบริษทั A X 100
NTA ของบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยรวมกัน
=
100% X 59,721,317 X 100
1,193,683,859
=
5.00%
หมายเหตุ : NTA = สินทรัพย์รวมทีมีตวั ตน – หนี,สนิ – ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กาํ ไรสุทธิ
เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ
=
สัดส่วนการเข้าถือหุน้ X กําไรสุทธิของบริษทั A X 100
กําไรสุทธิของบริษทั จดทะเบียน
=
10 % X 1,230,924 X 100
38,768,692
=
3.18%
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ งตอบแทน
เกณฑ์มลู ค่ารวมสิงตอบแทน
=
มูลค่ารายการทีจ่ายหรือได้รบั X 100
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษทั
=
958,559,340 X 100
2,660,249,049
=
36.03%
ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน
เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน
=
จํานวนหุน้ ทีออกเพือชําระค่าสินทรัพย์ X 100
จํานวนหุน้ ทีออกและชําระแล้วของบริษทั จดทะเบียน
=
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื องจากบริษทั ไม่มีการออกหุ้นเพือ
ชําระค่าสิ นทรัพย์
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หมายเหตุ : บริษทั ฯ เข้าซือ, หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ โคกเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี จํากัด ในจํานวนรวมไม่เกิน 10,000 หุน้

1.
2.
3.
4.

สรุปการคํานวณขนาดรายการเปรียบเทียบตาม 4 วิธขี า้ งต้น
เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ
ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
ขนาดรายการตามเกณฑ์กาํ ไรสุทธิ
ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิงตอบแทน
ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน

ร้อยละ
5.00%
3.18%
36.03%
N/A

และเมือพิจารณาการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษทั ทีคํานวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา เดือนทีผ่านมา และที
ได้รบั อนุมตั กิ ารเข้าลงทุนจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง, ที / X นี, จะมีขนาดรายการดังนี,

รายการได้มาซึงสิ นทรัพย์

1. รายการสินทรัพย์ได้มาซึง
สินทรัพย์ยอ้ นหลัง เดือน
- บจก.พลาทรัพย์ซอ,ื ทีดิน
- CWT ซือ, รถยนต์
รวม
2. การเข้าซือ, หุน้ บริษทั เขาดิน
กรีน เพาเวอร์ ร้อยละ S
3. การเข้ า ซื, อ หุ้ น บริ ษั ท โคก
เจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากัด
ร้อยละ 10 /1
4 ทํ า MOU จะเข้ า ซื, อ หุ้ น ของ
บริ ษั ท บลู โซลาร์ ฟ าร์ ม จํากัด
รายการสิ น ทรั พ ย์ ไ ด้ ม าซึ ง
สิ น ท รั พ ย์ จ า ก คุ ณวี ร ะ พ ล
ไชยธีรตั ต์
บริษทั ย่อย (KE) ซือ, ทีดิน/
Q การเข้ า ซื, อ หุ้ น บริ ษั ท แอด
วานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั
จํากัด (APCON) ร้อยละ

เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ
มูลค่า
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
(ล้าน
มูลค่ารวม
มูลค่า
กําไร
มูลค่า
บาท)
สิ งตอบ
สิ นทรัพย์ สุทธิ
หุ้นทุน
แทน

วันทีคณะกรรมการ
บริษทั มีมติ อนุมตั ิ

;; .XT
;.
j.[j

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

.X1%
. T%
. %

N/A
N/A
N/A

S กรกฎาคม
;S กรกฎาคม

X
X

40.0

3.83%

0.;-%

2.02%

N/A

15 สิงหาคม

X

70.00

5.00%

3.18%

2.63%

N/A

15 สิงหาคม

X

Q .;

.X;%

N/A

3.85%

N/A

6 กันยายน

X

; .T

N/A

N/A

.T %

N/A

12 ตุลาคม

X

T.-

N/A

N/A

;.S-%/

N/A

; ตุลาคม

X

;.Q-%

S.Q %

.-;%

N/A

; ตุลาคม

X

; .
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รายการได้มาซึงสิ นทรัพย์

เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ
มูลค่า
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
(ล้าน
มูลค่ารวม
มูลค่า
กําไร
มูลค่า
บาท)
สิ งตอบ
สิ นทรัพย์ สุทธิ
หุ้นทุน
แทน

T ก า ร เ ข้ า ซื, อ หุ้ น บ ริ ษั ท แ อ
พคอน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี .
จํากัด (ARE) ร้อยละ .;
X ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีว
X T.
มวล (โคกเจริญ)
รวม

วันทีคณะกรรมการ
บริษทั มีมติ อนุมตั ิ

N/A

N/A

. -%

N/A

; ตุลาคม

5.00%

3.18%

36.03%

N/A

;S พฤศจิกายน

16.47%

11.24%

56.66%

N/A

X
X

/;การคํานวณขนาดรายการการเข้าซือ หุน
้ บริษทั

หมายเหตุ :
โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ย ี จํากัด ร้อยละ ; มูลค่า Q ล้านบาท คํานวณขนาด
รายการใหม่โดยใช้งบการเงินสําหรับปีสน,ิ สุดวันที -; ธันวาคม X
/ รายการได้มาซึงสินทรัพย์รายการบริษท
ั โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ย ี จํากัด เข้าซือทีดิน นัน, เนืองจากมูลคีทดิี นดังกล่าวเป็ นมูลค่าการ
ลงทุนในส่วนของทีดินและส่วนปรับปรุงทีรวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนรวม X X ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว การรวมขนาดรายการได้มาซึงสินทรัพย์
โครงการทัง, หมดจึงไม่นบั รายการนี,รวมด้วย

โดยเมือคํานวณขนาดรายการ และรวมขนาดรายการในรอบระยะเวลา เดือนทีผ่านมา พบว่า มีมลู ค่ามากกว่าร้อย
ละ แต่ตํากว่าร้อยละ ; ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ดังนัน, บริษทั มีหน้าทีแต่งตัง, ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือ
จัดทํารายกงานแสดงความเห็นเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์ มีหน้ าทีต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่ อตลาด
หลักทรัพย์ และจะต้องดําเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือขอมติจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า - ใน S ของ
จํานวนเสียงทัง, หมด
บริษทั ฯ จึงได้ทาํ การเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปรายละเอียด ดังนี,
1. วัน เดือน ปี ทีเกิ ดรายการ
ภายในปี
ภายหลังทีทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
ซึงจะประชุมวันที Q เมษายน
มีมติอนุมตั ิ
เข้าทํารายการ CWTG จะเข้าลงทุนในโครงการ KE โดยเป็ นแหล่งเงินทุนจากส่วนทุนจํานวน - ล้านบาท และ
KE กูย้ มื เงินสถาบันการเงินประมาณ
ล้านบาท เพือดําเนินการเข้าทํารายการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวล ขนาดกําลัง X. เมกะวัตต์
อนึง เมือวันที ; ธันวาคม X ทาง KE ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงซือ, เครืองจักรพร้อมติดตัง, และงานก่อสร้าง
อาคาร สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว (MOU) กับทาง APCON โดยมีกําหนดระยะเวลาปฏิบตั งิ าน ;S เดือน ซึง
ต่อมา ทาง KE ได้ชําระค่าจ้างล่วงหน้าตาม MOU ประมาณ
ล้านบาท เพือให้ระยะเวลาการก่อสร้างเสร็จทัน
ตามวันทีคาดว่าจะเริมซือ, ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ทนั ตามกําหนด คือภายในเดือนเมษายน ; และไม่
กระทบต่ อแผนการเริมต้นขายไฟฟ้าตามทีกําหนดในสัญ ญาซื,อ ขาย โดยเงือนไขการชํา ระเงินค่าจ้างล่ว งหน้ า
ดังกล่าวนัน, ระบุว่าหากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั ใิ ห้เข้าทํารายการ ให้ถอื ว่าสัญญา MOU ดังกล่าวเป็ นอันยกเลิกและไม่มผี ล
บังคับ และทาง APCON จะต้องคืนเงินที KE ได้ชําระไปแล้ว คืนให้กบั KE ภายใน - วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง
พร้อมขนย้ายทรัพย์สนิ กลับคืนไป
สําหรับแหล่งเงินทุนในการชําระเงินล่วงหน้าตามสัญญา เนืองจาก KE อยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงิน
สินเชือจากสถาบันการเงิน จึงยังไม่มแี หล่งเงินทุนเพียงพอทีจะเข้าทํารายการ ส่งผลให้ KE ขอรับการสนับสนุ น
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ความช่วยเหลือทางการเงินจาก CWTG โดย CWTG ออกตั ’วสัญญาใช้เงิน (P/N) ระยะเวลา At call กําหนดชําระคืน
ทัง, หมดภายใน ; ปี นับแต่วนั ทีออกตั ’ว มีอตั ราดอกเบีย, ร้อยละ Q. ต่อปี จํานวนเงินทัง, หมด ; ล้านบาท ซึงหาก
KE ได้รบั การสนับสนุนวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว KE จะดําเนินการชําระเงินกูย้ มื ดังกล่าวให้แก่
CWTG ต่ อไป อนึ ง ตามขัอบังคับของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
เกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั กิ ารใดๆ ของบริษทั จดทะเบียน ข้อ - บริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั
ย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม บริษทั ไม่มหี น้าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
2. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
บริษทั จะเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึงได้ยนขอเปลี
ื
ยนแปลงจากแบบ Adder เป็ น Feed in Tariff เรียบร้อยแล้ว
พร้อมได้ลงนามข้อตกลงแก้ไขเพิมเติมสัญญาซือ, ขายไฟฟ้า VSPP-PEA-042/2558 กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเมือ
วันที ;Q ตุลาคม X และ KE ได้รบั ใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคารประกอบกิจการพลังงาน (ใบอนุ ญาต อ.;) ใบคํา
ขอรับอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.-) และได้รบั มติเห็นชอบให้ออกใบอนุ ญาต ร.ง.S เรียบร้อยแล้ว ซึง
บริษัท จะเข้า ลงทุ น เพือก่ อ สร้า งโรงไฟฟ้ าดัง กล่ า ว ประกอบด้ว ย งานโยธา งานอาคาร งานระบบ งานติด ตัง,
เครืองจักร และทดสอบ และอืนๆ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ X T, X,-S บาท ซึงคาดว่าจะใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้างประมาณ ;S เดือน หลังจาก บริษทั ได้ลงนามในสัญญาว่าจ่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ ส่งมอบพืน, ที
สําหรับทําการก่อสร้าง
3. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทีได้มา
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี,
รายการ
ทีดิน และส่วนปรับปรุง
อาคารและสิงปลูกสร้าง
เครืองจักร
วัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายก่อนดําเนินการ
Working Capital
รวมเงิ นลงทุน

มูลค่า (บาท)
60,000,000
150,000,000
650,000,000
19,500,000
20,000,000
59,059,340
958,559,340

4. มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน
การดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว มีมลู ค่าการลงทุนรวมโดยประมาณเท่ากับ 958,559,340 บาท
5. ผลประโยชน์ทีคาดว่าบริษทั จะได้รบั
บริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึงดําเนินธุรกิจผลิจไฟฟ้าจากเศษไม้ และไม้
สับ ขนาดกําลังการผลิต X. เมกะวัตต์ อายุโครงการ ; ปี S เดือน โดยไฟฟ้าทีโครงการผลิตได้จะเข้าเครือข่ายสาย
ส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ในปริมาณพลังานไฟฟ้าสูงสุด T เมกะวัตต์ ซึงเป็ นธุรกิจทีได้รบั การส่งเสริม
และสนับสนุ นจากภาครัฐบาล ประกอบกับเพือเป็ นการกระจายความเสียงในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และยัง
ช่วยส่งเสริมและสร้างความเติบโตของรายได้ทมัี นคงให้แก่บริษทั ฯ ในอนาคต รวมถึงจะช่วยสร้างผลตอบแทนทีดี
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
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6. แหล่งเงิ นทุนทีใช้ในการทํารายการ
แหล่งทีมาของเงินทุนภายใต้การลงทุนโครงการดังกล่าว จํานวน X X ล้านบาท จะมีการกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
ประมาณ
ล้านบาท และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประมาณ - ล้านบาท ซึง CWT มีการออกหุน้ สามัญเพิมทุนให้กบั
นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแล้วบางส่วน เงินกูบ้ างส่วนและเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษทั เพือใช้เป็ นเงินลงทุน
ในโครงการนี,
7. เงือนไขการทํารายการ
หากการดําเนินการยืนใบอนุ ญาตต่างๆ ไม่สาํ เร็จ บริษทั จะไม่มกี ารลงทุนใดๆ ใน KE ทัง, นี,ในปจั จุบนั KE
ได้รบั ใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคารประกอบกิจ การพลังงาน (ใบอนุ ญาต อ.;) ใบคําขอรับอนุ ญาตประกอบกิจ การ
โรงงาน (ใบ ร.ง.-) และได้รบั มติเห็นชอบให้ออกใบอนุ ญาต ร.ง.S เรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน, KE ได้มีการทํา
ข้อตกลงแก้ไขเพิมเติมตามสัญญาซือ, ขายไฟฟ้า VSPP-PEA- S / T โดยเปลียนอัตราค่าไฟฟ้าอัตราแบบ Adder
เป็ น อัตราแบบ Feed in Tariff (FIT) กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเมือวันที ;Q ตุลาคม X และมีอายุโครงการ ; ปี
S เดือน นับจากวันเริมต้นซือ, ขายไฟฟ้าจริง (COD) เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
ทัง, นี, บริษทั ฯ ต้องได้รบั มติอนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการดังกล่าว จากทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
ซึงจะประชุมในวันที Q เมษายน
เพือเข้าทํารายการ โดยจะต้องมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า - ใน
S ของจํานวนเสียงทัง, หมดทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงโดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีส่วนได้เสีย อนึง เนืองจาก
ทาง KE ได้ทําบันทึกข้อตกลงซือ, เครืองจักรพร้อมติดตัง, และงานก่อสร้างอาคาร สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว
(MOU) กับทาง APCON ซึงต่ อมา ทาง KE ได้ชําระค่าจ้างล่วงหน้ าตาม MOU ประมาณ
ล้านบาท เพือให้
ระยะเวลาการก่อสร้างเสร็จทันตามวันทีคาดว่าจะเริมซือ, ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ทนั ตามกําหนด คือภายใน
เดือนเมษายน ; และไม่กระทบต่อแผนการเริมต้นขายไฟฟ้าตามทีกําหนดในสัญญาซือ, ขาย โดยเงือนไขการ
ชําระเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนัน, ระบุว่าหากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั ใิ ห้เข้าทํารายการ ให้ถอื ว่าสัญญา MOU ดังกล่าว
เป็ นอันยกเลิกและไม่มผี ลบังคับ และทาง APCON จะต้องคืนเงินที KE ได้ชาํ ระไปแล้ว คืนให้กบั KE ภายใน - วัน
นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง พร้อมขนย้ายทรัพย์สนิ กลับคืนไป
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกียวกับการตกลงเข้าทํารายการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการทํารายการทีเหมาะสม
เนืองจากเป็ นการลงทุน ในโครงการทีมีศกั ยภาพ ซึงจะสามารถสร้า งกํา ไรอย่ างต่ อเนือง และนํ าไปสู่การสร้า ง
มูลค่าเพิมให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนัน, จึงมีมติอนุ มตั ิการเข้าทํารายการดังกล่าว และให้นําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือ
พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริ ษทั ที แตกต่างจากความเห็นของกรรมการ
บริษทั
-ไม่ม-ี
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
..........................................
(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
18

