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วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง

แจ้งรายละเอียดของมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เกี่ยวกับการเข้าซือ้ หุน้ สามัญในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สิงห์ เอสเตท จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 ผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นัน้ ในวันนี ้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งรายละเอียด
ของมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับ การเข้าซือ้ หุน้ สามัญในบริษัทที่ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า กล่าวคือ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอส. ไอเอฟ.
จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ให้เข้าทารายการดังต่อไปนี ้
(1)

เข้าซือ้ หุน้ สามัญร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จากัด (“PIC”)
โดย PIC เป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ท่ีดินขนาดประมาณ 1,790.56 ไร่ ซึ่งตัง้ อยู่ท่ี ตาบลหลักฟ้า และตาบลไชยภูมิ อาเภอ
ไชโย จังหวัดอ่างทอง สาหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 รวมมูลค่าการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ PIC และการพัฒนาโครงการทัง้ หมด
ประมาณ 2,421 ล้านบาท

(2)

เข้าซือ้ หุน้ สามัญร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วของบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จากัด (“ATP”) โดย ATP
เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และไอนา้ ด้วยกาลังการผลิต 123 เมกะ
วัตต์ และมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGAT”) อายุสญ
ั ญา 25 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
เริ่ม ต้น ซื อ้ ขายไฟฟ้ า (COD) ในจ านวน 90 เมกะวัต ต์ โดยได้เ ริ่ม เปิ ด ด าเนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์แ ล้ว เมื่ อ วัน ที่ 4
พฤษภาคม 2559 โดยโรงไฟฟ้าตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ท่ีติดกับพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมของ PIC รวมมูลค่าในการชาระราคา
ค่าหุน้ จากการเข้าทารายการเป็ นเงินจานวนประมาณ 557 ล้านบาท

(3)

เข้าซือ้ สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ (Option) บนมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ในบริษัท
บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จากัด (“BGPR 1”) และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จากัด (“BGPR 2”) โดย
BGPR 1 และ BGPR 2 อยู่ใ นระหว่ า งการด าเนิ น การจัด ตั้ง และพัฒ นาโรงไฟฟ้ า พลัง งานความร้อ นร่ว ม เพื่ อ
จาหน่ายไฟฟ้า และไอนา้ ด้วยกาลังการผลิตแห่งละ 140 เมกะวัตต์ และได้ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ EGAT ใน
แห่งละ 90 เมกะวัตต์ อายุสญ
ั ญา 25 ปี ซึ่งมีวนั กาหนดเริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้า (SCOD) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 โดย
โรงไฟฟ้าทัง้ สองจะตัง้ อยู่ในพืน้ ที่นิคมของ PIC
มูลค่ า ในการช าระราคาค่ า Option และค่ า หุ้น เพิ่ ม ทุน ตามมูลค่ า ที่ ต ราไว้ (Par Value) ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 30
ภายหลังจากการใช้สิทธิตามสัญญา Option รวมถึงเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการทัง้ สองโครงการเป็ นเงินจานวน
รวมประมาณ 835 ล้านบาท

ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทารายการจะ
แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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