วันที 18 ตุลาคม 2564
เรื อง

แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 7/2564 เกียวกับการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ (แก้ไขครังที 2)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ งทีส่ งมาด้วย 1. สารสนเทศการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
ทีประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครังที 7/2564
ประชุ มเมือวันที 18 ตุลาคม 2564 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั อีสเทอร์ น โคเจนเนอเรชัน จํากัด (“E-COGEN”)
เข้าทํารายการซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั แทค เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (“TAC”) จํานวนทังสิ น 9,472,400 หุ ้น (มูล
ค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 47.60 ของจํานวนหุ ้นทังหมดทีชําระแล้วของ TAC
(“หุ ้นของ TAC”) จาก บริ ษทั ชู บุ อีเล็คทริ ค เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี. จํากัด (“CHUBU” หรื อ
“ผูข้ าย”) ในราคาหุ ้นละ 199.00 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทังสิ น 1,885,007,600.00 บาท โดยสามารถสรุ ป
โครงสร้างของการถือหุ น้ ได้ ดังนี
โครงสร้างการถือหุ ้นบริ ษทั ฯ (หลังเข้าทํารายการ)

1

ภายหลังการเข้าทํารายการ บริ ษทั ฯ จะมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นโดยตรง และโดยอ้อมในบริ ษทั พีพีทีซี
จํากัด (“PPTC”) และบริ ษทั เอสเอสยูที จํากัด (“SSUT”) ผ่าน E-COGEN ดังนี
(1) ถือหุ น้ ใน PPTC
- ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่ วนร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ น้ ทีชําระแล้ว
- ถือโดยตรงร้อยละ 24.50 ของจํานวนหุ น้ ทีชําระแล้ว
- รวมเป็ นการถือหุ น้ ใน PPTC ทังสิ นร้อยละ 74.50 ของจํานวนหุ น้ ทีชําระแล้ว
(2) ถือหุ น้ ใน SSUT
- ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่ วนร้อยละ 40.00 ของจํานวนหุ น้ ทีชําระแล้ว
- ถือโดยอ้อมผ่านบริ ษทั ทัศน์ศิริ จํากัด (“THAT SIRI”) ร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ น้ ทีชําระแล้ว
- ถือโดยตรงร้อยละ 40.00 ของจํานวนหุ น้ ทีชําระแล้ว
- รวมเป็ นการถือหุ น้ ใน SSUT ทังสิ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ น้ ทีชําระแล้ว
ทังนี การเข้าซื อหุ ้นสามัญใน TAC ของ E-COGEN รวมมูลค่าทังสิ น 1,885,007,600.00 บาท เมือ
พิจารณาจากเกณฑ์การได้มา และจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ทีคํานวณขนาดรายการได้ คิดเป็ น
ร้อยละ 27.26% ของมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที 30
มิถุนายน 2564) ทังนีไม่มีรายได้มาซึ งสิ นทรัพย์เกิดขึนระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี
มติอนุ มตั ิ ดังนันจะมีขนาดรายยการสู งสุ ดเท่ากับ 27.26% ของมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ
จึ ง เข้า ข่ า ยเป็ นรายการการได้ม าซึ งสิ น ทรั พ ย์ รายการประเภทที 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มา
หรื อจําหน่ า ยไปซึ งสิ นทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 ดัง นัน บริ ษ ทั ฯ จึ ง มี หน้า ที ที จะต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํา
รายการประเภทที 2 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศ
อย่างน้อยบัญชี (1) ท้ายเรื องรายการได้มาหรื อจําหน่ายไปฯ และต้องจัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นภายใน 21
วันนับแต่วนั ทีเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7
และ 8 ท้ายประกาศเรื องรายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์สิน
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายอารั กษ์ ราษฎร์ บริ หาร-

( นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
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สารสนเทศการได้ มาซึงสินทรัพย์ (แก้ ไขครังที 2)
ของ
บริษัท อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตามทีทีประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที 7/2564 เมือวันที
18 ตุลาคม 2564 ได้ มีมติให้ บริ ษัท อีสเทอร์ น โคเจนเนอเรชัน จํากัด (“E-COGEN”) เข้ าทํารายการซือหุ้นสามัญของบริ ษัท
แทค เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (“TAC”) จํานวนทังสิน 9,472,400 หุ้น (มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
47.60 ของจํานวนหุ้นทังหมดทีชําระแล้ วของ TAC (“หุ้นของ TAC”) จาก บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี.
จํากัด (“CHUBU” หรือ “ผู้ขาย”) ในราคาหุ้นละ 199.00 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิน 1,885,007,600.00 บาท โดยสามารถสรุป
โครงสร้ างของการถือหุ้นได้ ดังนี
โครงสร้ างการถือหุ้นบริษัทฯ (หลังเข้ าทํารายการ)

ภายหลังการเข้ าทํารายการ บริษทั ฯ จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นโดยตรง และโดยอ้ อมในบริษัท พีพที ีซี จํากัด (“PPTC”) และ
บริษัท เอสเอสยูที จํากัด (“SSUT”) ผ่าน E-COGEN ดังนี
(1) ถือหุ้นใน PPTC
- ถือโดยอ้ อมผ่าน TAC ในสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว
- ถือโดยตรงร้ อยละ 24.50 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ว
- รวมเป็ นการถือหุ้นใน PPTC ทังสินร้ อยละ 74.50 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว
(2) ถือหุ้นใน SSUT
- ถือโดยอ้ อมผ่าน TAC ในสัดส่วนร้ อยละ 40.00 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว
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-

ถือโดยอ้ อมผ่านบริษัท ทัศน์ศิริ จํากัด (“THAT SIRI”) ร้ อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว
ถือโดยตรงร้ อยละ 40.00 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว
รวมเป็ นการถือหุ้นใน SSUT ทังสินร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว

โดยรายละเอียดของการเข้ าทํารายการ สามารถสรุปได้ ดงั นี
1. วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
บริษัทฯ จะเข้ าทํารายการ โดยลงนามในสัญญาซือขายหุ้น ภายในวันที 15 ตุลาคม 2564 ภายใต้ เงือนไขในสัญญาซือ
ขายหุ้นว่า ผู้ซือจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ขาย หรือ TAC หรือ PPTC หรือ SSUT จะต้ อง
ได้ รับความยินยอม (Consent) จากเจ้ าหนีสถาบันการเงินของ PPTC และ SSUT โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการโอนหุ้นและ
ชําระเงินค่าหุ้นให้ แล้ วเสร็จ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564
2. คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับการซือขายหุ้น TAC
ผู้ซือ :
E-COGEN
ผู้ขาย :
บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี. จํากัด (“CHUBU”)
ลักษณะความสัมพันธ์ : ซึงเป็ นบุคคลทีไม่มคี วามเกียวข้ อง หรือเกียวโยงกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษัทฯ
จํานวนหุ้นทีซือขาย :
หุ้น TAC จํานวน 9,472,4000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 47.60 ของจํานวนหุ้นทังหมดทีชําระแล้ ว
มูลค่าการซือขายหุ้น : 1,885,007,600.00 บาท
รายชือผู้ถือหุ้นของ CHUBU ณ วันที 24 สิงหาคม 2564
ลําดับ
1

ผู้ถอื หุ้น
Chubu Electric Power Company International B.V.
รวม

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
50,000
50,000

ทีมา: Netherlands Chamber of Commerce

รายชือคณะกรรมการของ CHUBU ณ วันที 24 สิงหาคม 2564
รายชือ
1. Takeuchi Masato
2. Kosaka Sachio
3. TMF Netherlands B.V.
ทีมา: Netherlands Chamber of Commerce
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ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
100.00%
100.00%

3. ลักษณะทัวไปของรายการและขนาดของรายการ
3.1 ลักษณะทัวไป และการคํานวณขนาดรายการ
E-COGEN ได้ เข้ าซือหุ้นสามัญของ TAC รวมมูลค่าทังสิน 1,885,007,600 บาท ถือเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ตาม
ประกาศรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัย สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจํา หน่ายไปซึง
สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และทีได้ แก้ ไขเพิมเติม (“ประกาศเรืองรายการได้ มาหรือ
จําหน่ ายไปฯ”) โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564 โดยการคํานวณขนาดของรายการทีจะ
ได้ มาซึงสินทรัพย์มรี ายละเอียด ดังนี
 ข้ อมูลทางการเงิน
บริษัทฯ
TAC
รายละเอียด
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564
วันที 30 มิถนุ ายน 2564
สินทรัพย์รวม
10,134.11
1,919.14
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
0.83
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
2.20
หนีสินรวม
6,023.86
10.76
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
775.13
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
3,332.08
1,908.37
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
1,047.41
270.46
(4 ไตรมาสล่าสุด)1/
หมายเหตุ: 1/ คํานวณจากงบการเงินของระหว่างวันที 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุ ายน 2564

การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์คํานวณเปรียบเทียบ
เกณฑ์
การคํานวณ
1. มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ
NTA สินทรัพย์ทีจะได้ มา
(NTA)
NTA ของบริษัทฯ
2. กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของสินทรัพย์ทีจะได้ มา
(4 ไตรมาสล่าสุด)
กําไรสุทธิของบริษัทฯ
3. มูลค่ารวมของสิงตอบแทน
มูลค่ารวมของสิงตอบแทนทังหมด
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
4. มูลค่าหุ้นทุนทีบริษัทจด
ทะเบียนออกเพือชําระค่า
ไม่มีการออกหุ้นใหม่
สินทรัพย์
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มูลค่ า (ร้ อยละ)
27.26%
25.82%
18.60%

ดังนัน เมือพิจารณาจากเกณฑ์การได้ มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทีคํานวณขนาดรายการได้ คิดเป็ นร้ อย
ละ 27.26 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564) ทังนี
บริษัทฯ ไม่มีรายการได้ มาซึงสินทรัพย์เกิดขึนระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนัน จะมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ ากับร้ อยละ 27.26 ของมูลค่ าตามบัญชีของสินทรั พย์ ทีมีตัวตนสุทธิ จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการการได้ มาซึงสินทรัพย์
รายการประเภทที 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจํ า หน่า ยไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดังนัน บริ ษัทฯ จึงมีหน้ า ทีทีจะต้ องเปิ ด เผย
สารสนเทศการทํารายการประเภทที 2 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศ
อย่างน้ อยบัญชี (1) ท้ ายเรื องรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปฯ และต้ องจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที
เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ ายประกาศเรื อง
รายการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์สนิ
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ทได้
ี มา
บริษัทฯ จะเข้ าทํารายการได้ มาซึงสินทรัพย์ในการซือหุ้นสามัญของบริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี จํากัด จํากัด (“TAC”) โดยมี
ข้ อมูลดังนี
ข้ อมูลบริษัท TAC
ชือบริษัท
วันทีจดทะเบียนบริษัท
เลขทีทะเบียนนิติบคุ คล
ประเภทธุรกิจ
ทีตังบริษัท
ทุนทีออกและเรียกชําระแล้ ว

บริษัท แทค เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
29 ตุลาคม 2553
0105553134187
ประกอบธุ ร กิ จ โดยการถื อหุ้น ใรบริ ษัท ที ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และ
จําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อนร่วม
51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร
1,990,000,000.00 บาท

รายชือคณะกรรมการของ TAC
ก่ อนการเข้ าทํารายการ
รายชือ
4. นายยุทธ ชินสุภคั กุล
5. นายมิโยชิ คามิยะ
6. นายวัชระ อัชฌากรลักษณ์
7. นายมาซามิตซึ สุดะ

ตัวแทนของ
EP
CHUBU
EP

ภายหลังเข้ าทํารายการ
รายชือ
ตัวแทนของ
1. นายยุทธ ชินสุภคั กุล
EP
2. นายวัชระ อัชฌากรลักษณ์
EP
EP
3. นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร
4. นายภูมิวฒ
ั ก์ นันทวณิ ชย์

CHUBU
4

EP

รายชือผู้ถือหุ้นของ TAC
ลําดับ

ผู้ถอื หุ้น

1.

บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี.
จํากัด
บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
E-COGEN
รวม

2.
3.
4.

ก่ อนการเข้ าทํารายการ1/
สัดส่ วนการ
จํานวนหุ้น
ถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
9,472,400
47.60
7,880,400
2,547,200

39.60
12.80

19,900,000

100.00

หลังการเข้ าทํารายการ
สัดส่ วนการ
จํานวนหุ้น
ถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้ อยละ)

7,880,400
2,547,200
9,472,400
19,900,000

39.60
12.80
47.60
100.00

หมายเหตุ: 1/ ข้ อมูล ณ วันที 2 มิถนุ ายน 2564

ข้ อมูลทางการเงิน
สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไร(ขาดทุน) ของ TAC โดยมีรายละเอียดมีดงั นี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2561
1,922.46
10.70
1,911.77

2562
,

งบกําไรขาดทุน
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

2561

2562

.
9.48
1,909.83

0.01
4.74
(4.73)

(หน่วย: ล้ านบาท)
2563
ไตรมาสที 2/2564
, .
1,919.14
10.32
10.76
1,908.86
1,908.37
2563

1.15
3.08
(1.93)

ไตรมาสที 2/2564
0.00
0.00
0.92
0.46
(0.97)
270.46

โดย TAC ถือหุ้นในบริษัท พีพีทีซี จํากัด (“PPTC”) จํานวน 7,420,000 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของทุนจด
ทะเบียนทีมีการชําระแล้ ว และถือหุ้นในบริษัท เอสเอสยูที จํากัด (“SSUT”) จํานวน 11,676,000 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
40.00 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว
5. มูลค่ ารวมของสิงตอบแทนและเงือนไขการชําระ
มูลค่ารวมของสิงตอบแทน 1,885,007,600 บาท ซึงจะชําระเป็ นเงินมัดจําร้ อยละ 5.00 ของราคาซือขาย ณ วันทีลงนาม
และจะชําระส่วนทีเหลือ ณ วันทีโอนหุ้นของ TAC ภายในเดือนตุลาคม 2564
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6. เกณฑ์ ทใช้
ี ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน
เกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดมูลค่าของสิงตอบแทนสําหรับการซือหุ้นสามัญของ TAC กําหนดขึนจากการเจรจาต่อรอง และ
ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซือและผู้ขาย โดยบริษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า มูลค่าการซือขายหุ้นสามัญดังกล่าวมีความเหมาะสม
7. ผลประโยชน์ ทคาดว่
ี
าจะเกิดกับบริษัทฯ
 เพือเพิมสัดส่วนการถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบพลังงานความร้ อนร่วม (Cogeneration) คือ
PPTC และ SSUT
 บริษัทฯ จะมีอาํ นาจควบคุมใน TAC เพิมขึนเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว ทําให้ มีอํานาจในการบริหาร
จัดการทังหมดใน SSUT และมีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PPTC เพิมขึนเป็ นร้ อยละ 74.50 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว
 เป็ นการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์อยูแ่ ล้ ว
 บริษัทฯ จะมีรายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้าและไอนําเพิมขึน เพือส่งเสริมให้ บริษัทฯ มีกําไรมันคงและต่อเนืองใน
อนาคต
8. แหล่ งเงินทุนทีใช้
จากมูลค่าการซือหุ้นสามัญทีจะเข้ าซือ จํานวนประมาณ 1,885.01 ล้ านบาท บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับอนุมตั ิสินเชือ
ระยะสันจากสถาบันการเงินแห่งหนึงเรียบร้ อยแล้ ว โดยในเบืองต้ น จะเป็ นสินเชือระยะสัน ทังนี บริ ษัทฯ กําลังอยู่ระหว่างการ
เจรจาขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชือ จากสถาบันการเงิน เพือปรับขยายเป็ นสินเชือระยะยาว รวมทังการพิจารณาออกหุ้นกู้
เพิมเติม และ/หรื อ การเพิมทุนจาก General Mandate โดยในอนาคต หากมีนกั ลงทุนหรือผู้ประกอบการรายอืน สนใจทีจะ
ร่วมทุนในกิจการดังกล่าว ในราคาทีเหมาะสม บริษัทฯ อาจจะพิจารณาขายเงินลงทุนใน บริษัทดังกล่าว เพือนําเงินสดทีได้ ไป
ลงทุนในโครงการอืนต่อไป
9. เงือนไขในการเข้ าทํารายการ
 บริษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากคณะกรรมการบริษัท และได้ รับการอนุมตั ิทจํี าเป็ นทังหมด
 ผู้ขายจะต้ องได้ รับอนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการเข้ าทําธุรกรรมทีพิจารณาภายใต้
ข้ อตกลงนีและบรรลุผลสําเร็จ
 ผู้ขาย หรือ TAC หรือ PPTC หรือ SSUT จะต้ องได้ รับการยินยอม (Consent) จากเจ้ าหนีสถาบันการเงินของ PPTC
และ SSUT
 ผู้ซือจะต้ องชําระเงินมัดจําร้ อยละ 5.00 ของราคาซือขาย ณ วันทีลงนามในสัญญาซือขาย ทังนี หากสัญญานีสินสุด
ลง หรือการซือขายไม่สามารถเสร็ จสมบูรณ์ได้ ผู้ขายจะคืนเงินมัดจําดังกล่าวให้ แก่ผ้ ซู ือ โดยเหตุของสัญญาสินสุดลง
หรือการซือขายไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ จะต้ องไม่เกิดจากการกระทําของผู้ซือ
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10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษัท มีค วามเห็ นว่ า การได้ ม าซึ งสินทรั พย์ ข องบริ ษัทย่ อยดังกล่า วข้ า งต้ น เป็ น การทํ า รายการที
เหมาะสม และจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนืองจากเป็ นการเพิมสัดส่วนการถือหุ้นใน PPTC และ SSUT
โดยมีประโยชน์ตามทีกล่าวไว้ ในข้ อ 7.
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัททีแตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการบริ ษัทท่านใดมีความเห็น
แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯขอรับรองว่ า ข้ อความในสารสนเทศฉบับนีถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุก ประการ ได้ จัดทํา ขึนด้ วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
จึงเรียนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร( นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร )
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
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