หน้า 1/10

ที่ ผดม/กท-BS-049/2560
31 สิ งหาคม 2560
เรื่ อง สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าซื้ อหุ น้ ใน Symbior Elements Pte.Ltd.
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของ บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ตามที่มติคณะกรรมการบริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุ มครั้งที่
04-2560 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ยื่นข้อเสนอ (Final Offer) เพื่อเข้าร่ วม
ประมูลโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ หาก
ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการคัดเลื อก คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิให้บริ ษทั เจรจาเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้น
สามัญของ Symbior Elements Pte. Ltd. (“Symbior”) (ประเทศสิ งคโปร์ ) ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 100
ของจานวนหุ ้นที่ชาระแล้ว (ซึ่ ง Symbior ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 ในบริ ษทั เอ ที ซี เอ็นไวโร จากัด
และ ร้อยละ 100 ใน บริ ษทั พี.พี.โซล่า (หนองโน) จากัด) จาก ATS Elements Pte Ltd (ประเทศสิ งคโปร์ )
และ Symbior Elements Holdings Limited (ประเทศสิ งคโปร์ ) (“ผู้ขาย”) โดยมีเงื่อนไขในการเข้า
ตรวจสอบกิ จการ และศึกษาความเป็ นไปได้ รวมทั้งประเมินมูลค่าหุ ้น โดยผลการตรวจสอบกิ จการไม่มี
เหตุหรื อผลกระทบในทางลบใด ๆ ที่เป็ นสาระสาคัญที่จะกระทบต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั รับทราบว่าข้อเสนอของบริ ษทั ได้รับการคัดเลือกจากผูข้ าย โดย
ผูข้ ายได้กาหนดเงื่ อนระยะเวลาในการเจรจาข้อกาหนดและเงื่ อนไขต่างๆของสัญญาซื้ อขายหุ ้น ให้เสร็ จ
สิ้ นภายในวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 (Exclusivity Period) โดยในระหว่าง Exclusivity Period บริ ษทั จะต้อง
เจรจาและบรรลุขอ้ ตกลงของสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับผูข้ าย ซึ่ งยังไม่ชดั เจนแน่ นอน และไม่สามารถเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลภายนอกได้ตามข้อสัญญารักษาความลับ
บริ ษทั ขอเรี ยนให้ทราบว่า บริ ษทั ได้บรรลุขอ้ ตกลงของสัญญาซื้ อขายหุ ้นในสาระสาคัญแล้ว จึง
ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ น้ ของ Symbior ฉบับลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 (“สั ญญาซื้อขายหุ้น”) กับ
ผูข้ าย ทั้งนี้ การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญตามสัญญาซื้ อขายหุ ้นดังกล่าวจากผูข้ าย จานวน 7,896,800 หุ ้น คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ Symbior (“ธุรกรรมซื้อขายหุ้น”)
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จะกระทาโดย Ton Sangkasi Pte. Ltd. (“TS”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศ
สิ งคโปร์ โดยบริ ษทั ถือหุ น้ ทั้งหมด
บริ ษทั คาดว่าการเข้าทารายการจะเสร็ จสมบูรณ์ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันที่เข้าลงนามใน
สัญญาซื้ อขายหุ น้
การเข้าทาธุ รกรรมซื้ อขายหุ ้นดังกล่าวเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นรายการได้มา
หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติ ม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) ทั้งนี้ มูลค่าสู งสุ ดจากการคานวณขนาดของ
รายการ ซึ่ งได้พิ จ ารณารวมขนาดของรายการได้ม าซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ใ นช่ ว งระหว่า ง 6 เดื อ นที่ ผ่ า นมา
มี ข นาดของรายการคิ ดเป็ นไม่ เกิ นร้ อยละ 20.50 ตามเกณฑ์เปรี ยบเที ยบมู ลค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทน
ธุ รกรรมซื้ อขายหุ น้ ดังกล่าว เป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปเนื่ องจากมี
ขนาดของรายการที่คานวณได้สูงสุ ดเกิ นกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 50 ดังนั้น บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ ง
จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศการทาธุ รกรรมซื้ อขายหุ ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตาม
เอกสารที่ แนบมาด้วยนี้ และจัดส่ งหนังสื อแจ้งสารสนเทศซึ่ งมี รายละเอี ยดตามที่ กาหนดโดยประกาศ
รายการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไป ให้ก ับ ผูถ้ ื อหุ ้ น ภายใน 21 วัน นับ แต่ ว นั ที่ เปิ ดเผยสารสนเทศต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สุ รินทร์ ตันติเจริ ญเกียรติ)
เลขานุการบริ ษทั
ส่ วนเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
โทร. 02 695 9499 ต่อ 9335
โทรสาร 02 695 9495
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สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
Ton Sangkasi Pte. Ltd. (“TS”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
จดทะเบียนจัดตังในประเทศสิ
้
งคโปร์ ได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นของ Symbior Elements Pte.Ltd.
(“สัญญาซือ้ ขายหุ้น”) กับ ATS Elements Pte Ltd (“ATCE”) และ Symbior Elements Holdings Limited
(“SEL”) (“ผู้ขาย”) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญตามสัญญาซื ้อขายหุ้นดังกล่าวจาก
ผู้ขายเป็ นจานวน 7,896,800 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ของ Symbior Elements Pte.Ltd.(“Symbior”) (“ธุรกรรมซือ้ ขายหุ้น”)

2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัท
ผู้ขาย

: ATS Elements Pte.Ltd และ Symbior Elements Holdings
Limited
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท:
ผู้ขายไม่มี ความสัม พันธ์ ใ ดๆ กับบริ ษัท ในลัก ษณะที่เข้ าข่า ยเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

ผู้ซอื ้

3.

: Ton Sangkasi Pte. Ltd. (“TS”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้น
ทังหมด
้
จะเป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นสามัญตามสัญญาซื ้อขายหุ้น

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
TS ตกลงที่จะเข้ าซื ้อหุ้นของ Symbior จากผู้ขายโดยการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้นกับผู้ขาย การเข้ าซื ้อหุ้น
ตามสัญญาซื ้อขายหุ้นดังกล่าวจะกระทาโดย TS ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ที่บริ ษัทถือหุ้นทังหมด
้
ทังนี
้ ้
ภายหลังจากการเข้ าทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ แล้ ว TS จะกลายเป็ นผู้ถือหุ้นทางตรงใน
Symbior โดยถือหุ้นจานวน 7,896,800 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว
ทังหมดของ
้
Symbiorและบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นทางอ้ อมใน Symbiorโดยการถือหุ้นผ่านทาง TS
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4.

ขนาดของรายการ
มูลค่าสูงสุดของขนาดรายการได้ คานวณโดยอ้ างอิงข้ อมูลจากงบการเงิ นรวมล่าสุดที่ได้ รับการสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบของ Symbior ณ
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และตามหลักเกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”) โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ ดังต่อไปนี ้

4.1

เปรี ยบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ (Net Tangible Asset)
ขนาดของรายการ

4.2

=

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ Symbior สัดส่วนที่ได้ มา
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท

=

558.41 ล้ านบาท * 100%
4,486.77ล้ านบาท

=

ร้ อยละ 12.45

เปรี ยบเทียบกาไรสุทธิ (Net Profit)
ขนาดของรายการ

=

กาไรสุทธิของ Symbior X สัดส่วนที่ได้ มา
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ

=

3.32 ล้ านบาท x 100%
477.77 ล้ านบาท

=

ร้ อยละ 0.70
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4.3

เปรี ยบเทียบมูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน (Total Value of Consolidation)
ขนาดของรายการ

=

จานวนมูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนที่จ่าย
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ

=

1,263.06 ล้ านบาท
6,161.51ล้ านบาท

=

ร้ อยละ 20.50

การคานวณขนาดรายการใช้อตั ราแลกเปลีย่ นที ่ 33.24 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
4.4

เปรี ยบเทียบมูลค่าหุ้นทุน (Equity Share Value)
ขนาดของรายการ

=
=

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่ออกเพื่อชาระสินทรัพย์
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของบริ ษัทฯ
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น

เนื่องจากขนาดของธุรกรรมซื ้อขายหุ้นที่คานวณตามเกณฑ์การเปรี ยบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้
ผลลัพธ์ เป็ นมูลค่าสูงสุดของขนาดรายการ บริ ษัทจะใช้ ผลการคานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ดงั กล่าว
เป็ นเกณฑ์ในการวัดขนาดของธุรกรรมซื ้อขายหุ้น โดยพิจารณารวมถึงขนาดของรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา
มูลค่าสูงสุดจากการคานวณขนาดของรายการ ซึ่งได้ พิจารณารวมขนาดของรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง
ระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา มีขนาดของรายการคิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 20.50 ตามเกณฑ์เปรี ยบเทียบมูลค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทน ธุรกรรมซื ้อขายหุ้นดังกล่าวจึงจัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปเนื่องจากมีขนาดของรายการคานวณได้ สงู สุดเกินกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัท
จึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศการทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามเอกสารที่แนบมาด้ วยนี ้ และจัดส่งหนังสือแจ้ งสารสนเทศซึง่ มีรายละเอียดตามที่กาหนดโดยประเทศ
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ให้ กบั ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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5.

รายละเอียดสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา

สินทรัพย์ ท่ จี ะได้ มา

5.1

หุ้นสามัญของ Symbior จานวน 7,896,800 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่
ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
Symbior

ข้ อมูลทัว่ ไป
5.1.1

ข้ อมูลทัว่ ไปของ Symbior

ชื่อบริษัท

Symbior Elements Pte.Ltd.

วันจดทะเบียน

29 มกราคม 2556

ประเทศที่จดทะเบียน

ประเทศสิงคโปร์

ประเภทธุรกิจ

ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ที่ตงั ้ บริษัท

30 Raffles Place #10-04 Chevron House Singapore 048622

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล

201302884H

รายชื่อคณะกรรมการ

1. Hugo Jacques Conrad Desrosiers,
2. Joseph James Hoess,
3. Yin Ying Foo,
4. Edward Thomas Douglas,
5. Lee Wei Hsiung
จานวน 7,896,800 ดอลลาร์ สหรั ฐฯ ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 7,896,800
หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว

5.1.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น (ก่อนทารายการ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึง่ เป็ นทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด สรุ ปได้ ดงั นี ้
(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ)
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ก่ อนทารายการ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. ATS Elements Pte. Ltd.

4,738,080

60

2. Symbior Elements Holding Limited

3,158,720

40

รวม

7,896,800

100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังจากการเข้ าทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว สรุ ปได้ ดงั นี ้ (มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ หุ้นละ1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

หลังทารายการ
จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. บริ ษัท ต้ นสังกะสี จากัด

7,896,800

100

รวม

7,896,800

100

5.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

Symbior Elements Pte.Ltd.(“Symbior”) เป็ นผู้ดาเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
กาลังการผลิตรวมทังสิ
้ ้น 30 เมกกะวัตต์ ให้ กบั การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ่านบริ ษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนจัดตังใน
้
ประเทศไทย และได้ รับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าจานวน 6 สัญญา กับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี ้

ชื่อโครงการ
ATCE โรงที่ 1
ATCE โรงที่ 2

ตาแหน่ งที่ตงั ้ ของโครงการ
ตาบลหัวหว้ า อาเภอศรี มหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี
ตาบลหัวหว้ า อาเภอศรี มหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

8

จาหน่ าย
กระแสไฟฟ้า
เข้ าสู่ระบบ
ธันวาคม2558

8

ธันวาคม2558

กาลังการผลิต
(เมกกะวัตต์ )
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ATCE โรงที่ 3
ATCE โรงที่ 4
ATCE โรงที่ 5
PPS
5.3

ตาบลโคกปี ป อาเภอศรี มโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี
ตาบลนาโคก อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
ตาบลนาโคก อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
ตาบลหนองโน อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3

เมษายน 2559

6

ธันวาคม 2558

4

ธันวาคม 2558

1

มิถนุ ายน 2556

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ Symbior
หน่วย: ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐฯ
รายการ

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินจ่ายล่วงหน้ า

งบตรวจสอบ
สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

งบตรวจสอบ
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
1.4
0.05

งบยังไม่ ตรวจสอบ
สิน้ สุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
0.04

0.002

0.002

0.001

เงินกู้ยืมให้ แก่ ATCE

4.9

-

-

เงินกู้ยืมให้ แก่ PPS

0.6

0.6

0.6

เงินลงทุนใน ATCE

12.4

21.0

21

เงินลงทุนใน PPS

1.4

1.5

1.5

20.7

23.2

23.1

เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น (ATS)

7.3

3.8

3.8

เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น (SEH)

4.9

2.5

2.5

เงินกู้ยืมจาก ATS

0.2

-

-

เงินกู้ยืมจาก SEH

0.1

-

-

หนี ้สินที่มีตอ่ SSS

0.002

-

0.001

หนี ้สินที่มีตอ่ PPS

0

-

-

0.01

0.01

0.01

รวมสินทรัพย์

เจ้ าหนี ้การค้ าและค่าใช้ จา่ ย
ค้ างจ่ายอื่นๆ
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รายการ
รวมหนีส้ ิน

งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
สิน้ สุด ณ วันที่ 31
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธันวาคม 2558
2559
12.5
6.3

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ (Net
Assets Value)

6.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

6.1

มูลค่าสิง่ ตอบแทน

8.2

งบยังไม่ ตรวจสอบ
สิน้ สุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560

16.8

ราคาซือ้ ขายหุ้นสาหรั บการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญจานวน 7,896,800 หุ้นของ Symbior จากผู้ขาย มีมูลค่า
1,263.06 ล้ านบาท
มูลค่าสิง่ ตอบแทนกาหนดขึ ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ขายและบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ มีการ
ประเมินมูลค่ากิจการด้ วยวิธีตา่ งๆ ตามหลักสากลซึง่ บริ ษัท เห็นว่าวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted
Cash Flow) เป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่ากิจการสาหรับธุรกรรมซื ้อขายหุ้นในครัง้ นี ้
6.2

วิธีการชาระเงิน
บริ ษัทจะทาการชาระมูลค่าสิง่ ตอบแทนให้ แก่ผ้ ขู ายเมื่อการเข้ าซื ้อหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ เป็ นเงินสด

7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิง่ ตอบแทนกาหนดขึ ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ขายและบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ มีการประเมินมูลค่า
กิจการด้ วยวิธีตา่ งๆ ตามหลักสากลซึง่ บริ ษัท เห็นว่าวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
เป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่ากิจการสาหรับธุรกรรมซื ้อขายหุ้นในครัง้ นี ้
8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
บริ ษัทคาดว่าการซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้จะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้แก่บริ ษัท
(1)

ส่งเสริ มนโยบายของบริ ษัทในการมุง่ เน้ นธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน

(2)

กระจายความเสีย่ งของรายได้ ของบริ ษัท

6.3
16.8
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(3)
9.

ทาให้ บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตทังทรั
้ พย์สนิ ผลกาไรและกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งจะ
เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทในระยะยาว

แหล่ งเงินทุนที่ใช้

การชาระเงินของ Ton Sangkasi Pte. Ltd. เพื่อตอบแทนการได้ มาซึง่ หุ้นเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 1,263.06 ล้ านบาท
มีแหล่งที่มาเงินทุนจากการสนับสนุนเงินกู้จากบริ ษัท ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่
10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ

ตามที่มติคณะกรรมการบริ ษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ในการประชุมครัง้ ที่ 04-2560
ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทยื่นข้ อเสนอ (Final Offer) เพื่อเข้ าร่ วมประมูลโครงการ
รวมถึงอนุมตั ิธุรกรรมซื ้อขายหุ้น และให้ บริ ษัทย่อยเข้ าซื ้อหุ้นสามัญจานวน 7,896,800 หุ้น ของ Symbior ตลอดจนการ
เข้ า ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นกับผู้ขาย โดยเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้ านของผลตอบแทนการ
ลงทุนและจะก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท ตามเหตุผลในข้ อ 8
11.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษัท ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท

ไม่ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบหรื อ กรรมการบริ ษั ท ท่ า นใด ที่ มี ค วามเห็ น แตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัท ข้ างต้ น
บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สุรินทร์ ตันติเจริ ญเกียรติ)
เลขานุการบริ ษัท

