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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) 

เร่ือง การเข้าซือ้หุ้นสามัญของ 

AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. 

 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2563 มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย เข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยการเข้า
ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. (“บริษัทเป้าหมาย”) ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียน
จัดตัง้ตามกฎหมายสิงคโปร์ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน Binh Thuan Solar Power 
Investment Joint Stock Company (“B-Solar”) บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้ตามกฎหมายเวียดนาม ที่ด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม จ านวน 11,670,833 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 ของหุ้ นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเป้าหมายภายหลงัจากการเข้าท ารายการเสร็จสมบรูณ์ โดยซือ้หุ้นสามญัเดิมจากผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทเป้าหมาย คือ Asia Investment, Development and Construction Sole Co., Ltd.  (“ผู้ขาย”) ในราคาซือ้
ขายรวมทัง้สิน้ 23.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ซึง่มีมลูคา่ในสกลุเงินบาทประมาณ 748.99 ล้านบาท1)  

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ (ตามที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ.2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศเร่ือง
การได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้
ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยค านวณจากงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 ของบริษัทฯ มี
มลูคา่สงูสดุเทา่กบัร้อยละ 28.13 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อพิจารณานบัรวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์
รายการอื่นที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์
ในครัง้นี ้ซึ่งได้แก่ รายการอนมุตัิซือ้ที่ดินรวมเนือ้ที่ทัง้สิน้ 216.7 ตารางวา ซึง่ตัง้อยู่ที่แขวง สามเสนใน เขต พญาไท จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จากผู้ ขายซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการ
ดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการซือ้เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นส านกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มลูค่าของที่ดินรวมถึงค่าก่อสร้างเป็นเงินลงทุนรวมทัง้สิน้ประมาณ 135 ล้านบาท (แบ่งเป็นราคาที่ดินประมาณ 75 ล้าน
บาท และเมื่อรวมถึงค่าก่อสร้างเป็นเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 135 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาราคาซือ้ขายที่ดินด้วยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ที่ด าเนินการโดยบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน ทัง้นี ้มลูคา่ตลาดของที่ดินที่
ประเมินได้จากวิธีดงักล่าวอยู่ที่ประมาณ 81 ล้านบาท) จะท าให้ขนาดของรายการรวมสงูสดุเท่ากับร้อยละ 33.19 ตาม
เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

                                                           
1 อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 31.3082 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงอตัราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี  4 
สิงหาคม 2563 ทัง้นี ้มลูค่าเข้าท ารายการท่ีเกิดขึน้จริงในสกุลเงินบาทจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดลงได้ตามอตัราแลกเปลี่ยน ณ 
วนัเข้าท ารายการหรือวนัท่ีช าระเงินตามท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้น (แตเ่ทียบเท่าไมเ่กินกวา่ 23.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
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การเข้าท ารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมี
มลูคา่ของรายการเทา่กบัร้อยละ 15 หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องกบัรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 
21 วนั นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

อยา่งไรก็ดี การเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น ไมใ่ช่การเข้าท ารายการระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทฯ ดงันัน้ จึงไม่ถือเป็นรายการเก่ียวโยงกนั ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าท ารายการดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สารสนเทศตามบัญชี 1 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับผู้ ขายจะเข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นภายในเดือนสิงหาคม ปี 2563 และ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะช าระเงินให้กบัผู้ขายแล้วเสร็จ เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้
ขายหุ้นเกิดขึน้ครบถ้วนแล้ว ซึง่คาดวา่จะเกิดขึน้ภายในเดือนตลุาคม ปี 2563  

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ขาย : Asia Investment, Development and Construction Sole Co., Ltd. 

ผู้ซือ้ : บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ : ผู้ขายไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัฯ  

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเป้าหมาย จ านวน 11,670,833  หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 83.33 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเป้าหมายภายหลงัจาก
การเข้าท ารายการเสร็จสมบรูณ์ โดยซือ้หุ้นสามญัเดิมจากผู้ขาย ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 23.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ซึง่มี
มลูคา่ในสกลุเงินบาทประมาณ 748.99 ล้านบาท1)  

                                                           
1 อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 31.3082 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงอตัราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี  4 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เข้าท าบันทึกข้อตกลงกับผู้ขาย ฉบับลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2561 ฉบับต่ออายุครัง้ที่ 1 ลงวนัที่ 1 
เมษายน 2562 และฉบบัต่ออายคุรัง้ที่ 2 ลงวนัที่ 16 กนัยายน 2562 (รวมเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง”) โดยภายใต้บนัทึก
ข้อตกลงดงักลา่ว บริษัทฯ ได้วางเงินมดัจ าแกผู่้ขายเป็นเงินสด เพื่อเป็นการตอบแทนการให้สทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการศกึษา
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทเป้าหมาย และสิทธิในการเลือกลงทุนในโครงการ 
อื่นๆ (“เงินมัดจ า”) และเพื่อเป็นหลกัประกันในเงินมดัจ าดงักล่าว บริษัทเป้าหมายได้ส่งมอบหนังสือค า้ประกัน (Bank 
Guarantee) เป็นจ านวนเงินเท่ากับจ านวนเงินมดัจ า โดยเงินมดัจ าดงักล่าวสามารถเรียกคืนได้ (Refundable Deposit) 
หากผลการศึกษาสถานะกิจการไม่เป็นที่น่าพอใจแก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถเรียกคืนเงินมดัจ าได้เต็มจ านวน โดย ณ 
ปัจจบุนั บริษัทฯ มีเงินมดัจ าที่วางไว้กบัผู้ขายจ านวน 340.77 ล้านบาท 

จากการเข้าศึกษาสถานะของกิจการของ B-Solar และบริษัทเป้าหมาย บริษัทฯ พบประเด็นที่ส าคัญที่ควร
พิจารณาดงันี ้ 

1. การถือหุ้นของบริษัทเปา้หมายใน B-Solar  

ตามกฎหมายประเทศเวียดนาม การที่บริษัทเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ลงทนุชาวต่างชาติประสงค์จะถือหุ้นใน B-
Solar ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายประเทศเวียดนาม บริษัทเปา้หมายจะต้องด าเนินการขออนญุาต
ถื อหุ้ น ใน  B-Solar จาก  Department of Planning and Investment แ ห่ งป ระ เท ศ เวี ย ดน าม  แล ะ 
Department of Planning and Investment แห่งประเทศเวียดนาม ได้อนุญาตและออกใบยืนยันการ
เปลีย่นแปลงสดัสว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติใน B-Solar จากนัน้ B-Solar จะต้องท าการเปลีย่นแปลงรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ออกใบหุ้นให้แก่บริษัทเปา้หมาย จึงจะถือวา่ บริษัทเปา้หมายได้เข้ามาเป็น
ผู้ ถือหุ้นใน B-Solar โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายประเทศเวียดนาม ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทเป้าหมาย และ B-
Solar ได้ด าเนินการตามล าดบัเหตกุารณ์ดงันี ้ 

1) บริษัทเป้าหมายได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้ นใน B-Solar กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัญญาลงวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้ขายซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายไม่ได้เปิดเผยราคาในการซือ้หุ้นใน B-
Solar ให้บริษัทฯ ทราบ  

2) บริษัทเป้าหมายได้ด าเนินการขออนุญาตถือหุ้นใน B-Solar และได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นใน B-Solar 
จ านวนร้อยละ 96 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมด จาก Department of Planning and Investment แห่ง
ประเทศเวียดนามแล้วเมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563  

3) Department of Planning and Investment แห่งประเทศเวียดนามได้ออกใบยืนยนัการเปลี่ยนแปลง
สดัส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติใน B-Solar โดยมีบริษัทเป้าหมายถือหุ้นใน B-Solar จ านวนร้อยละ 96 ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมดแล้วเมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2563 และ  

ดงันัน้แล้ว B-Solar ยงัคงต้องด าเนินการเปลี่ยนรายช่ือผู้ ถือหุ้น และสดัสว่นการถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น โดยให้บริษัทเป้าหมายถือหุ้ นใน B-Solar จ านวนร้อยละ 96 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด และออกใบหุ้ น
จ านวนดงักลา่วให้แก่บริษัทเปา้หมาย ซึง่บริษัทฯ คาดวา่เง่ือนไขข้อนีจ้ะแล้วเสร็จภายในเดือนสงิหาคม 2563 

ซึ่งเมื่อด าเนินการส าเร็จแล้วจะถือได้ว่าบริษัทเป้าหมายเป็นผู้ ถือหุ้นของ B-Solar ตามกฎหมายเวียดนาม
อยา่งสมบรูณ์  
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2. B-Solar  ผิดเง่ือนไขบางประการตามที่ก าหนดในสญัญากู้ ยืมเงินกับ Saigon - Hanoi Commercial Joint 
Stock Bank (“SHB”) ฉบบัลงวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (“สัญญากู้ยมืเงนิกับ SHB”)  โดยมีรายละเอียด
การผิดเง่ือนไขในสญัญากู้ยืมเงินกบั SHB ดงันี ้

1) B-Solar ผิด เง่ือนไขโดยไม่ได้จัด ให้มี การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business Interruption 
Insurance) ตัง้แต่วนัลงนามในสญัญากู้ ยืมเงินกับ SHB เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัที่ 30 
กรกฎาคม 2563 และ 

2) B-Solar ผิดเง่ือนไขเนื่องจากไม่ได้ก าหนดให้ SHB เป็นผู้ รับประโยชน์ล าดับแรกของการประกันการ
เสีย่งภยัตอ่ทรัพย์สนิทกุชนิด (Property All Risks Insurance) 

ซึ่งการผิดเง่ือนไขสญัญาดงักล่าว เป็นเหตุให้ SHB มีสิทธิเลิกสญัญาได้โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย และ/
หรือ เรียกให้ B-Solar ช าระเงินกู้ก่อนวนัครบก าหนดช าระเงินได้  

3. ตามสญัญากู้ ยืมเงินกับ SHB ก าหนดให้การโอนหุ้น และการเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้นใน B-Solar ต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก SHB  

4. ตามสญัญากู้ยืมเงินกบั SHB มีการใช้หลกัประกันซึ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นเดิมรายหนึ่ง ซึ่งโอน
ขายหุ้นทัง้หมดใน B-Solar ให้กบับริษัทเป้าหมาย ซึ่งหากผู้ ถือหุ้นเดิมรายดงักลา่วได้เพิกถอนทรัพย์สินของ
ตนออกจากการเป็นหลกัประกนัตามสญัญากู้ยืมเงินกบั SHB ซึง่หาก B-Solar ไมส่ามารถจดัหาหลกัประกนั
อื่นมาแทนที่หลกัประกนัดงักลา่ว B-Solar จะต้องคืนเงินกู้ก่อนวนัครบก าหนดช าระ และ  

5. ไม่พบหลักฐานการช าระเบีย้ประกันการเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สินทุกชนิด (Property All Risks Insurance) 
ส าหรับการประกันภัยในช่วงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งหาก B-Solar ไม่ช าระเบีย้
ประกนัภายในวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 กรมธรรม์ประกันภยัดงักลา่วจะถกูยกเลิก ซึ่งจะสง่ผลให้ B-Solar 
ผิดเง่ือนไขตามสญัญากู้ยืมเงินกบั SHB  

ดงันัน้ ณ วนัที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจาเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นกับ
ผู้ขายโดยในร่างสญัญาซือ้ขายหุ้นจะมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ส าคญัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

1. หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่บริษัทเปา้หมายเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายของ B-Solar โดยถือหุ้นร้อยละ 96 ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมดของ B-Solar ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่ เง่ือนไขนีจ้ะแล้วเสร็จในภายในเดือนสงิหาคม 2563 

2. B-Solar ได้รับหนงัสือสละสิทธิจาก SHB ในการใช้สิทธิเลิกสญัญา และใช้สิทธิเรียกร้องให้ B-Solar ช าระ
เงินกู้ก่อนวนัครบก าหนดช าระเงิน ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่ เง่ือนไขนีจ้ะแล้วเสร็จในภายในเดือนตลุาคม 2563 

3. หลกัฐานการได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง เช่น SHB ส าหรับการโอนหุ้น
ใน B-Solar ให้บริษัทเปา้หมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่ เง่ือนไขนีจ้ะแล้วเสร็จในภายในเดือนตลุาคม 2563 

4. การจดัหาหลกัประกนัส าหรับการกู้ยืมเงินกบั SHB แทนท่ีหลกัประกนัเดิมที่อาจถกูเพิกถอนโดยผู้ ถือหุ้นเดิม
ใน B-Solar ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่ เง่ือนไขนีจ้ะแล้วเสร็จในภายในเดือนตลุาคม 2563 และ 
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5. หลกัฐานการช าระเงินเบีย้ประกนัส าหรับกรมธรรม์ทีเ่ก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่ 
เง่ือนไขนีจ้ะแล้วเสร็จในภายในเดือนตลุาคม 2563 

3.2  ประเภทและขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยค านวณจากงบ
การเงินรวมสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ของบริษัทฯ โดยขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 28.13 ตาม
เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เกณฑ์การค านวณ  วิธีการค านวณ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มี   

    ตวัตนสทุธิ (“เกณฑ์ NTA”) 

= (ผลรวมของสดัสว่นท่ีบริษัทฯ จะซือ้หุ้นของบริษัทเปา้หมาย x มลูคา่
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทเปา้หมาย (ล้านบาท)) x 100 / มลูคา่
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ (ล้านบาท) 

 = (83.33% * 438.051) * 100 / 2,393.85 

 = ร้อยละ 15.25 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ = (ผลรวมของสดัสว่นท่ีบริษัทฯ จะซือ้หุ้นของบริษัทเปา้หมาย x ก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีของบริษัทเปา้หมาย) x 100 / ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของ
บริษัทฯ 

 = ไมส่ามารถน ามาค านวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทนุในระยะบญัชี 12 
เดือนย้อนหลงั นบัจากวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบ 

    แทน 

= (มลูคา่หุ้นสามญัที่ต้องช าระ (ล้านบาท) / มลูคา่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ 
(ล้านบาท)) x 100 

 = (748.99 / 2,662.76) * 100 

 = ร้อยละ 28.13  
   

                                                           
1 อ้างอิงจากงบการเงินท่ียังไม่ได้ตรวจสอบสิน้สุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิ
เท่ากบั 13.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และอ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยน เท่ากบั 31.3082 บาทตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงอตัราขายถวัเฉล่ีย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 ทัง้นี ้งบการเงินของบริษัทเป้าหมายเป็นงบการเงินท่ียงัไม่ได้ตรวจสอบระหว่าง
วนัท่ี 24 มิถนุายน 2562 (วนัท่ีบริษัทเปา้หมายถกูจดัตัง้ขึน้) ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เน่ืองจากในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษัทเป้าหมาย
ถูกจัดประเภทเป็นบริษัทขนาดเล็ก (Small Company) ท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าและน าส่งงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชี ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยหน่วยงานด้านบญัชีและก ากบัดแูลกิจการภายใต้กระทรวงการคลงัของรัฐบาลสิงคโปร์ (Accounting 
and Corporate Regulatory Authority: ACRA) 
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เกณฑ์การค านวณ  วิธีการค านวณ 

4. เกณฑ์มลูคา่หลกัทรัพย์ที่     
    บริษัทออกให้ 

= จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ x 100 / จ านวนหุ้นท่ีออกและ
ช าระแล้วของบริษัทฯ 

 = ไมส่ามารถน ามาค านวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นเพื่อเป็นสิง่
ตอบแทนการได้มาแตอ่ยา่งใด 

เมื่อพิจารณานบัรวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของ
บริษัทฯ มีมติอนุมตัิการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้ซึ่งได้แก่ รายการอนุมตัิซือ้ที่ดินรวมเนือ้ที่ทัง้สิน้ 216.7 
ตารางวา ซึง่ตัง้อยูท่ี่แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากผู้ขายซึง่ไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท
ฯ ซึง่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิรายการดงักลา่วเมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการซือ้เพื่อใช้
ก่อสร้างเป็นส านกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มลูคา่ของที่ดินรวมถึงคา่ก่อสร้างเป็นเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ประมาณ 135 
ล้านบาท (แบ่งเป็นราคาที่ดินประมาณ 75 ล้านบาท และเมื่อรวมถึงคา่ก่อสร้างเป็นเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 135 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ ได้พิจารณาราคาซือ้ขายที่ดินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ที่ด าเนินการโดยบริษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้มูลค่าตลาดของที่ดินที่ประเมินได้จากวิธีดงักล่าวอยู่ที่ประมาณ 81 ล้านบาท) จะท าให้ขนาดของ
รายการรวมสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 33.19 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

การเข้าท ารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมี
มลูคา่ของรายการเทา่กบัร้อยละ 15 หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องกับรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

บริษัทฯ เข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทเป้าหมาย จ านวน 11,670,833 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 83.33 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเปา้หมายภายหลงัจาก
การเข้าท ารายการเสร็จสมบรูณ์  โดยมีลกัษณะโดยทัว่ไปของกิจการ ดงันี ้

4.1 รายละเอียดทางทะเบียน 

 ช่ือกิจการ : AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd.  

 วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 24 มิถนุายน 2562 

 ที่ตัง้ : 6 Shenton Way #38-01 Oue Downtown Singapore 

 จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว : 14,005,000 หุ้น 

 บคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ
เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ แตอ่ยา่งใด  

 จ านวนหุ้นท่ีจะได้มา : 11,670,833 หุ้น 

 สดัสว่นของหุ้นท่ีถือหลงัการได้มา : ร้อยละ 83.33  
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4.2  โครงสร้างการด าเนินธุรกิจก่อนและหลงัเข้าท ารายการ  

ก่อนเข้าท ารายการ 

  

 

หลังเข้าท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asia Investment, Development and 
Construction Sole Co., Ltd. (ผู้ขาย)

AIDC Solar Power Number 1 Pte. 
Ltd. (บริษัทเป้าหมาย)

B-solar

Mr. Tran The Thanh

      %

96.00% 2.00%

Ms. Phung Huong Giang

2.00%

Mr. Pheutsapha Phoummasak

      %

บริษัทฯ
Asia Investment, Development and 
Construction Sole Co., Ltd. (ผู้ขาย)

AIDC Solar Power Number 1 Pte. 
Ltd. (บริษัทเป้าหมาย)

B-solar

16.67% 83.33%

96.00%

Mr. Tran The Thanh Ms. Phung Huong Giang

2.00% 2.00%

      %

Mr. Pheutsapha Phoummasak
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รายละเอียดรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเปา้หมายในปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัหลงัการเข้าท ารายการ ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 
เทียบกบั 
ทุนช าระ
แล้ว  

(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 
เทียบกบั 

ทุนช าระแล้ว  
(ร้อยละ) 

1 Asia Investment, Development and 
Construction Sole Co., Ltd. (ผู้ขาย) 

14,005,000 100.00 2,334,167 16.67 

2 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย - - 11,670,833 83.33 

รวมทัง้หมด 14,005,000 100.00 14,005,000 100.00 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 83.33 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทเป้าหมายภายหลงัจากการเข้าท ารายการเสร็จสมบูรณ์  โดยสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าวเกิดจากการเจรจาต่อรอง
ระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยผู้ขายมีความประสงค์ที่จะยงัคงถือหุ้นในบริษัทเปา้หมายในสดัสว่นร้อยละ 16.67 ภายหลงั
การเข้าท ารายการ เนื่องจากผู้ขายยงัต้องการรับรู้รายได้ และก าไรจากการเข้าลงทนุใน B-Solar 

4.3  รายช่ือกรรมการของบริษัทเปา้หมาย ปัจจบุนั ประกอบด้วย 

1. นาย อดลุย์ ไชยพรหม 

2. Mr. Lam Siew Sing 

3. Mr. Pheutsapha Phoummasak 

4.4  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทเปา้หมายเร่ิมก่อตัง้ในปี 2562 ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และมีวตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบ
ธุรกิจโดยการถือหุ้นใน B-Solar ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม และเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ให้กับ Vietnam Electricity (“EVN”) ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าขนาด 
46.7 เมกะวัตต์ติดตัง้ เป็นระยะเวลา 20 ปี ทัง้นี  ้B-Solar ได้เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้า เข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date) แล้วตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
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รายละเอียดทางทะเบียนของ B-Solar  

 ช่ือกิจการ : Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock 
Company  

 วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 27 กรกฎาคม 2560 

 ที่ตัง้ : Suoi Nhuom Hamlet, Song Luy Commune, Bac Binh 
District, Binh Thuan Province, Vietnam 

 ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว : 200,800 ล้านดงเวียดนาม (ซึ่งมีมูลค่าในสกุลเงินบาท
ประมาณ 271.28 ล้านบาท1)  

 จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว : 20,080,000 หุ้น 

 มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ : 10,000 ดงเวียดนาม  

รายละเอียดรายช่ือผู้ ถือหุ้นของ B-Solar ก่อนและหลงับริษัทเปา้หมายเข้าถือหุ้นใน B-Solar 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น ก่อนบริษัทเป้าหมาย 
เข้าถอืหุ้นใน B-Solar 

หลังบริษัทเป้าหมาย 
เข้าถอืหุ้นใน B-Solar 

จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 

สัดส่วนการถอื
หุ้นเทียบกับ
ทุนช าระแล้ว  
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 

สัดส่วนการถอื
หุ้นเทียบกับ
ทุนช าระแล้ว  
(ร้อยละ) 

1 Asia Development Construction 
Bridge – Road Sole Co., Ltd2 

8,970,000 44.68 - - 

2 Mr. Tran The Thanh 5,555,000 27.66 401,600 2.00 

3 Ms. Phung Huong Giang 5,555,000 27.66 401,600 2.00 

4 AIDC Solar Power Number 1 
Pte. Ltd (บริษัทเปา้หมาย) 

- - 19,276,800 96.00 

รวมทัง้หมด 20,080,000 100.00 20,080,000 100.00 

                                                           
1 อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 0.001351 บาทต่อ 1 ดงเวียดนาม โดยอ้างอิงอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 4 
สิงหาคม 2563  
2 Asia Development Construction Bridge – Road Sole Co., Ltd ถือหุ้นโดย Ms. Viengsavanh Senaphuan คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
100.00 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทดงักลา่ว 
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รายช่ือกรรมการของ B-Solar ปัจจบุนั ประกอบด้วย  

1. Mr. Tran The Thanh  

2.  Mr. Vu Tuan Hiep 

3. Ms. Phung Huong Giang 

4. Mr. Xayyadeth Sisavanh 

5. Asia Development Construction Bridge-Road sole co., LTD  

4.5  ข้อมลูทางการเงิน   

งบการเงนิของบริษัทเป้าหมาย เป็นดังนี ้              หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

งบดุล 

สนิทรัพย์รวม 438.40  

หนีส้นิรวม 0.35  

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 438.05  

งบก าไรขาดทุน 

รายได้รวม -    

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น -    

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (0.42) 

หมายเหตุ: อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของบริษัทเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 24 
มิถุนายน 2562 (วนัที่บริษัทเป้าหมายถูกจัดตัง้ขึน้) ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดงักล่าวไม่นบัรวมงบการเงินของ B-Solar ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมาย และอ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยน 
เท่ากับ 31.3082 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นอตัราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 4 
สงิหาคม 2563 ทัง้นี ้งบการเงินของบริษัทเป้าหมายเป็นงบการเงินที่ยงัไม่ได้ตรวจสอบ เนื่องจากในรอบปีบญัชีที่
ผ่านมา บริษัทเป้าหมายถูกจดัประเภทเป็นบริษัทขนาดเล็ก (Small Company) ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท า
และน าส่งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยหน่วยงานด้านบัญชีและ
ก ากับดูแลกิจการภายใต้กระทรวงการคลังของรัฐบาลสิงคโปร์ (Accounting and Corporate Regulatory 
Authority: ACRA)  
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ทัง้นี ้มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทเปา้หมาย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เทา่กบั 438.05 ล้านบาท 

งบการเงนิของ B-Solar เป็นดงันี ้                           หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ  
งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 

งบดุล 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2.63 1,033.94 

สนิทรัพย์รวม 441.42 1,299.75 

หนีส้นิระยะยาว 1.87 795.33 

หนีส้นิรวม 118.35 876.64 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 323.07 423.10 

งบก าไรขาดทุน 

รายได้จากการขายไฟฟา้ - 146.18 

ต้นทนุขาย - 43.49 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น - 102.69 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 2.04 13.83 

ต้นทนุทางการเงิน 0.00 67.50 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (1.45) 21.54  

หมายเหตุ: อ้างอิงจากงบการเงินของ B-Solar ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดย 
Founders Asia Consulting Auditing Co., Ltd. (FCA) ทัง้นี ้B-Solar ไม่ได้มีการจัดท างบการเงินระหว่างกาล
ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และอ้างอิงอตัราแลกเปลีย่น เทา่กบั 0.001351 บาทตอ่ 1 ดง
เวียดนาม ซึง่เป็นอตัราขายถวัเฉลีย่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 4 สงิหาคม 2563  

ทัง้นี ้มลูคา่ตามบญัชีของ B-Solar ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 423.10 ล้านบาท 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ซือ้ เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเงื่อนไข
การช าระราคา 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเป้าหมาย จ านวน 11,670,833 หุ้น คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 83.33 ของหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเปา้หมายภายหลงัจากการเข้าท ารายการเสร็จสมบรูณ์ 
จากผู้ขายในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 23.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ซึ่งมีมูลค่าในสกุลเงินบาทประมาณ 748.99 
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ล้านบาท1) เพื่อขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความส าคญัในการขยายการ
ลงทนุเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ อีกทัง้เพื่อสร้างความมัน่คงและแข็งแรงของกระแสเงินสด 
และงบการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว 

ทัง้นี ้ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินมัดจ าที่วางไว้กับผู้ ขายจ านวน 340.77 ล้านบาท ภายใต้บันทึกข้อตกลง โดย 
บริษัทฯ จะน าเงินมัดจ าส่วนหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงิน 2.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ซึ่งมีมูลค่าในสกุลเงินบาทประมาณ 
73.77 ล้านบาท1) มาใช้ในการช าระราคาสว่นหนึ่งของราคาซือ้ขาย และบริษัทฯ จะช าระราคาซือ้ขายในสว่นที่เหลือซึง่คิด
เป็นจ านวนเงินประมาณ 675.21 ล้านบาท1 ในวนัที่การซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่
ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นเกิดขึน้ครบถ้วนแล้ว โดยคาดวา่จะเกิดขึน้ภายในเดือนตลุาคม 2563 

มลูค่าการซือ้หุ้นสามญัในบริษัทเป้าหมาย จ านวน 11,670,833 หุ้น คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 23.92 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ซึ่งมีมลูค่าในสกุลเงินบาทประมาณ 748.99 ล้านบาท1) นัน้ เป็นมูลค่าที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ 
และผู้ขาย ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทที่ถูกจัดตัง้ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์  ผู้ ขายจึงได้รับ สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการ-ขายหุ้น B-Solar ผา่นบริษัทเปา้หมาย โดยสทิธิประโยชน์ดงักลา่วที่ผู้ขายได้รับ ได้ถกูสะท้อนอยู่
ในราคาซือ้ขายเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ การที่บริษัทฯ เข้าลงทนุใน B-Solar ผ่านการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเป้าหมายซึ่งเป็น
บริษัทที่ถกูจดัตัง้ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์จึงมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้
พิจารณาราคาซือ้ขายด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด  (Discounted Cash Flow Approach) โดยอ้างอิง
สมมติฐานจากการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ที่ด าเนินการโดย บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากัด ซึ่ง
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้มลูคา่ยตุิธรรมตามทีป่ระเมินได้จากวิธีดงักลา่วอยูร่ะหว่าง 25.48 – 32.50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ซึ่งมีมลูค่าในสกุลเงินบาทประมาณ 797.62 – 1,017.39 ล้านบาท1) โดยมลูค่ายุติธรรมดงักลา่วเป็นมูล
ค่าที่ได้คิดตามสดัส่วนการถือหุ้นสทุธิ (Effective Shareholding) ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ใน B-Solar ที่ร้อยละ 
80.00 ทัง้นี ้สมมติฐานท่ีส าคญัสามารถสรุปได้ ดงันี ้

สมมติฐาน รายละเอียด 

อายขุองสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 20 ปี 

รายได้รวมตอ่ปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 6.85 – 7.60 

คา่ใช้จ่ายรวมตอ่ปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 2.94 – 5.37  

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่ปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 1.57 – 4.07 

อตัราคิดลด ต้นทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของเงินทนุ (WACC)  
ที่ร้อยละ 6.00 – 8.00 

                                                           
1 อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 31.3082 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงอตัราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี  4 
สิงหาคม 2563 



          บริษทั  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

    United Power of Asia Public Company Limited         

เลขที ่ 1  อาคารคิวเฮ้าส์  ลมุพินี  ชั้นที่ 11  ห้องเลขที่  1103  ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 
No. 1  Q-House  Lumpini  Building,  Floor 11,  Room No. 1103,  South  Sathon  Rd.,  Thung Maha Mek,  Sathon,  Bangkok  10120               

Te l :  0 2 - 677 - 7151 - 2       Fa x :  02 - 677 - 7155  

13 

 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการท ารายการ 

การเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมายซึ่งถือหุ้ นใน B-Solar สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ส าคัญของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกบัแผนการลงทนุของบริษัทฯ โดยการลงทนุดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

6.1  การเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมายซึ่งถือหุ้นใน B-Solar ในครัง้นี ้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความส าคญัในการขยายการลงทนุเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ใน
ระยะยาว 

6.2 การเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมายช่วยเพิ่มก าลงัการผลิตของบริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการสร้าง
รายได้ให้กบับริษัทฯ อีกทัง้ยงัช่วยสร้างความมัน่คงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินของ
บริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ B-Solar ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั 
EVN เป็นระยะเวลา 20 ปี  

6.3 การเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมายซึ่งถือหุ้นใน B-Solar ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ
เวียดนาม ถือเป็นการลงทนุครัง้แรกในธุรกิจในประเทศเวียดนามของบริษัทฯ การลงทนุดงักลา่วจึง ถือ
เป็นก้าวส าคญัในการช่วยเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม รวมถึง
กลุ่มประเทศ CLMV ต่อไปในอนาคต เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่
มุง่เน้นการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องและกว้างขวางยิ่งขึน้ 

6.4 การเข้าลงทนุในครัง้นี ้ถือวา่เป็นการลงทนุที่มีความเสีย่งต ่าเมื่อเทียบกบัการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ทั่วไปที่ยังไม่ได้เร่ิมก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ B-Solar เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และได้ด าเนินการ
จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) แล้วตัง้แต่วนัที่ 16 พฤษภาคม 
2562 จึงท าให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และก าไรของ B-Solar ได้ทนัทีภายหลงัการลงทนุ 

6.5 การเข้าลงทนุในบริษัทเปา้หมายช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุตอ่บทบาทของ
บริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจผลติและ
จ าหนา่ยไฟฟา้ของบริษัทฯ ได้อยา่งตอ่เนื่อง และกว้างขวางมากยิ่งขึน้ 

การพิจารณาความเสี่ยงของการเข้าลงทุนใน AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd.  

 บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเสีย่งของการเข้าลงทนุในบริษัทเป้าหมายจากปัจจยัหลายประการ ดงัมีรายละเอียด
ดงันี ้

ก.  ความเสีย่งในอตัราผลตอบแทนที่อาจไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

 เนื่องจากปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้จากโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ขึน้อยูก่บัปริมาณแสงแดดซึง่
ใช้ผลติไฟฟา้ ซึง่หากมีปริมาณไมเ่พียงพอและต่อเนื่องก็อาจสง่ผลให้ B-Solar ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้
เต็มก าลงัการผลิต สง่ผลให้บริษัทฯ ไมไ่ด้รับรายได้ และอตัราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อยา่งไรก็
ดี บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณแสงแดดที่ใช้ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
ที่ได้มีการส ารวจปริมาณแสงแดดในบริเวณที่เป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าว่ามีปริมาณเพียงพอต่อความ
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ต้องการของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ อีกทัง้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ของ B-Solar สามารถผลติได้จริงตัง้แต่เดือนพฤษภาคม ปี 2562 ซึ่งเป็นเดือนที่โรงไฟฟา้ดงักลา่วได้เร่ิม
ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) จนถึงเดือนมิถนุายน 
ปี 2563 นัน้ พบวา่โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ของ B-Solar สามารถผลติไฟฟา้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ 

ข. ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

 เนื่องจาก B-Solar ได้รับรายได้จากการขายไฟฟา้ให้แก่ EVN เป็นสกลุเงินดงเวียดนาม สง่ผลให้การรับรู้
รายได้ของบริษัทฯ จากการเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมายได้รับความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นระหวา่งเงินบาท และดงเวียดนาม  

ค.  ความเสีย่งในกรณีที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นเกิดขึน้ไมค่รบถ้วน 

 การเข้าลงทนุในบริษัทเป้าหมายในครัง้นี ้มีการก าหนดเง่ือนไขบงัคบัก่อนในสญัญาซือ้ขายหุ้นระหว่าง
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย และผู้ขาย ซึง่การเข้าท ารายการจะส าเร็จก็ตอ่เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่
ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นเกิดขึน้ครบถ้วนแล้ว ดงันัน้ในกรณีที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักล่าวไม่ส าเร็จ
ครบถ้วนหรือไมไ่ด้รับการผอ่นผนั จะสง่ผลให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยไมส่ามารถเข้าลงทนุในบริษัท
เปา้หมายได้ และไมไ่ด้รับผลตอบแทนที่คาดหวงัจากการลงทนุในบริษัทเป้าหมาย อีกทัง้แหลง่เงินทนุที่
บริษัทฯ จดัเตรียมไว้ส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะไมถ่กูใช้ประโยชน์ อยา่งไรก็ดี เนื่องจากบริษัท
ฯ และผู้ขายมีความมุ่งมัน่ที่จะให้ธุรกรรมในครัง้นีส้ าเร็จลลุ่วงลงได้ภายในเวลาที่ก าหนด จึงช่วยเพิ่ม
ความมั่นใจให้กับบริษัทฯ ว่าเง่ือนไขบังคับก่อนทัง้หมดจะสามารถส าเร็จครบถ้วนได้ภายในเวลาที่
ก าหนด และท าให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสามารถเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมาย และได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวงัได้ในท่ีสดุ 

7. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการซือ้สินทรัพย์ และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย์ 

ในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครัง้นี ้บริษัทฯ จะใช้แหลง่เงินทุนจาก 2 แหล่งดงัต่อไปนี ้1) เงินมดัจ า
บางสว่นที่บริษัทฯ ได้วางไว้กบัผู้ขายภายใต้บนัทึกข้อตกลง ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงิน 2.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ซึง่มีมลูค่าใน
สกุลเงินบาทประมาณ 73.77 ล้านบาท1) และ 2) กระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือเงินที่ได้รับจาก
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 4,000,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 0.15 บาท รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

8. เงื่อนไขในการท ารายการ 

เนื่องจากรายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามที่ก าหนดในประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่าย
ไป บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศการเข้าท ารายการดังกลา่วของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
จดัสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นได้รับทราบภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

                                                           
1 อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 31.3082 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงอตัราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี  4 
สิงหาคม 2563 
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9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5 /2563 ของบริษัทฯ ที่จดัขึน้ในวนัท่ี 11 สงิหาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิการ
เข้าท ารายการดงักล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าท ารายการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ คาดวา่การเข้าท ารายการจะช่วยสร้างรายได้และผลตอบแทนท่ีเป็นท่ีนา่พอใจให้กบับริษัทฯ และยงัช่วยเพิ่มความ
มัน่คงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินให้กับบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนีก้ารเข้าท ารายการดังกล่าวยัง
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความส าคญัในการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ
เติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวอีกด้วย 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9 เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ข้างต้น  

 

(2) สารสนเทศตามบัญชี 2 

1.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูที่ระบไุว้ในสารสนเทศนี ้ในการนี ้กรรมการผู้มีอ านาจกระท า

การแทนบริษัทฯ ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนีแ้ล้วอย่างระมดัระวงั และขอรับรองว่าไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และ

ไม่ได้มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซึ่งจ าเป็นต้องมีหรือต้องระบุไว้ในสารสนเทศนี ้ตลอดจนไม่มีข้อความที่

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแตอ่ยา่งใด 

2. รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระในการท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

 -ไมม่ี- 

3.  ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า อุตสาหกรรม และ

สอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณ

การผลการด าเนินงานได้จัดท าขึน้โดยความระมัดระวัง 

 -ไมม่ี- 

4. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ ไมม่ีคดีความที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
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5. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถอืหุ้นที่

ถอืหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ10 ขึน้ไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับริษัทและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตก

ลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทและบุคคลที่เก่ียวข้องกันซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 

มิถนุายน 2563 สามารถสรุปได้ดงันี ้

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั      ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากดั บริษัทยอ่ย 

  บริษัท อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด์ ยทูิลติี ้จ ากดั    บริษัทยอ่ย 

บริษัท พาราโบลกิ โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั บริษัทย่อย (ถือโดยบริษัท อันดา

มนั เพาเวอร์ แอนด์ ยทูิลติี ้จ ากดั) 

  บริษัท เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั     บริษัทยอ่ย 

บริษัท พาราโบลกิ ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค จ ากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีถ้กูต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไมท่ าให้บคุคลอื่น

ส าคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูที่ควรแจ้งในสาระส าคญั 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายกวิน เฉลมิโรจน์) 

                                           ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

  
 

 


