วันที 2 มีนาคม 2564
เรื อง การเข้าทํารายการการได้มาซึงหุน้ ของ บริ ษทั อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“ETP”)
ในสัดส่ วนร้อยละ 6.40
เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ตามที ทีประชุมคณะกรรมการของ บริ ษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “EP”)
ครังที 1/2564 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อีเทอร์ นิตี พาวเวอร์
จํากัด (มหาชน) (“ETP”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีประกอบธุรกิจเกียวกับการเข้าถือหุ ้นในบริ ษทั อืน และลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทางเลือก จํานวน 153,550,000 หุ ้น (มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 6.40 ของหุ้นสามัญทีจด
ทะเบียนชําระแล้วของ ETP (“หุ ้นของ ETP”) จากบริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“MAX” หรื อ
“ผูข้ าย”) ในราคาหุ ้นละ 3.69 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 566,599,500 บาท หลังจากที รับโอนหุ้น จะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
ถือหุ ้นใน ETP จากเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 75 เป็ นร้อยละ 81.40
การเข้าลงทุนในครังนี เนืองจาก ETP เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯอยูแ่ ล้ว และมีผลการดําเนินงานทีดี ปั จจุบนั อยู่
ในระหว่างการลงทุนการก่อสร้างโครงการพลังงานลมทีประเทศเวียดนาม จํานวน 160 เมกะวัตต์ และราคาซื อต่อหุ ้นที
3.69 บาท ดังนัน คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็ นราคาที ตํากว่า
ราคาประเมิน และเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ที ทจ.20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที มี
นัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547
และทีได้แก้ไขเพิมเติม (“ประกาศเรื องการได้มาหรื อจําหน่ายไปฯ”) โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที
31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดการคํานวณดังนี
การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ คาํ นวณเปรี ยบเทียบ
เกณฑ์
1. เกณฑ์มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที
มีตวั ตนสุทธิ
2. เกณฑ์ กาํ ไรสุ ทธิ จากการดํา เนิ น การ
ปกติหลังหักภาษี

การคํานวณ

ขนาดรายการ (%)
ณ 31 ธ.ค. 63

= NTA ของเงินลงทุนในบริ ษทั x สัดส่ วนทีได้มา x 100
NTA ของบริ ษทั จดทะเบี ยน

6.31 %

=กําไรสุ ทธิ ทีเกิดจากสิ นทรัพย์ตามสัดส่วนทีได้มา x 100
กําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั

9.71 %

เกณฑ์
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน
4. เกณฑ์มู ลค่ า ของหลักทรัพย์ที บริ ษ ัท
จดทะเบี ย นออกให้ เพื อเป็ นสิ งตอบ
แทนการจําหน่ายไป

การคํานวณ

ขนาดรายการ (%)
ณ 31 ธ.ค. 63

= มูลค่ารวมของรายการที จ่าย
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน

6.76 %

-ไม่มีเนืองจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เพือเป็ นสิ งตอบแทนการ
ได้มาซึ งสิ นทรัพย์

-

จากการคํานวณข้างต้น พบว่าขนาดของรายการมีมูลค่าสู งสุ ดเมือคํานวณตามเกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ โดยขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 9.71 ทังนี บริ ษทั ฯ ไม่มีการทํารายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที ผ่านมา
ดังนันจึงไม่เข้าข่ายขนาดรายการทีจะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื องการได้มาหรื อจําหน่ายไปฯ
และผูข้ ายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผูบ้ ริ หาร กรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
ดังนัน การทําธุ รกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ ายรายการที เกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ที ทจ.
21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทํารายการที เกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทีแก้ไข
เพิมเติม)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อารั กษ์ ราษฎร์ บริ หาร-

(นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

