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เรือ
่ ง

การเข ้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ กําลังการผลิตเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ (แก ้ไข)

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย

สารสนเทศเกีย
่ วกับการได ้มาซึง่ หุ ้นของบริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (บัญชี 1)

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (”บริษ ัทฯ”) ขอเรียนให ้ทราบว่า บริษัท โซล่าร์ วิซเิ บิล จํากัด (“SV”) ซึง่ เป็ น
บริษัทย่อยทีบ
่ ริษัทฯ ถือหุ ้นในอัตราร ้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระแล ้ว จะเข ้าลงทุนในหุ ้นทัง้ หมดของทุนชําระแล ้ว หรือคิดเป็ น
อัตราร ้อยละ 100 ในบริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จํ ากัด (มหาชน) (“SSP”) ซึง่ ดําเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภท
้ ขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ า
่ ี่ จังหวัดอ่างทอง มีสัญญาซือ
ติดตัง้ บนพืน
้ ดิน จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลิตเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท
้ ไฟฟ้ าแบบ Adder 8.00 บาท โดยมีมล
ส่วนภูมภ
ิ าคเป็ นเวลา 5 ปี และต่ออายุได ้ครัง้ ละ 5 ปี โดยอัตโนมัต ิ อัตรารับซือ
ู ค่าการลงทุน
้ 545 ล ้านบาท (โดยมีเงือ
้ ขายหุ ้น) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศสิง่ ทีส
รวมจํานวนทัง้ สิน
่ นไขตามทีก
่ ําหนดในสัญญาซือ
่ ง่ มาด ้วย
1
ทั ง้ นี้ การได ้มาซึง่ สินทรั พย์ดั งกล่าว เมื่อคํ านวณขนาดของรายการตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากั บตลาดทุนที่ ทจ.
ิ และประกาศคณะกรรมการ
20/2551 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม
่ น
ี ัยสําคัญทีเ่ ข ้าข่ายเป็ นรายการได ้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ ง การเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบัตก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได ้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ”) แล ้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมเท่ากับร ้อยละ 14.56 ซึง่ เป็ นขนาดรายการสูงสุด
ทีค
่ ํานวณตามเกณฑ์กําไรสุทธิ และเมือ
่ รวมกับรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ทีเ่ กิดขึน
้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ
่ ่านมาของบริษัทฯ
ก่อนการเข ้าทํารายการในครัง้ นี้ ทําให ้รายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครัง้ นี้มข
ี นาดรายการรวมทัง้ หมดเท่ากับร ้อยละ 17.55 ซึง่ เป็ น
ขนาดรายการสูงสุดทีค
่ ํานวณตามเกณฑ์กําไรสุทธิ โดยเป็ นขนาดรายการทีม
่ ม
ี ล
ู ค่ามากกว่าร ้อยละ 15 แต่ไม่เกินร ้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์
รวมของบริษัทฯ จึงถือเป็ นรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ดังนั ้นบริษัทฯ จึงมีหน ้าที่ต ้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกีย
่ วกับการได ้มาซึง่
สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (”ตลาดหล ักทร ัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศเกีย
่ วกับการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ดังกล่าวให ้แก่ผู ้
ถือหุ ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันทีเ่ ปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ การได ้มาซึง่ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถอ
ื เป็ นการเข ้าทํารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกันของบริษัทฯ ดังนัน
้ จึงไม่
ถือเป็ นรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน ตามทีก
่ ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ
่ งหลักเกณฑ์ในการเข ้าทํารายการที่
เกีย
่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบัตข
ิ องบริษัทจดทะเบียนใน
รายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 แต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)
ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายปฏิบัตก
ิ าร

ประสานงานโดยฝ่ ายสนับสนุนองค์กร
โทร. 02-258 4530 - 3 # 2401, 2405

สารสนเทศเกีย
่ วกับการได ้มาซึง่ หุ ้นของบริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
(บัญชี 1)

สารสนเทศรายการได้มาซึง่ หุน
้ ของบริษ ัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จําก ัด (มหาชน)
(บ ัญชี 1)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษท
ั ฯ”) ขอเรียนว่าบริษัท โซล่าร์ วิซเิ บิล จํากัด (“SV”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถืออยู่ในสัดส่วนร ้อยละ 100 ของทุนชําระแล ้ว จะเข ้าลงทุนในบริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“SSP”) ซึง่ ดําเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตัง้ บนพืน
้ ดิน จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลิตเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท
่ ี่ จังหวัด
้ 545 ล ้านบาท (โดยมี
อ่างทอง โดยเป็ นการเข ้าลงทุนในสัดส่วนร ้อยละ 100 ของทุนชําระแล ้ว คิดเป็ นมูลค่าการลงทุนจํานวนทัง้ สิน
้ ขายหุ ้น) และมีมติมอบหมายให ้กรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือประธานเจ ้าหน ้าที่
เงือ
่ นไขตามทีก
่ ําหนดในสัญญาซือ
บริหาร หรือบุคคลทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอํานาจในการเจรจาพิจารณากําหนดรายละเอียด เงือ
่ นไขและดําเนินการใดๆ
้ ขายหุ ้น สัญญาจองซือ
้ หุ ้น และเอกสารอื่นใดที่
ที่จํ าเป็ นเพื่อ ประโยชน์ในการได ้มาซึง่ หุ ้นดังกล่าว รวมถึงการลงนามในสัญญาซือ
เกีย
่ วข ้องกับ SSP ตลอดจนดําเนินการต่างๆ ตามจําเป็ นและสมควร
ทั ง้ นี้ การได ้มาซึง่ สินทรั พย์ดั งกล่าว เมื่อคํ านวณขนาดของรายการตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากั บตลาดทุนที่ ทจ.
ิ และประกาศคณะกรรมการ
20/2551 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม
่ น
ี ัยสําคัญทีเ่ ข ้าข่ายเป็ นรายการได ้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ ง การเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบัตก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได ้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ”) แล ้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมเท่ากับร ้อยละ 14.56 ซึง่ เป็ นขนาดรายการสูงสุด
ทีค
่ ํานวณตามเกณฑ์กําไรสุทธิ และเมือ
่ รวมกับรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ทีเ่ กิดขึน
้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ
่ ่านมาของบริษัทฯ
ก่อนการเข ้าทํารายการในครัง้ นี้ ทําให ้รายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครัง้ นี้มข
ี นาดรายการรวมทัง้ หมดเท่ากับร ้อยละ 17.55 ซึง่ เป็ น
ขนาดรายการสูงสุดทีค
่ ํานวณตามเกณฑ์กําไรสุทธิ โดยเป็ นขนาดรายการทีม
่ ม
ี ล
ู ค่ามากกว่าร ้อยละ 15 แต่ไม่เกินร ้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์
รวมของบริษัทฯ จึงถือเป็ นรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ดังนั ้นบริษัทฯ จึงมีหน ้าที่ต ้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกีย
่ วกับการได ้มาซึง่
สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (”ตลาดหล ักทร ัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศเกีย
่ วกับการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ดังกล่าวให ้แก่ผู ้
ถือหุ ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันทีเ่ ปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ การได ้มาซึง่ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถอ
ื เป็ นการเข ้าทํารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกันของบริษัทฯ ดังนัน
้ จึงไม่
ถือเป็ นรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน ตามทีก
่ ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ในการเข ้าทํารายการที่
เกีย
่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ งการเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบัตข
ิ องบริษัทจดทะเบียนใน
รายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 แต่อย่างใด
รายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ดังกล่าวมีรายละเอียดทีส
่ ําคัญ ดังนี้
1.

ว ัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
บริษัทฯ คาดว่าการเข ้าทํารายการเพือ
่ ให ้ได ้ซึง่ หุ ้น SSP ร ้อยละ 100 ของทุนชําระแล ้ว จะแล ้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4/2562

2.

คูส
่ ัญญาทีท
่ ํารายการและความส ัมพ ันธ์ก ับบริษ ัทจดทะเบียน
้
ผู ้ซือ

:

บริษั ท โซล่า ร์ วิซ เิ บิล จํ า กั ด (“SV”) ซึง่ เป็ นบริษั ทย่อ ยที่บ ริษั ทฯ ถือ หุ ้นในอั ต ราร ้อยละ 100 ของทุน จด
ทะเบียนชําระแล ้ว

ผู ้ขาย

:

1. บริษัท สยามสตีลเกรตติง้ ส์ จํากัด

ขายทัง้ จํานวนทีถ
่ อ
ื ในสัดส่วนร ้อยละ 55

้ 21 ถนนพระราม 9 แขวงห ้วย
สํานักงานใหญ่ตัง้ อยู่เลขที่ 65/179 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชัน
ขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 2,000,000 หุ ้น
มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท โดยมีโครงสร ้างคณะกรรมการและผู ้ถือหุ ้น สรุปได ้ดังนี้
กรรมการ

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่

จํานวนหุ ้น

สัดส่วนร ้อยละ

1. นายโชคชัย สุขวุฒ ิ

1. นายโชคชัย สุขวุฒ ิ

400,000

20.0000

2. นายวิษณุ ลิม
่ วิบล
ู ย์

2. นายพารัส จูงวัฒนา

202,400

10.1200

3. นายปรีชา จูงวัฒนา

3. นายเขตชัย สุขวุฒ ิ

200,000

10.0000

4. นายเขตชัย สุขวุฒ ิ

4. นายปรีชา จูงวัฒนา

198,800

9.9400

5. นายพฤทธิพงษ์ ลิม
่ วิบล
ู ย์

5. นางพิชญา ศรีประเสริฐยิง่

198,800

9.9400

6. นายพารัส จูงวัฒนา

6. นายพฤทธิพงษ์ ลิม
่ วิบล
ู ย์

180,000

9.0000

7. อืน
่ ๆ

620,000

31.0000

2,000,000

100.0000

รวม

2. TTCL Solar Power Pte. Ltd.

ขายทัง้ จํานวนทีถ
่ อ
ื ในสัดส่วนร ้อยละ 40

สํานักงานใหญ่ตงั ้ อยูเ่ ลขที่ 6 ถนนแบตเทอรี่ #26-06 ประเทศสิงคโปร์ และมีทน
ุ จดทะเบียน 4,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐ แบ่งออกเป็ น 4,000,000 หุ ้น โดยมีโครงสร ้างคณะกรรมการและผู ้ถือหุ ้น สรุปได ้ดังนี้
กรรมการ
1. นายฮิโรโนบุ อิรย
ิ า
2. นายฮิซาโนริ ยามาเน

ผู ้ถือหุ ้น

จํานวนหุ ้น

สัดส่วนร ้อยละ

1. TTCL Power Holdings Pte. Ltd.

4,000,000

100.0000

รวม

4,000,000

100.0000

3. นายฮิเดโตะ โคยาม่า
4. นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ
5. นายวันชัย รตินธร
3. นายสมศักดิ์ กิตพ
ิ ราภรณ์
ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน

:

ขายทัง้ จํานวนทีถ
่ อ
ื ในสัดส่วนร ้อยละ 5

กลุ่มผู ้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู ้ถือหุ ้นใหญ่ กรรมการ และผู ้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั ้น การ
ได ้มาซึง่ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถอ
ื เป็ นการเข ้าทํารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกันของบริษัทฯ ดังนัน
้
จึงไม่ถือเป็ นรายการที่เกีย
่ วโยงกัน ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการเข ้าทํารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ งการ
เปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบัตข
ิ องบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน พ.ศ. 2546

3.

ล ักษณะโดยทวไป
่ั
ประเภท และขนาดของรายการ
บริษัทฯ จะเข ้าลงทุนใน SSP ซึง่ ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตัง้ บนพืน
้ ดิน จํานวน 1 โครงการ กําลัง
การผลิตเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ทจ
ี่ ังหวัดอ่างทอง ในสัดส่วนร ้อยละ 100 ของทุนชําระแล ้ว คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน รวม
้ 545 ล ้านบาท (โดยมีเงือ
้ ขายหุ ้น) โดย SSP มีใบอนุญาตซือ
้ ขายไฟฟ้ าประเภท
จํานวนทัง้ สิน
่ นไขตามทีก
่ ําหนดในสัญญาซือ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และมีสัญญาขายไฟฟ้ าให ้แก่การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค (กฟภ.) แล ้ว
การเข ้าทํารายการดังกล่าวเป็ นรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ใน
ิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
การทํารายการทีม
่ น
ี ัยสําคัญทีเ่ ข ้าข่ายเป็ นรายการได ้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สน
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบัตก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได ้มาหรือจํ าหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมทัง้ ทีม
่ ก
ี ารแก ้ไขเพิม
่ เติม) ซึง่ การคํานวณมูลค่าขนาดรายการในครัง้ นี้ จะอ ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3/2562
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ทีผ
สิน
่ ่านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดการคํานวณมูลค่าขนาดรายการของแต่ละวิธด
ี ังนี้
หล ักเกณฑ์

1.

เกณฑ์มล
ู ค่าสินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี ัวตนสุทธิ

สูตรการคํานวณ

ขนาดรายการ

NTA ตามสัดส่วนทีไ่ ด ้มา X 100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน

11.59%

= 580.66 ล ้านบาท x 100% x 100
5,012.01 ล ้านบาท
2.

เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

กําไรสุทธิของสินทรัพย์ทไี่ ด ้มา X 100
กําไรสุทธิของบริษัท

14.56%

= 57.13 ล ้านบาท x 100
392.50 ล ้านบาท
3.

เกณฑ์มล
ู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

มูลค่าสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด ้รับ X 100
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท

3.57%

= 545 ล ้านบาท x 100
15,246.40 ล ้านบาท
4.

เกณฑ์มู ลค่ าหุ ้นทุ นที่ออกเพื่อชํ าระค่ า
สินทรัพย์

หมายเหตุ:

1

จํานวนหุ ้นทีอ
่ อกเพือ
่ ชําระค่าสินทรัพย์ X 100
จํานวนหุ ้นทีอ
่ อกและชําระแล ้วของบริษัท

N/A1

ขนาดรายการสูงสุด

14.56%

ไม่สามารถคํานวณได ้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได ้ออกหุ ้นเพือ
่ เป็ นสิง่ ตอบแทนการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ดังกล่าวแต่อย่างใด

ทัง้ นี้ การได ้มาซึง่ สินทรัพย์ดังกล่าว เมือ
่ คํานวณขนาดของรายการตามทีก
่ ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ
่ ง
ิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม
่ น
ี ัยสําคัญทีเ่ ข ้าข่ายเป็ นรายการได ้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สน
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบั ตก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได ้มาหรือจํ าหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ”) แล ้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมเท่ากับร ้อยละ 14.56 ซึง่ เป็ นขนาดรายการสูงสุดทีค
่ ํานวณ

ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ และเมือ
่ รวมกับรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ทีเ่ กิดขึน
้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ
่ ่านมาของบริษัทฯ ก่อนการ
เข ้าทํารายการในครัง้ นี้ ทําให ้รายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครัง้ นี้มข
ี นาดรายการรวมทัง้ หมดเท่ากับร ้อยละ 17.55 ซึง่ เป็ นขนาด
รายการสูงสุดทีค
่ ํานวณตามเกณฑ์กําไรสุทธิ โดยเป็ นขนาดรายการทีม
่ ม
ี ูลค่ามากกว่าร ้อยละ 15 แต่ไม่เกินร ้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ จึงถือเป็ นรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ดังนัน
้ บริษัทฯ จึงมีหน ้าทีต
่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกีย
่ วกับการได ้มาซึง่ สินทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (”ตลาดหล ักทร ัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศเกีย
่ วกับการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ดังกล่าวให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของ
บริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันทีเ่ ปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.

รายละเอียดของสินทร ัพย์ทไี่ ด้มา
ข ้อมูลทัว่ ไป บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
วันทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้

:

18 เมษายน 2559

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตัง้ บนพืน
้ ดิน จํานวน 1 โครงการ
โดยมีกําลังการผลิตเสนอขาย 8 เมกะวัตต์

วันเริม
่ จําหน่ายไฟฟ้ าเข ้า
ระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

:

29 มีน าคม 2556 โดยมีร ะยะเวลาซื้อ ขายไฟฟ้ า 5 ปี และต่ อ อายุ ไ ด ้ครั ้ง ละ 5 ปี โดย
้ ไฟฟ้ าแบบ Adder เท่ากับ 8.00 บาทตามสัญญาซือ
้ ขายไฟฟ้ ากับ
อัตโนมัต ิ และอัตรารับซือ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

ทีต
่ ัง้ บริษัท

:

้ 22 ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง
65/188 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชัน
เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ทีต
่ งั ้ โรงงาน

:

119 หมูท
่ ี่ 1 ตําบลโคกพุทรา อําเภอโพธิท
์ อง จังหวัดอ่างทอง

ทุนจดทะเบียน

:

400,000,000 บาท

ทุนชําระแล ้ว

:

300,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน 300,000,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท

กรรมการ

:

ก่อนทํารายการ

หลังทํารายการ

1. นายปรีชา จูงวัฒนา

1. นางสาวแคทลีน มาลีนนท์

2. นายวิษณุ ลิม
่ วิบล
ู ย์

2. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์

3. นายโชคชัย สุขวุฒ ิ

3. นายกิตพ
ิ งษ์ ธัญน ้อม

4. นายฮิเดโตะ โคยาม่า

4. นางสาวสิรริ ัตน์ ห ้วยธาร

5. นายจิรวัฒน์ สุกปลั่ง
6. นายเจริญศักดิ์ เอกสมาธิกล
ุ
7. นายวิเวก จีนะศิร ิ
8. นางปริศนา ประหารข ้าศึก
่ ผู ้ถือหุ ้น
รายชือ

:

ก่อนทํารายการ
ผู ้ถือหุ ้น
1. บริษัท สยามสตีลเกรตติง้ ส์ จํากัด

จํานวนหุ ้น

ร ้อยละ

164,999,700

54.9999

120,000,000

40.0000

15,000,000

5.0000

4. นายโชคชัย สุขวุฒ ิ

100

0.0000

5. นายปรีชา จูงวัฒนา

100

0.0000

6. นายวิษณุ ลิม
่ วิบล
ู ย์

100

0.0000

300,000,000

100.0000

2. TTCL Solar Power Pte. Ltd.
3. นายสมศักดิ์ กิตพ
ิ ราภรณ์*

รวม

หมายเหตุ: *ผู ้ขายมีหน ้าทีใ่ นการดําเนินการรวบรวมหุ ้น นายโชคชัย สุขวุฒ,ิ นายปรีชา จูงวัฒนา
และ นายวิษณุ ลิม
่ วิบล
ู ย์ ให ้แก่บริษัทย่อย
หลังทํารายการ

ผู ้ถือหุ ้น

จํานวนหุ ้น

ร ้อยละ

1. บริษัท โซล่าร์ วิซเิ บิล จํากัด

299,999,986

99.9999

2. นางสาวแคทลีน มาลีนนท์*

1

0.0000

3. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์*

1

0.0000

4. นายกิตพ
ิ งษ์ ธัญน ้อม*

1

0.0000

5. นางสาวสิรริ ัตน์ ห ้วยธาร*

1

0.0000

10

0.0000

6. อืน
่ ๆ*

รวม
300,000,000
100.000
หมายเหตุ: *ผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวเป็ นตัวแทนทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากบริษัทฯ เพือ
่ เข ้าถือหุ ้นให ้เป็ นไป
ตามกฎหมาย
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ตามงบการเงินรวม SSP ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2561
หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์รวม

641,504,067

598,372,871

ิ รวม
หนี้สน

115,799,668

14,842,042

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

525,704,399

583,530,830

รายได ้รวม

173,849,626

163,712,373

ค่าใช ้จ่ายรวม

135,286,903

106,320,595

39,438,438

57,125,637

กําไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่
5.

31 ธันวาคม 2560

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนและวิธก
ี ารชําระเงิน
้ ขายหุ ้น) เป็ นการชําระเงิน
มูลค่ารวมของขนาดรายการทัง้ หมดเท่ากับ 545 ล ้านบาท (โดยมีเงือ
่ นไขตามทีก
่ ําหนดในสัญญาซือ
ทัง้ จํานวน เพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ หุ ้นของ SSP ในสัดส่วนร ้อยละ 100 ของทุนชําระแล ้วของ SSP ทัง้ นี้ มูลค่าของสิง่ ตอบแทนดังกล่าว
เป็ นมูลค่าทีพ
่ จ
ิ ารณาจากผลตอบแทนการลงทุนทีเ่ หมาะสม

6.

เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกําหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน เป็ นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างคูส
่ ัญญาทัง้ สองฝ่ าย โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน และผล
การดําเนินงาน รวมถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ

7.

ผลประโยชน์ทค
ี่ าดว่าบริษ ัทจะได้ร ับ
บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในครัง้ นี้ จะก่อให ้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู ้ถือหุ ้น เนื่องจากเป็ นการลงทุนในธุรกิจทีม
่ แ
ี นวโน ้ม
เติบโตในอนาคต ประกอบกับนโยบายภาครัฐให ้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนอืน
่ อย่างเต็มที่

8.

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการทํารายการ
กระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และการกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึง่ คาดว่าการกู ้ยืมดังกล่าวไม่มเี งือ
่ นไขทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสิทธิ
ของผู ้ถือหุ ้นของบริษัท

9.

เงือ
่ นไขการเข้าทํารายการ และการขออนุญาตทีเ่ กีย
่ วข้อง
- ไม่มี -

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษ ัทเกีย
่ วก ับการเข้าทํารายการ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล ้วเห็นว่าการเข ้าทํารายการในครัง้ นี้ มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ
่ บริษัท และผู ้ถือหุ ้น
่ าร
เนื่องจากเป็ นการขยายธุรกิจ เพือ
่ รองรับการเจริญเติบโตทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ซึง่ จะสามารถสร ้างรายได ้และผลกําไรให ้บริษัทอันนํ าไปสูก
สร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษ ัท/คณะกรรมการตรวจสอบทีแ
่ ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษ ัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท และไม่มก
ี รรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

***

