ิ ทร ัพย์
สารสนเทศการจาหน่ายไปซงึ่ สน
บริษ ัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาก ัด (มหาชน)

ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครัง้ ที่ 3/2562
เมือ
่ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้บริษัทฯ จาหน่ายหุ ้นสามัญของบริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ จากัด
(“บริษัทย่อย”) ซึง่ ปั จจุบน
ั บริษัทย่อยดังกล่าวมีทน
ุ จดทะเบียนจานวน 57,698,680 บาท โดยแบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 5,769,868 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 10 บาท โดยขายให ้แก่ บริษัท โปรแคป (ประเทศไทย) จากัด (“ผู ้
้ ”) จานวนทัง้ สิน
้ 980,877 หุ ้น มูลค่าทีต
ซือ
่ ราไว ้หุ ้นละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 17 ของทุนจดทะเบียน
และจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายทัง้ หมด คิดเป็ นจานวนเงิน 9,808,770 บาท
บริษัทฯ จึงขอแจ ้งรายละเอียดของรายการตามทีก
่ าหนดในประกาศรายกฝารจาหน่ายไป ดังต่อไปนี้
1. ว ัน เดือน ปี ทีม
่ ก
ี ารตกลงเข้าทารายการ
บริษั ทฯ ได ้ลงนามในสัญ ญาซื้อ ขายหุ ้นกับ ผู ้ซื้อ เมื่อ วัน ที่ 4 มีน าคม 2562 โดยบริษั ทคาดว่า จะท า
้ ภายในภายในระยะเวลา 30 วัน
รายการดังกล่าวให ้เสร็จสิน
ั ันธ์ก ับบริษ ัทฯ
2. คูก
่ รณีทเี่ กีย
่ วข้อง และความสมพ
บริษัท

: บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน)

้
ผู ้ซือ

: บริษัท โปรแคป (ประเทศไทย) จากัด

บริษั ท โปรแคป (ประเทศไทย) จากัด ปั จจุบัน มีกรรมการ 2 คน คือ นางสาวศิรวิ รรณ กรเกษตร และ
นางสาวกรนั นท์ สุคนธ์ฤทธิกร เป็ นกรรมการบริษั ท ซึง่ เป็ นบริษัท ตัวแทนในประเทศไทยทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ จาก
Procap Investments Limited บริษั ทจดทะเบียนในเขตบริห ารพิเศษฮ่อ งกงแห่งสาธารณรั ฐประชาชนจีน เพื่อ
ดาเนิน การจัดตัง้ โรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ในประเทศไทย โดย Procap Investments Limited เป็ นหนึ่งในผู ้
ถือหุ ้นของบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด (บริษัทย่อย) ถือหุ ้นในสัดส่วนร ้อยละ 42.88 และเป็ นผู ้ถือหุ ้น
ในบริษัท วินโคสท์ วอเตอร์ ซิสเต็ม จากัด (บริษัทย่อย) ในสัดส่วนร ้อยละ 49
ทัง้ นี้ บริษัท โปรแคป (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน) มี
ความเกี่ย วโยง และเป็ นบุ ค คลหรือ กิจ การที่เกี่ย วโยงกั บ บริษั ทฯ และบริษั ทย่ อ ย โดยมีก รรมการร่ ว มกั น คือ
นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร
3. ล ักษณะโดยทว่ ั ไปของรายการ
บริษั ทฯ จะจ าหน่ ายหุ ้นสามั ญ ของบริษั ทย่อ ยจ านวน 980,877 หุ ้น ซึง่ คิด เป็ นร ้อยละ 17 ของทุน จด
ทะเบียน โดยจะขายหุ ้นสามัญจานวนดังกล่าว ในราคา 10 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 9,808,770 บาท โดยผู ้
ซื้อ จะช าระเงิน ค่ า หุ น
้ เต็ ม จ านวนในวั น ที่ล งนามในสั ญ ญาซื้อ ขายหุ น
้ กั บ บริษั ทฯ และบริษั ทฯ จะท าการโอน
กรรมสิทธิห
์ ุ ้นให ้แล ้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันทีไ่ ด ้รับชาระเงินดังกล่าว
4. การคานวณขนาดของรายการ
รายละเอียดการคานวณตามเกณฑ์ตา่ งๆ อ ้างอิงจากข ้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่
คานวณตามเกณฑ์มล
ู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนซึง่ เป็ นวิธท
ี ม
ี่ ข
ี นาดสูงสุดจากทุกเกณฑ์ มีดงั นี้
1)

เกณฑ์มล
ู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิ
คานวณจาก NTA ของผู ้ขาย จากการทีบ
่ ริษัทเข ้าถือหุ ้นในอัตราร ้อยละ 17
วิธค
ี านวณ:

=
=

2)

NTA ของบริษัทย่อย x 17% x 100
NTA ของบริษัทฯ
15,196,001.31 x 17% x 100
685,005,538

เกณฑ์กาไรสุทธิ
- ไม่สามารถคานวณได ้ เนือ
่ งจากบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ -

1

= 0.37%

เกณฑ์มล
ู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

3)

คานวณจากมูลค่าการขายหุ ้นสามัญของบริษัท จานวน 9,808,770 บาท
วิธค
ี านวณ:

=
=

4)

มูลค่าสิง่ ตอบแทน x ร ้อยละ 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
9,808,770 x 100
687,446,566

U

= 1.43%

เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ทบ
ี่ ริษัทออกเป็ นสิง่ ตอบแทน
- ไม่ม ี –

การเข ้าทารายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 3 โดยมีขนาดของรายการ
สูงสุดเท่ากับร ้อยละ 1.43 ทัง้ นี้บ ริษั ทไม่ม ีการทารายการได ้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สิน ทรั พ ย์ของบริษั ทในรอบ
ระยะเวลาย ้อนหลัง 6 เดือน
ิ ทีจ
5. รายละเอียดของทร ัพย์สน
่ าหน่ายไป
5.1) ข ้อมูลทั่วไป
่
ชือ

:

ลักษณะธุรกิจ

:

บริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ จากัด

บริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ จากัด ประกอบธุรกิจเกีย
่ วกับการผลิต และจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าผ่าน
โรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์บนหลังคา ณ สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ โดยได ้รับสิทธิในการขายไฟฟ้ าให ้แก่บมจ.สวน
้ 6 โครงการ ดังนี้
อุตสาหกรรม วินโคสท์ มีโครงการทัง้ สิน
โครงการ
โรงไฟฟ้ าเฟส 7
โรงไฟฟ้ าเฟส 8
โรงไฟฟ้ าเฟส 9
โรงไฟฟ้ าเฟส 10
โรงไฟฟ้ าเฟส 4.1
โรงไฟฟ้ าเฟส 4.2

กาลังการผลิต สถานทีต
่ งั ้
0.060 Mw. หลังคา W10
0.061 Mw. หลังคา W11
0.064 Mw. หลังคา W12
0.064 Mw.
หลังคา W7
1.0 Mw.
หลังคา W1
1.0 Mw.
หลังคา W1

สถานะ
COD 1 ตค.60
COD 1 ตค.60
COD 8 กพ.61
COD 1 สค.61
อยูร่ ะหว่างการก่อสร ้าง
อยูร่ ะหว่างการก่อสร ้าง

ราคาขายไฟ
ระยะเวลา
6.50 บาท/หน่วย
25 ปี
6.50 บาท/หน่วย
25 ปี
5.0 บาท/หน่วย
25 ปี
5.0 บาท/หน่วย
25 ปี
4.10 บาท/หน่วย
25 ปี
4.10 บาท/หน่วย
25 ปี

สถานทีต
่ งั ้

105/31 หมู่ท ี่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตาบลท่าข ้าม อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้

21 กรกฎาคม 2558

ทุนจดทะเบียน

57,698,680 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 5,769,868 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้
หุ ้นละ 10 บาท

โครงสร ้างการถือหุ ้นและโครงสร ้างการจัดการของบริษัทย่อย
ก่อนการทารายการ
่ ผู ้ถือหุ ้น
รายชือ
1. บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน)
2. นางสาวยุพาภรณ์ อยูช
่ วั่ กัลป์
่ ชาญรู ้
3. นางวัลภรณ์ ชืน
รวมทัง้ หมด

จานวนหุ ้น (หุ ้น)
5,769,865
1
1
5,769,868

สัดส่วน (ร ้อยละ)
99.99
0.001
0.001
100.00

่ ชาญรู ้ โดยกรรมการ
บริษัทมีกรรมการสองท่าน ได ้แก่ นางสาวยุพาภรณ์ อยูช
่ วั่ กัลป์ และนางวัลภรณ์ ชืน
่
ผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
หล ังการทารายการ

•

1.
2.
3.
4.

่ ผู ้ถือหุ ้น
รายชือ
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน)
นางสาวยุพาภรณ์ อยูช
่ วั่ กัลป์
่ ชาญรู ้
นางวัลภรณ์ ชืน
บริษัท โปรแคป (ประเทศไทย) จากัด
รวมทัง้ หมด

จานวนหุ ้น (หุ ้น) สัดส่วน (ร ้อยละ)
4,569,868
83.00
1
0.001
1
0.001
980,877
17.00
5,769,865
100.00

่ และจานวนกรรมการของ บริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ จากัด
ยังไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงชือ
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5.2) สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ จากัด ดังนี้
รายการ

หน่วย : บาท

ณ 31 ธค.58

ณ 31 ธค.59

ณ 31 ธค.60

250,000.00

110,910.66

1,572,809.33

0.00

0.00

13,623,191.98

42,790.00

60,015.00

1,029,790.96

0.00

0.00

0.68

207,210.00

50,895.66

14,166,209.67

1,000,000.00

1,000,000.00

57,698,680.00

250,000.00

250,000.00

14,540,059.80

0.00

487.58

297,657.40

(42,790.00)

(156,801.92)

(707,035.89)

0.00

0.00

0.00

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(42,790.00)

(156,314.34)

(409,378.49)

มูลค่าทางบัญชีตอ
่ หุ ้น

8.29

2.04

9.74

(1.71)

(0.63)

(0.28)

(จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท
เมือ
่ วันที่ 21กค.58)

สินทรัพย์รวม
-สินทรัพย์หมุนเวียน
-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ิ รวม
หนีส
้ น
ิ หมุนเวียน
-หนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียน
-หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ทุนจดทะเบียนบริษัท (พาร์ 10 บาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล ้ว
รายได ้รวม
ค่าใช ้จ่ายรวม
ต ้นทุนทางการเงิน

กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
่ หุ ้น

* งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่แล ้วเสร็จ
6. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
บริษัทฯ ได ้รับเงินสดจากการขายหุ ้นของบริษัทย่อยเป็ นเงินจานวน 9,808,770 บาท โดยบริษัทใช ้
เพื่อ เป็ นเงิน ทุน หมุน เวียนในการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิต ย์บ นหลั งคาเฟส 4.1 และเฟส 4.2 โดย
บริษัทจะมีรายได ้จากสัญญาเช่าหรือบริการพืน
้ ทีบ
่ นหลังคาจากบริษัทย่อยทีอ
่ ัตราค่าเช่าร ้อยละ 10 ของรายได ้ค่า
ไฟรายเดือนของบริษัทย่อยทัง้ 6 โครงการ ระยะเวลา 25 ปี
ิ ทีจ
7. มูลค่าของทร ัพย์สน
่ าหน่ายไป
หุ ้นของบริษัทย่อยจานวน 980,877 หุ ้น จาหน่ ายไปร ้อยละ 17 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด มูล ค่าที่
ตราไว ้หุ ้นละ 10 บาท คิดเป็ นเงินจานวน 9,808,770 บาท
8. เกณฑ์ทใี่ ชใ้ นการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน
เป็ นราคาที่บ ริษั ทฯ และผู ้ซื้อ ได ้เจรจาตกลงซื้อ ขายหุ น
้ สามั ญ จ านวน 980,877 หุ น
้ หรือ คิด เป็ น
้ เท่ากับราคาพาร์ และขาย
อัตราส่วนร ้อยละ 17 ทีร่ าคา 10 บาทต่อหุ ้น รวมมูลค่า 9,808,770 บาท ซึง่ เป็ นการซือ
ในราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยมูลค่าทางบัญชี ณ ปั จจุบัน มีจานวน 9.74 บาทต่อหุ ้น และมีขาดทุนสุทธิต่อ
หุ ้นจานวน 0.28 บาท
9. ผลประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะเกิดก ับบริษ ัทฯ
่ ว่าการขายหุ ้นสามัญของบริษัทย่อยจะก่อให ้เกิดประโยชน์ตอ
บริษัทฯ เชือ
่ บริษัทฯ และผู ้ถือหุ ้น บริษัทจะ
้ ในสัดส่วนร ้อยละ 17 ของทุนจดทะเบียนบริษัทย่อย ซึง่ สามารถลดความเสีย
่ งจากการที่
ได ้รับเงินลงทุนจากผู ้ซือ
บริษัทฯ ต ้องจัดหาเงินทุนในการลงทุนเองทัง้ โครงการ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได ้รับเงินปั นผลจากการถือหุ ้นในบริษัท
ย่อ ยตามสัด ส่วนร ้อยละ 83 และบริษั ทฯ ยั งมีร ายได ้ค่า เช่าหรือ บริก ารพื้น ที่บ นหลัง คาทีแ
่ น่ น อนจากพื้น ที่ท ี่ไ ม่
ก่อให ้เกิดรายได ้ตลอดระยะเวลา 25 ปี
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10. แผนการใชเ้ งินทีไ่ ด้ร ับจากการขาย
บริษั ทฯ จะนาเงินทีไ่ ด ้จากการขายหุ ้นสามั ญ ของบริษั ทย่อยจานวน 9,808,770 บาท ใช ้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของเงิน ลงทุ น ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิต ย์บ นหลั ง คา เฟส 4.1 และ 4.2 ณ สวนอุต สาหกรรม
วินโคสท์ บนพืน
้ ทีห
่ ลังคาอาคาร W1
11. ความเห็ นของคณะกรรมการบริษ ัทต่อการทารายการ
้ จะได ้รับ ประโยชน์จากการร่วมกันเป็ นเจ ้าของ
คณะกรรมการบริษั ทฯ มีความเห็ นว่าบริษั ทฯ และผู ้ซือ
ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาตามสัดส่วนการถือครอง จากสัญญาทีบ
่ ริษัทย่อยได ้รับสิทธิในการ
ขายไฟฟ้ าให ้แก่สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ กาลังการผลิตขนาดพลังงานไฟฟ้ ารวมทัง้ 6 โครงการ 2.249 เมกะ
วัตต์ เป็ นระยะเวลา 25 ปี ซึง่ จากสถิตข
ิ ้อมูลการใช ้ไฟฟ้ าของลูกค ้าทีเ่ ช่าพืน
้ ทีใ่ นสวนอุตสาหกรรมมีความต ้องการ
้ไฟฟ้
ใช
าสูง ขึน
้ ทุก ปี จึง ถือ ว่า เป็ นธุร กิจ ทีม
่ ีศัก ยภาพในการสร ้างรายได ้อย่า งยั่ ง ยืน ในอนาคต ซึง่ การที่บ ริษั ทฯ
สามารถบริหารจัดการพื้น ทีบ
่ นหลังคาทีไ่ ม่กอ
่ ให ้เกิดรายได ้ ให ้สามารถจัด เก็บรายได ้ค่าเช่าหลังคาเป็ นระยะเวลา
25 ปี ถือว่าบริษัทฯ ได ้ประโยชน์จาการทาธุรกรรมดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นด ้วยกับการทารายการ
12. ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษ ัททีแ
่ ตกต่างจากความเห็ นคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าการเข ้าทารายการมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษั ทฯ ทัง้ ใน
่ งจากการจัดหาเงินลงทุนทัง้ โครงการ อีกทัง้ ยังมีรายได ้จากค่าเช่าหลังคา และเงินปั นผล
ด ้านของการลดความเสีย
ตามสัด ส่วนการถือครองอีกด ้วย โดยสรุป แล ้วคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ น ไม่แตกต่างจากความเห็ นของ
คณะกรรมการบริษัท
0

จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนั บถือ

(นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร)
รองประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
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