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สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์บญัชี 1 
ของ 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั เพาเวอร์ โซลูช ัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร ัง้ที ่
7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ไดม้มีติอนุมตัิให้บรษิัทและบรษิัทย่อยของบรษิทัลงทุน
เพิม่เตมิในธุรกจิพลงังานทางเลอืกโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. พิจารณาอนุมตัิให้บรษิทั (ก) เขา้ซื้อหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดในบริษทั อรญั 
เพาเวอร ์จ ากดั (“อรญัเพาเวอร”์) ผูป้ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ซึ่งมกี าลงัการผลิต 4 เม
กะวตัต์ (MW) โดยมทีี่ต ัง้โครงการอยู่ที่ ต าบลวงัลึก อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุร ีและไดเ้ริม่จ าหน่าย
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (COD) เมื่อเดอืนมนีาคม 2557 ในราคาเบื้องต้นประมาณ 228.3 ล้านบาท จากกลุ่มผูถ้ือ
หุ้นเดมิซึ่งมิไดเ้ป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกนัของบรษิทั  อนึ่ง การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้นมผีลท าให้อรญั
เพาเวอรม์สีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั และ (ข) ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของอรญัเพาเวอร์อีกเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิ้นประมาณ 176.7 ล้านบาท เพื่อให้อรญัเพาเวอร์ใชค้นืเงนิกูย้ืมและซื้อที่ดนิซึ่งเป็นที่ต ัง้ของ
โรงไฟฟ้าจากกลุ่มผูข้ายหุ้นอรญัเพาเวอร์เป็นจ านวนเงนิประมาณ 129.7 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกเป็น
จ านวนเงนิประมาณ 47 ลา้นบาท เพื่อใชป้รบัปรงุสนิทรพัย์ และใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนต่อไปในอนาคต ทัง้นี้ 
มลูคา่เงนิลงทุนในขอ้ (ก) และ (ข) ขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้แต่อย่างไรกต็าม มูลค่าเงนิลงทุนรวมทัง้
โครงการจะไมเ่กนิ 405 ลา้นบาท 

2. พิจารณาอนุมตัิให้บรษิทั (ก) เขา้ซื้อหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดในบรษิทั เศรษฐี
สพุรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร ์จ ากดั (“เศรษฐีสุพรรณ”) ผูป้ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ซึ่งมี
ก าลงัการผลิต 2 เมกะวตัต์ (MW) โดยมทีี่ต ัง้โครงการอยู่ที่ ต าบลตลิ่งชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจงัหวดั
สุพรรณบุร ีและไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (COD) ในเดอืนตุลาคม 2558 ในราคาเบื้องต้นประมาณ 
43.4 ล้านบาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมไิด้เป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกนัของบรษิทั  อนึ่ง การเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวขา้งต้นมผีลท าให้เศรษฐีสุพรรณมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั และ (ข) ด าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบยีนของเศรษฐสีพุรรณอกีเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 153.6 ลา้นบาท เพื่อให้เศรษฐีสุพรรณใชค้นืเงนิ
กูย้ืมและซื้อที่ดนิซึ่งเป็นที่ต ัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผูข้ายหุ้นเศรษฐีสุพรรณเป็นจ านวนเงนิประมาณ 108.6 
ลา้นบาท บาท และสว่นทีเ่หลอือกีเป็นจ านวนเงนิประมาณ 45 ลา้นบาท เพื่อใชป้รบัปรุงสนิทรพัย์ และใชเ้ป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนต่อไปในอนาคต ทัง้นี้ มูลค่าเงนิลงทุนในขอ้ (ก) และ (ข) ขา้งต้นอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้
แต่อย่างไรกต็าม มลูคา่เงนิลงทุนรวมทัง้โครงการจะไมเ่กนิ 197 ลา้นบาท 

3. พจิารณาอนุมตัิให้บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั (“ไบโอโกกรีน”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่บรษิทั
เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 99.7 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลดงัต่อไปนี้ 

3.1 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก าลังการผลิต  990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัด
นครศรธีรรมราช ซึง่ปัจจุบนัไบโอโกกรนีไดร้บัสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคแล้ว (ทัง้นี้ ไบโอ
โกกรีนอยู่ ระหว่างด าเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากจังหวัดตร ังไปยังจังหวัด
นครศรธีรรมราช) โดยมมีลูคา่เงนิลงทุนไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท  
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3.2 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต์ (kW) ในจงัหวดัสุโขทยั ซึ่ง
ปัจจุบนัไบโอโกกรนีไดร้บัสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคแลว้ โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 120 
ลา้นบาท และ 

3.3 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลก าลงัการผลิต 990 กโิลวตัต์ (kW) ในจงัหวดัอุดรธานี 
ซึง่ปัจจุบนัไบโอโกกรนีไดร้บัสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคแล้ว โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 
120 ลา้นบาท 

เมือ่พจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 ซึ่งไดร้บัการสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การไดม้าซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทัในขอ้ 1 ถงึ ขอ้ 3 ขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการไดม้าซึ่ง
สนิทรพัย์ทีม่นียัส าคญัของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน และประกาศตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจด
ทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ไดม้กีารแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง
การได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยเมื่อรวมค านวณรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 3 จะท าให้
ขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์มมีลูคา่สงูสดุเมือ่ค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึ่งคดิเป็น
รอ้ยละ 117.95 ของมูลค่าสนิทรพัย์ของบรษิทั และเมื่อรวมค านวณรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ที่เกดิขึ้นใน
ระหวา่ง 6 เดอืน และ 12 เดอืนกอ่นการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์มี
มลูคา่สงูสดุเมือ่ค านวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 163.96 และ 165.53 ของมูลค่า
สนิทรพัย์ของบรษิทั (ตามล าดบั) เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่4 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสูงกว่ารอ้ยละ 
100 หรอืการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยออ้ม อย่างกไ็รด ีคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาการเขา้
ท ารายการดงักล่าวและมคีวามเหน็วา่รายการดงักล่าวเขา้หลกัเกณฑ์ขอ้ยกเวน้การยื่นค าขอให้รบัหลกัทรพัย์
ใหมโ่ดยนยัของขอ้ 24 ตามประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปทุกประการดงันี้  

(ก) ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกจิของบรษิทั 

การเขา้ซื้อหุน้ทัง้หมดของอรญัเพาเวอร ์และเศรษฐีสุพรรณ ซึ่งประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ
จากน ้าเสยี และการเขา้ลงทุนก่อสรา้งในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 โครงการ จะสอดคล้องกบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัในสว่นของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึ่งปัจจุบนัมรีายไดค้ดิเป็นประมาณรอ้ย
ละ 14 ของรายได้รวม อ้างอิงงบการเงนิรวมของบรษิัทงวดสิ้นสุด ณ วนัที่  30 กนัยายน 2558 ซึ่งเป็นการ
สง่เสรมิและเสรมิสรา้งขอบขา่ยการด าเนินธุรกจิทางดา้นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนตามแนวนโยบาย
รวมของบรษิทั  

ในการด าเนินธุรกจิในงวดเกา้เดอืนของสิ้นสุด 30 กนัยายน 2558 รายไดห้ลกัของบรษิทัมาจาก 3 
ธุรกิจหลัก ประกอบไปดว้ย (1) รายได้จากการขายระบบส ารองไฟคิดเป็นสดัส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 
64.36 ของรายไดร้วม (2) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 13.57 ของรายไดร้วม และ 
(3) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร อาท ิรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม รายไดจ้ากการ
รบัตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน คดิเป็นสดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 20.36 ของรายไดร้วม 
โดยในปัจจุบนับรษิทัมโีรงไฟฟ้าซึง่เริม่ด าเนินการขายไฟแลว้ ประกอบไปดว้ย  

1. บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย มสีดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 โดย
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวนทัง้สิ้น 2 โครงการ มีก าลังการผลิตรวม 
1.996 เมกะวตัต์ และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ 
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(COD) ส าหรบัโครงการที่ 1 ก าลงัการผลิต 998 กโิลวตัต์ ในวนัที่ 15 สิงหาคม 2554 และ 
โครงการที ่2 ก าลงัการผลติ 998 กโิลวตัต์ ในวนัที ่22 สงิหาคม 2554 

2. บรษิทั โซล่าร์โกกรนี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย มสีดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 โดยด าเนิน
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) มกี าลงัการผลิตรวม 
987.84 กิโลวตัต์ โดยได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ 
(COD) เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2557 

3. บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย มสีดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 โดยด าเนิน
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ก าลงัการผลิตรวม 980 
กโิลวตัต์ และไดท้ าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (COD) เมื่อ
วนัที ่10 ตุลาคม 2557 

4. บรษิทั พีว ีกรนี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม มีสดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 19.99 โดยด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) มกี าลงัการผลิตรวม 987.84 
กโิลวตัต์ โดยไดท้ าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (COD) เมื่อ
วนัที ่27 พฤศจกิายน 2557 

นอกเหนือจากโครงการทีบ่รษิทั หรอืบรษิทัย่อย จะด าเนินการเขา้ซื้อหุน้ของบรษิทัที่ประกอบกจิการ
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 2 โครงการ และลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจ านวน 3 โครงการ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัมมีตพิจิารณาอนุมตัใินครัง้นี้และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิต่อไป 
ในปัจจุบนับรษิทัยงัมโีครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอื่นๆ ทีอ่ยู่ในระหวา่งการพฒันา หรอืพิจารณาสถานะ
และความเป็นไปไดใ้นการลงทุนของโครงการ ดงันี้ 

1. ตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 13 
สงิหาคม 2558 มีมติให้ไบโอโกกรีน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษิัท ลงทุนก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้าชวีมวลอกีจ านวน 2 โครงการ ก าลงัผลิตเท่ากบั 990 กโิลวตัต์ต่อโครงการ ในจงัหวดั
ชยันาท และชลบรุ ีในปัจจุบนัไบโอโกกรนีไดร้บัสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
แลว้ และอยู่ในระหวา่งการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถเริม่จ าหน่ายไฟเชงิพาณิชย์ 
(COD) ไดใ้นเดอืนมกราคม 2560 และเดอืนมนีาคม 2560 ตามล าดบั โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนไม่
เกนิ 125 ลา้นบาทต่อโครงการ 

2. ตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที่ 6/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 
ตุลาคม 2558 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ซื้อหุน้ในบรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั ผูป้ระกอบธุรกจิ
โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ซึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์รพัย์สนิที่เกีย่วขอ้งกบัการผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี จ านวน 1 โรงงาน ขนาดก าลงัการ
ผลติ 0.95 เมกะวตัต์ ที่จงัหวดับุรรีมัย์ รวมทัง้สทิธิตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยมูลค่าเงนิลงทุนประมาณไม่เกนิ 23.72 ล้านบาท โดยในปัจจุบนับริษทัยังอยู่
ระหวา่งตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูในการเขา้ลงทุน   

(ข) บรษิทัไมม่นีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทั 

บรษิทัมเีป้าหมายทีช่ดัเจนในการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึ่งการเขา้ซื้อหุ้นที่ออก
และจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของอรญัเพาเวอร์และเศรษฐีสุพรรณซึ่งประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้า
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เสยี และการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 โครงการนัน้ สอดคล้องกบันโยบายการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทั ดงันัน้ การไดม้าซึง่สนิทรพัย์ดงักล่าวยงัคงอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานธุรกจิหลกัของบรษิทั 

(ค) บรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเป็นผลมาจากการไดม้าซึง่สนิทรพัย์มคีุณสมบตัิที่เหมาะสมที่จะจดทะเบยีน
กบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

จากการที่บรษิทัเขา้ซื้อหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของอรญัเพาเวอร์และเศรษฐีสุพรรณซึ่ง
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี และเขา้ลงทุนก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 
โครงการนัน้ ถอืเป็นการลงทุนในธุรกจิทีม่ศีกัยภาพและสามารถสรา้งรายไดท้ีส่ม ่าเสมอจากการจ าหน่ายไฟฟ้า
ใหก้ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั โดยจะท าให้บรษิทัมผีลประกอบการที่ดขี ึ้นพรอ้มกบั
เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและศกัยภาพในการท าก าไรของบรษิทั นอกจากนี้ การประกอบธุรกจิของ
โรงไฟฟ้าชวีมวล และโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพมไิดข้ดัต่อนโยบายของภาครฐั อีกทัง้ธุรกจิผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกจิที่
ส่งเสริมความมัน่คงทางพลังงานให้กบัประเทศ ทัง้นี้  หลังจากที่ทางคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาถึง
คณุสมบตัิและความเหมาะสมของบรษิัทแล้วนัน้ บรษิัทยังคงมคีุณสมบตัิเหมาะสมภายใต้ข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ง) ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัของบรษิทัและในอ านาจควบคุมบรษิทัหรอืผูถ้ือหุ้นที่มอี านาจ
ควบคมุของบรษิทั 

ภายหลงัจากการท ารายการ นอกเหนือจากการเปลีย่นแปลงกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ บรษิทั
ไมม่แีผนในการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการของบรษิทั และอ านาจควบคมุของบรษิทัแต่อย่างใด  

ณ ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ดงันี้ 

รายนาม ต าแหน่ง 

1. คณุภาณุ ศตีสิาร ประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

2. คณุพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. คณุอนงค ์พานิชเจรญินาน  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 

4. คณุอณัณพ พุ่มกมุาร  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

5. คณุชตุนินัท์ กจิส าเรจ็  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. คณุสวุทิย์ สงิหจนัทร ์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. คณุพทิยาธร มฤทุสาธร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. คณุวรพงศ ์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. นางชตุนินัท์ กจิส าเรจ็      162,995,000  7.41 
6. นายพรเทพ บรูณกลุไพโรจน์        62,400,000  2.84 
7. นายอณัณพ พุ่มกมุาร        50,000,000  2.27 
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รายนาม จ านวนหุน้ รอ้ยละ 
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 ตามประกาศเรื่องการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปทุกประการนัน้ บรษิทัต้องจดัท าสารสนเทศที่เกีย่วขอ้งและจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้น
เพื่ออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนไดเ้สยี โดยบริษทัจะจดัส่ง
หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุ้นโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการไดม้าและจ าหน่ายไปก าหนด 
พรอ้มความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 14 วนั 

นอกจากนี้ การไดม้าซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทัตามขอ้ 1 และ 2 ขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการซื้อหรอืรบัโอน
กจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัโดยนัยของมาตรา 107(2)(ข) ของพระราชบญัญัติ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึ่งจะต้องไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 
ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

บรษิทัจงึขอแจง้สารสนเทศเกีย่วกบัการท ารายการดงัต่อไปนี้ 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

(ชตุนินัท์ กจิส าเรจ็) 

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

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิทัจะซื้อหุน้จากกลุ่มผูข้ายหุน้อรญัเพาเวอรภ์ายหลงัจาก  

(ก) ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้ือหุ้นคร ัง้ที่ 1/2558 ซึ่งจะจดัประชุมในวนัที่ 23 ธนัวาคม 2558 (“ท่ีประชุม
วิสามญัผูถ้ือหุ้นคร ัง้ท่ี 1/2558”) มมีตอินุมตัริายการดงักล่าว  

(ข) บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิตามสดัส่วนตามที่
บรษิทัจะเสนอใหท้ีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ

(ค) ผลการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล (Due Diligence) ถูกต้องและเป็นจรงิตามที่ผูข้ายได้
แจง้ และ/หรอื ไดส้ง่มอบใหแ้กบ่รษิทั เป็นตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของอรญัเพาเวอร์เพื่อใชค้นืเงนิกูย้ืม  ซื้อที่ดนิซึ่ง
เป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผูข้ายหุ้นอรญัเพาเวอร์ เพื่อปรบัปรุงสนิทรพัย์ และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ต่อไปในอนาคต 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

ผูซ้ื้อ : บรษิทั 

ผูข้าย : 1. นายอรญั โสขมุา 

2. นางจุฬารตัน์ โสขมุา 

3. นายเจษฎา โสขมุา 

4. นางสาวธยพร โสขมุา 

5. นางสาวธนนัต์พร กจิสวสัดิ ์ 

ความสมัพนัธ์กบับรษิทั : ผูข้ายมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทั 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัจะเขา้ซื้อหุน้สามญัของอรญัเพาเวอร์ จ านวน 1,449,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
จากกลุ่มผูข้ายหุน้อรญัเพาเวอร ์ในราคาเบือ้งตน้ประมาณ 228.3 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัไดช้ าระเงนิมดัจ าให้แก่
ผูข้ายแลว้เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 35.8 ลา้นบาท โดยบรษิทัจะช าระเงนิมดัจ าส่วนที่เหลือจ านวน 35.8 ล้าน
บาท ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดท้ าการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานครบถ้วนแล้ว และบรษิทัจะช าระราคาซื้อขาย
หุน้ในสว่นทีเ่หลอืจ านวน 156.7 ลา้นบาท ในวนัทีม่กีารโอนหุน้ 

บรษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของอรญัเพาเวอร์อีกเป็นจ านวนทัง้สิ้นประมาณ 176.7 ล้าน
บาท เพื่อใชค้นืเงนิกูย้มืและซื้อทีด่นิซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผูข้ายหุ้นอรญัเพาเวอร์เป็นจ านวนเงนิ
ประมาณ 129.7 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอือกีเป็นจ านวนเงนิประมาณ 47 ลา้นบาท เพื่อใชป้รบัปรุงสนิทรพัย์ และ
ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนต่อไปในอนาคตทัง้นี้ มลูคา่เงนิลงทุนทัง้สองสว่นขา้งต้นอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้แต่
อย่างไรกต็าม มลูคา่เงนิลงทุนรวมทัง้โครงการจะไมเ่กนิ 405 ลา้นบาท 
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4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑ์การค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

หลกัเกณฑ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรพัย์ 

(NTA) 
NTA ตามสดัส่วนทีไ่ดม้า 

NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 
รอ้ยละ 9.00 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัย์สนิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

รอ้ยละ 5.18 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิง่ตอบแทน 

มลูคา่สิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั
 

รอ้ยละ 49.66 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไมส่ามารถค านวณได ้
เนื่องจากไมม่กีารออกหุน้
เพื่อช าระค่าสนิทรพัย์ 

เกณฑส์งูสดุ  รอ้ยละ 49.66 

 

เมือ่พจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 ซึ่งไดร้บัการสอบทาน 
โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การไดม้าซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทัขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตาม
ประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยเมื่อรวมค านวณรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ที่เกดิขึ้นในระหว่าง 6 
เดอืน และ 12 เดอืนกอ่นการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์มมีูลค่าสูงสุด
เมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 95.66 และ 97.24 ของมูลค่าสนิทรพัย์
ของบรษิทั (ตามล าดบั) เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่1 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 50 แต่ต ่า
กวา่รอ้ยละ 100 โดยบรษิทัตอ้งจดัท าสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งและจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเขา้
ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี โดยบริษทัจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือ
หุ้นโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการไดม้าและจ าหน่ายไปก าหนด พร้อมความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ 14 วนั 

5. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีได้มา 

(ก) ขอ้มลูทัว่ไป 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั 
(จดทะเบยีนจดัตัง้วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2554) 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระ
แลว้ 

: 145,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 1,450,000 หุ้น 
ราคาหุน้ละ 100 บาท ช าระคา่หุน้สามญัแลว้เตม็จ านวน 

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ : ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน ้ าเสยี ซึ่งมีก าลัง
การผลิต 4 เมกะวตัต์ (MW) โดยได้เขา้ท าสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ขนาดพลงังาน



 

8 

ไฟฟ้าสงูสดุ 4 เมกะวตัต์ (MW) และไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิ
พาณิชย์ (COD) ในเดอืนมนีาคม 2557 และเหลือเวลารบั 
Adder ที่ 0.30 บาทต่อเมกะวตัต์ (MW) เป็นระยะเวลา
ประมาณอกี 5 ปี 4 เดอืน 

นอกจากนี้ อรญัเพาเวอรย์งัมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กบั
การไฟฟ้านครหลวง (“กฟภ.”) อีกหนึ่งฉบบั ซึ่งมีขนาด
พลังงานไฟฟ้าสูงสุด 4 เมกะวตัต์ (MW) ณ ปัจจุบนัอรญั
เพาเวอร์ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการใดๆ โดยบริษัทคาดว่าจะ
ด าเนินการในอนาคต ทัง้นี้ สญัญาซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าว มี
ก าหนดวนัเริม่ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (SCOD) ในวนัที่ 30 
กนัยายน 2560 และมกี าหนดรบั Adder ที่ 0.30 บาท เป็น
ระยะเวลา 7 ปีนับแต่ได้เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(COD) 

สถานทีต่ ัง้โรงไฟฟ้า : ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

ขอ้มลูอื่นทีส่ าคญั : อรัญ เ พา เ ว อ ร์  ไ ด้ร ับบัต รส่ ง เ ส ริมก าร ล ง ทุ น  จ า ก
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพื่อลงทุนในกจิการ
ผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน ้ าเสีย ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบรกิารข ัน้พื้นฐาน โดย (ก) ไดร้บัยกเวน้
ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดจ้ากการประกอบ
กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิมกี าหนดเวลา 8 ปี (ข) สามารถน า
ผลขาดทุนในระยะเวลาที่ได้รบัการส่งเสริมไปหกัออกจาก
ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษี
เงนิได ้5 ปี (ค) ไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องน าเงนิปันผลจากกจิการ
ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิไปรวมเพื่อเสยีภาษีเงนิได ้8 ปี (ง) ไดร้บั
การลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดจ้าก
การลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกติไม่เกนิ 5 ปี นับ
จากวนัทีพ่น้ก าหนดสทิธปิระโยชน์ที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได้
นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่
ไดร้บัการสง่เสรมิ (จ) ไดร้บัอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า 
และค่าน ้าประปา จ านวนสองเท่าของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี และ (ฉ) ไดร้บัอนุญาตให้หกัเงนิลงทุนใน
การตดิตัง้หรอืกอ่สรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของ
เงนิลงทุน 
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(ข) โครงสรา้งการถอืหุน้และโครงสรา้งการจดัการของอรญัเพาเวอร ์

ก่อนเข้าท ารายการ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (ร้อยละ) 
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. นางสาวธนนัต์พร กจิสวสัดิ ์ 2,000 0.14 

รวมทัง้หมด 1,450,000 100.00 

บรษิทัมกีรรมการสองท่าน คอื นายอรญั โสขมุา และ นางจุฬารตัน์ โสขุมา โดยมกีรรมการ
ผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั คอื กรรมการหนึ่งคนลงลายมอืชือ่และประทบัตราบรษิทั 

หลงัเข้าท ารายการ* 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (ร้อยละ) 
1. บริษัท เพาเวอร์ โซลูช ัน่ เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) 
3,216,998 99.99 

2. นายพระนาย กงัวาลรตัน์ 1 - 
3. นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน 1 - 

รวมทัง้หมด 3,217,000 100.000 
หมายเหตุ  *โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการซื้อขายหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของอรญั

เพาเวอร ์ 

บรษิทัจะสง่ตวัแทนของบรษิทัเขา้เป็นกรรมการของอรญัเพาเวอร์ในฐานะบรษิทัย่อยของ
บรษิทัเมือ่การซื้อขายหุน้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

(ค) สรปุฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของอรญัเพาเวอร ์

หน่วย: บาท 

รายการ 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

ตรวจสอบ 
2556* 2557** 

สนิทรพัย์รวม 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 วนัที ่30 กนัยายน 2556 ตรวจสอบโดย  
นายภธเดชน์ ฐภณศกัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7359 
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 **งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 ตรวจสอบโดย  
นายภธเดชน์ ฐภณศกัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7359 

นอกจากนี้ บรษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของอรญัเพาเวอร์เพื่อน าเงนิบางส่วนไปซื้อที่ดนิ
ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ตัง้อยู่ที่ต าบลวงัลึก อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุร ีรวม
พื้นที่ทัง้สิ้นประมาณ 47 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา ภายใต้โฉนดที่ดนิดงัต่อไปนี้ จากนางจุฬารตัน์ โสขุมา ซึ่ง
มไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 

(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 ไร ่1 งาน 41 ตารางวา  

6. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มลูคา่เงนิลงทุนรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 405 ลา้นบาท ส าหรบัการเขา้ซื้อหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ในอรญัเพาเวอร ์และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของอรญัเพาเวอรเ์พื่อใหอ้รญัเพาเวอร์ใชค้นืเงนิกูย้ืม  ซื้อที่ดนิซึ่ง
เป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้า เพื่อปรบัปรงุสนิทรพัย์ และใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนต่อไปในอนาคต 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมลูค่าส่ิงตอบแทน 

การก าหนดราคาซื้อขายหุ้นสามญัเดมิทัง้หมดของอรญัเพาเวอร์ในราคาเบื้องต้นประมาณ 228.3 
ลา้นบาท เป็นการเจรจาต่อรองระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายซึง่ตกลงทีจ่ะซื้อขายกนั และการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน
ทัง้หมดของอรญัเพาเวอร์ จ านวนประมาณ 1,767,000 หุ้น เป็นจ านวนทัง้สิ้นประมาณ 176.7 ล้านบาท เพื่อ
ใช้ส าหรบัคืนเงินกู้ยืม การซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ต ัง้ของโรงไฟฟ้า การปรบัปรุงสินทรพัย์ และจ านวนเงินทุน
หมนุเวยีนของอรญัเพาเวอรใ์นอนาคต 

ในการนี้  บริษทัพิจารณาก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนโดยใชว้ิธี Discounted Cash Flow (DCF) 
ระยะเวลา 18 ปี ซึ่งคาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณรอ้ยละ 12.19 เมื่อเปรยีบเทียบกบัอตัราส่วนลดของ
โครงการ (WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 9.47 

8. มลูค่าสินทรพัยท่ี์ได้มา 

จากการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ที่จดัท าโดยบรษิทั และการประเมนิ
ราคาของบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีีตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทัโดยวธิี Discounted Cash 
Flow (DCF) ระยะเวลา 18 ปี (โครงการอรญัเพาเวอรเ์ริม่ด าเนินการไปแล้ว 2 ปี) ซึ่งคาดว่าจะม ีProject IRR 
ประมาณรอ้ยละ 12.19 เมื่อเทียบกบัอัตราส่วนลดของโครงการ (Weighted Average Cost of Capital 
“WACC”) ที่ประมาณรอ้ยละ 9.47 บรษิัทจะสามารถด าเนินธุรกจิที่เกีย่วเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบรษิทัที่มี
ศกัยภาพและสามารถรบัรูร้ายได ้และก าไรของโครงการเขา้มาในงบการเงนิของบรษิทัได ้โดยอรญัเพาเวอร์ได้
เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (COD) ตัง้แต่เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2557  
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ประมาณการรายไดจ้ากโครงการลงทุนในอรญัเพาเวอร์* 
หน่วย: ลา้นบาท 

 ช่วงเวลาท่ีได้รบัการสนับสนุน 
Adder 

(ปีประมาณการท่ี 1-5) 

ช่วงเวลาท่ีไม่ได้รบัการสนับสนุน 
Adder 

(ปีประมาณการท่ี 6-18) 
รายไดร้วม 75.11 - 105.77 98.67 - 117.98 

ตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายรวม 35.08 - 37.08 37.30 – 42.93 

EBITDA 40.02 - 68.69 61.36 – 75.04 

ก าไรสทุธิ 17.52 – 46.19 34.98 – 38.79 
 

ทัง้นี้ คาดว่าอรญัเพาเวอรม์รีะยะเวลาคนืทุนของโครงการ (Payback Period) ประมาณ 7 ปี  

(*) หมายเหตุ: บรษิทัไดจ้ดัท าผลการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ขึ้นบนขอ้เท็จจรงิ
สถานการณ์ในปัจจุบนั บนพื้นฐานของสมมติฐานและเงือ่นไขหลายประการทีบ่รษิทัก าหนด เพือ่ศกึษาและ
พจิารณาถงึความเหมาะสมและความคุม้คา่ของการลงทุนในแต่ละโครงการดงักล่าวในสภาพการณ์ในปัจจุบนั 
ดงันัน้ ผลการด าเนินการทีแ่ทจ้รงิของแต่ละโครงการในอนาคตอาจเปลีย่นแปลงไปจากผลการศกึษาดงักล่าว
ไดอ้ย่างมนียัส าคญั 

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษทั 

การเขา้ลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิทีป่ระกอบกจิการโรงไฟฟ้าสอดคลอ้งกบัแผนและกลยุทธ์ในการลงทุน
และการด าเนินธุรกจิของบรษิัทที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก นอกจากนัน้อรญัเพาเวอร์ได้เริ่ม
จ าหน่ายไฟฟ้าตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (COD) ตัง้แต่เมือ่วนัที่ 31 มนีาคม 2557 จึงท าให้บรษิทัสามารถรบัรู้
รายไดแ้ละก าไรของอรญัเพาเวอรไ์ดท้นัที 

10. แหล่งเงินทนุท่ีใช้ 

เงนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ และ/หรอื เงนิกูย้มืบางสว่น 

11. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

บรษิทัต้อง (ก) ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น คร ัง้ที่1/2558 และ (ข) ไดร้บัช าระค่าหุ้น
สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนตามที่บรษิทัจะเสนอให้ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือ
หุน้คร ัง้ที ่1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ
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รายการท่ี 2 รายการเข้าซ้ือหุ้นและลงทนุเพ่ิมเติมในบริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั 
(“เศรษฐีสุพรรณ”) 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิทัจะซื้อหุน้จากกลุ่มผูข้ายหุน้เศรษฐสีพุรรณภายหลงัจาก 

(ก) ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2558 มมีตอินุมตัริายการดงักล่าว 

(ข) บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิตามสดัส่วนตามที่
บรษิทัจะเสนอใหท้ีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ

(ค) ผลการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล (Due Diligence) ถูกต้องและเป็นจรงิตามที่ผูข้ายได้
แจง้ และ/หรอืไดส้ง่มอบใหแ้กบ่รษิทั เป็นตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของเศรษฐีสุพรรณเพื่อใชค้นืเงนิกูย้ืม ซื้อที่ดนิซึ่ง
เป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผูข้ายหุ้นเศรษฐีสุพรรณ เพื่อปรบัปรุงสนิทรพัย์  และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ต่อไปในอนาคต 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

ผูซ้ื้อ : บรษิทั 

ผูข้าย : 1. นายสรุพงษ์ รุง่วารนิทร ์

2. นางละอวย รุง่วารนิทร ์

3. นายสรนนัท์ รุง่วารนิทร ์ 

ความสมัพนัธ์กบับรษิทั : ผูข้ายมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทั 

 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัจะเขา้ซื้อหุน้สามญัของเศรษฐสีุพรรณ จ านวน 34,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท 
จากกลุ่มผูข้ายเศรษฐีสุพรรณในราคาเบื้องต้นประมาณ 43.4 ล้านบาท ทัง้นี้ บรษิทัไดช้ าระเงนิมดัจ าให้แก่
ผูข้ายแลว้เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 15.5 ลา้นบาท โดยบรษิทัจะช าระเงนิมดัจ าส่วนที่เหลือจ านวน 14.9 ล้าน
บาท ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดท้ าการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานครบถ้วนแล้ว และบรษิทัจะช าระราคาซื้อขาย
หุน้ในสว่นทีเ่หลอืจ านวน 13.0 ลา้นบาท ในวนัทีม่กีารโอนหุน้ 

บรษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของเศรษฐสีพุรรณอกีเป็นจ านวนทัง้สิ้นประมาณ 153.6 ล้าน
บาท เพื่อใชค้นืเงนิกูย้มืและซื้อทีด่นิซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผูข้ายหุ้นเศรษฐีสุพรรณเป็นจ านวนเงนิ
ประมาณ 108.6 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอือกีเป็นจ านวนเงนิประมาณ 45 ลา้นบาท เพื่อใชป้รบัปรุงสนิทรพัย์ และ
ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนต่อไปในอนาคต ทัง้นี้ มลูคา่เงนิลงทุนทัง้สองสว่นขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้แต่
อย่างไรกต็าม มลูคา่เงนิลงทุนรวมทัง้โครงการจะไมเ่กนิ 197 ลา้นบาท  
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4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑ์ค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

หลกัเกณฑ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรพัย์ 

(NTA) 
NTA ตามสดัส่วนทีไ่ดม้า 

NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 
รอ้ยละ 7.02 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัย์สนิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

รอ้ยละ 0.81 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิง่ตอบแทน 

มลูคา่สิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั
 

รอ้ยละ 24.15 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณได ้
เนื่องจากไมม่กีารออกหุ้น
เพื่อช าระคา่สนิทรพัย์ 

เกณฑ์สงูสดุ  รอ้ยละ 24.15 
 

เมือ่พจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 ซึ่งไดร้บัการสอบทาน 
โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การไดม้าซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทัขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตาม
ประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยเมื่อรวมค านวณรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ที่เกดิขึ้นในระหว่าง 6 
เดอืน และ 12 เดอืนกอ่นการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ และรายการที ่1 ขา้งตน้ จะท าให้ขนาดของรายการไดม้า
ซึ่งสนิทรพัย์มมีูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 119.82 และ 
121.39 ของมลูคา่สนิทรพัย์ของบรษิทั (ตามล าดบั) เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มขีนาดรายการเท่ากบั
หรอืสงูกวา่รอ้ยละ 100 หรอืการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรกด็ ีรายการดงักล่าว
เขา้ขอ้ยกเวน้การยื่นค าขอใหร้บัหลกัทรพัย์ใหมต่ามประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปทุกประการดงันี้ 

(ก) ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกจิของบรษิทั 

(ข) บรษิทัไมม่นีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทั 

(ค) บรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเป็นผลมาจากการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์มคีุณสมบตัิที่เหมาะสมที่จะจด
ทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ 

(ง) ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัของบรษิทัและในอ านาจควบคมุบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
อ านาจควบคมุของบรษิทั  

โดยบรษิัทต้องจัดท าสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งและจัดให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเขา้ท า
รายการดงักล่าวพรอ้มทัง้จดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเป็นผูใ้หค้วามเหน็เสนอต่อผูถ้อืหุน้ 

5. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีได้มา 

(ก) ขอ้มลูทัว่ไป 

ชือ่บรษิทั : บรษิทั เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร ์จ ากดั 
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(จดทะเบยีนจดัตัง้วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2554) 

ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระ
แลว้ 

: 35,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 35,000 
หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท ช าระค่าหุ้นสามญัแล้ว
เตม็จ านวน 

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ : ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชวีภาพจากน ้ า
เสยี ซึ่งมกี าลงัการผลิต 2 เมกะวตัต์ (MW) โดยได้
เขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ขนาดพลงังาน
ไฟฟ้าสูงสุด 2 เมกะวตัต์ (MW) และไดเ้ริม่จ าหน่าย
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (COD) ในเดอืนตุลาคม 2558 และ
เหลอืเวลารบั Adder ที ่0.30 บาทต่อเมกะวตัต์ (MW) 
เป็นระยะเวลาอกี 7 ปี 

สถานทีต่ ัง้โรงไฟฟ้า : ต าบลตลิ่ งช ัน อ า เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สพุรรณบรุ ี

ขอ้มลูอื่นทีส่ าคญั : เศรษฐีสุพรรณ ได้รบับตัรส่งเสริมการลงทุน จาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) เพื่อลงทุนใน
กจิการผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน ้ าเสีย ประเภท 
7.1 กจิการสาธารณูปโภคและบรกิารข ัน้พื้นฐาน โดย 
(ก) ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบัก าไร
สทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิมี
ก าหนดเวลา 8 ปี (ข)  สามารถน าผลขาดทุนใน
ระยะเวลาทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิไปหกัออกจากก าไรสุทธิ
ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษี
เงนิได ้5 ปี (ค) ไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องน าเงนิปันผลจาก
กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไปรวมเพื่อเสยีภาษีเงนิได ้
8 ปี (ง) ได้ร ับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 
50 ของอัตราปกติไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่พ้น
ก าหนดสทิธิประโยชน์ที่ไดร้บัยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการที่
ได้รบัการส่งเสริม (จ) ไดร้บัอนุญาตให้หักค่าขนส่ง 
ค่าไฟฟ้า และค่าน ้ าประปา จ านวนสองเท่าของ
คา่ใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี และ (ฉ) ไดร้บั
อนุญาตให้หกัเงนิลงทุนในการติดตัง้หรอืก่อสรา้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน 

(ข) โครงสรา้งการถอืหุน้และโครงสรา้งการจดัการของเศรษฐสีพุรรณ 

ก่อนเข้าท ารายการ 
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รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (ร้อยละ) 
1. นายสรุพงษ์ รุง่วารนิทร ์ 34,800 99.42 
2. นางละอวย รุง่วารนิทร ์ 100 0.29 
3. นายสรนนัท์ รุง่วารนิทร ์ 100 0.29 

รวมทัง้หมด 35,000 100.00 

บรษิทัมกีรรมการหนึ่งท่าน คอื นายสุรพงษ์ รุ่งวารนิทร์ โดยมกีรรมการผูม้อี านาจลงนาม
ผกูพนับรษิทั คอื กรรมการหนึ่งคนลงลายมอืชือ่ 

หลงัเข้าท ารายการ* 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (ร้อยละ) 
1. บริษัท เพาเวอร์ โซลูช ัน่ เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) 
188,598 99.99 

2. นายพระนาย กงัวาลรตัน์ 1 - 
3. นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน 1 - 

รวมทัง้หมด 188,600 100.000 
หมายเหตุ  *โครงสรา้งการถือหุ้นภายหลงัการซื้อขายหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของเศรษฐี

สพุรรณ 

 

บรษิทัจะสง่ตวัแทนของบรษิทัเขา้เป็นกรรมการของเศรษฐีสุพรรณในฐานะบรษิทัย่อยของ
บรษิทัเมือ่การซื้อขายหุน้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

(ค) สรปุฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของเศรษฐสีพุรรณ 

หน่วย: บาท 

รายการ 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ตรวจสอบ 
2556* 2557** 

สนิทรพัย์รวม 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 าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ตรวจสอบโดย นาง
สภุาพร รุง่ร าพรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่8449 

 **งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ตรวจสอบโดย นาง
สภุาพร รุง่ร าพรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่8449 

นอกจากนี้ บรษิทัจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของเศรษฐีสุพรรณเพื่อน าเงนิบางส่วน
ไปซื้อทีด่นิซึง่เป็นทีต่ ัง้โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ตัง้อยู่ทีต่ าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ี
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จงัหวดัสพุรรณบรุ ีรวมพื้นทีท่ ัง้สิน้ประมาณ 29 ไร ่1 งาน 83 ตารางวา ภายใต้โฉนดที่ดนิดงัต่อไปนี้ 
จากนายสรุพงษ์ รุง่วารนิทร ์ซึง่มไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 

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

(ข) เลขที ่59614 จ านวน 1 งาน 72 ตารางวา 

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

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

6. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มลูคา่เงนิลงทุนรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 197 ลา้นบาท ส าหรบัการเขา้ซื้อหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ในเศรษฐสีพุรรณ และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของเศรษฐสีพุรรณเพื่อใหเ้ศรษฐสีพุรรณใชค้นืเงนิกูย้ืม  ซื้อที่ดนิ
ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้า และเพื่อปรบัปรงุสนิทรพัย์และใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนต่อไปในอนาคต 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมลูค่าส่ิงตอบแทน 

การก าหนดราคาซื้อขายหุ้นสามญัเดมิทัง้หมดในราคาเบื้องต้นประมาณ 43.4 ล้านบาท เป็นการ
เจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายซึ่งตกลงที่จะซื้อขายกนั  และการเข้าซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนทัง้หมดของ
เศรษฐสีพุรรณ จ านวนประมาณ 158,400 หุน้ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้นประมาณ 153.6 ล้านบาท เพื่อใชส้ าหรบั
คนืเงนิกูย้มื  การซื้อทีด่นิซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้า การปรบัปรุงสนิทรพัย์ และจ านวนเงนิทุนหมุนเวยีนของ
เศรษฐสีพุรรณในอนาคต  

ในการนี้  บริษทัพิจารณาก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนโดยใชว้ิธี Discounted Cash Flow (DCF) 
ระยะเวลา 20 ปี ซึ่งคาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณรอ้ยละ 12.75 เมื่อเปรยีบเทียบกบัอตัราส่วนลดของ
โครงการ (WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 9.47 

8. มลูค่าสินทรพัยท่ี์ได้มา  

จากการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ที่จดัท าโดยบรษิทั และการประเมนิ
ราคาของบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีีตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทั โดยวธิี Discounted Cash 
Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี ซึ่งคาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณรอ้ยละ 12.75 เมื่อเทียบกบัอตัราส่วนลด
ของโครงการ (Weighted Average Cost of Capital “WACC”) ที่ประมาณรอ้ยละ 9.47 โดยบรษิทัสามารถ
ด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัที่มศีกัยภาพและสามารถรบัรูร้ายได้ และก าไรของโครงการ
เขา้มาในงบการเงนิของบรษิทัได ้โดยเศรษฐีสุพรรณไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟตามสญัญาซื้อขายไฟ (COD) ตัง้แต่
เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2558 

ประมาณการรายไดจ้ากโครงการลงทุนในเศรษฐสีพุรรณ* 
หน่วย: ลา้นบาท 

 ช่วงเวลาท่ีได้รบัการสนับสนุน 
Adder 

(ปีประมาณการท่ี 1-7) 

ช่วงเวลาท่ีไม่ได้รบัการสนับสนุน 
Adder 

(ปีประมาณการท่ี 8-20) 
 

รายไดร้วม 50.07 - 54.35 50.83 - 60.77 
ตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายรวม 21.33 - 22.54 22.67 - 25.78 
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EBITDA 28.74 - 31.81 28.15 - 34.98 
ก าไรสทุธิ 18.89 - 21.96 18.30 - 20.10 
 

ทัง้นี้ เศรษฐสีพุรรณมรีะยะเวลาคนืทุนของโครงการ (Payback Period) ประมาณ 7 ปี 

(*) หมายเหตุ: บรษิทัไดจ้ดัท าผลการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ขึ้นบนขอ้เท็จจรงิ
สถานการณ์ในปัจจุบนั บนพื้นฐานของสมมติฐานและเงือ่นไขหลายประการทีบ่รษิทัก าหนด เพือ่ศกึษาและ
พจิารณาถงึความเหมาะสมและความคุม้คา่ของการลงทุนในแต่ละโครงการดงักล่าวในสภาพการณ์ในปัจจุบนั 
ดงันัน้ ผลการด าเนินการทีแ่ทจ้รงิของแต่ละโครงการในอนาคตอาจเปลีย่นแปลงไปจากผลการศกึษาดงักล่าว
ไดอ้ย่างมนียัส าคญั 

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษทั 

การเขา้ลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิทีป่ระกอบกจิการโรงไฟฟ้าสอดคลอ้งกบัแผนและกลยุทธ์ในการลงทุน
และการด าเนินธุรกจิของบรษิทัที่ต้องการเขา้สู่ธุรกจิพลงังานทางเลือก นอกจากนัน้ เศรษฐีสุพรรณไดเ้ริ่ม
จ าหน่ายไฟตามสญัญาซื้อขายไฟ (COD) ตัง้แต่เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2558 จึงท าให้บรษิทัสามารถรบัรูร้ายได้
และก าไรของเศรษฐสีพุรรณไดท้นัท ี

10. แหล่งเงินทนุท่ีใช้ 

เงนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ และ/หรอื เงนิกูย้มืบางสว่น 

11. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

บรษิทัต้อง (ก) ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น คร ัง้ที่1/2558 และ (ข) ไดร้บัช าระค่าหุ้น
สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนตามที่บรษิทัจะเสนอให้ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือ
หุน้คร ัง้ที ่1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ
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รายการท่ี 3 การลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจ านวน 3 โครงการ ซ่ึงมีก าลงัการผลิต
โครงการละ 990 กิโลวตัต์ (kW) ในจงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัสุโขทยั และจงัหวดัอุดรธานี โดย
บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั (“ไบโอโกกรีน”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ไบโอโกกรนีจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมกี าลงั
การผลติโครงการละ 990 กโิลวตัต์ (kW) โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนรวมทุกโครงการเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้นไม่เกนิ 
360 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มทีี่ต ัง้อยู่ในจังหวดันครศรีธรรมราช (ทัง้นี้ ไบโอโกกรนีอยู่
ระหว่างด าเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจากจงัหวดัตรงัไปยงัจังหวดั
นครศรธีรรมราช) ก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต์ (kW) มลูคา่เงนิลงทุนไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท 

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล มทีี่ต ัง้อยู่ในจงัหวดัสุโขทยั ก าลงัการผลิต 990 กโิลวตัต์ (kW) 
มลูคา่เงนิลงทุนไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท และ 

1.3 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล มทีีต่ ัง้อยู่ในจงัหวดัอุดรธานี ก าลงัการผลิต 990 กโิลวตัต์ (kW) 
มลูคา่เงนิลงทุนไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท 

อย่างไรกด็ ีไบโอโกกรนีจะเริม่ลงทุนในโครงการดงักล่าวภายหลงัจากที ่(ก) ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้ือหุ้น
ของบรษิทัคร ัง้ที ่1/2558 ไดม้มีตอินุมตัริายการดงักล่าว และ (ข) บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นตามที่บรษิทัจะน าเสนอให้ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นคร ัง้ที่ 1/2558 
พจิารณาอนุมตั ิ

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

2.1 การซื้อทีด่นิ 

2.1.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ผูซ้ื้อ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : นายเจรญิ บรูณ์พงษ์ทอง 

2.1.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

ผูซ้ื้อ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : นางสมพศิ ทองค าเภา 

2.1.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

ผูซ้ื้อ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : ยงัอยู่ระหวา่งการเจรจากบัเจา้ของทีด่นิ 

ทัง้นี้ ผูข้ายในทัง้หมด 3 โครงการมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัหรอืไบโอโกกรนี 
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2.2 กรณีก่อสรา้งโรงไฟฟ้าภายใต้สญัญารบัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC) ส าหรบัทัง้ 3 
โครงการ 

2.2.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ผูว้า่จา้ง : ไบโอโกกรนี 

ผูร้บัจา้ง : บรษิทั เอสยูท ีโกลบอล จ ากดั 

2.2.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

ผูว้า่จา้ง : ไบโอโกกรนี 

ผูร้บัจา้ง : บรษิทั เบสท์เวริค์ จ ากดั 

2.2.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

ผูว้า่จา้ง : ไบโอโกกรนี 

ผูร้บัจา้ง : บรษิทั เบสท์เวริค์ จ ากดั 

ทัง้นี้ ผูร้บัจ้างในทัง้หมด 3 โครงการมไิดเ้ป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกนักบับรษิทัหรอืไบโอโก
กรนี 

2.3 กรณีซื้อขายวตัถุดบิส าหรบัการผลติไฟฟ้า 

2.3.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช (ใชเ้ปลอืกไมเ้ป็นวตัถุดบิหลกั) 

ผูซ้ื้อ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : บริษัท โพรเกรซซีฟไบโอแมสเอนเนอร์จ ี
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

1.1.1 โครงการจงัหวดัสโุขทยั (ใชห้ญา้เนเปียรเ์ป็นวตัถุดบิหลกั) 

ผูซ้ื้อ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : บรษิทั โกรท88 จ ากดั 

1.1.2 โครงการจงัหวดัอุดรธานี (ใชห้ญา้เนเปียรเ์ป็นวตัถุดบิหลกั) 

ผูซ้ื้อ : ไบโอโกกรนี 

ผูข้าย : บรษิทั โกรท88 จ ากดั 

ทัง้นี้ ผูข้ายในทัง้หมด 3 โครงการมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัหรอืไบโอโกกรนี 

โดยไบโอโกกรนีจะด าเนินการเขา้ท าสญัญาซื้อขายที่ดนิ สญัญาว่าจ้างผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
แบบเบด็เสรจ็ (EPC) กต็่อเมือ่บรษิทัไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น
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ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัที่ 23 ธนัวาคม 2558 และจะลงนามในสญัญาซื้อขายวตัถุดบิก่อนที่
โครงการไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟตามสญัญาซื้อขายไฟ (COD) 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ไบโอโกกรนีจะลงทุนซื้อทีด่นิอนัเป็นทีต่ ัง้ของโครงการ และกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 
3 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมกี าลงัการผลิตโครงการละ 990 กโิลวตัต์ (kW) โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนเป็น
จ านวนโครงการละไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท รวมทุกโครงการเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น ไม่เกนิ 360 ล้านบาท โดยมี
รายละเอยีดของโครงการโดยสงัเขปดงันี้ 

3.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ไบโอโกกรนีได้เข้าท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2558 ซึ่ง
ก าหนดระบบการรบัซื้อค่าไฟแบบ Feed in Tariff (FiT) โดยม ีFiT premium จ านวน 0.50 
บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี และมกี าหนดการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (SCOD) ในวนัที่ 31 
มนีาคม 2560  

3.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

ไบโอโกกรีนได้เข้าท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2558 ซึ่ง
ก าหนดระบบการรบัซื้อค่าไฟแบบ Feed in Tariff (FiT) โดยม ีFiT premium จ านวน 0.50 
บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี และมกี าหนดการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (SCOD) ในวนัที่ 22 
มกราคม 2560 

3.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

ไบโอโกกรีนไดเ้ขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่ง
ก าหนดระบบการรบัซื้อค่าไฟแบบ Feed in Tariff (FiT) โดยม ีFiT premium จ านวน 0.50 
บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี และมกี าหนดการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (SCOD) ในวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑ์การค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

4.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

หลกัเกณฑ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรพัย์ 

(NTA) 
NTA ตามสดัส่วนทีไ่ดม้า 

NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 
ไมส่ามารถค านวณได ้

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัย์สนิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

ไมส่ามารถค านวณได ้

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิง่ตอบแทน 

มลูคา่สิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั
 

รอ้ยละ 14.71 
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หลกัเกณฑ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
4. เกณฑ์มลูคา่ของ

หลกัทรพัย ์
จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณได ้
เนื่องจากไมม่กีารออกหุ้น
เพื่อช าระคา่สนิทรพัย์ 

เกณฑ์สงูสดุ  รอ้ยละ 14.71 

 

4.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

หลกัเกณฑ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรพัย์ 

(NTA) 

NTA ตามสดัส่วนทีไ่ดม้า 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไมส่ามารถค านวณได ้

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัย์สนิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

ไมส่ามารถค านวณได ้

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ

สิง่ตอบแทน 
มลูคา่สิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั
 

รอ้ยละ 14.71 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ

หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไมส่ามารถค านวณได ้

เนื่องจากไมม่กีารออกหุน้

เพื่อช าระค่าสนิทรพัย์ 

เกณฑ์สงูสดุ  รอ้ยละ 14.71 

 

4.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

หลกัเกณฑ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรพัย์ 

(NTA) 

NTA ตามสดัส่วนทีไ่ดม้า 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไมส่ามารถค านวณได ้

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัย์สนิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

ไมส่ามารถค านวณได ้

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ

สิง่ตอบแทน 
มลูคา่สิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั
 

รอ้ยละ 14.71 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ

หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไมส่ามารถค านวณได ้

เนื่องจากไมม่กีารออกหุน้

เพื่อช าระค่าสนิทรพัย์ 

เกณฑ์สงูสดุ  รอ้ยละ 14.71 
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เมือ่พจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 ซึ่งไดร้บัการสอบทาน 
โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การไดม้าซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทัขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตาม
ประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยเมื่อรวมค านวณรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ที่เกดิขึ้นในระหว่าง 6 
เดอืน และ 12 เดอืนกอ่นการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ รายการที่ 1 และรายการที่ 2 ขา้งต้นจะท าให้ขนาดของ
รายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์มมีูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 
163.96 และ 165.53 ของมลูคา่สนิทรพัย์ของบรษิทั (ตามล าดบั) เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มขีนาด
รายการเท่ากบัหรอืสงูกวา่รอ้ยละ 100 หรอืเขา้ขา่ยการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยอ้อม อย่างไร
กด็ ีรายการดงักล่าวเขา้ขอ้ยกเวน้การยื่นค าขอให้รบัหลกัทรพัย์ใหม่ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปทุกประการตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ดงันี้  

(ก) ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกจิของบรษิทั 

(ข) บรษิทัไมม่นีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทั 

(ค) บรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเป็นผลมาจากการไดม้าซึง่สนิทรพัย์มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมที่จะจด
ทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ 

(ง) ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัของบรษิทัและในอ านาจควบคุมบรษิทัหรอืผูถ้ือหุ้นที่
มอี านาจควบคมุของบรษิทั  

โดยบรษิัทต้องจัดท าสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งและจัดให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเขา้ท า
รายการดงักล่าวพรอ้มทัง้จดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเป็นผูใ้ห้ความเหน็เสนอต่อผูถ้อืหุน้ 

5. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีได้มา 

5.1 ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ ัง้โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 

5.1.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช ตัง้อยู่ที่ ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอทุ่งสง รวมพื้นที่
ทัง้สิ้นประมาณ 11 ไร่ โดยผูข้ายตกลงจะด าเนินการแบ่งแยกโฉนดให้แล้วเสรจ็
กอ่นแบง่ขายทีด่นิซึง่มพีื้นทีร่วมจ านวนดงักล่าวใหไ้บโอโกกรนี 

5.1.2 โครงการจังหวดัสุโขทยั ตัง้อยู่ที่ ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร รวมพื้นที่
ทัง้สิ้นประมาณ 15 ไร่ โดยผูข้ายตกลงจะด าเนินการแบ่งแยกโฉนดให้แล้วเสรจ็
กอ่นแบง่ขายทีด่นิซึง่มพีื้นทีร่วมจ านวนดงักล่าวใหไ้บโอโกกรนี 

5.1.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี ตัง้อยู่ ที่ต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจกัษ์ศลิปาคม 
รวมพื้นทีท่ ัง้สิน้ประมาณ 15 ไร ่

5.2 โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลจ านวนทัง้สิ้น 3 โครงการ ซึ่งในแต่ละหนึ่งโครงการจะมขีนาด
ตดิตัง้ประมาณ 990 กโิลวตัต์ (kW) และจะประกอบไปดว้ยทรพัย์สนิพอสงัเขปดงันี้ 

5.2.1 เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า ขนาด 330 กโิลวตัต์/ชดุ ประมาณ 3 ชดุ 

5.2.2 ระบบควบคมุและเกบ็ขอ้มลู 

5.2.3 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

5.2.4 ระบบป้องกนัทีใ่ชค้วบคมุความปลอดภยัทีเ่ชือ่มต่อกบัระบบสายส่งของการไฟฟ้า
เป็นตน้ 
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6. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

6.1 โครงการทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช มลูคา่เงนิลงทุนรวมไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท 

6.2 โครงการทีจ่งัหวดัสโุขทยั มลูคา่เงนิลงทุนรวมไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท 

6.3 โครงการทีจ่งัหวดัอุดรธานี มลูคา่เงนิลงทุนรวมไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมลูค่าส่ิงตอบแทน 

7.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

มลูคา่เงนิลงทุนรวมไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท อา้งอิงมาจากราคาค่าก่อสรา้งซึ่งไดร้บัการเสนอ
ราคาจากผู้รบัเหมาก่อสรา้ง (EPC) และค่าที่ดินซึ่งเป็นที่ต ัง้ของโครงการ โดยจากการ
ประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการดว้ยวธิี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 
20 ปี คาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณร้อยละ 14.55 เมื่อเทียบกบัอตัราส่วนลดของ
โครงการ (WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.06 – 9.28 

7.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

มลูคา่เงนิลงทุนรวมไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท อา้งอิงมาจากราคาค่าก่อสรา้งซึ่งไดร้บัการเสนอ
ราคาจากผู้รบัเหมาก่อสรา้ง (EPC) และค่าที่ดินซึ่งเป็นที่ต ัง้ของโครงการ โดยจากการ
ประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการดว้ยวธิี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 
20 ปี คาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณร้อยละ 14.55 เมื่อเทียบกบัอตัราส่วนลดของ
โครงการ (WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.06 – 9.28 

7.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

มลูคา่เงนิลงทุนรวมไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท อา้งอิงมาจากราคาค่าก่อสรา้งซึ่งไดร้บัการเสนอ
ราคาจากผูร้บัเหมากอ่สรา้ง (EPC) และประมาณการคา่ทีด่นิซึ่งเป็นที่ต ัง้ของโครงการ โดย
จากการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการดว้ยวธิี Discounted Cash Flow (DCF) 
ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะม ีProject IRR ประมาณร้อยละ 14.55 เมื่อเทียบกบัอตัรา
สว่นลดของโครงการ (WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.06 – 9.28 

8. มลูค่าสินทรพัยท่ี์ได้มา 

8.1 โครงการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

จากการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ที่จดัท าโดยบรษิทั และ
การประเมินราคาของบรษิัทหลกัทรพัย์ ทรีนีตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงินของ
บรษิทั ซึง่ใชว้ธิ ีDiscounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะม ีProject IRR 
ประมาณรอ้ยละ 14.55 เมือ่เทยีบกบัอตัราส่วนลดของโครงการ (Weighted Average Cost 
of Capital “WACC”) ที่ประมาณรอ้ยละ 8.06 – 9.28 ทัง้นี้ โครงการดงักล่าว คาดว่าจะ
สามารถเริม่จ าหน่ายไฟตามสญัญาซื้อขายไฟ (COD) ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2560 

8.2 โครงการจงัหวดัสโุขทยั 

จากการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ที่จดัท าโดยบรษิทั และ
การประเมินราคาของบรษิัทหลกัทรพัย์ ทรีนีตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงินของ
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บรษิทั ซึง่ใชว้ธิ ีDiscounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะม ีProject IRR 
ประมาณรอ้ยละ 14.55 เมือ่เทยีบกบัอตัราส่วนลดของโครงการ (Weighted Average Cost 
of Capital “WACC”) ที่ประมาณรอ้ยละ 8.06 – 9.28  ทัง้นี้ โครงการดงักล่าว คาดว่าจะ
สามารถเริม่จ าหน่ายไฟตามสญัญาซื้อขายไฟ (COD) ภายในวนัที ่22 มกราคม 2560 

8.3 โครงการจงัหวดัอุดรธานี 

จากการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ที่จดัท าโดยบรษิทั และ
การประเมินราคาของบรษิัทหลกัทรพัย์ ทรีนีตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงินของ
บรษิทั ซึง่ใชว้ธิ ีDiscounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะม ีProject IRR 
ประมาณรอ้ยละ 14.55 เมือ่เทยีบกบัอตัราส่วนลดของโครงการ (Weighted Average Cost 
of Capital “WACC”) ที่ประมาณรอ้ยละ 8.06 – 9.28 ทัง้นี้ โครงการดงักล่าว คาดว่าจะ
สามารถเริม่จ าหน่ายไฟตามสญัญาซื้อขายไฟ (COD) ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ประมาณการรายไดจ้ากโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าชวีมวล 
ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดัสโุขทยั และจงัหวดัอุดรธานี* 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ช่วงเวลาท่ีได้รบัการสนับสนุน FiT 
Premium 

(ปีประมาณการท่ี 1-8) 

ช่วงเวลาท่ีไม่ได้รบัการสนับสนุน 
FiT Premium 

(ปีประมาณการท่ี 9-20) 
รายไดร้วม 40.94 - 43.50 34.19 - 38.28 
ตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายรวม 24.97 - 27.71 27.92 - 34.02 
EBITDA 19.95 - 24.79 7.74 - 16.15 
ก าไรสทุธิ 13.85 - 15.90 -2.00 - 8.28 

 

ทัง้นี้ โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดัสโุขทยั และจงัหวดัอุดรธานี โดยไบ
โอโกกรนี มรีะยะเวลาคนืทุนของโครงการ (Payback Period) ประมาณ 6 ปี (โดยตวัเลขดงักล่าว ไมไ่ดร้วม
ระยะเวลากอ่สรา้งซึง่ใชเ้วลาประมาณ 1 ปี) 

จากตารางขา้งต้น แสดงให้เห็นถึงประมาณการด้านรายได ้ต้นทุน และก าไรสุทธิของโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล ทัง้นี้  ในแต่ละโครงการมีก าหนดวนัเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่แตกต่างกนั ดงันัน้  ปี
ประมาณการที ่1 ของแต่ละโครงการจะเท่ากบัปีที่โครงการนัน้ๆ ไดเ้ริม่ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (SCOD) ซึ่งมี
รายละเอยีดตามทีข่อ้ 3 ขา้งตน้ 

(*) หมายเหตุ: บรษิทัไดจ้ดัท าผลการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ขึ้นบนขอ้เท็จจรงิ
สถานการณ์ในปัจจุบนับนพื้นฐานของสมมติฐานและเงือ่นไขหลายประการทีบ่รษิทัก าหนด เพือ่ศกึษาและ
พจิารณาถงึความเหมาะสมและความคุม้คา่ของการลงทุนในแต่ละโครงการดงักล่าวในสภาพการณ์ในปัจจุบนั 
ดงันัน้ ผลการด าเนินการทีแ่ทจ้รงิของแต่ละโครงการอาจเปลีย่นแปลงไปจากผลการศกึษาดงักล่าวไดอ้ย่างมี
นยัส าคญั 



 

25 

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษทั 

การเขา้ลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิทีป่ระกอบกจิการโรงไฟฟ้าสอดคลอ้งกบัแผนและกลยุทธ์ในการลงทุน
และการด าเนินธุรกจิของบรษิทัที่ต้องการเขา้สู่ธุรกจิพลงังานทางเลือก ซึ่งคาดว่าจะมศีกัยภาพในการสรา้ง
รายไดอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งเสถยีรภาพใหก้บับรษิทัต่อไปในอนาคต 

10. แหล่งเงินทนุท่ีใช้ 

เงนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ และ/หรอื เงนิกูย้มืบางสว่น 

11. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

บรษิทัตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้ือหุ้น คร ัง้ที่ 1/2558 และไดร้บัช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นตามทีบ่รษิทัจะน าเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นคร ัง้ที ่
1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ

ทัง้นี้ บรษิทัขอชีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนในรายการทุกรายการทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งตน้ดงันี้ 

(ก) ความเหน็คณะกรรมการเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่7/2558 ซึง่ไดจ้ดัขึน้ในวนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 ซึง่ประกอบ
ไปดว้ยคณะกรรมการดงัมรีายนามต่อไปนี้

1. คณุภาณุ ศตีสิาร 

2. คณุพระนาย กงัวาลรตัน์ 

3. คณุอนงค ์พานิชเจรญินาน 

4. คณุอณัณพ พุ่มกมุาร 

5. คณุชตุนินัท์ กจิส าเรจ็ 

6. คณุสวุทิย์ สงิหจนัทร ์

7. คณุพทิยาธร มฤทุสาธร 

8. คณุวรพงศ ์จ าจด 

พจิารณาแล้วเห็นว่า การเขา้ท ารายการในครัง้นี้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถ้ือหุ้น
ของบรษิทัเนื่องจากเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิพลงังานทางเลอืกของบรษิทั อีกทัง้เป็นการสรา้ง
มลูคา่เพิม่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึมมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ท ารายการดงักล่าว 

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจาก
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัตามข้อ (ก) 

ไมม่ ี 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์บญัชี 2 
ของ 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษทั บริษัทย่อยและ
บริษทัร่วม 

1.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เพาเวอร์ โซลูช ัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 25 
มถิุนายน 2544 ด าเนินธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดลอ้มทีม่คีณุภาพสงูส าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ซึง่ด าเนินการโดยบรษิทั และธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆ ทัง้ในดา้นพลงังานแสงอาทิตย์ 
(Solar Power) พลงังานก๊าซชวีภาพ (Biogas Power) พลงังานชวีมวล (Biomass Power)  พลงังาน
ขยะ (MSW) และพลงังานลม (Wind Power) ซึง่ด าเนินการโดยบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มของบรษิทั  

1.2 รายช่ือบริษทัย่อยและบริษทัร่วม* 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธรุกิจ อตัราร้อยละท่ี
ถือหุ้น* 

(ร้อยละ) 
1. บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 
100 

2. บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100 

3. บรษิทั วนิด์โกกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม 100 
4. บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพ

และชวีมวล 
100 

5. บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100 

6. บรษิทั พเีอสท ี(อุบลราชธานี) จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100 

7. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 
8. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ี 1 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
9. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ี 2 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
10. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ี 3 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
11. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ี 4 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
12. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ี 5 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
13. บรษิทั เมกกา โซล่ารเ์พาเวอร ์จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 
29.99 

14. บรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

19.99 

15. บรษิทั ทรปิเปิล เอส อโีค จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 15 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะของธรุกิจ อตัราร้อยละท่ี
ถือหุ้น* 

(ร้อยละ) 
16. บรษิทั สามารถ โซลารท์ูเพาเวอร ์

จ ากดั 
ด าเนินธุรกจิโครงการพลงังาน
ทดแทน 

20 

17. บรษิทั โซล่าร ์ลสิซิง่ จ ากดั น าเขา้ สง่ออก จ าหน่าย ใหเ้ชา่  
หรอืใหเ้ชา่ซื้ออุปกรณ์เพื่อใชใ้น
กจิการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทติย์ 

40 (ถอืหุน้โดย
บรษิทั พเีอสท ี
เอนเนอรย์ ีจ ากดั 

หมายเหตุ: * ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 

ปัจจุบนั บรษิทัมทีี่ต ัง้ส านักงานใหญ่อยู่ที่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 

1.3 แนวโน้มทางธรุกิจ 

บริษทั  บรษิัทย่อย และบริษทัร่วม  มโีครงสรา้งธุรกิจแบ่งออกเป็นสองธุรกิจหลกั ไดแ้ก ่
ธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก ในอนาคตบรษิทัจะมแีนวโน้มในการประกอบธุรกจิดงันี้ 

1.3.1 ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดลอ้ม ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก ่ 

(ก) ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) 

(ข) ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring 
Solution) 

(ค) ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (Renewable Energy) 

(ง) ระบบประหยดัพลงังาน และระบบอื่นๆ (Energy Saving Solution)  

บรษิทัจะยงัคงมุง่เน้นทีจ่ะเพิม่รายไดท้ีเ่กดิขึน้จากธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มซึง่เป็นธุรกจิแรกเริม่ของบรษิทั ซึ่งคาดว่าจะมแีนวโน้ม
เตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง ในปี 2558 มกีารขยายโครงข่าย 4G โดยการเปิดประมูลเครอืข่ายของ
ผูป้ระกอบการโทรศพัท์มอืถอื ทัง้ AIS และ True และมกีารสนบัสนุนให้มโีครงสรา้งพื้นฐานทางดา้น
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น โดยทัง้ 2 ปัจจยัมผีลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบรษิัทจากระบบส ารอง
ไฟฟ้าทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ เนื่องจากระบบสือ่สารนัน้จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งใชร้ะบบส ารองไฟฟ้า
และระบบตรวจวดัสภาพแวดลอ้มซึง่เป็นสนิคา้ของบรษิทัเพื่อใหก้ารท างานของระบบมปีระสทิธิภาพ
มากยิง่ขึน้ 

นอกจากนัน้ ในปี 2558 ไดม้กีารเปิดให้มกีารจบัฉลากเพื่อขอรบัใบอนุญาตสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (“กฟภ.”) ประเภทโครงการพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
โดยหน่วยงานราชการและกลุ่มสหกรณ์ ซึ่งในกรณีดงักล่าว หน่วยงานราชการและกลุ่มสหกรณ์จะ
รว่มกนัจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนกบับรษิทั และ/หรอื บรษิทัย่อยเพื่อด าเนินการผลิตไฟฟ้าและจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ทัง้นี้ สญัญาซื้อขายไฟฟ้าจะมขีอ้ก าหนดว่า ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการ
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กอ่สรา้งและจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบไมเ่กนิวนัที ่30 กนัยายน 2559 ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัจะมรีายไดเ้พิ่มเติม
จากการรบัจา้งกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าดงักล่าวให้กบัผูป้ระกอบการที่ไดร้บั PPA แต่ไม่มคีวามพรอ้มหรอื
ประสบการณ์ในการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้ามากอ่น 

1.3.2 ธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
ชวีภาพ โรงไฟฟ้าชวีมวล โรงไฟฟ้าพลงังานลม เป็นตน้) 

บรษิัทต้องการที่จะขยายสดัส่วนรายไดส้ าหรบัธุรกจิพลงังานทดแทนซึ่งด าเนินการโดย
บรษิทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพในการสรา้งรายไดท้ี่ม ัน่คง
ใหแ้กบ่รษิทัในอนาคต อนึ่ง รายไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน มแีนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
เช่นเดยีวกนักบัแผนพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 2558 (“AEDP 2015”) ของกระทรวง
พลงังาน (ตามทีจ่ะกล่าวต่อไปดา้นล่างนี้) ทีม่กีารเพิม่เป้าหมายการรบัซื้อไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
ต่าง ๆ จากผูป้ระกอบการมากขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจยับวกที่จะท าให้บรษิทัสามารถขยายการ
เตบิโตทางดา้นธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนต่างๆ ทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ไดม้ากยิ่งขึ้น ทัง้นี้ 
ธุรกจิพลงังานทดแทนซึง่สามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทั ณ ปัจจุบนัรายไดข้องบรษิทัสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทดงันี้ 

(ก) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจ านวน 4  
เมกะวตัต์ และทีจ่ะเชือ่มต่อจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ ในไตรมาส 4 ปี 2558 อกีจ านวน 1 เมกะวตัต์ 
(MW) ดงันัน้ จะท าใหบ้รษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ทัง้หมดรวมจ านวนก าลงัการผลิต  5 
เมกะวตัต์ (MW)  

(ข) โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชวีภาพที่บรษิทัไดเ้ขา้ซื้อกจิการแล้วจ านวน 1 เมกะวตัต์ 
(MW) และอยู่ระหวา่งการขออนุมตัเิพื่อเขา้ซื้อกจิการ รวมจ านวนก าลงัการผลิต  10 เมกะวตัต์ (MW) 
โดยแบง่เป็นโครงการทีข่ายไฟฟ้าแลว้จ านวน 6 เมกะวตัต์ (MW) และ โครงการทีไ่ดเ้ขา้ท าสญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคแล้ว แต่ยงัไม่ไดก้่อสรา้งอีกจ านวน 4 เมกะวตัต์ (MW) ซึ่งหาก
บรษิทัเขา้ท ารายการดงักล่าวเรยีบรอ้ย จะท าใหบ้รษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชวีภาพ 
ในปี 2559 เป็นตน้ไป 

(ค) โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคในระบบการรบัซื้อค่าไฟแบบ Feed-in Tariff (FiT) จ านวน 5 โครงการ โดยมกี าลงัการผลิต
โครงการละ 990 กโิลวตัต์ (kW) รวมทัง้สิ้น 5 โครงการมกี าลงัการผลิตรวมประมาณ 5 เมกะวตัต์ 
(MW) โดยบรษิัทอยู่ระหว่างการพิจารณาการก่อสร้าง อนึ่ง สญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกีย่วข้องได้
ก าหนดวนัเริม่ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (SCOD) ของโครงการทัง้ 5 โครงการใหส้ามารถทยอยการรบัรู้
รายไดต้ัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไป 
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แผนพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 2558 (“AEDP 2015”) 

แหล่งก าเนิด
พลงังาน 

แผนพฒันา
ก าลงัผลิต
ไฟฟ้าของ
ประเทศไทย 

2553 
(เมกะวตัต์) 

แผนพฒันา
พลงังาน

ทดแทนและ
พลงังาน
ทางเลือก 

2555 
(เมกะวตัต์) 

แผนพฒันา
พลงังาน

ทดแทนและ
พลงังาน
ทางเลือก 

2556 
(เมกะวตัต์) 

ด าเนินการ 
** 

อตัราการ
ด าเนินการ 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
การผลิต 

พลงัน ้าขนาดเลก็ 263 1,608 324 142 44 377 
พลงังานลม 798 1,200 1,800 224 12 3,500 
ปฏกิลูของเสยี 173 160 400 66 16 500 
ก๊าซชวีภาพ 121 600 3,600 313 9 2,100 
ชวีมวล 2,340 3,630 4,800 2,452 51 5,500 
พลงังาน
แสงอาทติย์ 

923 2,000 3,000 1,288 43 6,000 

อื่นๆ 0 3 3 0 0 0 
รวม 4,618 9,201 13,927 4,485 32 17,977 

 

จากตารางแผน AEDP 2015 ข้างต้น จะเห็นว่ากลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์มีการเพิ่ม
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าขึ้นอีกมากกว่า 3,000 เมกะวตัต์ (MW) เป็น 6,000 เมกะวตัต์ (MW) ซึ่ง
สงูสดุในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ในขณะที่กลุ่มพลงังานลมกไ็ดป้รบัเป้าหมายการผลิตเพิ่มสูง
เช่นกนัอีกประมาณ 1,700 เมกะวตัต์ (MW) เป็น 3,500 เมกะวตัต์ (MW) ซึ่งแมส้ดัส่วนการจ่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานลมยงัท าไดเ้พียงรอ้ยละ 12 ตามแผนเดมิ แต่ดว้ยเทคโนโลยีกงัหนัลมรุ่นใหม่ ที่
ผลติกระแสไฟฟ้าไดแ้มใ้นความเรว็ลมต ่า (5 - 6 เมตร/ วนิาที) ดว้ยต้นทุนพฒันาที่ใกล้เคยีงกนั ซึ่ง
เมื่อประกอบกบัการวดัค่าสถิติลมที่ท าเป็นระบบอย่างละเอียด ผนวกกบัความสามารถในการผลิต
กระแสไฟฟ้าไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ท าใหก้ารลงทุนดา้นสายสง่ดคูุม้คา่กวา่มากจงึท าให้มเีป้าหมายการ
ผลติเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 94 จากแผนเดมิ 

พลังงานทดแทนด้านอื่นๆ มีเป้าหมายการผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ   19 
แบง่เป็น กลุ่มพลงังานชวีมวลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 กลุ่มพลงังานน ้าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 พลงังานจากขยะ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 จากแผนกอ่นหน้า โดยจะเหน็วา่เป็นการพฒันาทีค่อ่ยเป็นคอ่ยไป เนื่องจากต้นทุน
และเทคโนโลยมีไิดเ้ปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญันกั สว่นในฝัง่ของกลุ่มก๊าซชวีภาพ พบว่าเป้าหมาย
การผลติลดลง 1,500 เมกะวตัต์ (MW) หรอื ลดลงรอ้ยละ 42 เหลอืเพยีงราว 2,100 เมกะวตัต์ (MW( 
เนื่องจากผลกัดนัเรือ่งหญา้เนเปียรช์า้กวา่คาดมากเพราะขอ้งเกีย่วกบัวถิีชวีติของเกษตรกรโดยรอบ
โครงการอย่างมาก 
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2. ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบนั
จนถึงไตรมาสล่าสุด 

2.1 ตารางสรปุงบการเงินในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา และปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาสล่าสุด 

 งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
สรปุรายการ ปี 2555 

ปี 2556 ปี 2557 
ส้ินสุด ณ 30 
กนัยายน 2558 งบแสดงฐานะการเงิน (ปรบัปรงุใหม่) 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สนิทรพัย์         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 18.32 3.45 15.25 2.31 267.85 29..59 19.97 2.45 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 0.21 0.02 61.62 7.56 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 107.44 20.25 140.46 21.29 120.85 13.35 165.78 20.33 
สนิคา้คงเหลอื 59.78 11.27 98.22 14.89 60.16 6.65 73.27 8.98 
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 5.34 1.01 8.57 1.30 5.72 0.63 18.33 2.25 

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 190.88 35.97 262.5 39.79 454.78 50.24 338.96 41.56 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 20.45 3.85 33.51 5.08 50.04 5.53 44.44 5.45 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการที่

เกีย่วขอ้ง - - - - 7.60 0.84 - - 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - - - 9.92 1.22 
เงนิลงทุนอื่น - - - - 3.60 0.40 9.60 1.18 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 295.65 55.71 339.57 51.47 358.90 39.65 381.84 46.82 
สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 0.11 0.02 0.45 0.07 1.91 0.21 2.42 0.30 
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.71 0.13 1.09 0.17 3.87 0.43 4.96 0.61 
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 22.88 4.31 22.56 3.42 24.57 2.71 23.48 2.88 

รวมสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 339.79 64.03 397.18 60.21 450.49 49.76 476.65 58.44 
รวมสินทรพัย ์ 530.67 100 659.68 100 905.26 100 815.62 100 
หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้         
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ 

157.11 29.61 186.85 28.32 131.66 14.54 53.23 6.53 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาโอนสทิธกิารรบั
เงนิ 

3.95 0.74 - - 13.92 1.54 - - 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 105.03 19.79 72.19 10.94 58.61 6.47 94.61 11.60 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
21.51 4.05 28.83 4.37 30.39 3.36 30.78 3.77 

เงนิกูย้มืระยะยาวทีจ่ดัเป็นหนี้สนิ
หมนุเวยีน 

- - 67.83 10.28 62.00 6.85 56.23 6.89 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซื้อและสญัญา
เชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 
ปี 

0.59 0.11 0.61 0.09 0.62 0.07 0.34 0.04 

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 0.11 0.02 23.07 3.50 2.02 0.22 0.93 0.11 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั

ย่อยรอรบัรู ้ - - - - 11.50 1.27 11.50 1.41 
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 งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
สรปุรายการ ปี 2555 

ปี 2556 ปี 2557 
ส้ินสุด ณ 30 
กนัยายน 2558 งบแสดงฐานะการเงิน (ปรบัปรงุใหม่) 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3.87 0.73 4.92 0.75 2.96 0.33 1.87 0.23 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 292.18 55.06 384.30 58.26 313.67 34.65 249.48 30.59 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากสว่นที่

ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
107.37 20.23 79.42 12.04 71.11 7.86 53.59 6.57 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซื้อและเช่า
การเงนิ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 

1.20 0.23 0.79 0.12 0.37 0.04 0.17 0.02 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 

1.19 0.22 2.40 0.36 3.73 0.41 4.90 0.60 

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 109.77 20.69 82.60 12.52 75.21 8.31 58.66 7.19 
รวมหน้ีสิน 401.94 75.74 466.90 70.78 388.88 42.96 308.14 37.78 
สว่นของผูถ้อืหุน้         

ทุนจดทะเบยีน 175.00 32.98 175.00 26.53 225.00 24.85 225.00 27.59 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 124.81 23.52 175.00 26.53 220.00 24.30 220.00 26.97 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้     239.81 26.49 239.81 29.40 
สว่นทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑ์ 
    0.18 0.02 3.15 0.39 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมทีจ่ดัสรร
แลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 

3.32 0.63 3.32 0.50 4.85 0.54 4.85 0.60 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมทีจ่ดัสรร
แลว้ (บรษิทัย่อย) - ส ารองตาม
กฎหมาย 

      0.81 0.10 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมทีย่งัไมไ่ด้
จดัสรร 0.59 0.11 14.46 2.19 51.54 5.69 38.85 4.76 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 128.72 24.26 192.78 29.22 516.38 57.04 507.47 62.22 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 530.67 100 659.68 100 905.26 100 815.62 100 

 

สรปุรายการงบก าไรขาดทนุ 

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2555  

ปี 2556 ปี 2557 
ส้ินสุด ณ 30 
กนัยายน 2558 (ปรบัปรงุใหม่) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายได ้                 

รายไดจ้ากการขาย 354.25 81.41 316.34 70.13 242.27 54.05 209.70 64.36 
รายไดจ้ากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า - - - - 89.85 20.05 2.17 0.67 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 35.89 8.25 55.01 12.38 66.65 14.87 44.20 13.57 
รายไดจ้ากการบรกิาร 38.63 8.88 65.94 15.87 25.20 5.62 66.34 20.36 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั - - - - 20.30 4.53 - - 
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สรปุรายการงบก าไรขาดทนุ 

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2555  

ปี 2556 ปี 2557 
ส้ินสุด ณ 30 
กนัยายน 2558 (ปรบัปรงุใหม่) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ย่อย 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 2.69 0.62 -   - 1.65 0.37 0.00 0.00 
รายไดอ้ื่น 3.69 0.85 7.18 1.62 2.30 0.51 3.39 1.04 

รวมรายได้ 435.16 100.00 444.48 100.00 448.21 100.00 325.81 100.00 
ตน้ทุนขาย 305.52 70.21 274.40 61.59 176.64 39.41 173.38 53.21 
ตน้ทุนจากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า - - - - 70.25 15.67 2.29 0.70 
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 10.48 2.41 15.11 3.40 19.55 4.36 12.42 3.81 
ตน้ทุนบรกิาร 6.54 1.50 21.73 5.03 13.42 2.99 43.24 13.27 
คา่ใชจ้่ายในการขาย 11.04 2.54 8.52 1.92 5.51 1.23 3.42 1.05 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 75.03 17.24 81.44 18.32 91.12 20.33 75.84 23.28 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น -   - 0.25 0.06 -   - 0.85 0.26 

รวมต้นทนุและค่าใช้จ่าย 408.61 93.90 401.45 90.32 376.49 84.00 311.43 95.59 
ก าไรกอ่นสว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุน
จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม คา่ใชจ้่าย
ทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

26.55 6.10 43.03 9.68 71.72 16.00 14.38 4.41 

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทั
รว่ม -   - -   - -   - -0.16 0.05 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ 

26.55 6.10 43.03 9.68 71.72 16.00 14.22 4.37 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ -21.93 5.04 -26.75 6.02 -28.49 6.36 -10.91 3.35 
ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิได ้ 4.62 1.06 16.28 3.66 43.23 9.65 3.32 1.02 

ภาษเีงนิได ้ -2.26 0.52 -1.95 0.44 -4.62 1.03 1.09 0.33 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

- - -0.46 0.10 -               - -               - 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ 2.36 0.54 13.87 3.12 38.61 8.61 4.40 1.35 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.35   0.01   0.02   0.002   
มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาท/หุน้) 100.00   0.10   0.10   0.10   
จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) 1.75  1,750  2,200  2,200  
ก าไรต่อหุน้ (Fully Dilute) -   -   0.02    -   
มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาท/หุน้) -   -   0.10    0.10   
จ านวนหุน้สามญั-หลงัเสนอขายหุน้

สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชน (ลา้นหุน้)3/ 
-  -  2,200  2,200  
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สรปุรายการงบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2555  

ปี 2556 ปี 2557 
ส้ินสุด ณ 30 
กนัยายน 
2558 

(ปรบัปรงุ
ใหม่) 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน         
ก าไรกอ่นภาษี 4.62 16.28 43.23 3.32 

รายการปรบักระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 15.06 20.40 24.86 15.57 
ตดัจ าหน่ายสว่นลด/สว่นเกนิจากสญัญาซื้อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 
0.00 0.00 - 0.12 

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - 0.83 -0.07 1.67 
การปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั (โอน

กลบั) 
1.79 -0.12 1.15 -0.57 

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    0.16 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.47 0.63 1.33 1.17 
รายการจ่ายโดยใชหุน้เป็นเกณฑ์ - - 0.18 2.97 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั ย่อย - - -20.30 - 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -0.98 -0.03 0.57 0.82 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ - 0.63 -0.34 0.21 
ดอกเบีย้รบั -1.31 -0.56 -0.95 -0.85 
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 20.16 23.30 25.36 9.01 

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และ
หนี้สนิด าเนินงาน 

39.81 61.36 75.04 33.59 

สินทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)     
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 23.45 -33.74 6.04 -46.59 
สนิคา้คงเหลอื -8.79 -38.32 -17.00 -12.54 
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น -2.70 -3.23 2.86 -11.37 
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น -1.26 1.06 -4.61 3.66 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 15.03 -32.51 -14.32 19.01 
รบัเงนิล่วงหน้าจากลูกคา้ -2.27 22.96 -0.05 -1.09 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1.36 1.05 -1.67 -1.09 

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 64.63 -21.37 46.29 -16.41 
จ่ายภาษเีงนิได ้ -13.92 -2.96 -7.63 -2.56 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 50.72 -24.34 38.65 -18.98 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ     

เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ - - -0.21 -61.41 
เงนิฝากธนาคารและตัว๋แลกเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ -4.45 -13.06 -19.20 5.60 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการอื่นลดลง 21.88 - - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้  - - -7.60 7.60 
ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - -0.13 - 
ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    -10.08 
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สรปุรายการงบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2555  

ปี 2556 ปี 2557 
ส้ินสุด ณ 30 
กนัยายน 
2558 

(ปรบัปรงุ
ใหม่) 

ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น - - -3.60 -6.00 
ขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 3.45 - - - 
ขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 45.64 - 
ซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์และทรพัย์สนิไมม่ตีวัตน -106.94 -64.91 -64.70 -23.45 
เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 1.37 0.03 0.10 0.02 
ดอกเบีย้รบั 3.00 0.44 0.71 0.83 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ -81.69 -77.50 -48.99 -86.89 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  

42.71 29.53 -51.77 -79.34 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาโอนสทิธกิารรบัเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) -15.53 -3.95 13.92 -13.92 
เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะยาว 27.42 71.58 70.00 - 
เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว -17.84 -24.39 -28.08 -22.91 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซื้อและสญัญาเช่าการเงนิลดลง -0.34 -0.53 -0.41 -0.48 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง) -14.20 - - - 
ดอกเบีย้จ่าย -21.41 -23.67 -25.52 -9.09 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 74.81 50.19 284.81 - 
จ่ายเงนิปันผล -34.37 - - -16.28 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 41.23 98.78 262.93 -142.01 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 10.25 -3.07 252.60 -247.88 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 8.07 18.32 15.25 267.85 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 18.32 15.25 267.85 19.97 

 

2.2 ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  

ในปี 2556 รายได้รวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยเท่ากบั 444.48 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.31 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นอตัราการขยายตวัรอ้ยละ 2.14 จากในปี 2555 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการขยายตวัของธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบรษิทั เนื่องจากบรษิทัท าการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบรษิทั 
กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ก าลงัการผลิต 952 กโิลวตัต์ ไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
ในเดอืนกมุภาพนัธ์ ปี 2556 สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 19.13 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรา
การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 53.30 ของรายไดจ้ากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในปีกอ่นหน้า ในขณะเดยีวกนัรายได้
จากธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมในปี 2556 ลดลง 
10.60 ลา้นบาทจากในปี 2555 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 2.70 เนื่องจากกลุ่มลูกคา้ไดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณ์ทางการเมอืง ท าใหโ้ครงการลงทุนต่างๆ ลดลง สง่ผลต่อรายไดข้องบรษิทั 
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ในปี 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วมเท่ากบั 448.21 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.73 ล้านบาท หรอื
คดิเป็นอตัราการขยายตวัรอ้ยละ 0.84 จากในปี 2556 เนื่องจากรายไดจ้ากธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมของปี 2557 น้อยลงจากปี 2556 เท่ากบั 24.97 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 6.53 เนื่องจากมโีครงการของหน่วยงานรฐับาลบางส่วนชะลอมาลงนามใน
สญัญาในชว่งไตรมาสที ่4 ของปี 2557 จากกระบวนการจดัซื้อจดัจ้างของหน่วยงานรฐับาลท าให้บรษิทัมกีาร
รบัรูร้ายไดเ้ลื่อนมาจากที่คาดการณ์ไวว้่าจะรบัรูไ้ดใ้นงวดครึง่ปีแรก ของปี 2558 ในขณะเดยีวกนัรายไดจ้าก
ธุรกจิโรงฟ้าพลงังานทดแทนของปี 2557 ปรบัตวัสูงขึ้น จากปี 2556 เท่ากบั 11.64 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
อตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.16 เนื่องจากในปี 2557 บรษิทัเริม่รบัรูร้ายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ของ บรษิทั โซล่าร ์โกกรนี จ ากดั และบรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั อกีทัง้ยงัมกีารปรบัปรุงประสทิธิภาพของ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของบรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ใหส้ามารถผลติไฟฟ้าไดม้ปีระสทิธิภาพ
มากขึน้ 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในช่วง 9 เดอืนแรกของปี  2558 สิ้นสุด 30 กนัยายน 2558 บรษิทัและ
บรษิทัย่อยมรีายไดร้วมเท่ากบั 325.81 ลา้นบาทลดลง 4.48 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 1 .36 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2557  ส าหรบัรายไดจ้ากธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมยงัเติบโตต่อเนื่อง โดยมรีายได้เท่ากบั 209.70 ล้านบาท เติบโต
เพิ่มขึ้น 39.26 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 23.03 เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
กอ่นหน้าซึง่มรีายไดเ้ท่ากบั 170.44 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม เนื่องจากรายไดจ้ากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าในช่วง 
9 เดอืนแรกของปี 2558 ซึ่งเท่ากบั 2.17 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2557 เป็น
จ านวน 85.30 ลา้นบาท ซึง่มรีายไดจ้ากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าเท่ากบั 87.50 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการ
ลดลงรอ้ยละ 97.52 เนื่องจากการประกาศการตอบรบัซื้อไฟฟ้ามคีวามล่าชา้ จึงส่งผลกระทบต่อการรบังาน
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า นอกจากนี้รายไดจ้ากธุรกจิโรงฟ้าพลงังานทดแทน ปรบัตวัลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปี 
2557 เป็นจ านวน 4 .93 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 10 .04 เนื่องจากมกีารขายโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ขนาดก าลงัการผลติ 1 MW ทีจ่งัหวดัมหาสารคามในปี 2557 

ตน้ทุนขายและบรกิาร และก าไรข ัน้ตน้ 

ใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บรษิัทและบริษทัย่อยมีต้นทุนขายและบรกิารรวม 322.53 ล้าน
บาท 311.24 ลา้นบาท และ 279.85 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 75.22 รอ้ยละ 71.17 และรอ้ยละ 66.01 
ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมตามล าดบั สง่ผลใหใ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มอีตัราก าไรข ัน้ต้น
รอ้ยละ 24.78 รอ้ยละ 28.83 และรอ้ยละ 34.00 ตามล าดบั โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บรษิทัมอีตัรา
ก าไรข ัน้ตน้จากธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมเท่ากบั 
รอ้ยละ 20.57 ร้อยละ 22.54 และร้อยละ 27.15 และมีอตัราก าไรข ัน้ต้นส าหรบัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ในชว่งเดยีวกนัเท่ากบัรอ้ยละ 70.81 รอ้ยละ 72.53 และรอ้ยละ 70.66 ตามล าดบั 

ส าหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2558 สิ้นสุด 30 กนัยายน 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมตี้นทุนขาย
และบรกิารรวมเท่ากบั 231.32 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 17.83 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทียบกบัต้นทุนขายและบรกิาร
รวมในช่วงเดยีวกนัของปี 2557 ซึ่งเท่ากบั 213.49 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 8.35 โดย
ต้นทุนขายและบริการรวมคดิเป็นสดัส่วน  รอ้ยละ 71.74 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม ปรบัตัว
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.17 มสีาเหตุมาจากอตัราก าไรข ัน้ต้นของธุรกจิ
ออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มมกีารปรบัตวัลดลง 
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อตัราก าไรสทุธ ิ

อตัราก าไรสุทธิในปี 2556 ปรบัตวัเพิ่มขึ้นเท่ากบั 11.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2555 เนื่องจาก
การลดลงของตน้ทุนการขายและบรกิาร คา่ใชจ้่ายในการขาย และภาษีเงนิได ้ส่งผลต่อก าไรข ัน้ต้น และก าไร
สทุธติามล าดบั 

ก าไรสุทธิของบริษัทในปี 2557 เท่ากบั 38.61 ล้านบาท หรอืปรบัตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 169.44 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2556 เนื่องจากก าไรข ัน้ต้นที่สูงขึ้น รวมทัง้จากการลดลงของต้นทุนในการขายและบรกิาร 
และคา่ใชจ้่ายในการขายและบรกิาร สง่ผลใหก้ าไรสทุธปิรบัตวัเพิม่ขึน้ 

ก าไรสทุธิของบรษิทัในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2558 สิ้นสุด 30 กนัยายน 2558  เท่ากบั 4.40 ล้าน
บาท หรอืปรบัตวัลดลงเป็นจ านวน 17.16 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 79.58 เมื่อเปรยีบเทียบ
กบัชว่งเดยีวกนัของปี 2557 ซึง่มกี าไรสทุธ ิเท่ากบั 21.56 ล้านบาท เนื่องจากก าไรข ัน้ต้นของธุรกจิออกแบบ 
จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มทีต่ ่าลง และการเพิ่มขึ้นของค่าใชจ้่ายใน
การบรกิาร สง่ผลใหก้ าไรสทุธปิรบัตวัลดลง 

ฐานะทางการเงิน 

สนิทรพัย์ 

บรษิทัและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์รวม ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มมีูลค่าเท่ากบั 530.67 
ล้านบาท 659.68 ล้านบาท และ 905.26 ล้านบาทตามล าดบั ทัง้นี้สนิทรพัย์ของบริษัทและบริษทัย่อยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

สนิทรพัย์หมุนเวยีน ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มมีูลค่าเท่ากบั 190.88 ล้านบาท 262.50 
ลา้นบาท และ 454.78 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.97 รอ้ยละ 39.79 และรอ้ยละ 50.24 ของสนิทรพัย์รวม 
ตามล าดบั โดยบรษิัทและบริษทัย่อยมสีินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมูลค่า
เท่ากบั 339.79 ล้านบาท 397.18 ล้านบาท และ 450.49 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 64.03 รอ้ยละ 60.21 
และรอ้ยละ 49.76 ของสนิทรพัย์รวม ตามล าดบั ซึ่งสนิทรพัย์หมุนเวยีนส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย
ประกอบดว้ยลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น และสนิคา้คงเหลือเป็นหลกั ซึ่งเป็นไปตามลกัษณะของการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทั โดยรายการสนิทรพัย์หมนุเวยีนดงักล่าวจะปรบัตวัไปในทิศทางเดยีวกนักบัยอดขาย ในขณะ
ทีส่นิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนของบรษิทัและบรษิทัย่อยสว่นใหญ่ประกอบไปดว้ยทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2558 สิ้นสุด 30 กนัยายน 2558  บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์
รวมเท่ากบั 815.62 ล้านบาท ปรบัตัวเพิ่มขึ้น 139.98 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทียบกบัสนิทรพัย์รวมในช่วง
เดยีวกนัของปี 2557 ซึง่เท่ากบั 675.64 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 20.72 โดยมสีาเหตุมา
จากลูกหนี้การคา้และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้  

หนี้สนิ 

ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัและบรษิัทย่อยมหีนี้สินรวมเท่ากบั 401.94 ล้านบาท 
466.90 ลา้นบาท และ 388.88 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 75.74 รอ้ยละ 70.78 และรอ้ยละ 42.96 
ของสนิทรพัย์รวมตามล าดบั โดยแบ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 292.18 ล้านบาท 384.30 ล้านบาท และ 
313.67 ล้านบาท และมสี่วนของหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเท่ากบั 109.77 ล้านบาท 82.60 ล้านบาท และ 75.21 
ลา้นบาทตามล าดบั 
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ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2558 สิ้นสุด 30 กนัยายน 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวม
เท่ากบั 308.14 ล้านบาท ปรบัตวัลดลง 153.15 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2557 ซึ่ง
บรษิทัมหีนี้สนิรวมจ านวน 461.29 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 33.20 เนื่องจากบรษิทัไดม้ี
การช าระคนืเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ สิน้ปี 2555 และปี 2556 และปี 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 128.72 ล้าน
บาท 192.78 ล้านบาท และ 516.38 ล้านบาท หรือคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 24.26 รอ้ยละ 29.22 และร้อยละ 
57.04 ของสนิทรพัย์รวมตามล าดบั โดยงบการเงนิงวดสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วน
ของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 516.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 เท่ากบั 323.60 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่ม
ทุนของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2558 สิน้สดุ 30 กนัยายน 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนของผูถ้ือ
หุน้รวมเท่ากบั 507.47 ล้านบาท ปรบัตวัเพิ่มขึ้นจ านวน 293.12 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปี 2557 ซึง่บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมเท่ากบั 214.35 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุมาจากบรษิทัไดม้ีการออก
หุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายแกป่ระชาชนทัว่ไป ซึง่เสนอขายในชว่งเดอืนธนัวาคม 2557  

2.3 ปัจจยัความเส่ียงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทั  

ความเสีย่งจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน  

2.3.1 ความเสีย่งในโครงการที่บรษิทัลงทุนโดยการเขา้ซื้อกจิการ ไดแ้ก่ โครงการอรญัเพาเวอร์
และโครงการเศรษฐสีพุรรณ  

(ก) ความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

เนื่องจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขึ้นอยู่กบั
ปรมิาณวตัถุดบิซึ่งใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งหากมปีรมิาณวตัถุดบิไม่เพียงพอและต่อเนื่องกอ็าจ
สง่ผลใหบ้รษิทัไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ต็มก าลงัการผลิต ส่งผลให้บรษิทัไม่ไดร้บัรายได้
และอตัราผลตอบแทนตามทีค่าดหมายไว ้อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดม้กีารศกึษาความเพียงพอ
ของปรมิาณวตัถุดบิทีใ่ชส้ าหรบัโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ โดยไดเ้ขา้ไปส ารวจปรมิาณเชื้อเพลิง
ในรศัมทีีส่ามารถขนสง่ไดร้อบโรงไฟฟ้าวา่มปีรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการของโรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพแล้ว ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถแกไ้ขหรือ
ปรบัเปลีย่นแผนการด าเนินงานไดท้นัท่วงที ท าให้สามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งใน
การทีอ่ตัราผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายได ้

(ข) ความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า 

การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจะต้องอาศยับุคลากรที่มีความเชีย่วชาญและมี
ความรู้ความสามารถ หากบริษัทไม่สามารถจัดให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ความรูค้วามสามารถเพื่อปฏบิตัิหน้าที่ไดอ้ย่างเพียงพอ อาจจะท าให้บรษิัทไม่สามารถ
บรหิารจดัการโรงไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ อย่างไรกด็ ีบรษิทัได้พยายามจดัหาและ
รกัษาไวซ้ึง่บคุลากรทีม่คีณุสมบตัดิงักล่าวในจ านวนที่เพียงพอต่อการปฏบิตัิหน้าที่ และจะ
จดัอบรมพนักงานดงักล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการ
และประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าได ้
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(ค) ความเสีย่งจากการถูกยดึเงนิมดัจ า 

ตามทีบ่รษิทัไดม้กีารเขา้ท าสญัญามดัจ าการซื้อขายหุ้นอรญัเพาเวอร์ และเศรษฐีสุพรรณ 
โดยมกีารวางเงนิมดัจ านวน 35.8 ลา้นบาท และจ านวน 15.5 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเงนิ
มดัจ านัน้ถอืเป็นสว่นหนึ่งของราคาซื้อขายหุน้ แต่เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวต้อง
ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ท าใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งทีอ่าจจะถูกยดึเงนิมดัจ าหาก
ผูถ้อืหุน้ไมอ่นุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว อย่างไรกด็ ีก่อนที่บรษิทัเขา้ท าสญัญามดัจ า
การซื้อขายหุ้นอรญัเพาเวอร์ และเศรษฐีสุพรรณ พร้อมกบัมีการวางเงินมดัจ าจ านวน
ดงักล่าวนัน้ บรษิัทมกีารศึกษาขอ้มูลและศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการในเบื้องต้น 
เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้า่ราคาซื้อขายมคีวามสมเหตุสมผล อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ใน
ระดบัที่ยอมรับได้ นอกจากนี้  บริษัทยังมีการก าหนดเงื่อนไขกรณีที่ผู้ขายผิดสญัญา 
หลีกเลี่ยง หรือไม่ให้ความร่วมมอื บรษิัทสามารถฟ้องรอ้งให้ผู้ขายให้ปฏบิตัิตามสญัญา 
พรอ้มเรยีกคา่เสยีหายจากผูข้ายได ้

2.3.2 ความเสี่ยงในโครงการที่บริษทัย่อยจะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล  ได้แก่ โครงการ
โรงไฟฟ้าชวีมวลทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดัสโุขทยั และจงัหวดัอุดรธานี  

(ก) ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัไมส่ามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดวนัเริม่ต้นซื้อขายไฟฟ้า 
(SCOD) ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟฟ้า  

ก่อนการเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทย่อยจะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตที่
เกีย่วขอ้ง เช่น ใบอนุญาตก่อสรา้ง ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) และต้อง
จดัท าประชาคมก่อนการขอใบอนุญาตก่อสรา้ง เป็นต้น และผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
แบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) ตอ้งด าเนินการก่อสรา้งโครงการให้แล้วเสรจ็ตามเวลาที่
ก าหนด ซึง่หากไมส่ามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน อาจส่งผลให้ไม่
สามารถด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในก าหนดวนั
เริม่ตน้ซื้อขายไฟฟ้าดงัที่ระบุในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลให้บรษิทัย่อย
ดงักล่าวรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการขา้งตน้ล่าชา้ออกไป ดงันัน้ บรษิทัจึงศกึษาข ัน้ตอนการยื่น
ขอใบอนุญาต พร้อมกบัเอกสารและข้อมูลที่ต้องน าส่ง รวมทัง้บรษิัทได้คดัเลือกบริษัท
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่มชีื่อเสียง มปีระสบการณ์และความช านาญในการก่อสรา้ง โรงไฟฟ้า 
พร้อมกบัวางแผนติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ม ัน่ใจว่า
กระบวนการขอใบอนุญาตและกระบวนการกอ่สรา้งจะแลว้เสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด อย่างไร
กด็ี บริษทัย่อยสามารถยื่นขอเลื่อนก าหนดวนัเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคได ้โดยจะต้องท าการชี้แจงเหตุผลและรายงานความกา้วหน้าของโครงการให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการผดิสญัญาตามที่ระบุในสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 

(ข) ความเสีย่งในการจดัหาเงนิลงทุนในการกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล  

หากบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในการก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้าชวีมวลดงักล่าวได ้ทัง้ในสว่นของทุนหรอืเงนิกูย้มื จะมคีวามเสีย่งที่จะไม่สามารถ
ด าเนินโครงการไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
บรษิทัไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ได ้  
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อย่างไรกด็ ี ปัจจุบนั บรษิทัไดท้ าการเจรจาเบื้องต้นกบัสถาบนัทางการเงนิเพื่อขอวงเงนิ
สนิเชื่อโครงการ (Project Finance) ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดงักล่าว
แลว้ นอกจากนี้ บรษิทัมแีผนทีจ่ะใชเ้งนิจากการเพิม่ทุนของบรษิทัตามที่จะขออนุมตัิจากที่
ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2558 และในสว่นของเงนิทุนซึง่บรษิทัมแีผนที่จะใชเ้งนิทุน
บางสว่นจากการเสนอขายหุน้สามญัแกป่ระชาชนในครัง้ที่ผ่านมาจ านวนประมาณ 33 ล้าน
บาท รว่มกบักระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อใชใ้นการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดงักล่าว และจะจดัท าแผนการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าตามที่ไดร้บั
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัแหล่งเงนิทุน ณ ขณะนัน้จึงท าให้บรษิทัเชื่อมัน่ว่าจะ
สามารถจดัหาเงนิลงทุนไดเ้พยีงพอในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลดงักล่าว  

(ค) ความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า 

การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าชวีมวลจะต้องอาศยับุคลากรที่มคีวามเชีย่วชาญและมคีวามรู้
ความสามารถ หากบริษัทไม่สามารถจัดให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้
ความสามารถเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ไดอ้ย่างเพียงพอ อาจจะท าให้บริษทัไม่สามารถบรหิาร
จดัการโรงไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ อย่างไรกด็ ีในการเตรยีมการเพื่อเริม่ด าเนินการ
โรงไฟฟ้าบริษทัจะคดัสรรบุคลากรที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมในจ านวนที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และจะจัดอบรมพนักงานดงักล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความ เสีย่งในการ
บรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าได ้

(ง) ความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

เช่นเดียวกนักบัโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของอรัญเพาเวอร์และเศรษฐีสุพรรณ 
เนื่องจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลขึ้นอยู่กบัปรมิาณ
วตัถุดบิซึ่งใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งหากมปีรมิาณวตัถุดบิไม่และต่อเนื่องกอ็าจส่งผลให้บริษทัไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก าลังการผลิต ส่งผลให้บริษัทไม่ได้ร ับรายได้และอัตรา
ผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการศึกษาความเพียงพอของ
ปริมาณวตัถุดิบและมีข้อตกลงกบัผู้จ าหน่ายวตัถุดิบและได้วางแผนการสัง่ซื้อวตัถุดิบ
ล่วงหน้าตามแผนการด าเนินงานของแต่ละโครงการ และมกีารประสานงานกบัผูจ้ าหน่าย
วตัถุดบิอย่างใกลช้ดิ ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกดิขึ้นและสามารถแกไ้ขหรอื
ปรบัเปลีย่นแผนการด าเนินงานไดท้นัท่วงที ท าให้สามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งใน
การทีอ่ตัราผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายได ้

3. หน้ีสินของบริษทั 

3.1 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 บรษิทัและบรษิัทย่อยมยีอดหนี้  (ก) เงินกูย้ืมระยะยาวเป็น
จ านวนเงินทัง้สิ้น 140,593,000 บาท (ข) เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเป็นจ านวนทัง้สิ้น 53,233,000 บาท เจ้าหนี้การคา้อื่นๆ เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ 94,605,000 บาท 

ทัง้นี้ เงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัมหีลกัประกนั คอื การจดจ านองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง
ของบรษิทั และเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัย่อยมหีลกัประกนัคอืการจดจ านองที่ดนิพรอ้ม
สิง่ปลูกสรา้งของบรษิทัย่อย การจ าน าแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกีย่วขอ้งของบรษิัท
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ย่อย การจ าน าสทิธกิารรบัเงนิฝากธนาคารของบรษิทัย่อย การโอนสทิธิการรบัเงนิจากการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาคและการไฟฟ้านครหลวง  

3.2 หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต แบง่เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 

3.2.1 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่ด าเนินงานและสญัญาบรกิาร 

รายละเอียด ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

เกิน 5 ปี 

คา่เช่าจ่ายตามสญัญาด าเนินงาน 3,351,848.00  10,335,053.00  54,014,540.00  

สญัญาทีป่รกึษา 1,380,000.00  1,200,000.00  -    
 

3.2.2 หนี้สนิจากการกูย้มืเพื่อกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าชวีมวล 

โครงการ 
ประมาณการเงิน

ลงทนุ  
(ล้านบาท) 

ประมาณการเงินกู้  
(ล้านบาท) 

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล     
1. ก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต์ (kW) ทีต่ ัง้จงัหวดัชลบรุ ี          125.00  62.50 
2. ก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต์ (kW) ทีต่ ัง้จงัหวดัชยันาท          125.00  62.50 
3. ก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต์ (kW) ทีต่ ัง้จงัหวดั

นครศรธีรรมราช          120.00  60.00 
4. ก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต์ (kW) ทีต่ ัง้จงัหวดัสโุขทยั          120.00  60.00 
5. ก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต์ (kW) ทีต่ ัง้จงัหวดัอุดรธานี          120.00  60.00 

รวมทัง้ส้ิน 610.00 305.00 

 

4. รายช่ือผูบ้ริหารและรายช่ือผูถ้ือหุ้น 

4.1 รายชือ่กรรมการ ณ วนัที ่8 กนัยายน 2558 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. คณุภาณุ ศตีสิาร ประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
2. คณุพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร 
3. คณุอนงค์ พานิชเจรญินาน กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
4. คณุอณัณพ พุ่มกมุาร กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปฏบิตักิาร 
5. คณุชตุนินัท์ กจิส าเรจ็ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. คณุสวุทิย์ สงิหจนัทร ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. คณุพทิยาธร มฤทุสาธร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. คณุวรพงศ์ จ าจด กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
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4.2 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรกของบรษิทั ณ วนัที ่16 มนีาคม 2558 

รายนาม จ านวนหุ้น ร้อยละ 
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. นางชตุนินัท์ กจิส าเรจ็    162,995,000  7.41 
6. นายพรเทพ บรูณกลุไพโรจน์     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 

 

5. ข้อมลูอ่ืนซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถ้ือหุ้น 

- ไมม่ ี- 

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียน 

การท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัจะไดเ้งนิจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตามที่จะไดร้บัอนุมตัิโดย
ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2558 และเงนิกูย้ืมจากสถาบนัทางการเงนิตามที่ไดก้ล่าวขา้งต้น 
ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวามเพยีงพอของเงนิทุนหมนุเวยีนในการท ารายการในครัง้นี้ 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

- ไมม่ี  -  

8. ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวข้องกนัระหว่างบริษัทจดทะเบียนกบักรรมการ ผู้บริหาร 
และผูถ้ือหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ระบลุกัษณะของรายการ
หรือผลประโยชน์ 

8.1 ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัมกีารท ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัหลายรายการดว้ยกนั ซึ่งรายการระหว่างกนั
ที่เกดิขึ้นนัน้เป็นการท ารายการกบักรรมการ และ/หรอื ผูบ้ริหาร และ/หรอื ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บรษิทั และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่มบีุคคลที่มคีวามขดัแย้งเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร และ/
หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่สามารถสรปุลกัษณะความสมัพนัธ์ไดด้งันี้ 

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ความสมัพนัธ์ 
บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (“เอม็.วี.ที”) 

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 12.59 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 
นายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเ ป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
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บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ความสมัพนัธ์ 
ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท เป็น
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และผูถ้ือหุ้นใหญ่ของ เอ็ม.ว.ีที. ในสดัส่วน
รอ้ยละ 41.29 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

นายภาณุ ศตีสิาร เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
และกรรมการบริหารของบริษทั และเป็นกรรมการผูม้ ีอ านาจลงนาม 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสดัส่วนรอ้ยละ 41.29 ของทุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ 

นายสมศกัดิ ์สรุฤทธิเ์ชวง เป็นอดตีกรรมการผูม้ ีอ านาจลงนามของบรษิทั และเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่
ของเอม็.ว.ีท ีโดยถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 28.43 ของทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแล้ว โดยได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 28 
พฤษภาคม 2555 

นายพระนาย กงัวาลรตัน์ เ ป็น กร ร มกา รผู้ มีอ า น าจ ล ง นามของ บริษัท แ ล ะบ ริษัท ย่ อ ย 
กรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บรษิทั โดยถอืหุน้ของบรษิทัในสดัสว่นรอ้ยละ 9.14 ของทุนจดทะเบยีน
และช าระแลว้ 

นายสมาน กงัวาลรตัน์ เป็นบดิาของนายพระนาย กงัวาลรตัน์ (ปัจจุบนั นายสมาน กงัวาลรตัน์ 
ไดเ้สยีชวีติแลว้) 

นางชตุนินัท์ กจิส าเรจ็ เ ป็น กร ร มกา รผู้ มีอ า น าจ ล ง นามของ บริษัท แ ล ะบ ริษัท ย่ อ ย 
กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร และผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั โดยถือหุ้น
ของบรษิทัในสดัสว่นรอ้ยละ 5.37 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

นายอณัณพ พุ่มกมุาร เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร และ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 2.27 ของทุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ 

นายเศรษฐวฒุ ิบญุสนิท เป็นกรรมการผู้มอี านาจลงนามของบริษทัย่อย เป็นกรรมการบริหาร 
และผูบ้รหิารของบรษิทั 

นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน เ ป็น กร ร มกา รผู้ มีอ า น าจ ล ง นามของ บริษัท แ ล ะบ ริษัท ย่ อ ย 
กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทใน
สดัสว่นรอ้ยละ 0.32 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

บรษิทั ทซีซี ีลกัซ์ชรูโีฮเทลส ์
แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั 

เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัล
ภา ไตรโสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถือหุ้น
รวมกนัรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

บรษิทั คอนเซพ แลนด ์ 9 จ ากดั เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัล
ภา ไตรโสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถือหุ้น
รวมกนัรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 
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บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ความสมัพนัธ์ 
บรษิทั ทซีซี ีแวลูโฮเทลส ์จ ากดั 
(ปัจจุบนัเปลีย่นชือ่เป็นบรษิทั 
แวลูโฮเทลส ์จ ากดั) 
 

เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และ 
นางวลัลภา ไตรโสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่น
การถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

บรษิทั พนัธไมตร ีจ ากดั 
(ปัจจุบนัเปลีย่นชือ่เป็นบรษิทั 
ทพิย์พฒัน อารเ์ขต จ ากดั) 

เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัล
ภา ไตรโสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้
รวมกนัรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และ
สทิธเิรยีกรอ้งอมิพเีรยีลเวลธ ์

เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใตก้ารควบคุม
ของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสัซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัรอ้ยละ 30.00 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

กองทุนรวมรเีจนท์โกลดพ์รอ็พ
เพอรต์ี้ฟันด ์

เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใตก้ารควบคมุ
ของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 30.00 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

บรษิทั ทซีซี ีโฮเทลคอลเลค็ชัน่ 
จ ากดั 

เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัล
ภา ไตรโสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้
รวมกนัรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และ
สทิธ ิการเชา่ไทยคอมเมอรเ์ชยีล 
อนิเวสเมน้ต์ 

เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใตก้ารควบคุม
ของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสัซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัรอ้ยละ 30.00 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

บรษิทั กาแลไนท์บาซาร ์จ ากดั เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัล
ภา ไตรโสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถือหุ้น
รวมกนัรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ไทยรี
เทล อนิเวสเมน้ต์ 

เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใตก้ารควบคุม
ของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสัซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัรอ้ยละ 30.00 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

บรษิทั ไอเซอรว์สิสแ์อนดซ์พั
พลาย จ ากดั 

นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นบรษิทัในสดัส่วนร้อยละ 
2.98 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
และผูถ้ือหุ้นของบรษิทั ไอเซอร์วสิส์แอนด์ซพัพลาย จ ากดั ในสดัส่วน
รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

บรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่
ตดิตัง้บนหลงัคา โดยบรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 19.99 ทุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ทัง้หมด 18 ลา้นบาท โดยท าการรว่มทุนกบั
บรษิทั วรีบัเบอร ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นเจา้ของอาคารทีโ่ครงการ
ใชห้ลงัคาเป็นทีต่ดิตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวและถอืหุน้ใน
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บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ความสมัพนัธ์ 
บรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั สดัสว่นรอ้ยละ 80.01 ของทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ 

8.2 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

รายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 
มดีงันี้ 

บคุคลท่ีมีความ
เก่ียวโยง 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

31 ธ.ค. 57 30 ก.ย. 58 
บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี 
คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
(“เอม็.วี.ที.”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ้าประกนัวงเงนิกูย้มื เลตเตอรอ์อฟเครดติ
และ/หรอืทรสัต์รซีที วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และวงเงนิซื้อขายอตัรา 
  - วงเงนิการค ้าประกนั  
    สกลุเงนิบาท 
    สกลุเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 

 
 
 

665,000,000 
3,250,000 

ดอลลารส์หรฐัฯ 

 
 
 

- 
- 
 - 

บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิารใหแ้ก่
เอม็.ว.ีท.ี 

- บรษิทัขายสนิคา้ 
- ใหบ้รกิาร 

   ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 
 

 
 

2,100 
- 

2,087 
2,247 
4,334 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 

- - 
  

บรษิทัซื้อสนิคา้จากเอ็ม.ว.ีท.ี 
- บรษิทัซื้อสนิคา้ 

 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 
 

 
26,000 

 
- 

27,820 
27,820 

 
- 
 

- 
- 
- 

- - 
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บคุคลท่ีมีความ
เก่ียวโยง 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

31 ธ.ค. 57 30 ก.ย. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัวา่จา้งเอ็ม.ว.ีท ีในการใหบ้รกิาร
สว่นกลางต่างๆ ไดแ้ก ่คา่เช่ารถโฟลค์
ลฟิท์ คา่รบั-สง่เอกสารและสนิคา้ และ
คา่บรกิารขนสง่สนิคา้ ตามสญัญาการคดิ
อตัราคา่บรกิาร-คา่ใชจ้่ายสว่นกลาง 

- บรษิทัจ่ายคา่บรกิาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

 
 
 
 
 

798,876 
 

206,210 
854,797 
847,064 

 
 
 
 
 

566,076 
 

213,943 
605,701 
621,326 

 ยอดคงคา้งปลายงวด 213,943  198,318  
  

นายภาณุ ศตีสิาร 
 
 
  

ค ้าประกนัวงเงนิกูย้มื เลตเตอรอ์อฟเครดติ
และ/หรอืทรสัต์รซีที วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และวงเงนิซื้อขายอตัรา
แลกเปลีย่นล่วงหน้า ใหแ้กบ่รษิทั 
   - วงเงนิการค ้าประกนั  
     สกลุเงนิบาท 
     สกลุเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 

 
 
 
 
 

702,000,000 
4,550,000 

ดอลลารส์หรฐัฯ 

 
 
 
 
 

70,000,000 
- 
- 

นายภาณุเป็นเจ้าหนี้เงนิทดรองจ่ายบรษิทั 
- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหวา่งงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
94,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
11,345 

105,605 
- 

 
- 

14,206 
14,206 

- 
 

นายสมศกัดิ ์สรุฤทธิ ์
เชวง 

ค ้าประกนัวงเงนิกูย้มื เลตเตอรอ์อฟเครดติ
และ/หรอืทรสัต์รซีที วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และวงเงนิซื้อขายอตัรา
แลกเปลีย่นล่วงหน้า ใหแ้กบ่รษิทั 
   - วงเงนิการค ้าประกนั  
     สกลุเงนิบาท 

 
 
 
 
 

20,000,000 

 
 
 
 
 

- 

นายพระนาย กงัวาล
รตัน์ 
 
 

ค ้าประกนัวงเงนิกูย้มื เลตเตอรอ์อฟเครดติ
และ/หรอืทรสัต์รซีที วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และวงเงนิซื้อขายอตัรา
แลกเปลีย่นล่วงหน้า ใหแ้กบ่รษิทั 
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บคุคลท่ีมีความ
เก่ียวโยง 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

31 ธ.ค. 57 30 ก.ย. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - วงเงนิการค ้าประกนั  
     สกลุเงนิบาท 
     สกลุเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 

 
702,000,000 

4,550,000 
ดอลลารส์หรฐัฯ 

 

 
 70,000,000 

- 
 

นายพระนายเป็นเจา้หนี้เงนิทดรองจ่าย
บรษิทั 

- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหวา่งงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

341,581 
345,420 
685,991 

 
 

1,010 
584,946 
585,956 

1,010 - 
  

นายสมาน กงัวาล
รตัน์ 

บรษิทัเชา่พื้นทีเ่พื่อใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ 
- คา่เช่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 
 

 
120,000 

 
20,000 

- - 
  

นางชตุนินัท์ กจิ
ส าเรจ็ 
 
 
 
 

นางชตุนินัท์เป็นเจา้หนี้เงนิทดรองจ่าย
บรษิทั 

- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหวา่งงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 

 
 

3,730 
2,500 
6.230 

 
- 

14,897 
14,897 

- ยอดคงคา้งปลายงวด - - 
  

นายอณัณพ พุ่ม
กมุาร 
 
 
  

นายอณัณพเป็นเจา้หนี้เงนิทดรองจ่าย
บรษิทั 

- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหวา่งงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

73,067 
456,507 
516,976 

 
 

12,598 
197,446 
210,044 

12,598 - 
  

นายเศรษฐวฒุ ิบญุ
สนิท 
 
  

บรษิทัเป็นเจา้หนี้เงนิทดรองจ่าย 
- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหวา่งงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 

 
- 

100,000 
100,000 

 
- 
- 
- 

- ยอดคงคา้งปลายงวด - - 
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บคุคลท่ีมีความ
เก่ียวโยง 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

31 ธ.ค. 57 30 ก.ย. 58 
 
 
 
 
  
 

นายเศรษฐวฒุเิป็นเจา้หนี้เงนิทดรองจ่าย
บรษิทั 

- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหวา่งงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

11,360 
268,987 
278,888 

 
 

1,459 
381,203 
382,662 

1,459 - 
  

นางสาวอนงค ์ 
พานิชเจรญินาน 

นางสาวอนงคเ์ป็นเจา้หนี้เงนิทดรองจ่าย
บรษิทั 

- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหวา่งงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

- 
- 
- 

 
 

- 
2,030 
2,030 

- - 
  

บรษิทั ทซีซี ีลกัซ์ชรู ี
โฮเทลส ์แอนด ์รี
สอรท์ จ ากดั 

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบปัม๊
ความรอ้น 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
    
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

- 
 

220,000 
- 
- 

 
 

- 
 

220,000 
- 
- 

220,000 220,000 
  

บรษิทั คอนเซพ 
แลนด ์9 จ ากดั 

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบปัม๊
ความรอ้น 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

- 
 

523,240 
- 
- 

 
 

- 
 

523,240 
- 
- 

523,240 523,240 
  

บรษิทั ทซีซี ีแวลูโฮ
เทลส ์จ ากดั 
(ปัจจุบนัเปลีย่นชือ่
เป็นบรษิทั แวลูโฮ

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบปัม๊
ความรอ้น 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
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บคุคลท่ีมีความ
เก่ียวโยง 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

31 ธ.ค. 57 30 ก.ย. 58 
เทลส ์จ ากดั) ยอดยกมาตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

127,333 
- 
- 

127,333 
- 
- 

127,333 127,333 
  

บรษิทั พนัธไมตร ี
จ ากดั 
(ปัจจุบนัเปลีย่นชือ่
เป็นบรษิทั ทพิย์
พฒัน  อารเ์ขต 
จ ากดั) 

บรษิทัจ าหน่ายหลอดไฟแอลอดี ี
   - บรษิทัขายสนิคา้ 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
- 
 

91,579 
- 

91,579 

 
- 
 

- 
- 
- 

- - 
กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์และ
สทิธเิรยีกรอ้งอมิพี
เรยีลเวลธ ์

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบปัม๊
ความรอ้น 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
    
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

- 
 

350,716 
- 

181,289 

 
 

- 
 

169,427 
- 
- 

169,427 169,427 
  

กองทุนรวมรเีจนท์
โกลดพ์รอ็พเพอรต์ี้
ฟันด ์

บรษิทัจ าหน่ายหลอดไฟแอลอดี ี
   - บรษิทัขายสนิคา้ 
    
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
2,916,955 

 
3,226,451 
4,073,495 
6,389,589 

 
- 
 

910,357 
- 

42,854 
910,357 867,503 

  
บรษิทั ทซีซี ีโฮ
เทลคอลเลค็ชัน่ 
จ ากดั 
 
 

บรษิทัจ าหน่ายหลอดไฟแอลอดี ี
   - บรษิทัขายสนิคา้ 
    
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
512,385 

 
- 

548,251 
548,251 

 
- 
 

- 
- 
- 

- - 
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บคุคลท่ีมีความ
เก่ียวโยง 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

31 ธ.ค. 57 30 ก.ย. 58 
  

กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์และ
สทิธ ิการเชา่ไทย
คอมเมอรเ์ชยีล อนิ
เวสเมน้ต์ 
 
  

บรษิทัจ าหน่ายหลอดไฟแอลอดี ี
   - บรษิทัขายสนิคา้ 
    
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
4,491,055 

 
- 

4,805,429 
4,805,429 

 
- 
 

- 
- 
- 

- - 
  

บรษิทั กาแลไนท์
บาซาร ์จ ากดั 

บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิารใหแ้ก่
บรษิทั กาแลไนท์บาซาร ์จ ากดั 
 
 - รายไดจ้ากการขาย 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
 

119,200 
 

- 
127,544 
127,544 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 

- - 
  

กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ไทย
รเีทล อนิเวสเมน้ต์ 
 
 
  

บรษิทัจ าหน่ายหลอดไฟแอลอดี ี
   - บรษิทัขายสนิคา้ 
    
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
855,000 

 
- 

914,850 
19,260 

 
- 
 

895,590 
- 

895,590 
895,590 - 

  
บรษิทั ไอเซอรว์สิส์
แอนดซ์พัพลาย 
จ ากดั 

บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิารใหแ้ก่
บรษิทั ไอเซอรว์สิสแ์อนดซ์พัพลาย จ ากดั 
   - บรษิทัขายสนิคา้ 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

- 
- 
 

17,687,100 
- 

17,687,100 

 
 

15,000 
- 
 

- 
16,050 
16,050 

- - 
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บคุคลท่ีมีความ
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บรษิทั พวี ีกรนี 
จ ากดั 
(“PVG”) 

PVG วา่จา้งบรษิทั ในการออกแบบและ
กอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่
ตดิตัง้บนหลงัคา 
- บรษิทัรบักอ่สรา้งโรงไฟฟ้า 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

 
 
 

51,100,000 
 

- 
54,677,000 
49,209,300 

 
 
 

- 
 

5,467,700 
- 

5,467,700 
 ยอดคงคา้งปลายงวด 5,467,700 - 
 - รายไดร้บัล่วงหน้า 

 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

30,660,000 
 

- 
30,660,000 
30,660,000 

- 
 

- 
- 
- 

 ยอดคงคา้งปลายงวด - - 
 บรษิทัใหกู้ย้มืเงนิแก่ PVG เพื่อใชเ้ป็น

เงนิทุนหมนุเวยีน 
-เงนิใหกู้ย้มื 

เงนิกูย้มื 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

 
 

7,596,200 
 

- 
7,596,200 

- 

 
 

- 
 

7,596,200 
- 

7,596,200 
 ยอดคงคา้งปลายงวด 7,596,200 - 
 -ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้เงนิกูย้มื 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

162,248 
 

- 
162,248 

- 

107,699 
 

162,248 
92,090 

254,338 
 ยอดคงคา้งปลายงวด 162,248 - 

 

9. สญัญาท่ีส าคญัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

9.1 สญัญาซื้อขายที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสร้าง กบั บมจ.เอ็ม.วี.ที (ผู้ถือหุ้นของบรษิัท) วนัที่ท า
สญัญา วนัที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 จ านวนเงนิทัง้สิ้น 50,000,000 บาท (ห้าสบิล้านบาท
ถว้น) 
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9.2 สญัญากูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ 

9.2.1 สัญญากู้ยืมเงิน  เลขที่  L828/034005/2557 ลงวันที่  21 พฤศจิกายน 2557 
ระหว่างธนาคารกสิกรไทย กับ บริษัท โซล่าร์ โกกรีน จ ากดั จ านวนเงินกู ้
40,000,000 บาท (สีส่บิลา้นบาทถว้น) 

9.2.2 สญัญากูย้มืเงนิ ลงวนัที ่8 ธนัวาคม 2557 ระหว่างธนาคารกสกิรไทย กบั บรษิทั 
โซล่าร ์โกกรนี จ ากดั จ านวนเงนิกู ้30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) 

9.3 สญัญาซื้อขายไฟฟ้าดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

โรงไฟฟ้า
แห่งท่ี 

วนัท่ีท าสญัญา ท่ีตัง้โครงการ 
ก าลงัการ
ผลิต 

วนัท่ีเร่ิมขาย
ไฟฟ้า 

1.  16 ธนัวาคม 2556 จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

988 กโิลวตัต์ เริม่ด าเนินการ
จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแลว้ 
เมือ่วนัที ่8 
พฤษภาคม 2557 
 

2.  17 ธนัวาคม 2556 จงัหวดันนทบรุ ี 980 กโิลวตัต์ เริม่ด าเนินการ
จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแลว้ 
เมือ่วนัที ่10 
ตุลาคม 2557 
 

3.  14 มกราคม 2558 จงัหวดัตรงั* 990 กโิลวตัต์ ยงัไมเ่ริม่
ด าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 
 

4.  6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัสโุขทยั 990 กโิลวตัต์ ยงัไมเ่ริม่
ด าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า  
 

5.  6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัชยันาท 990 กโิลวตัต์ ยงัไมเ่ริม่
ด าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า  
 

6.  10 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัอุดรธานี 990 กโิลวตัต์ ยงัไมเ่ริม่
ด าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า  
 

7.  4 สงิหาคม 2558 จงัหวดัเพชรบรุ ี 1,000 
กโิลวตัต์ 

ยงัไมเ่ริม่
ด าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า  
 



 

52 

 
 

8.  11 กนัยายน 2558 จงัหวดัชลบรุ ี 990 กโิลวตัต์ ยงัไมเ่ริม่
ด าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 
 

 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในขอ้มูลที่ไดร้ะบุไวใ้นสารสนเทศนี้ และขอรบัรองว่าขอ้มูลใน
สารสนเทศฉบบันี้ถูกตอ้ง ครบถว้น และไมท่ าใหบ้คุคลอื่นส าคญัผดิตามความสามารถรบัรูท้ี่ดทีี่สุดและขอ้มูลที่
ม ีหรอืไมข่าดขอ้มลูทีต่อ้งแจง้ในสาระส าคญัอนัอาจท าใหผู้ถ้อืหุน้เสยีหาย 
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