RH 183/2560
10 เมษายน 2560
เรือง

สารสนเทศการได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ/ง จํากัด (มหาชน)

เรียน

ท่านผู้ถอื หุ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ/ง จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครั/งที 3/2560 เมือวันที 21 มีนาคม 2560 ได้ มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ เข้ าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเหลือง (ลาดพร้ าว – สําโรง) ในนาม กิจการร่วมค้ า บีเอสอาร์
โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 10 และกิจการร่วมค้ าบีเอสอาร์จะจัดตั/งบริษัทร่วมทุนใหม่จาํ นวน 2 บริษัท คือ
บริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วมทุน 2
การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีขนาดรายการร้ อยละ 2.90 เมือคํานวณตามเกณฑ์การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทนเมือเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และเมือนับรวมขนาด
รายการทีเกิดขึ/นในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมา มีมูลค่าเท่ากับร้ อยละ 15.01 จัดเป็ นรายการประเภทที 2 ขนาดรายการ
เท่ากับร้ อยละ 15 หรือสูงกว่ า แต่ตากว่
ํ าร้ อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เข้ าหลักเกณฑ์การได้ มาซึงสินทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (บจ/ป 21-01) บริษัทจดทะเบียน
จะต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้ นของบริษัทฯ
ภายใน 21 วันนับแต่วันทีเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั/งนี/ บริษัทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศโดยการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมือวันที 22 มีนาคม
2560 และขอนําส่งสารสนเทศการได้ มาซึงสินทรัพย์ตามข้ อกําหนดดังกล่าวข้ างต้ นตามรายละเอียดแนบท้ ายนี/
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทศั น์ ปัทมสิริวัฒน์)
ประธานกรรมการ

สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2794 9510
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510

สารสนเทศการได้มาซึ งสินทรัพย์
บริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ" ง จํ ากัด (มหาชน)
(รอบระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2559–เดือนมีนาคม 2560)
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สรุปรายการได้มาซึ งสินทรัพย์ของบริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ# ง จํ ากัด (มหาชน)
(รอบระยะเวลา 6 เดือน: ระหว่างเดือนกันยายน 2559 – เดือนมีนาคม 2560)

มูลค่ารายการ
ตามสัดส่วนของบริษัทฯ

ลําดับที!

รายละเอียดรายการได้ มาซึ!งสินทรัพย์

1.

การเข้ าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเหลือง

2.

การเข้ าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald ประเทศออสเตรเลีย
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2.1 การเข้ าซื2อหุ้น Mount Emerald Wind Farm Pty
2.2 การเข้ าลงทุนโครงการ Mount Emerald Wind Farm Pty
3.

การเข้ าร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั!น
รวม

2,800 ล้ านบาท

วันที!เกิดรายการ

ขนาดรายการตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิง! ตอบแทน รายละเอียดเนื2อหา
แสดงในหน้ า
(ร้ อยละ)

21 มีนาคม 2560

2.90

4-7
8 - 11

10 ล้ านเหรียญออสเตรเลีย 28 มิถุนายน 2559
(ประมาณ 265 ล้ านบาท)

0.29

400 ล้ านเหรียญออสเตรเลีย 1 พฤศจิกายน 2559
(ประมาณ 10,840 ล้ านบาท)

11.37

430.85 ล้ านบาท 27 กันยายน 2559

0.45

12 - 14

15.01

หมายเหตุ: การคํานวณขนาดรายการ บริษัทฯ อ้ างอิงอัตราแลกเปลี!ยน ณ วันที!เกิดรายการ (เนื!องจากคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald
ในประเทศออสเตรเลีย เป็ นสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย) ดังนี2
1. วันที! 28 มิถุนายน 2559 อ้ างอิงอัตราแลกเปลี!ยน : 1 เหรียญออสเตรเลีย เทียบเท่ากับ 26.50
2. วันที! 1 พฤศจิกายน 2559 อ้ างอิงอัตราแลกเปลี!ยน : 1 เหรียญออสเตรเลีย เทียบเท่ากับ 27.10

1. การเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเหลือง
เมือวันที 21 มีนาคม 2560 บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ#ง จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั#งที 3/2560 ได้ มติอนุ มัติให้ บริษัทฯ เข้ าร่ วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีชมพู (ช่ วงแคราย-มี นบุ รี ) ("โครงการรถไฟฟ้ าสายสีช มพู ") และโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเหลื อง (ช่ ว ง
ลาดพร้ าว-สําโรง) ("โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเหลือง") กับบริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ#งส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) ในนาม "กิจการร่วมค้ า บีเอสอาร์" โดยบริษัทฯ จะถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 10 และกิจการร่ วมค้ า บีเอสอาร์ จะจัดตั#งบริษัทร่ วมทุนใหม่จาํ นวน 2 บริษัท คือ บริษัทร่ วมทุน 1
และบริษัทร่วมทุน 2 โดยมีรายละเอียดการเข้ าทํารายการสรุปได้ ดังนี#
1.1 วัน เดือน ปี ที%เกิดรายการ
บริษัทฯ จะเข้ าซื#อหุ้ นของบริษัทร่ วมทุน 1 และบริษัทร่ วมทุน 2 เมือ กิจการร่ วมค้ า บีเอสอาร์ จัดตั#งบริษัท
ร่ วมทุ น 1 และบริ ษัทร่ วมทุ น 2 และบริ ษัทร่ วมทุ นทั#งสองบริ ษัทได้ เข้ าทําสัญญาร่ วมลงทุ นกับการรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนแห่ งประเทศไทย (“รฟม.”) ผู้ให้ สมั ปทาน
ณ วันทีแจ้ งสารสนเทศ กิจการร่วมค้ า บีเอสอาร์ และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 สามารถบรรลุ
ข้ อตกลงร่วมกันในการเจรจาและจัดทําร่ างสัญญาร่ วมลงทุนของโครงการฯ ซึงจะได้ นาํ เสนอต่อสํานักงานอัยการสูงสุด
(อสส.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาต่อไป คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญา
ร่วมลงทุนภายในไตรมาสที 2 ปี 2560
1.2 คู่กรณีที%เกี%ยวข้อง และความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับการจัดตั#งบริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วมทุน 2
ผู้ซ# ือหุ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ#ง จํากัด (มหาชน)

บริษัทผู้ออกหุ้น

บริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วมทุน 2
(บริษัททีจะจัดตั#งขึ#นใหม่ภายใต้ ข้อตกลงร่วมกันของกิจการร่วมค้ า บีเอสอาร์)

ความสัมพันธ์กบั บริษัทจดทะเบียน BTS STEC และ รฟม. ไม่ได้ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ และ
ธุรกรรมนี# ไม่ ใช่ รายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ. 21/2551
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1.3 ลักษณะโดยทัว% ไปของรายการ
รายการดังกล่าวมีขนาดรายการร้ อยละ 2.90 ซึงคํานวณตามเกณฑ์การได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทนเมือเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม
2559 และเมือนับรวมขนาดรายการทีเกิดขึ#นในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมา มีมูลค่าเท่ากับร้ อยละ 15.01 จัดเป็ น
รายการประเภทที 2 ขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ตากว่
ํ าร้ อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เข้ า
หลักเกณฑ์การได้ มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีมีนัยสําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมู ล และการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (บจ/ป 21-01) บริษัทจดทะเบียนจะต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และจัด ส่ง หนัง สือ แจ้ ง ผู้ ถือ หุ้ น ของบริษัท ฯ ภายใน 21 วันนับ แต่วัน ทีเปิ ดเผยรายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที%ซื1อ และธุรกิจที%จะทําต่อไป
หลักทรัพย์ทจะทํ
ี าการซื#อ

หุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วมทุน 2

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีจะซื#อ

ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของบริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วมทุน 2

มูลค่าเงินลงทุน

2,800 ล้ านบาท (ราคาพาร์) คํานวณมาจากข้ อมูลดังต่อไปนี#

รายละเอียด

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ก่อนวันที
บริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วมทุน 2 บริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วมทุน 2
ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
เริมให้ บริการเดินรถ
(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

บริษัทร่วมทุน 1 (โครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพู)

3,500

14,000

บริษัทร่วมทุน 2 (โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเหลือง)

3,500

14,000

รวมบริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วมทุน 2

7,000

28,000

ร้ อยละ 10

ร้ อยละ 10

700

2,800

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
ในบริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วมทุน 2
เงินลงทุนส่วนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุน 1
และบริษัทร่วมทุน 2

วันที%ซื1อขายเสร็จสมบู รณ์

เมือกิจการร่วมค้ า บีเอสอาร์ จัดตั#งบริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วมทุน 2 และ
บริษัทร่วมทุนทั#งสองบริษัทได้ เข้ าทําสัญญาร่วมลงทุนกับ รฟม.
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บริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วม 2 จะเป็ นผู้ รับสัมปทานในโครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพูและรถไฟฟ้ า
สายสีเหลือง โดยมีรายละเอียดโครงการพอสรุปได้ ดังนี#
1. โครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพู ช่ วงแคราย-มี นบุ รี มีจุ ดเริ มต้ นเชื อมต่ อกับแนวเส้ นทางของ
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วง (บางใหญ่ -บางซือ) ช่ วงบริเวณด้ านหน้ าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
บนถนนรัตนาธิเบศร์ เลี#ยวซ้ ายผ่านแยกแครายเข้ าถนนติวานนท์ วิงตามถนนติวานนท์เลี#ยวขวา
ทีทางแยกปากเกร็ด เข้ าถนนแจ้ งวัฒนะ ผ่านทางแยกหลักสีเชือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีแดง
และผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เชือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว จากนั#น
วิงเข้ าถนนรามอินทราจนถึงทางแยกมีนบุรี แนวเส้ นทางจะวิงตรงเข้ าสู่ถนนสีหบุรานุกจิ จากเลี#ยวขวา
ไปทางทิศใต้ ข้ ามคลองสามวาและข้ ามคลองแสนแสบ มาวิงตัดข้ ามถนนรามคําแพง และลอดแนว
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เข้ าสถานีมนี บุรีทเชื
ี อมต่อกับ
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีส้มระยะทางรวมทั#งสิ#น 34.5 กิโลเมตร มีสถานีจาํ นวน 30 สถานี ศูนย์ซ่อม
บํารุง 1 แห่ง และอาคารจอดและจร 1 แห่ง

โครงการ

2. โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้ าว-สําโรง มีจุดเริมต้ นทีจุดเชือมต่อกับระบบรถไฟฟ้ า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (โครงการรถไฟฟ้ าสายสีนาํ# เงินระยะแรก) ทีแยกรัชดา-ลาดพร้ าว
ไปตามแนวถนนลาดพร้ าวจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั#นแนวเส้ นทางจะเบนไปทางทิศใต้ ตาม
ถนนศรีนครินทร์ เชือมต่ อกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีส้ม ทีทางแยกลําสาลีเชือมต่ อกับ Airport
Rail Link บริเวณทางแยกพระรามเก้ าไปตามแนวถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช
แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอียม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั#นแนวเส้ นทางจะเบนไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนเทพารั ก ษ์ ผ่ า นจุ ด เชื อมต่ อ กั บ โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เ ขี ย ว ช่ ว งแบริ งสมุทรปราการ โดยจุ ดสิ#นสุดของเส้ นทางบริเวณสถานีสาํ โรง ระยะทางรวมทั#งสิ#น 30 กิโลเมตร
มีสถานีจาํ นวน 23 สถานี ศูนย์ซ่อมบํารุง 1 แห่ง และอาคารจอดและจร 1 แห่ง
ผูใ้ ห้สมั ปทาน

การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ผูร้ บั สัมปทาน

บริษัทร่วมทุน 1 และ บริษัทร่วมทุน 2 (บริษัททีจะจัดตั#งขึ#นใหม่ภายใต้ ข้อตกลงร่วมกันของกิจการ
ร่วมค้ าบีเอสอาร์)

ระยะเวลาสัมปทาน 33 ปี 3 เดือน โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะดังนี#
ระยะที 1 ออกแบบและก่อสร้ างงานโยธา การจัดหา ติดตั#ง ทดสอบ ระบบรถไฟฟ้ าและทดลอง
เดินรถไฟฟ้ า โดยมีระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 3 ปี 3 เดือน
ระยะที 2 การให้ บริการเดินรถไฟฟ้ าและซ่อมบํารุงรักษา เป็ นระยะเวลา 30 ปี

ทั#งนี#บริ ษัทร่ วมทุ น 1 และบริ ษัทร่ วมทุ น 2 จะเข้ าทําสัญญาร่ วมลงทุ นก็ต่อเมือ รฟม. ได้ รับอนุ มัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ เข้ าทําสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพูและรถไฟฟ้ าสายสีเหลือง
โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 1 และบริษัทร่วมทุน 2 ประกอบด้ วย
• บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ#งส์ จํากัด (มหาชน)

ถือหุ้นร้ อยละ 75

• บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)

ถือหุ้นร้ อยละ 15

• บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ#ง จํากัด(มหาชน)

ถือหุ้นร้ อยละ 10
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1.5 มู ลค่ารวมของสิ%งตอบแทน
มูลค่ าเงินลงทุนทีบริษัทฯ จะเข้ าถือหุ้ นในสัดส่วนร้ อยละ 10 ในบริษัทร่ วมทุน 1 และบริษัทร่ วมทุน 2
คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนรวม 2,800 ล้ านบาท
1.6 เกณฑ์ที%ใช้ในการกําหนดมู ลค่าสิ%งตอบแทน
บริษัทฯ ใช้ มูลค่าเงินลงทุน (ราคาพาร์) สําหรับการจัดตั#งบริษัทร่ วมทุน 1 และบริษัทร่ วมทุน 2 เป็ นเกณฑ์
กําหนดมูลค่าสิงตอบแทน
1.7 ผลประโยชน์ที%คาดว่าจะเกิดกับบริษทั ฯ
บริษัทฯ จะเข้ าลงทุนในบริษัทร่ วมทุน 1 และบริษัทร่ วมทุน 2 เป็ นการลงทุนเพือสร้ างการเติบโตทางธุรกิจ
ในระยะยาว และสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึงจะเป็ นการเพิมรายได้ ให้ แก่บริษัทฯ นอกเหนือจากรายได้
จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินปั นผลทีจะได้ รับจากบริษัท
ร่วมทุนทั#งสองบริษัทตลอดระยะเวลาสัมปทาน
1.8 เงื%อนไขที%อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ : ไม่มี
1.9 แหล่งเงินทุนที%ใช้
บริษัทฯ จะใช้ แหล่งเงินทุนจากเงินสดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือเงินกู้
จากสถาบันการเงิน เป็ นต้ น ทั#งนี#บริษัทฯ จะพิจารณาแหล่งเงินทุนทีจะใช้ ตามความเหมาะสม
1.10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี%ยวกับการตกลงเข้าทํารายการ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั#งที 3/2560 เมือวันที 21 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ เข้ า
ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเหลือง
1.11ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริ ษ ัทฯ ที% แตกต่ างจากความเห็ นของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ : ไม่มี
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2. การเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald ประเทศออสเตรเลีย
ตามที บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ#ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ แจ้ งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ได้ ทราบเกียวกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald ของบริษัทฯ ผ่านบริษัท ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชัน จํากัด ("RAC") ซึงเป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมทีบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 มาโดยลําดับ การเข้ า
ลงทุนครั#งนี#มีวัตถุประสงค์เพือสร้ างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวและสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึงจะเป็ น
การเพิมรายได้ ให้ แก่บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเข้ าทํารายการ ดังนี#
2.1 วัน เดือน ปี ที%เกิดรายการ
วันที 28 มิถุนายน 2559 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํากัด (“RAC”) ได้ ลงนามสัญญาซื#อขายหุ้ น
Mount Emerald Wind Farm Pty (ผู้ดาํ เนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald) กับ Port Bajool Pty Ltd.
ซึงเป็ นผู้ร่วมทุนในโครงการดังกล่าวกับ RAC ในสัดส่วนร้ อยละ 50 : 50 ภายหลังการซื#อขายแล้ วเสร็จ RAC
จะถือหุ้น Mount Emerald Wind Farm Pty ในสัดส่วนร้ อยละ 100
วันที 1 พฤศจิกายน 2559 Mount Emerald Wind Farm Pty (บริษัทย่อยที RAC ถือหุ้นทั#งจํานวน) ซึงเป็ น
ผู้ดาํ เนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald ได้ ประสบความสําเร็จในการจัดหาเงินกู้เพือใช้ ในการพัฒนา
โครงการฯ ดังกล่าว โดยได้ ลงนามสัญญาทางการเงินกับสถาบันการเงิน 4 แห่ ง ได้ แก่ Australia and New Zealand
Bank, National Australia Bank, The Bank of Tokyo Mitsubishi และ Societie Generale
2.2 คู่กรณีที%เกี%ยวข้อง และความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
2.2.1 คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald ในการเข้ าซื#อหุ้น
ร้ อยละ 50 จาก Port Bajool Pty Ltd.
ผู้ซ# ือหุ้น

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํากัด

ผู้ขายหุ้น

Port Bajool Pty Ltd.

ความสัมพันธ์กบั บริษัทจดทะเบียน

Port Bajool Pty Ltd. ไม่ได้ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ
และธุ ร กรรมนี# ไม่ ใ ช่ ร ายการที เกี ยวโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551

2.2.2 คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับการลงนามสัญญาทางการเงินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald
ผู้ก้ ูเงิน

Mount Emerald Wind Farm Pty

ผู้ให้ เงินกู้

1) Australia and New Zealand Bank
2) National Australia Bank
3) The Bank of Tokyo Mitsubishi
4) ธนาคาร Societie Generale

ความสัมพันธ์กบั บริษัทจดทะเบียน

ธนาคารทั#ง 4 แห่ ง ไม่ได้ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ
และธุ ร กรรมนี# ไม่ ใ ช่ ร ายการที เกี ยวโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551
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2.3 ลักษณะโดยทัว% ไปของรายการ
รายการดังกล่ าวมีขนาดรายการร้ อยละ 11.66 ซึงคํานวณตามเกณฑ์การได้ มาซึงสินทรั พย์ของบริษัท
จดทะเบียนตามเกณฑ์มูลค่ ารวมของสิงตอบแทนเมือเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยรายการซื#อหุ้น Mount
Emerald เมือวันที 28 มิถุนายน 2559 ขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 0.29 คํานวณจากงบการเงินรวม ณ วันที 31
มีนาคม 2559 และรายการเข้ าลงทุนโครงการ Mount Emerald Wind Farm Pty วันที 1 พฤศจิกายน 2559
ขนาดรายการเท่า กับ ร้ อ ยละ 11.37 คํา นวณจากงบการเงิน รวม ณ วัน ที 30 มิ ถุน ายน 2559 ซึ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การได้ มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรื อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (บจ/ป 21-01)
2.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที%ซื1อ และธุรกิจที%จะทําต่อไป
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald (โครงการฯ) เป็ นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลมขนาดกําลังผลิต
180.45 เมกะวัตต์ ทีตั#งอยู่ในรัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย พัฒนาโดยบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน
จํากัด (“RAC”) ตั#งแต่ เริมต้ น โครงการฯ ได้ ลงนามสัญญาซื#อขายไฟฟ้ ากับ Ergon Energy Queensland
(“EEQ”) ซึงเป็ นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าของรัฐ Queensland ทีมีอันดับความน่าเชือถือของ S&P ในระดับ AA+ เมือเดือน
พฤษภาคม 2559 เดิม RAC ถือหุ้นในโครงการร้ อยละ 50 ร่ วมกับ Port Bajool (“PB”) พันธมิตรผู้เป็ นเจ้ าของทีดิน
และทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื#นทีซึงถือหุ้นส่วนทีเหลือร้ อยละ 50 เมือวันที 28 มิถุนายน 2559 RAC
ได้ เข้ าซื#อหุ้นส่วนทีเหลือทั#งหมดอีกร้ อยละ 50 จาก PB และสามารถลงนามสัญญาทางการเงินกับธนาคารผู้ให้ เงินกู้
เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2559 ปั จจุ บันโครงการฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้ างและคาดว่าจะเดินเครืองเชิงพาณิชย์ได้
ภายในปี 2561 โดยสรุปการดําเนินงานและสัญญาทีเกียวข้ องกับโครงการฯ ดังนี#

โครงสร้ างสัญญาหลักทีเกียวข้ องกับโครงการฯ
9

2.4.1 สัญญารับเหมาวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง (“EPC Contract”) และสัญญาการเดินเครื%อง
และบํารุงรักษา (Warranty, Operation and Maintenance หรือ WOM Contract)
โครงการฯ ได้ คัดเลือก EPC ในรูปแบบ turn key พร้ อมทั#งสัญญา WOM กับ Vestas เป็ นผู้ผลิตกังหันลม
รายใหญ่ ระดับโลก มีส่วนแบ่ งการตลาดมากกว่ าร้ อยละ 50 ในตลาดประเทศออสเตรเลีย โดยมีกาํ ลังผลิตติดตั#ง
180.45 เมกะวัตต์ คิดเป็ นกังหันลมรวม 53 ตัว แบ่งเป็ นขนาด 3.45 เมกะวัตต์ จํานวน 37 ตัว และขนาด 3.3 เมกะวัตต์
จํานวน 16 ตัว โดยมีสญ
ั ญา WOM ระยะยาว 15 ปี กับ Vestas
2.4.2 สัญญาซื1 อขายไฟฟ้ าระยะยาว (“PPA”)
เมื อวั น ที 27 พฤษภาคม 2559 โครงการฯ ได้ ล งนามสัญ ญาซื# อขายไฟฟ้ ากับ Ergon Energy
Queensland (“EEQ”) ซึงเป็ นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าของรัฐ Queensland โดยสัญญาจะสิ#นสุดวันที 31 ธันวาคม 2573
รวมระยะเวลาประมาณ 12.5 ปี
2.4.3 สัญญาการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้ าและการเชื%อมต่อระบบไฟฟ้ า (Connection Agreement)
โครงการฯ ได้ มีการเจรจากับ Powerlink ซึงเป็ นรัฐวิสาหกิจด้ านระบบส่งไฟฟ้ าของรัฐ Queensland ในการ
ก่อสร้ างและเชือมต่อโครงการผ่านระบบส่งไฟฟ้ าขนาด 275 กิโลโวลต์ เข้ าระบบของรัฐ โดยโครงการฯ จะสร้ างสถานี
ไฟฟ้ าแรงสูงในพื# นทีโครงการเพื อเชื อมต่ อระบบสายส่งไฟฟ้ า 275 กิโลโวลต์ทีพาดผ่ านพื# นที โดยมี สัญญากับ
Powerlink ในรูปแบบ Build-Own-Operate (BOO) เป็ นระยะเวลา 25 ปี และมีการชําระค่าเช่าระบบไฟฟ้ าเป็ นรายปี
2.4.4 ใบอนุ ญาตพัฒนาโครงการและผลกระทบสิ%งแวดล้อม (Development approval, DA and Environmental
Impact Statement, EIS)
โครงการฯ ได้ รับใบอนุญาตพัฒนาโครงการ (DA) จากรัฐบาลรัฐ Queensland เมือเดือนเมษายน 2558
และได้ ผ่านการอนุ มัติในการขอปรับปรุงเงือนไขเพิมเติมให้ สอดคล้ องต่ อการพัฒนา เมือเดือนธันวาคม 2558
ซึงให้ สิทธิในการพัฒนากังหันลม 63 ต้ น โดยโครงการฯ ได้ พิจารณาติดตั#งกังหั นลมจํานวน 53 ต้ น ขนาดกําลังผลิต
180.45 เมกะวัตต์ ซึงให้ ผลตอบแทนโครงการทีมีความเหมาะสม นอกจากนี#โครงการฯ ยังได้ รับการอนุ มัติผล
การศึกษาด้ านสิงแวดล้ อม (EIS) จากรัฐบาลกลางประเทศออสเตรเลีย เมือเดือนพฤศจิกายน 2558
2.4.5 สัญญาเช่าที%ดินระยะยาว
โครงการฯ มีสญ
ั ญาเช่าทีดินระยะยาวกับ PB ซึงเป็ นเจ้ าของทีดินเพียงผู้เดียวในพื#นทีประมาณ 2,400 เฮกตาร์
หรือประมาณ 15,000 ไร่ เป็ นระยะเวลา 40 ปี และสามารถขยายสัญญาได้ อกี 20 ปี จนถึง ปี 2604
2.4.6 คณะกรรมการบริษทั
1) นายรัมย์
2) นายสมนึก
3) นายธนะ
4) Ms. Angelique

เหราบัตย์
จินดาทรัพย์
บุญญสิริกูล
Nesbitt

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.5 มู ลค่ารวมของสิ%งตอบแทน
มูลค่ าเงินลงทุนทีบริษัทฯ จะเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald ในสัดส่วนร้ อยละ
100 ผ่านบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํากัด ("RAC") ซึงเป็ นบริษัทย่ อยทางอ้ อมทีบริษัทฯ ถือหุ้ น
ในสัดส่วนร้ อยละ 80 โครงการฯ มีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 400 ล้ านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 10,840 ล้ านบาท
2.6 เกณฑ์ที%ใช้ในการกําหนดมู ลค่าสิ%งตอบแทน
บริษัทฯ ใช้ มูลค่าเงินลงทุนรวมของโครงการฯ เป็ นเกณฑ์กาํ หนดมูลค่าสิงตอบแทน
2.7 ผลประโยชน์ที%คาดว่าจะเกิดกับบริษทั ฯ
บริษัทฯ เข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald เป็ นการลงทุนเพือสร้ างการเติบโต
ทางธุรกิจในระยะยาวและสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึงจะเป็ นการเพิมรายได้ ให้ แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ
คาดว่าจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินปันผลทีจะได้ รับจากโครงการฯ ตลอดอายุโครงการฯ
2.8 เงื%อนไขที%อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ : ไม่มี
2.9 แหล่งเงินทุนที%ใช้
มูลค่าเงินลงทุนทีบริษัทฯ จะเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald ผ่าน RAC โดย RAC
ใช้ แหล่งเงินทุนจาก เงินสดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเงินกู้จากสถาบันการเงิน ในการลงทุนในโครงการฯ
2.10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี%ยวกับการตกลงเข้าทํารายการ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ บริษัทฯ เข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Mount Emerald
ผ่านบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํากัด
2.11 ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษทั ฯ ที%แตกต่ างจากความเห็ น
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ : ไม่มี
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3. การเข้าร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน%
ตามที บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ#ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ แจ้ งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ได้ ทราบเกียวกับการเข้ าร่ วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั น (เดิมชื อ
“โครงการโรงไฟฟ้ าผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กราชบุรีโคเจนเนอเรชัน”) ขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 100 เมกะวัตต์
และขนาดกําลังการผลิตไอนํา# ประมาณ 15 ตันต่ อชัวโมง ตั#งอยู่ทีตําบลเบิกไพร อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ในสัด ส่ว นร้ อยละ 35 ผ่ า นบริ ษัท ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุ รี จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่ อยทางตรงมาโดยลําดั บ โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี#
3.1 วัน เดือน ปี ที%เกิดรายการ
วันที 15 กันยายน 2557
นํา# ตาลราชบุรี จํากัด

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด เข้ าทําสัญญาระหว่ างผู้ถือหุ้ นกับบริ ษัท

วันที 30 ตุลาคม 2557 บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ได้ เข้ าซื#อหุ้นของบริษัท ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน
จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 35 (3,500,000 หุ้น) ของจํานวนหุ้นทั#งหมดของบริษัท ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน จํากัด
(ซึงต่ อมาเมือวันที 27 มกราคม 2558 ได้ เปลียนชือเป็ น บริ ษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั น จํากัด) จากบริ ษัท
นํา# ตาลราชบุรี จํากัด เป็ นเงินทั#งสิ#น 8,750,000 บาท
วันที 28 กันยายน 2559 บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน จํากัด เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ล้ านบาท
เป็ น 1,331 ล้ านบาท มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท โดยเรียกชําระค่าหุ้นเพิมทุนร้ อยละ 25 หรือในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท
คิดเป็ นสัดส่วนของบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ทีต้ องชําระ 107.71 ล้ านบาท
3.2 คู่กรณีที%เกี%ยวข้อง และความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับการร่ วมทุน สัญญาระหว่ างผู้ถือหุ้ น การซื#อหุ้น และสัดส่วนการร่ วมทุนในบริษัท เบิกไพร
โคเจนเนอเรชัน จํากัด
1) บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด

ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 35

2) บริษัท นํา# ตาลราชบุรี จํากัด

ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 65

ความสัมพันธ์กบั บริษัทจดทะเบียน

บริษัท นํา# ตาลราชบุรี จํากัด ไม่ได้ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของ
บริษัทฯ และบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด และธุรกรรมนี#
ไม่ ใช่ รายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ. 21/2551
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3.3 ลักษณะโดยทัว% ไปของรายการ
รายการดั งกล่ าวมีข นาดรายการร้ อยละ 0.45 ซึ งคํานวณตามเกณฑ์ก ารได้ มาซึ งสินทรั พย์ ของบริ ษัท
จดทะเบียนตามเกณฑ์มูลค่ ารวมของสิงตอบแทนเมือเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวม ณ วันที 30 มิถุนายน 2559 ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มา
หรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูล และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (บจ/ป 21-01)
3.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที%ซื1อ และธุรกิจที%จะทําต่อไป
3.4.1 หลักทรัพย์ทซืี # อ

หุ้นสามัญของบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 35

3.4.2 ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียนหลังการเพิมทุน 1,331 ล้ านบาท

3.4.3 คณะกรรมการ

1)
2)
3)
4)
5)

นายสุนทร
นางอารยา
นายตรีทพิ
นายพีระวัฒน์
นายบุญชัย

อรุณานนท์ชัย
อรุณานนท์ชัย
อรุณานนท์ชัย
พุ่มทอง
จรัญวรพรรณ

ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้ างและพัฒนา คาดว่าจะสามารถเดินเครืองเชิงพาณิชย์ได้ ภายในปี 2562
3.5 มู ลค่ารวมของสิ%งตอบแทน
มูลค่าเงินลงทุนทีบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซื#อหุ้นเพิมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 35 คิดเป็ นมูลค่าเงิน
ลงทุนรวม 430.85 ล้ านบาท
3.6 เกณฑ์ที%ใช้ในการกําหนดมู ลค่าสิ%งตอบแทน
บริษัทฯ ใช้ มูลค่าเงินลงทุนตามมูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) เป็ นเกณฑ์กาํ หนดมูลค่าสิงตอบแทน
3.7 ผลประโยชน์ที%คาดว่าจะเกิดกับบริษทั ฯ
การเข้ า ร่ วมลงทุ นในครั# ง นี#จะช่ วยเพิ มผลตอบแทนตามสัดส่ วนการลงทุ น สร้ างการเติบโตทางธุรกิจ
ในระยะยาว และสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ
3.8 เงื%อนไขที%อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ : ไม่มี
3.9 แหล่งเงินทุนที%ใช้
บริษัทฯ จะใช้ แหล่งเงินทุนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด และเงินกู้จากสถาบันการเงินในสัดส่วน 1:3
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3.10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี%ยวกับการตกลงเข้าทํารายการ
ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษัฯ และบริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุ รี จํากัด มีมติอ นุ มัติใ ห้ บริ ษัท ผลิ ตไฟฟ้ า
ราชบุรี จํากัด เข้ าร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว
3.11 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษทั ฯ ที%แตกต่ างจากความเห็ นของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ : ไม่มี

สารสนเทศฉบับนี1 จัดทําขึ1 นโดยมีขอ้ มู ลสารสนเทศตามบัญชี (1) ตามรายละเอียดที%นําเสนอข้างต้น และบัญชี (2)
1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื%อง การเปิ ดเผยข้อมู ล
และการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจํ าหน่ายไปซึ%งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (บจ/ป 21-01)
-

คดีหรือข้อเรียกร้องที%มีสาระสําคัญซึ%งอยู่ระหว่างดําเนินการ : ไม่มี

-

ผลประโยชน์หรือรายการที%เกี%ยวข้องกันระหว่ างบริษทั จดทะเบียนกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
ผู ถ้ ื อ หุ้น ทั1ง ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ตั1ง แต่ ร อ้ ยละ 10 ขึ1 นไป ระบุ ล ัก ษณะของรายการหรื อ
ผลประโยชน์: ไม่มี

-

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ที%มีต่อสารสนเทศฉบับนี1
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี#ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ ว
และขอรั บรองว่ า ข้ อมู ลในสารสนเทศฉบับนี#ถูกต้ องครบถ้ วน ไม่ เป็ นเท็จ ไม่ มีข้อมู ลทีอาจทําให้
บุคคลอืนสําคัญผิดในสาระสําคัญ หรือไม่ขาดข้ อมูลทีควรแจ้ งในสาระสําคัญ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทศั น์ ปัทมสิริวัฒน์)
ประธานกรรมการ
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