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เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 9 : พิ จารณาการเข้าท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกันในการ
ขายหุ้นสามัญบริ ษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด ให้บริ ษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด (XPCL) ซึ่งเป็ น
บริษัท จ ากัด ตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว ที่ไ ด้ร ับ สัม ปทานจากรัฐบาลแห่ ง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดาเนินการผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าจากโครงการไฟฟ้ า
พลังน้าไซยะบุรี เป็ นระยะเวลา 31 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ เพื่อขายกระแสไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้ให้แก่การไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2560 XPCL มีทุนจดทะเบียน 26,861 ล้านบาท
เรียกชาระแล้ว 22,064.83 ล้านบาท โดยบริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน และชาระค่าหุน้ ตามที่
การเรียกชาระในสัดส่วนการถือหุน้ แล้ว จานวน 1,654.86 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (CKP) ซึง่
เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษทั อื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน แจ้งความประสงค์ขอซือ้ หุ้น
XPCL ทีบ่ ริษทั ถืออยู่ทงั ้ หมดจานวน 201,457,499 หุน้
ฝ่ ายจัดการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณานาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อนาเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิขายหุน้ สามัญ XPCL ทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยู่ทงั ้ หมดจานวน 201,457,499 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน ของ XPCL ให้แก่ CKP ซึง่ บริษทั ฯ และ CKP มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุม
รายเดียวกันและเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท เพื่อนาเงินทุนทีไ่ ด้
จากการขายหุน้ ดังกล่าวไปใช้เป็ นเงินทุนส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆทีภ่ าครัฐกาลังเปิ ด ให้เอกชนเข้าร่วมประมูลทัง้ ระบบราง
และทางพิเศษซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั รวมถึงเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
การขายหุน้ ดังกล่าวให้แก่ CKP จึงถือเป็ นการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่อ งหลัก เกณฑ์ในการเข้า ทารายการที่เ กี่ย วโยงกัน ลงวัน ที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียน
ในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
โดยรายการดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 6.66 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ ตามงบการเงินรวมของบริษทั สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ รายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการทีม่ ขี นาดของรายการมากกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
ทีม่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงมีหน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระและจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุ้นของบริษทั เพื่อ
อนุมตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าว โดยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ นุมตั กิ ารเข้าทารายการของบริษทั นี้ จะต้องได้รบั คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ โดยมีทป่ี รึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกีย่ วกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษทั ความเป็ นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายละเอียดสารสนเทศและความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระปรากฎตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 11
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการผู้มสี ่วนได้เสีย และ/หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันคือนายปลิว ตรีวศิ วเวทย์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารขายหุน้ สามัญบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด (XPCL) ทีบ่ ริษทั ถืออยู่ทงั ้ หมดจานวน 201,457,499 หุน้
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) โดยมีมูลค่า
รายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นในการเข้าท ารายการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศการ ทารายการที่
เกี่ยวโยงกันในการขายหุ้นสามัญ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด ให้แก่ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ในหน้า
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