PPPM/2562-012
วันที่ 18 เมษายน 2562
เรื่ อง
เรี ยน

ชี ้แจงข้ อมูลในงบการเงิน ปี 2561
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ นาส่งหนังสือเรื่ อง ขอให้ ชี ้แจงข้ อมูลในงบการเงิน ปี 2561 ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงข้ อมูล
เพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นัน้ บริ ษัทขอชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้
1.

การชาระคืนหนีส้ ินระยะสัน้ การไม่ สามารถดารงเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ได้ และการใช้ เงินลงทุนใน
โครงการต่ างๆ
บริ ษัทมีหนี ้สินระยะสันรวม
้ 1,197 ล้ านบาท ที่จะทยอยครบกาหนดภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,060 ล้ านเยน (611 ล้ านบาท) ซึ่งบริ ษัทไม่สามารถดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนทุนตามที่ระบุ
ในสัญญาเงินกู้ได้ ถือเป็ นการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ ทาให้ ผ้ ใู ห้ ก้ มู ีสิทธิเรี ยกคืนเงินกู้ยืมได้ ทนั ที จึงแสดงรายการดังกล่าวเป็ น
หนี ้สินระยะสัน้ สรุปดังนี ้
รายการหนีส้ ินระยะสัน้
1. เงินกู้ระยะสัน้

มูลค่ า (ลบ.) วันครบกาหนดชาระ
483

• ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
• ตัว๋ แลกเงินจาก บริ ษัท/
บุคคลอืน่
• เงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงิน
2. หุ้นกู้

• ชุดที่ 1

180
73

8 เม.ย. 62
27 ก.พ. – 27 มี.ค. 62

230

28 ก.พ. 62

260

26 ก.ค. 62

714

เงื่อนไข / หลักประกัน
o อัตราดอกเบี ้ย 4.5%
o อัตราดอกเบี ้ย 7 – 7.5%
o เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (มูลค่าตามบัญชี 114ลบ.)
o อัตราดอกเบี ้ย 5.75%
o เงิ นฝาก เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์ เผื่ อขาย (มู ลค่ าตาม
บัญชี 207 ลบ.) และหุ้นบริ ษัทโรงไฟฟ้าที่ญี่ปนุ่ 4 บริ ษัท
เพิ่มเติม
(1) อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้;
(2) เงื่อนไขเกี่ยวกับการเรี ยกคืนหุ้นกู้ก่อนกาหนด;
(3) จานวนเงินที่จะ Cross Default กรณีที่วงเงินอื่นผิด
นัดชาระหนี ้
(4) ชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้;
(5) วิธีการคานวณ D:E Ratio
1. ร้ อยละ 6.3 ต่อปี

รายการหนีส้ ินระยะสัน้

มูลค่ า (ลบ.) วันครบกาหนดชาระ

• ชุดที่ 2

320

2 ส.ค. 62

• ชุดที่ 3

134

3 ก.ย. 62

3. เงินกู้ระยะยาวที่ดารง
เงื่อนไขไม่ ได้

611

รวม

1,808

16 ต,ค. 63

เงื่อนไข / หลักประกัน
2. ผู้อ อกหุ้น กู้มีสิทธิ ในการไถ่ ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทัง้ หมด
หรื อบางส่วนในวันใดๆ ภายหลังจากครบกาหนด 3
เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
3. 400 ล้ านบาท
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
5. หนี ้สินทังหมดหั
้
กเจ้ าหนี ้การค้ า แล้ วหารส่วนของผู้
ถือหุ้น
1. ร้ อยละ 7.25 ต่อปี
2. ผู้อ อกหุ้น กู้มีสิทธิ ในการไถ่ ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทัง้ หมด
หรื อบางส่วนในวันใดๆ ภายหลังจากครบกาหนด 3
เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
3. 400 ล้ านบาท
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
5. หนี ้สินทังหมดหั
้
กเจ้ าหนี ้การค้ า แล้ วหารส่วนของผู้
ถือหุ้น
1. ร้ อยละ 7.25 ต่อปี
2. ผู้อ อกหุ้น กู้มีสิทธิ ในการไถ่ ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทัง้ หมด
หรื อบางส่วนในวันใดๆ ภายหลังจากครบกาหนด 3
เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
3. 400 ล้ านบาท
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
5. หนี ้สินทังหมดหั
้
กเจ้ าหนี ้การค้ า แล้ วหารส่วนของผู้
ถือหุ้น
การดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนทุน
= (หนี ้สินทังหมด
้
- เจ้ าหนี ้การค้ า
ส่วนของผู้ถือหุ้น)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทอยู่ระหว่างการจาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพที่ประเทศญี่ ปนุ่ มูลค่ารวม ไม่ต่า
กว่า 4,800 ล้ านเยน (1,376 ล้ านบาท) โดยได้ รับเงินมัดจาแล้ ว 60 ล้ านบาท ส่วนที่เหลือจะได้ รับชาระในเดือนกุมภาพันธ์
2562 ต่อมาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ซื ้อได้ โอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาจะซื ้อจะขายให้ แก่บริ ษัทอื่น และขยายวันรับ
ช าระเงิ น จากเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2562 เป็ นวัน ที่ 30 มิ ถุนายน 2562 และบริ ษั ทจะเพิ่ มทุนแก่ ผ้ ูถื อหุ้นเดิ มและบุคคลใน
วงจากัด 677 ล้ านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รวมทังอยู
้ ร่ ะหว่างขอผ่อนผันการปฏิบตั ิตามสัญญาเงินกู้
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังมีโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ ศูนย์บริ การด้ านสัตว์เลี ้ยง และ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศเวียดนาม รวมมูลค่าประมาณ 1,770 ล้ านบาท โดยจ่ายเงินล่วงหน้ าแล้ ว 196 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้รายการข้ างต้ นอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ บริ ษัท
ชี ้แจงข้ อมูลดังนี ้
1.1

ความคืบหน้ าในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ที่ครบกาหนดชาระในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และที่จะครบกาหนดในไตร
มาสที่ 3 ปี 2562

หนี ้สินของบริ ษัทที่จะครบกาหนดในไตรมาสที่ 1 และในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 มีดงั นี ้
รายการหนีส้ นิ ระยะสัน้ มูลค่ า (ลบ.) วันครบกาหนดชาระ
ความคืบหน้ าในการชาระหนี ้
1. เงินกู้ระยะสัน้
483
1.1 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

1.2 ตัว๋ แลกเงิน
จาก บริ ษัท/บุคคลอื่น

180

8 เม.ย. 62

บริ ษัทได้ ชาระเงินคืนหนี ้เงินต้ น ตามตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
จานวน 30 ล้ านบาท ให้ แก่สถาบันการเงินแล้ ว และได้ Roll
over ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน จานวน 150 ล้ านบาท โดยตัว๋ สัญญา
ใช้ เงิ น ดั ง กล่ า ว จะครบก าหนดช าระหนี ้ ในวั น ที่ 31
กรกฎาคม 2562
เมื่อตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าว ครบกาหนดชาระ บริ ษัท
สามารถเลือกที่จะ Roll over ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อชาระคืน
เงินต้ น (ทังหมดหรื
้
อบางส่วน) ด้ วยกระแสเงินสดที่ได้ รับเงิน
จากการขายโรงไฟฟ้า และ/หรื อ จากการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุน ประเภท RO หรื อ PP ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในช่วงปลายเดือน
เมษายน 2562 นี ้
ทังนี
้ ้ ภายหลังได้ รับเงินจากการขายหุ้นโรงไฟฟ้า และ/
หรื อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน บริ ษัทคาดว่าจะชาระคืนเงิน
ต้ นตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าว ประมาณ 50 ล้ านบาท
73 27 ก.พ. – 27 มี.ค. 62
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ช าระคื น เงิ น ต้ นตามตั๋ ว แลกเงิ น
ดังกล่าวแล้ ว เป็ นเงินจานวน 44 ล้ านบาท และได้ Roll
Over ตัว๋ แลกเงิน จานวน 29 ล้ านบาท ซึง่ จะครบกาหนด
ในวันที่19 มิถนุ ายน 2562
นอกจากนี ้ในเดือนมีนาคม 2562 บริ ษัทได้ ออกตั๋ว
BE เพิ่ม 2 รายการ จานวนรวม 16 ล้ านบาท ครบกาหนด
ชาระวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และ 30 พฤษภาคม 2562
ตามลาดับ
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รายการหนีส้ นิ ระยะสัน้

1.3 เงินกู้ยมื ระยะสันจาก
้
สถาบันการเงิน

มูลค่ า (ลบ.) วันครบกาหนดชาระ

230

28 ก.พ. 62

ความคืบหน้ าในการชาระหนี ้
ในการชาระหนี ้ตัว๋ แลกเงินจานวน 29 ล้ านบาท และ
ตัว๋ แลกเงินจานวน 16 ล้ านบาท บริ ษัทจะนากระแสเงิน
สดของกิ จ การผลิ ต อาหารสัต ว์ น า้ หรื อ กิ จ การขาย
โรงไฟฟ้า หรื อการออกตัว๋ แลกเงินใหม่ มาชาระหนี ้ตาม
ตั๋ ว แลกเงิ น ที่ จ ะครบก าหนดช าระในช่ ว งเดื อ น
พฤษภาคม และมิถนุ ายน 2562 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
คาดว่า บริ ษัทจะได้ รับเงินเพิ่มทุนในช่วงปลายไตรมาสที่
2 หรื อต้ นไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 อีกทัง้ บริ ษัทจะได้ รับ
กระแสเงินสดเพิ่มจากการขายกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้ อนใต้ พิภพในไตรมาสที่ 3 ดังนัน้ บริ ษัทจะมีกระแส
เงิ นสดเพี ยงพอในการช าระหนี ต้ ามตั๋วแลกเงิ นที่ จะครบ
กาหนดอย่างแน่นอน
บริ ษัทขอเรี ยนว่า การออกตัว๋ แลกเงิน เป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารกระแสเงินสดของบริ ษัท ในภาวะที่บริ ษัทต้ องการ
สภาพคล่องในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เท่านัน้ ในช่วงหลายปี ที่
ผ่านมา บริ ษัทได้ ลงทุนขยายกิจการ ทังในส่
้ วนกิจการผลิต
อาหารสัตว์ และกิจการผลิตไฟฟ้า บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องออก
ตัว๋ แลกเงิน เพื่อนามาเสริ มสภาพคล่อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทอยู่ระหว่างการออกตัว๋ แลกเงินเพิ่มเติม
จ านวนไม่ เ กิ น 100 ล้ า นบาท โดยใช้ หุ้ นสามัญ ของ
ACAP (ซึ่งได้ ปลดจานาจากการชาระหนี ้ระยะสันจาก
้
สถาบันการเงินแห่งหนึง่ ) มาวางเป็ นหลักประกัน
เมื่อบริ ษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ ้น ภายหลังจาก (1) การ
ขายกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พภิ พ และ/หรื อ (2)
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญในรู ปแบบ RO หรื อ PP
และ/หรื อ (3) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว และ/หรือ
ทัง้ สามข้ อรวมกัน บริ ษัทจะพิจารณาทบทวนการออกตัว๋
แลกเงินต่อไป
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 บริ ษัทได้ ชาระคืนหนี ้เงินกู้
ระยะสัน้ จานวน 200 ล้ านบาท โดยไม่ถือว่าบริ ษัทผิดนัด
เนื่องจากสถาบันการเงิ นได้ ขยายระยะเวลาการชาระหนี ้
จานวน 200 ล้ านบาท ออกไปเป็ นวันที่ 29 มีนาคม 2562
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รายการหนีส้ นิ ระยะสัน้

มูลค่ า (ลบ.) วันครบกาหนดชาระ

ความคืบหน้ าในการชาระหนี ้
และได้ ขยายระยะเวลาการชาระหนี ้อีกจานวน 30 ล้ านบาท
ออกไปเป็ นวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ในการชาระหนีเ้ งินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินที่
เหลืออยู่อีก 30 ล้ านบาทนัน้ บริ ษัทจะนากระแสเงินสด
ของกิจการผลิตอาหารสัตว์น ้า หรื อกิจการขายโรงไฟฟ้า
หรื อ การออกตั๋ ว แลกเงิ น ใหม่ มาช าระหนี ท้ ี่ จ ะครบ
ก าหนดช าระในวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่ ง บริ ษั ท
มั่นใจว่า บริ ษัทจะสามารถชาระหนีเ้ งิ นกู้ระยะสันจาก
้
สถาบันการเงินที่เหลืออีกจานวน 30 ล้ านบาทได้ ทนั ตาม
กาหนด
การช าระหนี ด้ ัง กล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ บริ ษั ท ได้ รั บ
หลักประกันคืนบางส่วน ได้ แก่ หุ้นสามัญของ ACAP ซึ่ง
บริ ษั ท สามารถน าหลัก ประกั น ที่ ไ ด้ รั บ คื น ไปใช้ เป็ น
หลักประกันในการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินตามข้ อ
1.2 เพื่อนากระแสเงินสดมาชาระหนี ้สินเงินกู้ระยะสันใน
้
ส่วนที่เหลือได้ เช่นกัน
แหล่งเงินที่นามาชาระหนี ้ในครัง้ นี ้มาจากการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้จานวน 207 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2562
บริ ษัทจะสามารถชาระหนี ้หุ้นกู้ 207 ล้ านบาท บริ ษัทขอ
เรี ยนว่ า หุ้ นกู้ ดังกล่ าวจะครบก าหนดช าระในวันที่ 18
มี น าคม 2564 ซึ่ ง เป็ นเวลาเกื อ บจะ 2 ปี นั บ จากนี ้ ซึ่ ง
สถานการณ์ทางการเงินของบริ ษัท จะคลี่คลายไปไม่มากก็
น้ อย เพราะบริ ษัทน่าจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ประกอบกับมาตรการต่างๆ ที่บริ ษัท
ได้ ดาเนินการไปก่อนหน้ านี ้อาทิเช่น การออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญในรู ปแบบ RO หรื อ PP ที่จะมีขึ ้นในช่วงกลางปี
2562 และการขายกิ จการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้
พิภพ ที่คาดว่าจะเสร็ จภายในไตรมาส 3 จะช่วยให้ บริ ษัท
สามารถลดภาระหนี ้ได้ อย่างมาก ซึ่งจะทาให้ สดั ส่วนหนี ้สิน
ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) และภาระดอกเบี ้ยของบริ ษัท
ปรับไปในทิศทางที่ดีขึ ้น กล่าวคือ สัดส่วนหนี ้สินต่อทุน และ
ภาระดอกเบี ย้ จะลดลง ด้ วยเหตุดังกล่าว บริ ษั ทน่าจะมี
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รายการหนีส้ นิ ระยะสัน้

2. หุ้นกู้
2.1 ชุดที่ 1
• ชุดที่ 2
• ชุดที่ 3

มูลค่ า (ลบ.) วันครบกาหนดชาระ

714
260
320
134

26 ก.ค. 62
2 ส.ค. 62
3 ก.ย. 62

ความคืบหน้ าในการชาระหนี ้
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เพียงพอที่จะชาระหนี ้หุ้นกู้
จานวน 207 ล้ านบาทได้
การระดมเงิ นเพื่อชาระคืนหุ้นกู้ทงั ้ 3 ชุดมีแนวทางหลักๆ
ดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญรู ปแบบ
RO จานวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ในเสนอขายราคาหุ้นละ 2 บาท คิด
เป็ นมูลค่า 563,050,688 บาท ซึง่ มีระยะเวลาจองซื ้อ
และเสนอขายวันที่ 24-28 มิถนุ ายน 2562
(2) บริ ษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญรู ปแบบ
PP แบบก าหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงิ นทุน (PP)
จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ
ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 2.28 บำท คิด
เป็ นมูลค่ำไม่เกิน 114,000,000.00 บำท ในช่วงไตร
มาส 2-3 ปี 2562 และแบบมอบอานาจทั่วไป (PPGeneral Mandate) จานวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ซึ่งยังไม่กาหนดราคา
ขาย บริ ษัทคาดว่าจะเสนอขายภายใน 1 ปี ทังนี
้ ้คาดว่า
ไม่เกิน เดือนเมษายน ปี 2563
สาหรับแนวทางตาม (1) และ (2) นัน้ นอกจากจะทา
ให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสาหรับชาระคืนหุ้นกู้แล้ ว ยังทา
ให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนลดลงสามารถแก้ ไขความเสีย่ ง
เกี่ยวกับการดารงเงื่อนไขตามวงเงินระยะยาว และ/หรื อ
หุ้นกู้อีกด้ วย
(3) บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับเงินจากการขายกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้ อนใต้ พิ ภพบางส่วนในไตรมาส 2 ปี
2562 และได้ รับส่วนที่เหลือทังหมดภายในไตรมาส
้
3 ปี
2562
ส าหรั บ แนวทางตาม (3) นัน้ นอกจากจะท าให้
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสาหรับชาระคืนหุ้นกู้แล้ ว ยังทาให้
อัต ราส่ว นหนี ส้ ิน ต่อ ทุน ลดลง ซึ่ง สามารถแก้ ไขความ
เสีย่ งเกี่ยวกับการดารงเงื่อนไขตามวงเงินระยะยาว และ/
หรื อ หุ้น กู้อี ก ด้ ว ย แต่เ นื่ อ งจากมี ค วามเสี่ย งเกี่ ย วกับ
Page 6 of 18

รายการหนีส้ นิ ระยะสัน้

มูลค่ า (ลบ.) วันครบกาหนดชาระ

3. เงินกู้ระยะยาวที่ดารง
เงื่อนไขไม่ ได้

611

รวม

1,808

ความคืบหน้ าในการชาระหนี ้
Mismatching ในเรื่ องของระยะเวลาระหว่าง Sources
of Fund และ Uses of Fund ทางบริ ษัทจึงมีแนวทางการ
แก้ ไขระยะสัน้ และระยะกลาง ดังนี ้
(ก) บริ ษั ท อาจจะขอวงเงิ น ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิ น (Bridge Financing) ในรู ปแบบตั๋ ว
สัญ ญาใช้ เ งิ น ระยะสัน้ (ประมาณ 2-3 เดื อ น)
โดยวางสินทรั พย์ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้ อนใต้ พิภพที่ปลดภาระค ้าประกันจากข้ อ 1.3
(เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จานวน 230 ล้ าน
บาท ซึ่ง ปั จ จุบัน คงเหลือ ยอดหนี ค้ ้ าง 30 ล้ า น
บาท) มาเป็ นหลักประกัน
ทังนี
้ ้บริ ษัทจะชาระคืนหนี ้เงินกู้ระยะสันพร้
้ อมไถ่
ถอนหลั ก ประกั น เพื่ อ โอนให้ Beppu Forest
Power Company Limited (“BFP”)
(ข) บริ ษัทอาจจะออกและเสนอขาย หุ้นกู้ระยะสัน้
(ไม่เกิน 270 วัน) และ/หรื อ ระยะยาว (ไม่เกิน 2
ปี ) บางส่วนหรื อทังหมดในช่
้
วงไตรมาส 2 – 3 ปี
2562 เพื่ อ ช าระคื น หุ้น กู้ทัง้ 3 ชุด (ปั จ จุบัน อยู่
ระหว่ า งการจัด ท าข้ อ เสนอเกี่ ย วกับ แผนการ
ระดมทุนโดย Underwriter หลายราย)
สาหรับแนวทางตาม (ก) และ (ข) นัน้ ภายหลังจาก
ได้ รับชาระเงินจากการจาหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้ อนใต้ พิภพครบตามจานวนแล้ ว บริ ษัทสามารถชาระ
เงินในส่วนนี ้ได้ บางส่วน และ/หรื อ เกือบทังหมด
้
ทางสถาบัน การเงิ น อยู่ร ะหว่ า งกระบวนการขอ
อนุมตั ิให้ การผ่อนผันเกี่ยวกับการดารงเงื่อนไขดังกล่าว
ซึ่งคาดว่าธนาคารฯ จะให้ การผ่อนผันได้ ประมาณไตร
มาส 2 ปี 2562 หรื อ ก่อนออกงบการเงิ นไตรมาส 2 ปี
2562 อนึ่ง บริ ษัทคาดว่าจะชาระหนี ้สินทังหมดภายใน
้
ไตรมาส 3 ปี 2562 เพื่อปลอดภาระค ้าประกันสินทรัพย์
ทัง้ หมด ได้ แ ก่ โรงไฟฟ้า พลัง งานความร้ อนใต้ พิ ภพที่
เหลือทังหมด
้
เพื่อนาส่งให้ กบั ผู้ซื ้อ
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1.2

ความคืบหน้ าในการขอผ่ อนผันการปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ 611 ล้ านบาท หากขอผ่ อนผันไม่ ได้ จะ
ส่ งผลกระทบต่ อเงื่อนไข Call Default หุ้นกู้อย่ างไร
หากเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิ นไม่อนุมตั ิให้ มีการผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่ องการดารงไว้ ซึ่งอัตราส่วน
ทางการเงิน และใช้ สิทธิ call default ต่อบริ ษัทก็จะส่งผลให้ เกิด Cross Default ที่ทาให้ หุ้นกู้ครบกาหนดชาระ
คืนเงินต้ นในทันที
ซึ่งสาหรับในกรณีนี ้ การไม่สามารถดารงไว้ ซงึ่ เงื่อนไขบางอย่างของวงเงินกู้ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ชาระเงินต้ น และ/หรื อ ชาระดอกเบีย้ โดยส่วนใหญ่สถาบันการเงินจะให้ การผ่อนผันไม่ Call Default อย่างไรก็
ตาม ณ ปั จจุบนั ทางสถาบันการเงินอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิให้ การผ่อนผั นเกี่ยวกับการดารง
เงื่ อนไขดังกล่าว บริ ษัทคาดว่า ธนาคารฯ จะให้ การผ่อนผันได้ ประมาณไตรมาส 2 ปี 2562 หรื อ ก่อนออกงบ
การเงินไตรมาส 2 ปี 2562 อนึ่ง บริ ษัทได้ แจ้ งให้ กับสถาบันการเงินเพื่อรับทราบแล้ วว่า บริ ษัทคาดว่าจะชาระ
หนี ้สินทังหมดได้
้
ภายในไตรมาส 3 ปี 2562 เพื่อปลอดภาระค ้าประกันสินทรัพย์ทงหมด
ั้
ได้ แก่ โรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้ อนใต้ พิภพที่เหลือทังหมดเพื
้
่อส่งมอบสินทรัพย์ดงั กล่าวให้ กบั ผู้ซื ้อ
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง ได้ จัด ประชุ ม ระหว่ า ง BFP กับ สถาบัน การเงิ น เพื่ อ ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ
กระบวนการการซื ้อ-ขายในเบือ้ งต้ นไปแล้ ว ซึ่งต่างก็เป็ นที่พอใจและเห็นความคืบหน้ าของกระบวนการขาย
สินทรัพย์ที่คอ่ นข้ างชัดเจน

1.3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
(1)

การยินยอมให้ โอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาจะซือ้ จะขายโรงไฟฟ้ าให้ กับผู้ซอื ้ รายใหม่ ทัง้ นี ้
การโอนสิทธิและภาระผูกพันดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่อนไขหรือข้ อตกลงในสัญญาจะซือ้ จะขายหรือไม่
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การโอนสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการซื ้อขายโรงไฟฟ้าให้ แก่
(BFP หรื อ ผู้ซื ้อรายใหม่) เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อตกลงในการซื ้อขายเดิม เนื่องจาก BFP เป็ นบริ ษัทย่อยของ
Relocation Group (“ผู้ซื ้อเดิม”) โดยผู้ซื ้อเดิมถือหุ้นใน BFP ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ซึ่งเป็ นไปตามที่บริ ษัทได้
เปิ ดเผยสารสนเทศไว้ เมื่ อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ว่า ผู้ชื อ้ คื อ Relocation Group หรื อ บริ ษั ทย่อยของ
Relocation Group หรื อ กองทุนซึง่ จัดตังโดย
้ Relocation Group
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การโอนสิทธิ และภาระผูกพันที่เกี่ ยวกับการซื ้อขายโรงไฟฟ้า
ดังกล่าว เป็ นเพียงการจัดโครงสร้ างภายในของผู้ซื ้อเท่านัน้ ไม่ถือเป็ นการโอนขายสิทธิให้ แก่บคุ คลภายนอก จึง
เห็นควรให้ Relocaion Group โอนสิทธิ์ตามสัญญาให้ BFP ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ BFP ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100

(2)

ความสามารถในการชาระเงินของผู้ซอื ้ รายใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รั บรายงานการตรวจสอบข้ อมูลเบื อ้ งต้ นเกี่ ยวกับเอกสารประเมินราคา
ทรัพย์สนิ ของ BFP และ ประมาณการทางการเงินพร้ อมผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการดังกล่าว จึงเชื่อได้ วา่
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BFP น่าจะมีความสามารถจัดหาเงินมาลงทุนแล้ วพบว่า ผู้ซื ้อรายใหม่เป็ นผู้มีสิทธิในบ่อน ้าร้ อน จานวน 4 แห่ง
โดยผู้ซื ้อรายใหม่ได้ ใช้ บอ่ น ้าร้ อนทัง้ 4 แห่ง จัดส่งน ้าร้ อนให้ แก่บคุ คลอื่นๆ หลายรายที่อยูใ่ นบริ เวณโดยรอบบ่อ
น ้าร้ องแต่ละแห่ง ทังนี
้ ้ รวมถึง ประชาชนทัว่ ไป และโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง โรงไฟฟ้าทัง้ 15 แห่งของ
บริ ษัทด้ วย โดยผู้ซื ้อรายใหม่จะได้ รับค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้ น ้าร้ อนเป็ นค่าตอบแทน ซึง่ ทาให้ ผ้ ซู ื ้อรายใหม่
มีกระแสเงินสดรับอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า สาเหตุที่ผ้ ซู ื ้อรายใหม่สนใจเสนอซื ้อโรงไฟฟ้าของบริ ษัททัง้ 15 แห่ง ก็
เพราะต้ องการรวมกิจการบ่อน ้าร้ อน และโรงไฟฟ้าเข้ าด้ วยกัน อันเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่กิจการของผู้ซื ้อ
รายใหม่ได้ เป็ นอย่างดี เพราะจะเป็ นเจ้ าของระบบทังหมดตั
้
งแต่
้ กระบวนการนาน ้าร้ อนและไอน ้าใต้ พิภพมาใช้
ผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อไฟฟ้าต่อไป ภายใต้ โครงสร้ างดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทจึง
เห็นว่า ผู้ซื ้อรายใหม่นา่ จะสามารถจัดหาแหล่งเงิน เพื่อนามาชาระเงินให้ แก่บริ ษัทได้
(3)

1.4

การขยายวันรั บชาระเงินส่ วนที่เหลือเป็ นวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ขณะที่บริษัทมีภาระชาระคืนหนี ้
เงินกู้ระยะสัน้ 482 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ โอนกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้ าดังกล่ าวให้ ผ้ ูซือ้ รายใหม่
แล้ วหรือไม่ อย่ างไร
ณ ปั จจุบัน บริ ษั ทยั งไม่ มี การโอนสิ ทธิ์ ในโรงไฟฟ้ าใดๆ ให้ แก่ BFP ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
Relocation Group แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ Relocation Group ได้ โอนสิทธิ์ และภาระ
ผูกพันตามสัญญาจะซื ้อจะขายให้ BFP ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของตน
คณะกรรมการมีความเห็นว่าการขยายระยะเวลาชาระหนี ้ส่วนที่เหลือออกไปเป็ นวันที่ 30 มิถนุ ายน
2562 บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการยอดหนี ้เงินกู้ระยะสันจ
้ านวน 482 ล้ านบาทได้ กล่าวคือ บริ ษัท ได้ ชาระคืน
หนีส้ ินดังกล่าวไปแล้ วจานวน 258 ล้ านบาท และสามารถ Roll over ตั๋วเงินจานวน 50 ล้ านบาทออกไปครบ
กาหนด 31 กรกฎาคม 2562 และสามารถคงตัว๋ เงินจานวน 100 ล้ านบาท ตามจานวนวงเงินที่ธนาคารให้ ดังนัน้
หนี ้สินระยะสันดั
้ งกล่าวจะคงเหลือจานวน 74 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทสามารถบริ หารจัดการโดยใช้ กระแสเงินสดที่
บริ ษัทมี และ/หรื อ สามารถออกตัว๋ แลกเงินบางส่วนเพื่อบริ หารจัดการยอดหนี ้ดังกล่าวในระยะสัน้ ในระหว่างรอ
เงินรับชาระจากกาขายโรงไฟฟ้าได้

ความคืบหน้ าของโครงการลงทุนดังกล่ าวแยกเป็ นแต่ ละโครงการ และแผนการใช้ เงินทุน
ตามที่ บริ ษั ทมี โครงการลงทุนในธุ รกิ จโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิ ภพ ศูนย์ บริ การด้ านสัตว์ เลีย้ ง และโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศเวียดนาม รวมมูลค่าประมาณ 1,770 ล้ านบาท โดยจ่ายเงินล่วงหน้ าแล้ ว 196 ล้ านบาทนัน้ บริ ษัท
ขอเรี ยนชี ้แจงความคืบหน้ าโครงการลงทุนดังกล่าว และแผนการใช้ เงินทุนดังนี ้

โครงการ
1. โรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้ อนใต้ พภิ พ ( ไม่รวม
โครงการทีป่ ระกาศขาย )

มูลค่ า (ลบ.)

ความคืบหน้ า
แผนการใช้ เงินทุน
ยังไม่มคี วามคืบหน้ า การลงทุนเพิ่มใน
เนื่ อ งจากปี 2562 บริ ษั ทมี ค วาม
โรงไฟฟ้าทีเ่ หลือตามแผนงาน สามารถ ต้ องการสภาพคล่อง เพื่ อช าระคื นภาระ
ดาเนินการได้ เมือ่ บริษัทมีความพร้ อม หนี ส้ ิ นต่ างๆ ซึ่ งคาดว่าจะสามารถช าระ
Page 9 of 18

โครงการ

มูลค่ า (ลบ.)

2. โครงการศูนย์บริ การสัตว์ 72 ลบ.
เลี ้ยง ( โครงการ People
Park )

3. โครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3,100
ในประเทศเวียดนาม
ล้ า น เ ย น
( ห รื อ
ประมาณ
911.83 ล้ าน
บาท)

ความคืบหน้ า
แผนการใช้ เงินทุน
ทังนี
้ ้ ไม่มีข้อผูกมัด เเละไม่มีผลกระทบ หนี ้สินทังหมด
้
และมีกระแสเงินสดคงเหลือ
กับ PPA คูส่ ญ
ั ญา เเละกระบวนการที่ เพื่อการลงทุนในโครงการอื่นๆ ต่อเนื่องได้
เกี่ยวข้ อง
หลั ง จากได้ รั บ ช าระเงิ น จากการขาย
โรงไฟฟ้ าฯ ซึ่ งแผนการระดมทุนต่อเนื่ อง
บริ ษัทอาจจะดาเนินการร่ วมกับผู้ซื ้อ และ/
หรื อผู้ลงทุน (Investors) ของกลุม่ ผู้ซื ้อ
บริ ษัทจ่ายเงินตามมูลค่าการก่อสร้ าง
บริ ษั ท มี แ ผนการระดมเงิ น ทุน จาก
ทัง้ หมด 66.8 ล้ า นบาทปั จ จุ บัน อยู่ หลายแหล่ ง เงิ น ตามที่ ก ล่ า วมาแล้ ว
ระหว่างดาเนินการให้ เสร็ จสมบูร ณ์ ข้ า งต้ น ซึ่ง คาดว่าจะสามารถชาระเงิ น
ซึ่งคาดว่าจะรับมอบงานได้ ประมาณ ตามโครงการดังกล่าวได้
เดื อ นพฤษภาคม 2562 ซึ่ ง จะต้ อง
จ่ายชาระส่วนที่เหลือทังหมด
้
และเข้ า
ใช้ พืน้ ที่ได้ ประมาณเดือนกรกฎาคม
2562
บริ ษัทได้ จ่ายชาระเงินมัดจาจานวน
บริ ษั ทค า ด ว่ า เ มื่ อ ได้ รั บอ นุ มั ติ
210 ล้ านเยน (ประมาณ 62.31 ล้ าน ใบอนุญ าตต่า งๆ ครบถ้ ว นจากรั ฐ บาล
บาท) และจะช าระเงิ น ลงทุน ส่ว นที่ เวียดนามแล้ ว บริ ษัทจะสามารถขายห้ อง
เหลือทังหมด
้
เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ชุดทัง้ หมดในส่วนที่บริ ษัทจะต้ องลงทุน
ต่างๆ ตามที่จะระบุไว้ ในสัญญาร่ วม ได้ เนื่องจากเป็ นโครงการที่อยู่ในทาเลที่
ลงทุนฯ สาเร็ จครบถ้ วนแล้ ว เมื่อวันที่ ดี และมีความต้ องการสูง
7 กุม ภาพัน ธ์ 2562 มี ม ติ ลงนามใน
สาหรั บ แผนการใช้ เ งิ น ทุน บริ ษั ท ฯ
หนั ง สื อ ได้ ขยายระยะเวลาของ ต้ องแน่ใจว่าสามารถระดมทุนในรู ปแบบ
“สัญญาร่ วมลงทุนฯ” ไปเป็ นวันที่ 30 ต่ า งๆ ได้ ซึ่ ง แนวทางการระดมทุ น
มิถนุ ายน 2562
(Sources of Fund) ของบริ ษั ท ฯ ตามที่
อย่างไรก็ ตามบริ ษัท คาดว่าจะได้ รับ ได้ ก ล่า วไว้ ซึ่ง จะมาจากการขอรั บการ
ใบอนุญาตต่างๆ ภายในไตรมาส 2 ปี สนั บ สนุ น วงเงิ น สิ น เชื่ อ จากสถาบั น
2562 แ ล ะ ภ า ย ห ลั ง จ า ก ไ ด้ รั บ การเงิ น และ/หรื อ การออกตราสารหนี ้
ใบอนุญ าตต่ า งๆ ครบและเงื่ อ นไข โดยบริ ษัทจะพิจารณาเงื่ อนไขการกู้ยืม
บั ง คั บ ก่ อ น ต่ า ง ๆ เ ส ร็ จ บ ริ ษั ท เงิน และ/หรื อตราสารหนี ้
Sunfrontier จ ะ ต้ อ ง โ อ น หุ้ น ข อ ง
Sunfrontier Investment ซึ่ ง เ ป็ น
เจ้ า ของโครงการให้ บ ริ ษัท ริ ช พาร์ ท
เนอร์
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2.

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 ปรากฏรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันดังนี ้
รายการ
มูลค่ า (ลบ.)
นโยบายกาหนดราคา
ปี 2561 ปี 2560
ขายสินค้ า
187
213 ต้ นทุนบวกอัตราตามสัญญา
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ Auluxe Power Co., Ltd.
70
- อัตราดอกเบี ้ย 3% กาหนดเรี ยกคืนเดือนมี.ค.63
ค่าที่ปรึกษา
2
2 ราคาตามสัญญา

2.1
2.1.1

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงข้ อมูลดังนี ้
รายการขายสินค้ า
รายละเอี ยดคู่สัญญาของแต่ละรายการโดยสังเขป ได้ แก่ ชื่ อ กรณี เป็ นนิติบุคคลให้ ระบุชื่อกรรมการและผู้ถื อ
หุ้น (Ultimate Shareholder) วันที่จดั ตังบริ
้ ษัท ทุนชาระแล้ ว การประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ การถือ
หุ้นกับกลุม่ บริ ษัท คณะกรรมการ และผู้บริ หาร พร้ อมอธิบายข้ อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายการด้ วย
(1) กรณีรายการขายสินค้ าและค่าที่ปรึกษา ระบุวนั ที่เริ่ ม-สิ ้นสุดสัญญา วิธีการกาหนดราคา
(2) กรณีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว ระบุวนั ที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ให้ ก้ ยู ืมเงิน วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน ฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงาน วิธีการกาหนดอัตราดอกเบี ้ยเมื่อเปรี ยบเทียบกันต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท
คู่สัญญา
บริ ษัท นูทริ กซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท นูทริกซ์ ”)
กรรมการ
1. นายชาญ ศรี วิกรม์
2. นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ
3. นายธาดา จันทร์ ประสิทธิ์
4. นายพงศภัค จินดาสมบัติเจริ ญ
5. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล
6. นายฟ้าฟื น้ เต็มบุญเกียรติ
7. นายยุทธ วรฉัตรธาร
8. นายอนุรัตน์ ก้ องธรนินทร์
9. นางวลีรัตน์ เชื ้อบุญชัย
ผู้บริหาร
นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ ( ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร )
นายไกรสร พงษ์ พนั ธุ์ ( ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน )
ผู้ถอื หุ้น
1. นายชาญ ศรี วิกรม์ ถือหุ้น 5%
2. นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ ถือหุ้น 49%
3. บริ ษัท เกษร ไพรเวท อิควิตี ้ จากัด ถือหุ้น 45.99999%
4. นางสาวดารุณี ประกอบกิจ ถือหุ้น 0.000001%
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การถือหุ้นกับกลุ่มบริษัท
วันที่จัดตัง้ บริษัท
ทุนชาระแล้ ว
ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ

วันที่เริ่ม-สิน้ สุดสัญญา

วิธีการกาหนดราคา

5. นางสาวมัณฑนา คุณประโยชน์ ถือหุ้น 0.000001%
6. นางสาวนิจวรรณ ศรี วิบลู ย์ ถือหุ้น 0.000001%
7. นายนันทน์ธุวพล จิรโชติอนันตญา ถือหุ้น 0.000001%
8. นางสาวอัจฉรา มงคลพร ถือหุ้น 0.000001%
9. นางวรรณวิภา มณฑา ถือหุ้น 0.000001%
10. นางสาวธวัลรัตน์ บริ วตั รอัคริ มา ถือหุ้น 0.000001%
11. นางสาวทัศนีย์วรรณ ท้ าวสัน ถือหุ้น 0.000001%
12. นางวาสนา ชีวะกานนท์ ถือหุ้น 0.000001%
13. นายสมเกียรติ สนิทวรพจน์ ถือหุ้น 0.000001%
14. นางทัตทิยา วิบลู เสถียร ถือหุ้น 0.000001%
15. นางสาวเสวนีย์ ฉันทอธิพงศ์ ถือหุ้น 0.000001%
ไม่มี
ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2531
80,000,000 บาท
เป็ นผู้ดาเนินการผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์เลี ้ยงชนิดอัดเม็ดแห้ ง
นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ ถือหุ้นร่วมกัน
นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ (เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่
28 เมษายน 2560 ถึงเดือนมิถนุ ายน 2561) ปั จจุบนั ไม่ได้ เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
การบริ หารจัดการนับตังแต่
้ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท
สัญญาเริ่ ม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สัญ ญามี ผลบัง คับ ใช้ 3 ปี หากสิน้ สุด สัญ ญา และยัง ไม่มี ฝ่ายใดบอกเลิก
สัญญา ให้ นบั สัญญานี ้ต่อไปอีก 2 ปี
การขายสินค้ าตามการสัง่ ซื ้อ การกาหนดราคาในการผลิตตามใบสัง่ ซื ้อ
ประกอบด้ วย
1. ค่าจ้ างผลิต – โสหุ้ยโรงงาน กาหนดให้ อยูใ่ นอัตราคงทีเ่ ท่ากับ 5 ถึง 5.5
บาทต่อกิโลกรัม
2. ค่าจ้ างผลิต – ต้ นทุนวัตถุดิบ เป็ นต้ นทุนทางตรงที่เกิ ดจากการจัดหา
วัตถุดิบที่จาเป็ นต่อการผลิตสินค้ า โดยจะมีการตกลงร่ วมกันในการ
กาหนด

ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี ้ยง 133,000 ตัน (รวม 2 โรงงาน) โดยบริ ษัทฯ
ได้ ทาการผลิตจริ ง 50,188 ตัน หรื อประมาณ 38% ของกาลังการผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี ้ยงทังหมด
้
โดยสัดส่วน
การผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยง ที่บริ ษัทฯ ทาการผลิตให้ แก่บริ ษัท นูทริ กซ์ ในปี 2561 คิดเป็ นประมาณ 17% ของกาลัง
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การผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี ้ยง(หรื อประมาณ 44.73% ของการผลิตจริ ง) ในด้ านของรายได้ จากการขาย
อาหารสัตว์เลี ้ยงให้ แก่บริ ษัท นูทริ กซ์ คิดเป็ น 9.44% ของรายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทในปี 2561
2.1.2

รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันและบริ ษัทได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่อ้างถึง ในลาดับ
ที่ 2 แล้ วหรื อไม่ อย่างไร
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทโดยการเป็ นกรรมการร่ วมกัน กล่าวคือ นาย
พงศ์ รักษ์ จิ นดาสมบัติเจริ ญ เป็ นผู้ถือหุ้นลาดับ ที่ 1 ของบริ ษัท (ไม่ถึงร้ อยละ 10 ของหุ้นทัง้ หมด) ได้ เข้ ารั บ
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2561 บริ ษัทจึงถื อว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ตังแต่
้ ช่วงเดือนเมษายน 2560 เป็ นต้ นมา ทังนี
้ ้ นายพงศ์รักษ์ จินดา
สมบัติเจริ ญ มิได้ มีสถานะเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน กล่าวคือ นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ ไม่ได้ เป็ นกรรมการ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังในช่
้ วงที่บริ ษัทเจรจา และทาสัญญาซื ้อขาย (ช่วง
เดือนสิงหาคม 2558)
ณ วันที่ทาสัญญา นายพงศ์ รักษ์ จิ นดาสมบัติเจริ ญ ถื อหุ้น บริ ษัท นูทริ กซ์ ประมาณ 49% ของหุ้น
ทังหมด
้
และนายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ และนายพงศภัค จินดาสมบัติเจริ ญ ถือหุ้นของบริ ษัทรวมประมาณ
4.06% ของหุ้นทังหมด
้
ก่อนทาสัญญากับทางบริ ษัท นูทริ กซ์ บริ ษัทฯ มิได้ มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับบริ ษัท นูทริ กซ์
และ/หรื อกรรมการ ผู้บริ หารของบริ ษัท นูทริ กซ์ เว้ นแต่ นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ และนายพงศภัค จินดา
สมบัติเจริ ญ ถื อหุ้นของบริ ษัทรวมประมาณ 4.06% ของหุ้นทัง้ หมด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิการทาสัญญากับบริ ษัท นูทริ กช์ โดยมีก รรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วย
ทังนี
้ ้ ตามข้ อตกลงสัญญาซื ้อขายระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัท นูทริ กซ์ มิได้ มีข้อตกลงว่าจะแต่งตังให้
้ เข้ าเป็ น
กรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท

2.1.3

จากโครงสร้ างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์หรื อไม่ (ถ้ าใช่) ระบุกรอบระยะเวลาและการดาเนินการเพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ดังที่ทราบกันที่อยูแ่ ล้ วว่า บริ ษัทเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตอาหารสัตว์น ้า แต่ตงแต่
ั ้ ปลายปี 2556 เป็ น
ต้ นมา ได้ เกิดปั ญหาโรคกุ้ง จึงทาให้ ยอดขายสินค้ าจากผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทเรื่ อยมา บริ ษัทจึงได้ พยายามสร้ างรายได้ ทดแทนการภาวการณ์ดงั กล่าว เพื่อชดเชย
รายได้ ที่ลดลง และกระจายความเสีย่ งของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ เริ่ มทาการผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยง (สาหรับสุนขั และ
แมว) และต้ องพัฒนากระบวนการผลิตของบริ ษัท ให้ บริ ษัทสามารถผลิตอาหารสัตว์ที่ได้ มาตรฐานเท่ากับ Food
Grade ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ ว่าจ้ างบริ ษัท นูทริ กซ์ ที่มีความชานาญด้ านการผลิตอาหาร Food Grade เข้ ามา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร Food Grade สาหรับสัตว์เลี ้ยง (สาหรับสุนขั และแมว) ให้ กบั บริ ษัท
โครงสร้ างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการธุรกิจปกติ ซึง่ เป็ นรายการทางการค้ าที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยทาเป็ นปกติ โดยการขายสินค้ า ซึง่ มี
ราคาและเงื่อนไขเป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 ซึ่งเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้ าและเกณฑ์ตามที่ต กลงกันระหว่างบริ ษัทและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเหล่านัน้
และบริ ษัทได้ ทาตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงแล้ ว ในการกาหนดราคาขายสินค้ าให้ แก่บริ ษัท นูทริ กซ์ และ
ลูกค้ า OEM รายอื่นๆ บริ ษัทฯ จะกาหนดราคาขายจาก ต้ นทุนวัตถุดิบ บวกด้ วย ค่าดาเนินการ และกาไรขันต้
้ นใน
อัตราที่บริ ษัทฯ กาหนด ปั จจุบนั บริ ษัท นูทริ กซ์ ถือเป็ นลูกค้ า OEM รายใหญ่ที่สดุ ของบริ ษัทฯ
นอกจากนี โ้ ครงสร้ างการถื อ หุ้น ดัง กล่า วไม่มี ผลต่อ การบริ ห ารจัด การ ไม่มี ผลต่อ การขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมกิจการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/1 เนื่องจากนายพงศ์รักษ์ จิ นดาสมบัติเจริ ญ ไม่ได้ เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการ
บริ หารจัดการทังในช่
้ วงทาสัญญาครัง้ แรก (17 สิงหาคม 2558) และในช่วงต่ออายุสญ
ั ญา (17 สิงหาคม 2561)
แต่อย่างใด
2.2

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ Auluxe Power Company Limited

2.2.1

รายละเอี ยดคู่สัญญาของแต่ละรายการโดยสังเขป ได้ แก่ ชื่ อ กรณี เป็ นนิติบุคคลให้ ระบุชื่อกรรมการและผู้ถื อ
หุ้น (Ultimate Shareholder) วันที่จดั ตังบริ
้ ษัท ทุนชาระแล้ ว การประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ การถือ
หุ้นกับกลุม่ บริ ษัท คณะกรรมการ และผู้บริ หาร พร้ อมอธิบายข้ อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายการด้ วย
(1) กรณีรายการขายสินค้ าและค่าที่ปรึกษา ระบุวนั ที่เริ่ ม-สิ ้นสุดสัญญา วิธีการกาหนดราคา
(2) กรณีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว ระบุวนั ที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ให้ ก้ ยู ืมเงิน วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน ฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงาน วิธีการกาหนดอัตราดอกเบี ้ยเมื่อเปรี ยบเทียบกันต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท
กรรมการ
ทาคาชิ นิชิดะ
ยูคิโกะ คาวาโกเอะ
ผู้ถอื หุ้น
ยูคิโกะ คาวาโกเอะ
ผู้บริหาร
ทาคาชิ นิชิดะ
ยูคิโกะ คาวาโกเอะ
การถือหุ้นกับกลุ่มบริษัท
ไม่มี
วันที่จัดตัง้ บริษัท
27 กรกฎาคม 2560
5 ล้ านเยน
ทุนชาระแล้ ว
ประเภทธุรกิจ
เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
เป็ นกรรมการร่วมกันกับบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
วันที่เริ่ม-สิน้ สุดสัญญา
28 มีนาคม 2561 – 31 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบี ้ย 3% โดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ในประเทศญี่ปนุ่
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานลม
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2.2.2

รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันและบริ ษัทได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่อ้างถึง ในลาดับ
ที่ 2 แล้ วหรื อไม่ อย่างไร
รายการธุรกิจดังกล่าวไม่เข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท

2.2.3

จากโครงสร้ างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์หรื อไม่ (ถ้ าใช่) ระบุกรอบระยะเวลาและการดาเนินการเพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นายทาคาชิ นิชิดะ ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจ
พลังไฟฟ้าในประเทศญี่ปนุ่ มีฐานะเป็ นกรรมการของ Auluxe Power Company Limited จึงทาให้ บริ ษัทย่อย และ Auluxe
Power Company Limited มีกรรมการร่ วมกัน แต่นายทาเคชิ นิชิดะ มิได้ เป็ นผู้มีอานาจควบคุม และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และ/หรื อ ผู้บริ หารระดับสูง (4 ลาดับแรก) ของบริ ษัทฯ

2.3

ค่ าที่ปรึกษา

2.3.1

รายละเอี ยดคู่สัญญาของแต่ละรายการโดยสังเขป ได้ แก่ ชื่ อ กรณี เป็ นนิติบุคคลให้ ระบุชื่อกรรมการและผู้ถื อ
หุ้น (Ultimate Shareholder) วันที่จดั ตังบริ
้ ษัท ทุนชาระแล้ ว การประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ การถือ
หุ้นกับกลุม่ บริ ษัท คณะกรรมการ และผู้บริ หาร พร้ อมอธิบายข้ อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายการด้ วย
(1) กรณีรายการขายสินค้ าและค่าที่ปรึกษา ระบุวนั ที่เริ่ ม-สิ ้นสุดสัญญา วิธีการกาหนดราคา
(2) กรณีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว ระบุวนั ที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ให้ ก้ ยู ืมเงิน วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน ฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงาน วิธีการกาหนดอัตราดอกเบี ้ยเมื่อเปรี ยบเทียบกันต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท
คู่สัญญา
กรรมการ

ผู้บริ หาร
ผู้ถอื หุ้น

บริ ษัท นูทริ กซ์ จากัด (มหาชน) ) (“บริษัท นูทริกซ์ ”)
1. นายชาญ ศรี วิกรม์
2. นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ
3. นายธาดา จันทร์ ประสิทธิ์
4. นายพงศภัค จินดาสมบัติเจริ ญ
5. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล
6. นายฟ้าฟื น้ เต็มบุญเกียรติ
7. นายยุทธ วรฉัตรธาร
8. นายอนุรัตน์ ก้ องธรนินทร์
9. นางวลีรัตน์ เชื ้อบุญชัย
นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ ( ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร )
นายไกรสร พงษ์ พนั ธุ์ ( ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน )
1. นายชาญ ศรี วิกรม์ ถือหุ้น 5%
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การถือหุ้นกับกลุ่มบริษัท
วันที่จัดตัง้ บริษัท
ทุนชาระแล้ ว
ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ

วันที่เริ่ม-สิน้ สุดสัญญา

2.3.2

2. นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ ถือหุ้น 49%
3. บริ ษัท เกษร ไพรเวท อิควิตี ้ จากัด ถือหุ้น 45.99999%
4. นางสาวดารุณี ประกอบกิจ ถือหุ้น 0.000001%
5. นางสาวมัณฑนา คุณประโยชน์ ถือหุ้น 0.000001%
6. นางสาวนิจวรรณ ศรี วิบลู ย์ ถือหุ้น 0.000001%
7. นายนันทน์ธุวพล จิรโชติอนันตญา ถือหุ้น 0.000001%
8. นางสาวอัจฉรา มงคลพร ถือหุ้น 0.000001%
9. นางวรรณวิภา มณฑา ถือหุ้น 0.000001%
10. นางสาวธวัลรัตน์ บริ วตั รอัคริ มา ถือหุ้น 0.000001%
11. นางสาวทัศนีย์วรรณ ท้ าวสัน ถือหุ้น 0.000001%
12. นางวาสนา ชีวะกานนท์ ถือหุ้น 0.000001%
13. นายสมเกียรติ สนิทวรพจน์ ถือหุ้น 0.000001%
14. นางทัตทิยา วิบลู เสถียร ถือหุ้น 0.000001%
15. นางสาวเสวนีย์ ฉันทอธิพงศ์ ถือหุ้น 0.000001%
ไม่มี
ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2531
80,000,000 บาท
เป็ นผู้ดาเนินการผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์เลี ้ยงชนิดอัดเม็ดแห้ ง
นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ ถือหุ้นร่วมกัน
นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ (เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทตังแต่
้
วัน ที่ 28 เมษายน 2560 ถึ ง เดื อ นมิ ถุน ายน 2561) ปั จ จุ บัน ไม่ ไ ด้ เ ข้ า มา
เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารจัดการนับตัง้ แต่ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
บริ ษัท
- สัญญาชุดที่ 1 เริ่ มวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560
- สัญญาชุดที่ 2 เริ่ มวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2562

รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันและบริ ษัทได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่อ้างถึงในลาดับ
ที่ 2 แล้ วหรื อไม่ อย่างไร
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทโดยการเป็ นกรรมการร่ วมกัน ของนายพงศ์
รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ ในบริ ษัทและบริ ษัท นูทริ กซ์ ดังที่ทราบกันที่อยูแ่ ล้ วว่า บริ ษัทเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต
อาหารสัตว์น ้า แต่ตงแต่
ั ้ ปลายปี 2556 เป็ นต้ นมา ได้ เกิด ปั ญหาโรคกุ้ง จึงทาให้ ยอดขายสินค้ าจากผลิตภัณฑ์
อาหารกุ้งลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทเรื่ อยมา บริ ษัทจึงได้ พยายามสร้ าง
รายได้ ทดแทนการภาวการณ์ดงั กล่าว เพื่อชดเชยรายได้ ที่ลดลง และกระจายความเสี่ยงของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้
เริ่ มทาการผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยง (สาหรับสุนขั และแมว) และต้ องพัฒนากระบวนการผลิต ของบริ ษัท ให้ บริ ษัท
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สามารถผลิตอาหารสัตว์ที่ได้ มาตรฐานเท่ากับ Food Grade ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ ว่าจ้ างบริ ษัท นูทริ กซ์ ที่มีความ
ชานาญด้ านการผลิตอาหาร Food Grade ซึง่ ในขณะนัน้ บริ ษัท นูทริ กซ์ ก็มีสถานะเป็ นลูกค้ าของบริ ษัท ที่วา่ จ้ าง
บริ ษัทผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยงอยู่แล้ ว จึงถือเป็ นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร Food Grade สาหรับสัตว์
เลี ้ยง (สาหรั บสุนัขและแมว) และในขณะเดียวกันก็ เป็ นการลดความเสี่ยงของบริ ษัท ที่จะถูกลูกค้ า (บริ ษัท
นูทริ กซ์) เคลมความเสียหายเกี่ยวกับคุณภาพสินค้ าด้ วย เนื่องจากบริ ษัท นูทริ กซ์ ได้ สง่ พนักงานที่มีความรู้ ความ
ชานาญทางด้ านการผลิตอาหาร Food Grade เข้ ามาให้ คาปรึ กษาตามสัญญาที่กล่าวถึงนี ้ จึงเป็ นรายการที่ทา
เพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป โดยการรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่งมีราคาและ
เงื่ อนไขเป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่ง อัตราว่าจ้ างที่จ่ายให้ ที่ปรึ กษาที่ส่งมาให้ บริ ษัท
กาหนดจากอัตราค่าจ้ างที่ทางนูทริ กซ์จ่ายค่าจ้ าง
2.3.3

จากโครงสร้ างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์หรื อไม่ (ถ้ าใช่) ระบุกรอบระยะเวลาและการดาเนินการเพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การว่าจ้ างที่ปรึ กษาที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค การผลิต
อาหารสัตว์เลี ้ยง ที่ต้องได้ มาตรฐาน Food Grade โดยบริ ษัทสามารถลดความเสี่ยงที่จะถูกเคลมความเสียหาย
เกี่ยวกับคุณภาพสินค้ า ถือเป็ นถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริ หารจัดการความเสีย่ งที่บริ ษัทได้ รับประโยชน์ โดย
ไม่ได้ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด และบริ ษัทได้ ทาตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงแล้ ว

3

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่ งหนึ่งซึ่งถือเป็ นสินทรัพย์ ท่ มี ีความกระจุกตัว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ อธิบายที่มาและรายละเอียดของเงินลงทุนดังกล่าว พร้ อมระบุแนวทางลดความ
เสีย่ งจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความกระจุกตัวดังกล่าว
บริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริ ษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“ACAP”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทโดยหุ้นสามัญของบริ ษัทดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้น
ดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 14 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทนัน้ และคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 5 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมทังหมดของบริ
้
ษัท ณ วันที่บริ ษัทลงทุน ซึง่ ผู้ถือหุ้นบางส่วนของบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นของ ACAP ด้ วย
ในเบื ้องต้ นการเข้ าถือหุ้นสามัญของ ACAP และการถือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ เป็ นเพียงการ
ถือหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (Marketable Securities) เพื่อการบริ หารกระแสเงินสดระยะสันและระยะกลาง
้
การถือ
หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (Marketable Securities) ในเวลาที่ บริ ษัทต้ องการกระแสเงินสดสินทรัพย์ดงั กล่าวยัง
สามารถวางเป็ นหลักประกันให้ กบั วงเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน และ/หรื อ หุ้นกู้ ได้ อีกด้ วย
อนึง่ การถือหุ้นในครัง้ นี ้ บริ ษัทไม่มีความตังใจที
้ ่จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมบริ หารงาน และ/หรื อ มีอิทธิพลใดๆ ซึง่
บริ ษัทมีความเห็นว่า การเข้ าถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวในปริ มาณที่พอเหมาะเป็ นแนวทางหนึ่งที่บริ ษัทจะลดวาม
เสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดงั กล่าว นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีความเห็น ว่าการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวไว้ ไม่ได้
ส่งผลกระทบทางลบ เนื่องจากหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ตามความต้ องการของตลาดที่มีประโยชน์ใน
การใช้ ระดมทุนจากตลาดเงิน ได้ แก่ การออกและจาหน่าย ตัว๋ เงินระยะสัน้ และ หุ้นกู้อีกด้ วย
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จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ร่วม)
บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
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