
 
 

แกไ้ขเพิม่เตมิ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

ของ 
บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครัง้ที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 13 
พฤศจกิายน 2558 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยของบรษิทัลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิพลงังานทางเลอืกโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั (ก) เขา้ซือ้หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดในบรษิทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั (“อรญัเพาเวอร”์) ผู้
ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน ้าเสยี ซึ่งมกี าลงัการผลติ 4 เมกะวตัต์ (MW) โดยมทีี่ตัง้โครงการอยู่ที่ ต าบลวงัลกึ อ าเภอ
สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุร ีและไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (COD) เมื่อเดอืนมนีาคม 2557 ในราคาเบือ้งต้นประมาณ 228.3 ลา้น
บาท จากกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั อนึ่ง การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้นมผีลท าใหอ้รญัเพาเวอร์มี
สถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั และ (ข) ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของอรญัเพาเวอรอ์กีเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 176.7 ลา้น
บาท เพื่อใหอ้รญัเพาเวอรใ์ชค้นืเงนิกูย้มืและซื้อทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผูข้ายหุน้อรญัเพาเวอร์เป็นจ านวนเงนิประมาณ 
129.7 ลา้นบาท และสว่นทีเ่หลอือกีเป็นจ านวนเงนิประมาณ 47 ลา้นบาท เพื่อใชป้รบัปรุงสนิทรพัย ์และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนต่อไปใน
อนาคต ทัง้นี้ มลูค่าเงนิลงทุนในขอ้ (ก) และ (ข) ขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้แต่อย่างไรกต็าม มลูค่าเงนิลงทุนรวมทัง้โครงการจะไม่
เกนิ 405 ลา้นบาท 

2. พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั (ก) เขา้ซือ้หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดในบรษิทั เศรษฐสีุพรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร ์จ ากดั 
(“เศรษฐีสุพรรณ”) ผู้ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ซึ่งมกี าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต์ (MW) โดยมทีี่ตัง้โครงการอยู่ที ่
ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจงัหวดัสุพรรณบุร ีและได้เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (COD) ในเดอืนตุลาคม 2558 ในราคา
เบือ้งตน้ประมาณ 43.4 ลา้นบาท จากกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั อน่ึง การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้น
มผีลท าใหเ้ศรษฐสีพุรรณมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั และ (ข) ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของเศรษฐสีพุรรณอกีเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้สิ้นประมาณ 153.6 ล้านบาท เพื่อให้เศรษฐีสุพรรณใช้คืนเงนิกู้ยมืและซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ขายหุ้นเศรษฐี
สพุรรณเป็นจ านวนเงนิประมาณ 108.6 ลา้นบาท บาท และสว่นทีเ่หลอือกีเป็นจ านวนเงนิประมาณ 45 ลา้นบาท เพื่อใชป้รบัปรุงสนิทรพัย ์
และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนต่อไปในอนาคต ทัง้นี้ มูลค่าเงนิลงทุนในขอ้ (ก) และ (ข) ขา้งต้นอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้แต่อย่างไรกต็าม 
มลูค่าเงนิลงทุนรวมทัง้โครงการจะไม่เกนิ 197 ลา้นบาท 

3. พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิัท ไบโอโกกรนี จ ากดั (“ไบโอโกกรีน”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทีบ่รษิทัเป็นผู้ถอืหุน้ในสดัส่วนประมาณ
รอ้ยละ 99.7 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลดงัต่อไปนี้ 

3.1 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต์ (kW) ในจงัหวดันครศรธีรรมราช ซึ่งปัจจุบนัไบโอโกกรนี
ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคแลว้ (ทัง้นี้ ไบโอโกกรนีอยู่ระหว่างด าเนินการเปลีย่นแปลงสถานทีก่่อสรา้งโรงไฟฟ้า
จากจงัหวดัตรงัไปยงัจงัหวดันครศรธีรรมราช) โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 120 ลา้นบาท  

3.2 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต ์(kW) ในจงัหวดัสโุขทยั ซึง่ปัจจุบนัไบโอโกกรนีไดร้บัสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 120 ลา้นบาท และ 
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3.3 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลก าลงัการผลิต 990 กิโลวตัต์ (kW) ในจงัหวดัอุดรธานี ซึ่งปัจจุบนัไบโอโกกรนีได้รบั
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 120 ลา้นบาท 

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 ซึง่ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิ และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจด
ทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่าย
ไป”) โดยเมื่อรวมค านวณรายการได้มาซึ่งสนิทรพัยต์ามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 3 จะท าใหข้นาดของรายการได้มาซึ่งสนิทรพัยม์มีูลค่าสงูสุดเมื่อ
ค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 117.95 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั และเมื่อรวมค านวณรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึ้นในระหว่าง 6 เดอืน และ 12 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์มี
มูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 163.96 และ 165.53 ของมูลค่าสนิทรพัย์ของบรษิัท 
(ตามล าดบั) เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่4 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 100 หรอืการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์
ฯ โดยอ้อม อย่างก็ไรดี คณะกรรมการบริษัทพจิารณาการเขา้ท ารายการดงักล่าวและมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเขา้หลกัเกณฑ์
ขอ้ยกเวน้การยื่นค าขอใหร้บัหลกัทรพัยใ์หม่โดยนยัของขอ้ 24 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปทุกประการดงันี้  

(ก) ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกจิของบรษิทั 

การเขา้ซื้อหุ้นทัง้หมดของอรญัเพาเวอร์ และเศรษฐสีุพรรณ ซึ่งประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี และการเขา้ลงทุน
ก่อสรา้งในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 โครงการ จะสอดคลอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัในสว่นของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทน ซึง่ปัจจุบนัมรีายไดค้ดิเป็นประมาณรอ้ยละ 14 ของรายไดร้วม อา้งองิงบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 
2558 ซึง่เป็นการส่งเสรมิและเสรมิสร้างขอบขา่ยการด าเนินธุรกจิทางดา้นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนตามแนวนโยบายรวมของ
บรษิทั  

ในการด าเนินธุรกจิในงวดเก้าเดอืนของสิน้สุด 30 กนัยายน 2558 รายได้หลกัของบรษิทัมาจาก 3 ธุรกจิหลกั ประกอบไปด้วย (1) 
รายได้จากการขายระบบส ารองไฟคดิเป็นสดัส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 64.36 ของรายได้รวม (2) รายได้จากการขายไฟฟ้าคดิเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 13.57 ของรายได้รวม และ (3) รายได้จากการให้บรกิาร อาท ิรายได้จากการให้บรกิารตรวจวดัและจดัการ
สภาพแวดลอ้ม รายไดจ้ากการรบัตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน คดิเป็นสดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 20.36 ของรายได้
รวม โดยในปัจจุบนับรษิทัมโีรงไฟฟ้าซึง่เริม่ด าเนินการขายไฟแลว้ ประกอบไปดว้ย  

1. บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย มสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดยด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์จ านวนทัง้สิน้ 2 โครงการ มกี าลงัการผลติรวม 1.996 เมกะวตัต ์และไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
เชงิพาณิชย ์(COD) ส าหรบัโครงการที ่1 ก าลงัการผลติ 998 กโิลวตัต์ ในวนัที ่15 สงิหาคม 2554 และ โครงการที ่2 ก าลงัการผลติ 998 
กโิลวตัต ์ในวนัที ่22 สงิหาคม 2554 

2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) มกี าลงัการผลติรวม 987.84 กโิลวตัต์ โดยไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่8 พฤษภาคม 2557 

3. บรษิัท เพาเวอร์ ว ีกรนี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย มสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ก าลงัการผลิตรวม 980 กิโลวตัต์ และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2557 
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4. บรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัร่วม มสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 19.99 โดยด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ี่
ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) มกี าลงัการผลติรวม 987.84 กโิลวตัต ์โดยไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิ
พาณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิายน 2557 

นอกเหนือจากโครงการที่บริษัท หรือบริษัทย่อย จะด าเนินการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 2 
โครงการ และลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 โครงการ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตพิจิารณาอนุมตัใินครัง้นี้และใหน้ าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ในปัจจุบนับรษิทัยงัมโีครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอื่นๆ ทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันา  
หรอืพจิารณาสถานะและความเป็นไปไดใ้นการลงทุนของโครงการ ดงันี้ 

1. ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2558 มมีตใิหไ้บโอ
โกกรนี ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ลงทุนก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลอกีจ านวน 2 โครงการ ก าลงัผลติเท่ากบั 990 กโิลวตัตต่์อ
โครงการ ในจงัหวดัชยันาท และชลบุร ีในปัจจุบนัไบโอโกกรนีไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ และอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจ าหน่ายไฟเชงิพาณิชย์ (COD) ได้ในเดือนมกราคม 2560 และเดือนมนีาคม 2560 
ตามล าดบั โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 125 ลา้นบาทต่อโครงการ 

2. ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2558 พจิารณาอนุมตัิ
การเขา้ซือ้หุน้ในบรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั ผูป้ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ซึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์รพัยส์นิที่
เกีย่วขอ้งกบัการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี จ านวน 1 โรงงาน ขนาดก าลงัการผลติ 0.95 เมกะ
วตัต์ ที่จงัหวดับุรรีมัย ์รวมทัง้สทิธติามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โดยมูลค่าเงนิลงทุนประมาณไม่เกนิ 23.72 ล้าน
บาท โดยในปัจจุบนับรษิทัยงัอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูในการเขา้ลงทุน   

(ข) บรษิทัไม่มนีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทั 

บรษิทัมเีป้าหมายทีช่ดัเจนในการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึง่การเขา้ซือ้หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของอรญั
เพาเวอรแ์ละเศรษฐสีุพรรณซึง่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี และการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 
โครงการนัน้ สอดคล้องกบันโยบายการประกอบธุรกจิของบรษิทั ดงันัน้ การได้มาซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวยงัคงอยู่ภายใต้การด าเนินงาน
ธุรกจิหลกัของบรษิทั 

(ค) บรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเป็นผลมาจากการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

จากการทีบ่รษิทัเขา้ซือ้หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของอรญัเพาเวอรแ์ละเศรษฐสีพุรรณซึง่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ
จากน ้าเสยี และเขา้ลงทุนก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 โครงการนัน้ ถอืเป็นการลงทุนในธุรกิจทีม่ศีกัยภาพและสามารถ
สร้างรายได้ที่สม ่าเสมอจากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยจะท าให้บริษัทมีผล
ประกอบการทีด่ขี ึน้พรอ้มกบัเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและศกัยภาพในการท าก าไรของบรษิทั นอกจากนี้ การประกอบธุรกจิของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพมไิด้ขดัต่อนโยบายของภาครฐั อกีทัง้ธุรกจิผลติไฟฟ้าเป็นธุรกจิทีส่่งเสรมิความมัน่คงทาง
พลงังานใหก้บัประเทศ ทัง้นี้ หลงัจากทีท่างคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัแิละความเหมาะสมของบรษิทัแลว้นัน้ บรษิทั
ยงัคงมคีุณสมบตัเิหมาะสมภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(ง) ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัของบรษิทัและในอ านาจควบคุมบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุมของบรษิทั 

ภายหลงัจากการท ารายการ นอกเหนือจากการเปลีย่นแปลงกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ บรษิัทไม่มแีผนในการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการของบรษิทั และอ านาจควบคุมของบรษิทัแต่อย่างใด  

ณ ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ดงันี้ 
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รายนาม ต าแหน่ง 
1. คุณภาณุ ศตีสิาร ประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
2. คุณพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. คุณอนงค ์พานิชเจรญินาน  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
4. คุณอณัณพ พุ่มกุมาร  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
5. คุณชุตนินัท ์กจิส าเรจ็  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. คุณสวุทิย ์สงิหจนัทร ์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. คุณพทิยาธร มฤทุสาธร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. คุณวรพงศ ์จ าจด กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่16 มนีาคม 2558 ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรกของบรษิทัมดีงันี้ 

รายนาม จ านวนหุน้ รอ้ยละ 
1. บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)      361,994,000  16.45 
2. นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั      262,500,000  11.93 
3. นางวลัลภา ไตรโสรสั      255,350,000  11.61 
4. นายพระนาย กงัวาลรตัน์      200,011,000  9.09 
5. นางชุตนินัท ์กจิส าเรจ็      162,995,000  7.41 
6. นายพรเทพ บรูณกุลไพโรจน์        62,400,000  2.84 
7. นายอณัณพ พุ่มกมุาร        50,000,000  2.27 
8. นายสรุพล ตงัคะประเสรฐิ        39,984,800  1.82 
9. นายอภริตัน์ สโิรดม        35,325,100  1.61 
10.  นายณฐัพล ทรงสายชลชยั        28,005,400  1.27 

 

อย่างไรกต็าม แมก้ารท ารายการของบรษิทัในครัง้นี้ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 24 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปทุกประการ
นัน้ บรษิทัต้องจดัท าสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งและจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่า
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุ้นทีม่สี่วนได้เสยี 
โดยบรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้โดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาและจ าหน่ายไปก าหนด พร้อม
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทโดยนัยของมาตรา 107(2)(ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไข
เพิม่เตมิ) ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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บรษิทัจงึขอแจง้สารสนเทศเกีย่วกบัการท ารายการดงัต่อไปนี้ 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

(ชุตนินัท ์กจิส าเรจ็) 

เลขานุการบรษิทั 
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รายการท่ี 1 รายการเข้าซ้ือหุ้นและลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั (“อรญัเพาเวอร”์)  

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิทัจะซือ้หุน้จากกลุ่มผูข้ายหุน้อรญัเพาเวอรภ์ายหลงัจาก  

(ก) ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 ซึง่จะจดัประชุมในวนัที ่23 ธนัวาคม 2558 (“ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2558”) มี
มตอินุมตัริายการดงักล่าว  

(ข) บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นตามทีบ่รษิทัจะเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ

(ค) ผลการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล (Due Diligence) ถูกต้องและเป็นจรงิตามที่ผู้ขายได้แจ้ง และ /หรอื ได้ส่งมอบให้แก่
บรษิทั เป็นตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของอรญัเพาเวอร์เพื่อใชค้นืเงนิกูย้มื  ซือ้ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่ม
ผูข้ายหุน้อรญัเพาเวอร ์เพื่อปรบัปรุงสนิทรพัย ์และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนต่อไปในอนาคต 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

ผูซ้ือ้ : บรษิทั 

ผูข้าย : 1. นายอรญั โสขมุา 

2. นางจุฬารตัน์ โสขมุา 

3. นายเจษฎา โสขมุา 

4. นางสาวธยพร โสขมุา 

5. นางสาวธนนัตพ์ร กจิสวสัดิ ์ 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั : ผูข้ายมไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทั 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัจะเขา้ซือ้หุน้สามญัของอรญัเพาเวอร ์จ านวน 1,449,998 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท จากกลุ่มผูข้ายหุน้อรญัเพาเวอร ์
ในราคาเบือ้งต้นประมาณ 228.3 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัไดช้ าระเงนิมดัจ าใหแ้ก่ผูข้ายแลว้เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 35.8 ลา้นบาท และ
บรษิทัจะช าระราคาซือ้ขายในสว่นทีเ่หลอืจ านวน 192.5 ลา้นบาท ในวนัทีม่กีารโอนหุน้ 

บรษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของอรญัเพาเวอรอ์กีเป็นจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 176.7 ลา้นบาท เพื่อใชค้นืเงนิกูย้มืและซื้อ
ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผูข้ายหุน้อรญัเพาเวอร์เป็นจ านวนเงนิประมาณ 129.7 ลา้นบาท ส่วนทีเ่หลอือกีเป็นจ านวนเงนิ
ประมาณ 47 ลา้นบาท เพื่อใชป้รบัปรุงสนิทรพัย ์และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนต่อไปในอนาคตทัง้นี้ มลูค่าเงนิลงทุนทัง้สองสว่นขา้งตน้อาจ
มกีารเปลีย่นแปลงได ้แต่อย่างไรกต็าม มลูค่าเงนิลงทุนรวมทัง้โครงการจะไม่เกนิ 405 ลา้นบาท 
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4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์(NTA) NTA ตามสดัสว่นทีไ่ดม้า 

NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 
รอ้ยละ 9.00 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัยส์นิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

รอ้ยละ 5.18 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน มลูค่าสิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั
 

รอ้ยละ 49.66 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ค า น ว ณ ไ ด้  
เนื่องจากไม่มีการ
ออกหุ้นเพื่อช าระ
ค่าสนิทรพัย ์

เกณฑส์งูสดุ  รอ้ยละ 49.66 

 

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 ซึง่ไดร้บัการสอบทาน โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยเมื่อรวมค านวณ
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืน และ 12 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าซึง่
สนิทรพัย์มมีูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 95.66 และ 97.24 ของมูลค่าสนิทรพัยข์อง
บรษิทั (ตามล าดบั) เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่1 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 50 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 โดยบรษิทัตอ้ง
จดัท าสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งและจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี โดยบรษิทัจะจดัส่ง
หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้โดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามทีป่ระกาศเรื่องการไดม้าและจ าหน่ายไปก าหนด พรอ้มความเหน็ของทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

5. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีได้มา 

(ก) ขอ้มลูทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั 

(จดทะเบยีนจดัตัง้วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2554) 

ทุนจดทะเบียนและ
ทุนช าระแลว้ 

: 145,000,000 บ าท  แ บ่ ง เ ป็ น หุ้ น ส า มัญ จ า น ว น 
1,450,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท ช าระค่าหุ้นสามัญ
แลว้เตม็จ านวน 

ลักษณะการด าเนิน
ธุรกจิ 

: ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน ้าเสยี ซึ่งมี
ก าลงัการผลติ 4 เมกะวตัต์ (MW) โดยได้เขา้ท าสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ขนาด
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พลงังานไฟฟ้าสงูสดุ 4 เมกะวตัต ์(MW) และไดเ้ริม่จ าหน่าย
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(COD) ในเดอืนมนีาคม 2557 และเหลอื
เวลารับ Adder ที่ 0.30 บาทต่อเมกะวัตต์ (MW) เป็น
ระยะเวลาประมาณอกี 5 ปี 4 เดอืน 

นอกจากนี้  อรัญเพาเวอร์ยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
(PPA) กบัการไฟฟ้านครหลวง (“กฟภ.”) อกีหนึ่งฉบบั ซึง่มี
ขนาดพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 4 เมกะวตัต์ (MW) ณ ปัจจุบนั
อรญัเพาเวอรย์งัไม่ไดเ้ริม่ด าเนินการใดๆ โดยบรษิทัคาดว่า
จะด าเนินการในอนาคต ทัง้นี้ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าว 
มกี าหนดวนัเริม่ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(SCOD) ในวนัที ่30 
กนัยายน 2560 และมกี าหนดรบั Adder ที ่0.30 บาท เป็น
ระยะเวลา 7 ปีนับแต่ได้เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(COD) 

สถานทีต่ัง้โรงไฟฟ้า : ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชุก จงัหวดัสพุรรณบุร ี

ขอ้มลูอื่นทีส่ าคญั : อรัญเพาเวอร์ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) เพื่อลงทุนในกจิการ
ผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน ้าเสีย ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบรกิารขัน้พืน้ฐาน โดย (ก) ไดร้บัยกเวน้
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบ
กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิมกี าหนดเวลา 8 ปี (ข) สามารถ
น าผลขาดทุนในระยะเวลาที่ได้รบัการส่งเสริมไปหกัออก
จากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงนิได้ 5 ปี (ค) ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน าเงนิปัน
ผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิไปรวมเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้
8 ปี (ง) ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบั
ก าไรสุทธทิี่ได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติไม่เกนิ 5 ปี นับจากวนัที่พ้นก าหนดสทิธปิระโยชน์ที่
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้าก
การประกอบกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิ (จ) ได้รบัอนุญาต
ใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน ้าประปา จ านวนสองเท่า
ของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี และ (ฉ) ได้รบั
อนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวย
ความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน 

 

(ข) โครงสรา้งการถอืหุน้และโครงสรา้งการจดัการของอรญัเพาเวอร ์

ก่อนเข้าท ารายการ 
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รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 
1. นายเจษฎา โสขมุา 1,009,000 69.59 
2. นางจุฬารตัน์ โสขมุา 215,000 14.83 
3. นายอรญั โสขมุา 215,000 14.83 
4. นางสาวธยพร โสขมุา 9,000 0.62 
5. นางสาวธนนัตพ์ร กจิสวสัดิ ์ 2,000 0.14 

รวมทัง้หมด 1,450,000 100.00 

บริษัทมีกรรมการสองท่าน คือ นายอรญั โสขุมา และ นางจุฬารตัน์ โสขุมา โดยมีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท คือ 
กรรมการหนึ่งคนลงลายมอืชื่อและประทบัตราบรษิทั 

หลงัเข้าท ารายการ* 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 
1. บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 3,216,998 99.99 
2. นายพระนาย กงัวาลรตัน์ 1 - 
3. นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน 1 - 

รวมทัง้หมด 3,217,000 100.000 
หมายเหตุ  *โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการซือ้ขายหุน้และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของอรญัเพาเวอร ์ 

บรษิทัจะสง่ตวัแทนของบรษิทัเขา้เป็นกรรมการของอรญัเพาเวอรใ์นฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัเมื่อการซือ้ขายหุน้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

 (ค) สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของอรญัเพาเวอร ์

หน่วย: บาท 

รายการ 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ตรวจสอบ 
2556* 2557** 

สนิทรพัยร์วม 97,456,034.98 180,995,632.35 
หนี้สนิรวม 77,853,976.36 135,532,203.51 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 19,602,058.62 45,463,428.84 
รายไดร้วม 19,792.19 18,331,123.74 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 0.00 0.00 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ (-486,682.38) 1,111,370.22 

หมายเหตุ:  * งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ตรวจสอบโดย นายภธเดชน์ ฐภณศกัดิ ์ผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตทะเบยีนเลขที ่7359 

 **งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ตรวจสอบโดย นายภธเดชน์ ฐภณศกัดิ ์ผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตทะเบยีนเลขที ่7359 

นอกจากนี้ บรษิัทจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของอรญัเพาเวอร์เพื่อน าเงนิบางส่วนไปซื้อที่ดนิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชวีภาพจากน ้าเสยี ตัง้อยู่ที่ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุร ีรวมพื้นทีท่ ัง้สิน้ประมาณ 47 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา ภายใต้
โฉนดทีด่นิดงัต่อไปนี้ จากนางจุฬารตัน์ โสขมุา ซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 
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(ก) เลขที ่22003 จ านวน 7 ไร ่1 งาน 32 ตารางวา 

(ข) เลขที ่35086 จ านวน 12 ไร ่2 งาน 58 ตารางวา 

(ค) เลขที ่35087 จ านวน 12 ไร ่3 งาน 40 ตารางวา 

(ง) เลขที ่35107 จ านวน 9 ไร ่2 งาน 8 ตารางวา และ 

(จ) เลขที ่35108 จ านวน 5 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา  

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มลูค่าเงนิลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 405 ลา้นบาท ส าหรบัการเขา้ซือ้หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดในอรญัเพาเวอร ์และการเพิม่ทุน
จดทะเบยีนของอรญัเพาเวอรเ์พื่อใหอ้รญัเพาเวอรใ์ชค้นืเงนิกูย้มื  ซือ้ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้า เพื่อปรบัปรุงสนิทรพัย ์ และใชเ้ป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนต่อไปในอนาคต 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

การก าหนดราคาซื้อขายหุ้นสามญัเดมิทัง้หมดของอรญัเพาเวอร์ในราคาเบื้องต้นประมาณ 228.3 ล้านบาท เป็นการเจรจาต่อรอง
ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายซึง่ตกลงทีจ่ะซือ้ขายกนั และการเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้หมดของอรญัเพาเวอร์ จ านวนประมาณ 1,767,000 
หุน้ เป็นจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 176.7 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรบัคนืเงนิกูย้มื การซือ้ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้า การปรบัปรุงสนิทรพัย ์
และจ านวนเงนิทุนหมุนเวยีนของอรญัเพาเวอรใ์นอนาคต 

ในการนี้ บรษิทัพจิารณาก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนโดยใชว้ธิ ีDiscounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 18 ปี ซึง่คาดว่าจะม ีProject 
IRR ประมาณรอ้ยละ 12.19 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราสว่นลดของโครงการ (WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 9.47 

8. มูลค่าสินทรพัยท่ี์ได้มา 

จากการประเมนิราคาของบรษิัทหลกัทรพัย์ ทรนีีตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิัทโดยวธิ ีDiscounted Cash Flow 
(DCF) ระยะเวลา 18 ปี ซึง่คาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณรอ้ยละ 12.19 เมื่อเทยีบกบัอตัราสว่นลดของโครงการ (WACC) ทีป่ระมาณ
ร้อยละ 9.47 บริษัทจะสามารถด าเนินธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทที่มศีกัยภาพและสามารถรบัรู้รายได้ และก าไรของ
โครงการเขา้มาในงบการเงนิของบรษิทัได ้โดยอรญัเพาเวอรไ์ดเ้ริม่จ าหน่ายไฟฟ้าตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (COD) ตัง้แต่เมื่อวนัที ่31 
มนีาคม 2557  

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษทั 

การเขา้ลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิทีป่ระกอบกจิการโรงไฟฟ้าสอดคลอ้งกบัแผนและกลยุทธใ์นการลงทุนและการด าเนินธุรกจิของบรษิทัที่
ตอ้งการเขา้สูธุ่รกจิพลงังานทางเลอืก นอกจากนัน้อรญัเพาเวอรไ์ดเ้ริม่จ าหน่ายไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (COD) ตัง้แต่เมื่อวนัที ่31 
มนีาคม 2557 จงึท าใหบ้รษิทัสามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรของอรญัเพาเวอรไ์ดท้นัท ี

10. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 

เงนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ และ/หรอื เงนิกูย้มืบางสว่น 

11. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

บรษิทัต้อง (ก) ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่1/2558 และ (ข) ไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นตามทีบ่รษิทัจะเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ
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รายการท่ี 2 รายการเข้าซ้ือหุ้นและลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์จ ากดั (“เศรษฐีสุพรรณ”) 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิทัจะซือ้หุน้จากกลุ่มผูข้ายหุน้เศรษฐสีพุรรณภายหลงัจาก 

(ก) ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 มมีตอินุมตัริายการดงักล่าว 

(ข) บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นตามทีบ่รษิทัจะเสนอให้ทีป่ระชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ

(ค) ผลการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู (Due Diligence) ถูกตอ้งและเป็นจรงิตามทีผู่ข้ายไดแ้จง้ และ/หรอืไดส้ง่มอบใหแ้กบ่รษิทั 
เป็นตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของเศรษฐสีุพรรณเพื่อใชค้นืเงนิกูย้มื ซือ้ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่ม
ผูข้ายหุน้เศรษฐสีพุรรณ เพื่อปรบัปรุงสนิทรพัย ์และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนต่อไปในอนาคต 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

ผูซ้ือ้ : บรษิทั 

ผูข้าย : 1. นายสรุพงษ์ รุ่งวารนิทร ์

2. นางละอวย รุ่งวารนิทร ์

3. นายสรนนัท ์รุ่งวารนิทร ์ 

คว ามสัมพันธ์กับ
บรษิทั 

: ผู้ขายมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บรษิทั 

 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัจะเขา้ซือ้หุน้สามญัของเศรษฐสีุพรรณ จ านวน 34,998 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท จากกลุ่มผูข้ายเศรษฐสีุพรรณใน
ราคาเบือ้งตน้ประมาณ 43.4 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัไดช้ าระเงนิมดัจ าใหแ้ก่ผูข้ายแลว้เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 15.5 ลา้นบาท และบรษิทั
จะช าระราคาซือ้ขายในสว่นทีเ่หลอืจ านวน 27.9 ลา้นบาท ในวนัทีม่กีารโอนหุน้ 

บรษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของเศรษฐสีุพรรณอกีเป็นจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 153.6 ลา้นบาท เพื่อใชค้นืเงนิกูย้มืและซือ้
ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผูข้ายหุน้เศรษฐสีุพรรณเป็นจ านวนเงนิประมาณ 108.6 ลา้นบาท ส่วนทีเ่หลอือกีเป็นจ านวนเงนิ
ประมาณ 45 ลา้นบาท เพื่อใช้ปรบัปรุงสนิทรพัย ์และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนต่อไปในอนาคต ทัง้นี้ มูลค่าเงนิลงทุนทัง้สองส่วนขา้งต้น
อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้แต่อย่างไรกต็าม มลูค่าเงนิลงทุนรวมทัง้โครงการจะไม่เกนิ 197 ลา้นบาท  
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4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑค์ านวณทัง้ 4 เกณฑ ์โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์(NTA) NTA ตามสดัสว่นทีไ่ดม้า 

NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 
รอ้ยละ 7.02 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัยส์นิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

รอ้ยละ 0.81 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน มลูค่าสิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั
 

รอ้ยละ 24.15 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณ
ได้ เนื่องจากไม่มีการ
ออกหุ้นเพื่อช าระค่า
สนิทรพัย ์

เกณฑส์งูสดุ  รอ้ยละ 24.15 
 

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 ซึง่ไดร้บัการสอบทาน โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยเมื่อรวมค านวณ
รายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืน และ 12 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ และรายการที ่1 ขา้งต้น จะท าให้
ขนาดของรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์มมีูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 119.82 และ 
121.39 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั (ตามล าดบั) เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่4 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 100 หรอื
การเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรกด็ ีรายการดงักล่าวเขา้ขอ้ยกเว้นการยื่นค าขอให้รบัหลกัทรพัย์ใหม่ตาม
ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปทุกประการดงันี้ 

(ก) ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกจิของบรษิทั 

(ข) บรษิทัไม่มนีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทั 

(ค) บรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเป็นผลมาจากการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และ 

(ง) ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัของบรษิทัและในอ านาจควบคุมบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุของบรษิทั  

โดยบรษิทัต้องจดัท าสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งและจดัใหม้กีารประชุมผู้ถอืหุน้เพื่ออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวพร้อมทัง้จดัใหม้ทีี่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเป็นผูใ้หค้วามเหน็เสนอต่อผูถ้อืหุน้ 
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5. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีได้มา 

(ก) ขอ้มลูทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั : บรษิัท เศรษฐสีุพรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร์ 
จ ากดั 

(จดทะเบียนจัดตัง้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2554) 

ทุนจดทะเบยีนและ
ทุนช าระแลว้ 

: 35,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 
35,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 1,000 บาท ช าระค่าหุน้
สามญัแลว้เตม็จ านวน 

ลกัษณะการด าเนิน
ธุรกจิ 

: ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ
ชวีภาพจากน ้าเสยี ซึ่งมกี าลงัการผลติ 2 เมกะ
วตัต์ (MW) โดยได้เขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า
กบั กฟภ. ขนาดพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 2 เมกะ
วัตต์ (MW) และได้เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (COD) ในเดือนตุลาคม 2558 และ
เหลอืเวลารบั Adder ที่ 0.30 บาทต่อเมกะวตัต์ 
(MW) เป็นระยะเวลาอกี 7 ปี 

สถานทีต่ัง้โรงไฟฟ้า : ต าบลตลิ่งชัน อ า เภอเมืองสุพรรณบุรี 
จงัหวดัสพุรรณบุร ี

ขอ้มลูอื่นทีส่ าคญั : อยู่ระหว่างการขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน 
จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 

(ข) โครงสรา้งการถอืหุน้และโครงสรา้งการจดัการของเศรษฐสีพุรรณ 

ก่อนเข้าท ารายการ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 
1. นายสรุพงษ์ รุ่งวารนิทร ์ 34,800 99.42 
2. นางละอวย รุ่งวารนิทร ์ 100 0.29 
3. นายสรนนัท ์รุ่งวารนิทร ์ 100 0.29 

รวมทัง้หมด 35,000 100.00 

บรษิทัมกีรรมการหนึ่งท่าน คอื นายสรุพงษ์ รุ่งวารนิทร ์โดยมกีรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั คอื กรรมการหนึ่งคนลงลายมอื
ชื่อ 
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หลงัเข้าท ารายการ* 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 
1. บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 188,598 99.99 
2. นายพระนาย กงัวาลรตัน์ 1 - 
3. นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน 1 - 

รวมทัง้หมด 188,600 100.000 
หมายเหตุ  *โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการซือ้ขายหุน้และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของเศรษฐสีพุรรณ 

 

บรษิทัจะสง่ตวัแทนของบรษิทัเขา้เป็นกรรมการของเศรษฐสีพุรรณในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัเมื่อการซือ้ขายหุน้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

(ค) สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของเศรษฐสีพุรรณ 

หน่วย: บาท 

รายการ 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ตรวจสอบ 
2556* 2557** 

สนิทรพัยร์วม 35,346,306.67 38,026,153.10 
หนี้สนิรวม 77,107.33 2,583,587.22 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 35,269,199.34 35,442,565.88 
รายไดร้วม 516,666.67 309,750.00 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 0.00 0.00 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 268,429.34 173,366.54 

หมายเหตุ:  * งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ตรวจสอบโดย นางสภุาพร รุ่งร าพรรณ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตทะเบยีนเลขที ่8449 

 **งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ตรวจสอบโดย นางสภุาพร รุ่งร าพรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่8449 

นอกจากนี้ บรษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของเศรษฐสีพุรรณเพื่อน าเงนิบางสว่นไปซือ้ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ
จากน ้าเสยี ตัง้อยู่ทีต่ าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจงัหวดัสุพรรณบุร ีรวมพืน้ทีท่ ัง้สิน้ประมาณ 29 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ภายใต้
โฉนดทีด่นิดงัต่อไปนี้ จากนายสรุพงษ์ รุ่งวารนิทร ์ซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 

(ก) เลขที ่59613 จ านวน 7 ไร่ 8 งาน 58 ตารางวา 

(ข) เลขที ่59614 จ านวน 1 งาน 72 ตารางวา 

(ค) เลขที ่59615 จ านวน 16 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา และ 

(ง) เลขที ่88040 จ านวน 4 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา 

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มูลค่าเงนิลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 197 ลา้นบาท ส าหรบัการเขา้ซือ้หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดในเศรษฐสีุพรรณ และการเพิม่
ทุนจดทะเบยีนของเศรษฐสีุพรรณเพื่อใหเ้ศรษฐสีุพรรณใชค้นืเงนิกูย้มื  ซือ้ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้า และเพื่อปรบัปรุงสนิทรพัยแ์ละ
ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนต่อไปในอนาคต 
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7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

การก าหนดราคาซือ้ขายหุน้สามญัเดมิทัง้หมดในราคาเบือ้งตน้ประมาณ 43.4 ลา้นบาท เป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย
ซึง่ตกลงทีจ่ะซือ้ขายกนั และการเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้หมดของเศรษฐสีพุรรณ จ านวนประมาณ 158,400 หุน้ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้
ประมาณ 153.6 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรบัคนืเงนิกูย้มื  การซือ้ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้า การปรบัปรุงสนิทรพัย ์ และจ านวนเงนิทุน
หมุนเวยีนของเศรษฐสีพุรรณในอนาคต  

ในการนี้ บรษิทัพจิารณาก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนโดยใชว้ธิ ีDiscounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี ซึง่คาดว่าจะม ีProject 
IRR ประมาณรอ้ยละ 12.75 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราสว่นลดของโครงการ (WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 9.47 

8. มูลค่าสินทรพัยท่ี์ได้มา 

จากการประเมนิราคาของบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีีตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิัท โดยวธิ ีDiscounted Cash Flow 
(DCF) ระยะเวลา 20 ปี ซึง่คาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณรอ้ยละ 12.75 เมื่อเทยีบกบัอตัราสว่นลดของโครงการ (WACC) ทีป่ระมาณ
ร้อยละ 9.47 โดยบรษิัทสามารถด าเนินธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิัทที่มศีกัยภาพและสามารถรบัรู้รายได้  และก าไรของ
โครงการเขา้มาในงบการเงนิของบรษิทัได ้โดยเศรษฐสีพุรรณไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟตามสญัญาซือ้ขายไฟ (COD) ตัง้แต่เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 
2558 

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษทั 

การเขา้ลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิทีป่ระกอบกจิการโรงไฟฟ้าสอดคลอ้งกบัแผนและกลยุทธใ์นการลงทุนและการด าเนินธุรกจิของบรษิทัที่
ต้องการเขา้สู่ธุรกจิพลงังานทางเลอืก นอกจากนัน้ เศรษฐสีุพรรณได้เริม่จ าหน่ายไฟตามสญัญาซื้อขายไฟ (COD) ตัง้แต่เมื่อวนัที่ 20 
ตุลาคม 2558 จงึท าใหบ้รษิทัสามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรของเศรษฐสีพุรรณไดท้นัท ี

10. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 

เงนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ และ/หรอื เงนิกูย้มืบางสว่น 

11. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

บรษิทัต้อง (ก) ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่1/2558 และ (ข) ไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นตามทีบ่รษิทัจะเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ
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รายการท่ี 3 การลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจ านวน 3 โครงการ ซ่ึงมีก าลงัการผลิตโครงการละ 990 กิโลวตัต์ 
(kW) ในจงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัสุโขทยั และจงัหวดัอุดรธานี โดยบริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั (“ไบโอโกกรีน”) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ไบโอโกกรนีจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 โครงการ ซึง่แต่ละโครงการจะมกี าลงัการผลติโครงการละ 990 กโิลวตัต์ 
(kW) โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนรวมทุกโครงการเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 360 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล มทีีต่ัง้อยู่ในจงัหวดันครศรธีรรมราช (ทัง้นี้ ไบโอโกกรนีอยู่ระหว่างด าเนินการเปลีย่นแปลงสถานที่
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจากจงัหวดัตรงัไปยงัจงัหวดันครศรธีรรมราช) ก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต ์(kW) มลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 120 ลา้นบาท 

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล มทีีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัสุโขทยั ก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต์ (kW) มูลค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 120 ลา้น
บาท และ 

1.3 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล มทีีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัอุดรธานี ก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต ์(kW) มูลค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 120 ลา้น
บาท 

อย่างไรกด็ ีไบโอโกกรนีจะเริม่ลงทุนในโครงการดงักล่าวภายหลงัจากที ่(ก) ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครัง้ที ่1/2558 ไดม้มีติ
อนุมตัริายการดงักล่าว และ (ข) บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนตามทีบ่รษิทัจ ะ
น าเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

2.1 การซือ้ทีด่นิ 

2.1.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ผูซ้ือ้ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : นายเจรญิ บรูณ์พงษ์ทอง 

2.1.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

ผูซ้ือ้ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : นางสมพศิ ทองค าเภา 

2.1.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

ผูซ้ือ้ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : ยงัอยู่ระหว่างการเจรจากบัเจา้ของ
ทีด่นิ 

ทัง้นี้ ผูข้ายในทัง้หมด 3 โครงการมไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัหรอืไบโอโกกรนี 

2.2 กรณีก่อสรา้งโรงไฟฟ้าภายใตส้ญัญารบัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC) ส าหรบัทัง้ 3 โครงการ 

2.2.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 
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ผูว้่าจา้ง : ไบโอโกกรนี 

ผูร้บัจา้ง : บรษิทั เอสยทู ีโกลบอล จ ากดั 

2.2.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

ผูว้่าจา้ง : ไบโอโกกรนี 

ผูร้บัจา้ง : บรษิทั เบสทเ์วริค์ จ ากดั 

2.2.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

ผูว้่าจา้ง : ไบโอโกกรนี 

ผูร้บัจา้ง : บรษิทั เบสทเ์วริค์ จ ากดั 

ทัง้นี้ ผูร้บัจา้งในทัง้หมด 3 โครงการมไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัหรอืไบโอโกกรนี 

2.3 กรณีซือ้ขายวตัถุดบิส าหรบัการผลติไฟฟ้า 

2.3.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช (ใชเ้ปลอืกไมเ้ป็นวตัถุดบิหลกั) 

ผูซ้ือ้ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : บริษัท โพรเกรซซีฟไบโอแมสเอน
เนอรจ์ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

1.1.1 โครงการจงัหวดัสโุขทยั (ใชห้ญา้เนเปียรเ์ป็นวตัถุดบิหลกั) 

ผูซ้ือ้ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : บรษิทั โกรท88 จ ากดั 

1.1.2 โครงการจงัหวดัอุดรธานี (ใชห้ญา้เนเปียรเ์ป็นวตัถุดบิหลกั) 

ผูซ้ือ้ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : บรษิทั โกรท88 จ ากดั 

ทัง้นี้ ผูข้ายในทัง้หมด 3 โครงการมไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัหรอืไบโอโกกรนี 

โดยไบโอโกกรนีจะด าเนินการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายทีด่นิ สญัญาว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC) กต่็อเมื่อบรษิทัไดร้บั
การพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัที ่23 ธนัวาคม 2558 และจะลงนามในสญัญาซือ้ขายวตัถุดบิก่อนที่
โครงการไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟตามสญัญาซือ้ขายไฟ (COD) 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ไบโอโกกรนีจะลงทุนซือ้ทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของโครงการ และก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 โครงการ ซึง่แต่ละโครงการจะ
มกี าลงัการผลติโครงการละ 990 กโิลวตัต ์(kW) โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนเป็นจ านวนโครงการละไม่เกนิ 120 ลา้นบาท รวมทุกโครงการเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิน้ ไม่เกนิ 360 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดของโครงการโดยสงัเขปดงันี้ 



 

18 

3.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ไบโอโกกรนีได้เขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2558 ซึ่งก าหนดระบบการรบัซื้อค่าไฟแบบ Feed in 
Tariff (FiT) โดยม ีFiT premium จ านวน 0.50 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี และมกี าหนดการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(SCOD) ในวนัที ่31 
มนีาคม 2560  

3.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

ไบโอโกกรนีได้เขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2558 ซึ่งก าหนดระบบการรบัซื้อค่าไฟแบบ Feed in 
Tariff (FiT) โดยม ีFiT premium จ านวน 0.50 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี และมกี าหนดการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(SCOD) ในวนัที ่22 
มกราคม 2560 

3.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

ไบโอโกกรนีได้เขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งก าหนดระบบการรบัซื้อค่าไฟแบบ Feed in 
Tariff (FiT) โดยม ีFiT premium จ านวน 0.50 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี และมกี าหนดการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(SCOD) ในวนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

4.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์(NTA) NTA ตามสดัสว่นทีไ่ดม้า 

NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 
ไม่สามารถค านวณได ้

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัยส์นิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณได ้

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน มลูค่าสิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั
 

รอ้ยละ 14.71 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณได้  
เนื่องจากไม่มกีารออก
หุ้ น เ พื่ อ ช า ร ะ ค่ า
สนิทรพัย ์

เกณฑส์งูสดุ  รอ้ยละ 14.71 
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4.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์(NTA) NTA ตามสดัสว่นทีไ่ดม้า 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณได ้

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัยส์นิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณได ้

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน มลูค่าสิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั
 

รอ้ยละ 14.71 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณได ้

เน่ืองจากไมม่กีารออก

หุน้เพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์

เกณฑส์งูสดุ  รอ้ยละ 14.71 

 

4.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์(NTA) NTA ตามสดัสว่นทีไ่ดม้า 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณได ้

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัยส์นิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณได ้

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน มลูค่าสิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั
 

รอ้ยละ 14.71 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณ

ได ้ เน่ืองจากไม่มกีาร

ออกหุน้เพื่อช าระค่า

สนิทรพัย ์

เกณฑส์งูสดุ  รอ้ยละ 14.71 

 

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 ซึง่ไดร้บัการสอบทาน โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยเมื่อรวมค านวณ
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืน และ 12 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ รายการที ่1 และรายการที ่2 ขา้งตน้
จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยม์มีูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 163.96 
และ 165.53 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั (ตามล าดบั) เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่4 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 100 
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หรอืเขา้ข่ายการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยออ้ม อย่างไรกด็ ีรายการดงักล่าวเขา้ขอ้ยกเวน้การยื่นค าขอใหร้บัหลกัทรพัย์
ใหม่ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปทุกประการตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ดงันี้  

(ก) ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกจิของบรษิทั 

(ข) บรษิทัไม่มนีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทั 

(ค) บรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเป็นผลมาจากการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และ 

(ง) ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัของบรษิทัและในอ านาจควบคุมบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุมของบรษิทั  

โดยบรษิทัต้องจดัท าสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งและจดัใหม้กีารประชุมผู้ถอืหุน้เพื่ออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวพร้อมทัง้จดัใหม้ทีี่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเป็นผูใ้หค้วามเหน็เสนอต่อผูถ้อืหุน้ 

5. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีได้มา 

5.1 ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 

5.1.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช ตัง้อยู่ที่ ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอทุ่งสง รวมพื้นที่ทัง้สิน้ประมาณ 11 ไร่ โดยผู้ขายตกลงจะ
ด าเนินการแบ่งแยกโฉนดใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนแบ่งขายทีด่นิซึง่มพีืน้ทีร่วมจ านวนดงักล่าวใหไ้บโอโกกรนี 

5.1.2 โครงการจงัหวดัสุโขทยั ตัง้อยู่ที่ ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรนีคร รวมพื้นที่ทัง้สิน้ประมาณ 15 ไร่ โดยผู้ขายตกลงจะ
ด าเนินการแบ่งแยกโฉนดใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนแบ่งขายทีด่นิซึง่มพีืน้ทีร่วมจ านวนดงักล่าวใหไ้บโอโกกรนี 

5.1.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี ตัง้อยู่ ทีต่ าบลหว้ยสามพาด อ าเภอประจกัษ์ศลิปาคม รวมพืน้ทีท่ ัง้สิน้ประมาณ 15 ไร ่

5.2 โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลจ านวนทัง้สิน้ 3 โครงการ ซึง่ในแต่ละหนึ่งโครงการจะมขีนาดตดิตัง้ประมาณ 990 กโิลวตัต์ (kW) 
และจะประกอบไปดว้ยทรพัยส์นิพอสงัเขปดงันี้ 

5.2.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ขนาด 330 กโิลวตัต/์ชุด ประมาณ 3 ชุด 

5.2.2 ระบบควบคุมและเกบ็ขอ้มลู 

5.2.3 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

5.2.4 ระบบป้องกนัทีใ่ชค้วบคุมความปลอดภยัทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบสายสง่ของการไฟฟ้าเป็นตน้ 

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

6.1 โครงการทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช มลูค่าเงนิลงทุนรวมไม่เกนิ 120 ลา้นบาท 

6.2 โครงการทีจ่งัหวดัสโุขทยั มลูค่าเงนิลงทุนรวมไม่เกนิ 120 ลา้นบาท 

6.3 โครงการทีจ่งัหวดัอุดรธานี มลูค่าเงนิลงทุนรวมไม่เกนิ 120 ลา้นบาท 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

7.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

มลูค่าเงนิลงทุนรวมไม่เกนิ 120 ลา้นบาท อา้งองิมาจากราคาค่าก่อสรา้งซึง่ไดร้บัการเสนอราคาจากผูร้บัเหมาก่อสรา้ง (EPC) และค่า
ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโครงการ โดยจากการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการดว้ยวธิ ีDiscounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี 
คาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณรอ้ยละ 14.55 เมื่อเทยีบกบัอตัราสว่นลดของโครงการ (WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.06 – 9.28 
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7.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

มลูค่าเงนิลงทุนรวมไม่เกนิ 120 ลา้นบาท อา้งองิมาจากราคาค่าก่อสรา้งซึง่ไดร้บัการเสนอราคาจากผูร้บัเหมาก่อสรา้ง (EPC) และค่า
ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโครงการ โดยจากการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการดว้ยวธิ ีDiscounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี 
คาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณรอ้ยละ 14.55 เมื่อเทยีบกบัอตัราสว่นลดของโครงการ (WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.06 – 9.28 

7.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

มูลค่าเงนิลงทุนรวมไม่เกนิ 120 ลา้นบาท อา้งองิมาจากราคาค่าก่อสรา้งซึง่ได้รับการเสนอราคาจากผู้รบัเหมาก่อสรา้ง (EPC) และ
ประมาณการค่าทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโครงการ โดยจากการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการดว้ยวธิ ีDiscounted Cash Flow (DCF) 
ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณร้อยละ 14.55 เมื่อเทยีบกบัอตัราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณรอ้ยละ 
8.06 – 9.28 

8. มูลค่าสินทรพัยท่ี์ได้มา 

8.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

จากการประเมนิความเป็นไปได้ของโครงการโดยบรษิัทหลกัทรพัย์ ทรนีีตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทั ซึ่งใชว้ธิ ี
Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณรอ้ยละ 14.55 เมื่อเทยีบกบัอตัราสว่นลดของโครงการ 
(WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.06 – 9.28 ทัง้นี้ โครงการดงักล่าว คาดว่าจะสามารถเริม่จ าหน่ายไฟตามสญัญาซือ้ขายไฟ (COD) ภายใน
วนัที ่31 มนีาคม 2560 

8.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

จากการประเมนิความเป็นไปได้ของโครงการโดยบรษิัทหลกัทรพัย์ ทรนีีตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทั ซึ่งใชว้ธิ ี
Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณรอ้ยละ 14.55 เมื่อเทยีบกบัอตัราสว่นลดของโครงการ 
(WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.06 – 9.28  ทัง้นี้ โครงการดงักล่าว คาดว่าจะสามารถเริม่จ าหน่ายไฟตามสญัญาซือ้ขายไฟ (COD) ภายใน
วนัที ่22 มกราคม 2560 

8.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

จากการประเมนิความเป็นไปได้ของโครงการโดยบรษิัทหลกัทรพัย์ ทรนีีตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทั ซึ่งใชว้ธิ ี
Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณรอ้ยละ 14.55 เมื่อเทยีบกบัอตัราสว่นลดของโครงการ 
(WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.06 – 9.28 ทัง้นี้ โครงการดงักล่าว คาดว่าจะสามารถเริม่จ าหน่ายไฟตามสญัญาซือ้ขายไฟ (COD) ภายใน
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้กบับริษทั 

การเขา้ลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิทีป่ระกอบกจิการโรงไฟฟ้าสอดคลอ้งกบัแผนและกลยุทธใ์นการลงทุนและการด าเนินธุรกจิของบรษิทัที่
ต้องการเขา้สู่ธุรกจิพลงังานทางเลอืก ซึง่คาดว่าจะมศีกัยภาพในการสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งเสถยีรภาพใหก้บับรษิทั ต่อไปใน
อนาคต 

10. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 

เงนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ และ/หรอื เงนิกูย้มืบางสว่น 

11. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

บรษิทัตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2558 และไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิตามสดัสว่นตามทีบ่รษิทัจะน าเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ
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ทัง้น้ี บริษทัขอช้ีแจงข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรบัการลงทุนในรายการทุกรายการทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้นดงัน้ี 

(ก) ความเหน็คณะกรรมการเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2558 ซึง่ไดจ้ดัขึน้ในวนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 ซึง่ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการดงัมรีายนาม
ต่อไปนี้

1. คุณภาณุ ศตีสิาร 

2. คุณพระนาย กงัวาลรตัน์ 

3. คุณอนงค ์พานิชเจรญินาน 

4. คุณอณัณพ พุ่มกุมาร 

5. คุณชุตนินัท ์กจิส าเรจ็ 

6. คุณสวุทิย ์สงิหจนัทร ์

7. คุณพทิยาธร มฤทุสาธร 

8. คุณวรพงศ ์จ าจด 
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 พจิารณาแลว้เหน็ว่า การเขา้ท ารายการในครัง้นี้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเนื่องจากเป็น
การเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิพลงังานทางเลอืกของบรษิทั อกีทัง้เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในระยะยาว จงึมมีติ
อนุมตัใิหเ้ขา้ท ารายการดงักล่าว 

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัตามข้อ (ก) 

ไม่ม ี 

 
 


