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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 

โดย 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

   2 
   

 

ที่ DM060/2016 
 

16 สงิหาคม 2559 
 
เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

 บริษัท  เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
เรียน กรรมการตรวจสอบและผู้ ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ:  
1) ข้อมลูการประกอบธุรกิจของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 
อ้างถงึ: 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2559 ซึง่ประชุม

เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2559  
2) สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) วนัที่ 

11 กรกฎาคม 2559 และฉบบัแก้ไข วนัที่ 12 กรกฎาคม 2559 ส าหรับรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
3) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
4) งบการเงินที่ตรวจสอบและสอบทานแล้วโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 

เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 
2558 และงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

5) เอกสารการสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวกบัการโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ส าหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  

6) หนงัสอืรับรอง หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อมลู และเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท 
เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง 
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ผลการศึกษาของบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “DISCOVER”) ใน

รายงานฉบบันี ้อยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลและสมมติฐานที่ได้รับจากผู้บริหารของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) และข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th)  

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการศกึษาโดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยตัง้มั่นอยู่บน
พืน้ฐานเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพ โดยได้พิจารณาและให้ความเห็น ภายใต้สถานการณ์และข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ใน
ปัจจบุัน หากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปลีย่นแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในครัง้นี ้  

 
ที่มาของการเข้าท ารายการ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PSTC”) ครัง้ที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ตามสญัญาให้ผู้สนบัสนุนโครงการด าเนินการโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน
ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สิทธิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ (“สญัญาใช้สิทธิ
ขายไฟฟ้าฯ”) ตามระเบียบคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ว่าด้วยการรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 (ประกาศในราช
กิจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2558) ซึ่งก าหนดให้หน่วยราชการ หรือ สหกรณ์ภาคการเกษตร (หมายถงึ สหกรณ์ที่ได้
จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์) เป็นผู้
ย่ืนเสนอความจ านงขอเข้าร่วมโครงการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนได้ก าหนดไว้ โดยมีบริษัทฯ และบริษัทพีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด เป็นผู้ สนับสนุน
โครงการในการด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้างการท าสัญญาขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
ด าเนินการบริหารจดัการโครงการอื่นตามเงื่อนไขของสญัญาใช้สทิธิขายไฟฟ้าฯ  

โดยมรีายละเอียดต่อไปนี ้  
รายการที่ 1) :  บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีก าลังการผลิต 5 เมกะ

วตัต์ (MW) ในพืน้ที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั โครงการตัง้อยู่ที่ ต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว (“สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว”) โดยมีมูลค่าเงินลงทุน
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 321.9 ล้านบาท ทัง้นี ้ภายใต้มติ กกพ. ที่เก่ียวข้อง โครงการนีจ้ะต้องเร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่าน
การคดัเลอืก ลงวนัที่ 26 เมษายน 2559 (ตามเอกสารแนบ 2) 

 (“โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว”) 
รายการที่ 2) :  บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั (“บริษัทย่อย” หรือ “PSTE2”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทผู้ ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้ นที่ช าระแล้ว เข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งมีก าลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในพืน้ที่ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากัด 
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โครงการตัง้อยู่ที่ ต าบลย่ีสาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (“สหกรณ์ประมงแม่กลอง”) 
โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 337.5 ล้านบาท ทัง้นี ้ภายใต้มติ กกพ. ที่เก่ียวข้อง 
โครงการนีจ้ะต้องเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์
ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือก ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 2) (“โครงการ
โรงไฟฟ้าแม่กลอง”) 

ทัง้นี ้การลงทุนใน 2 โครงการดังกลา่ว เมื่อค านวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดในประกาศ โดยใช้มลูค่าสงูสดุที่
ค านวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง พบว่ามีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 37.12 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึง่บริษัทฯ ต้องท าการสง่สารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูล
ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้จะ
ท าให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน  คิดเป็นร้อยละ 
84.69 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท  จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 20/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงประกาศที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 100 

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“SET”) รวมถึงจะต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยต้องได้รับ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสทิธิออกเสียง ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท ดิสคัฟเวอร์ 
แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“DISCOVER” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อ
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี  ้โดยบริษัทฯ จะน าเสนอขออนุมัติการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วจากที่ประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึง่จะประชมุวนัที่ 30 สงิหาคม 2559 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายงานฉบบันีต้ัง้อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจาก
บริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและสมบูรณ์ และการให้ความเห็นนีเ้ ป็นการพิจารณาจากสภาวะและ
ข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบัน ณ วันที่จัดท ารายงานฉบับนี ้ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใด  
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจรวมถึงการตัดสินใจของผู้ ถือหุ้ นต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ดงักลา่วได้ 

ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้ นในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และความเหมาะสมของมูลค่าการเข้าท ารายการประกอบกับปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบ
วิชาชีพพงึกระท า 
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ค าย่อ 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) PSTC 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั “บริษัทย่อย” หรือ “PSTE2” 
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน กกพ. 
ระเบียบคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง การรับซือ้ไฟฟ้าจาก
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558  

ระเบียบ กกพ. 

สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จงัหวดัสระแก้ว  

สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว 

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั ต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา จงัหวัด
สมทุรสงคราม  

สหกรณ์ประมงแม่กลอง 

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่มีก าลงัการผลติ 5 เมกะ
วตัต์ (MW) ในพืน้ที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั โครงการ
ตัง้อยู่ที่ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว 

โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ 
(MW) ในพืน้ที่ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากัด โครงการตัง้อยู่ที่ ต าบลย่ี
สาร อ าเภออมัพวา จังหวดัสมทุรสงคราม 

โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง 

การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค กฟภ. 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน ก.ล.ต. 
บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ DISCOVER 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  PPA 
ก าหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์   
(Scheduled Commercial Operation Date) 

SCOD 
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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PSTC”) ครัง้ที่ 

6/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ตามสญัญาใช้สิทธิขายไฟฟ้าฯ”) ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) ว่าด้วยการรับซือ้
ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร พ.ศ. 2558 (ประกาศในราชกิจานเุบกษา เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2558)  

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้  
1) การลงทนุโดยบริษัทฯ ในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่มีก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) 

ในพืน้ที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั โครงการตัง้อยู่ที่ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จงัหวดัสระแก้ว โดยมีมลูค่าเงินลงทนุเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 321.9 ล้านบาท โดยต้องเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (SCOD) ภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน
แสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลอืก ลงวนัที่ 26 เมษายน 
2559 (เอกสารแนบ 2) (“โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว”) 

2) การลงทนุโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั (“บริษัทย่อย” หรือ “PSTE2”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็น
ผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งมี
ก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) ในพืน้ที่ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั โครงการตัง้อยู่ที่ ต าบลย่ีสาร 
อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม โดยมีมูลค่าเงินลงทนุเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 337.5 ล้านบาท โดยต้องเร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคดัเลอืก ลงวนัที่ 26 
เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 2) (“โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง”) 

ทัง้นีก้ารลงทุนใน 2 โครงการดังกล่าว เมื่อค านวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดในประกาศ โดยใช้มูลค่าสงูสดุที่
ค านวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ พบว่ามีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 37.12 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตาม
งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 และเมื่อรวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท า
ธุรกรรมในครัง้นี ้จะท าให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน คิดเป็นร้อยละ 84.69 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 
ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยขนาดของรายการเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มี
ขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 100 

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“SET”) รวมถึงจะต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“DISCOVER” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงนิอิสระของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการแต่งตัง้โดยบริษัทฯ มีความเห็นต่อการท ารายการดงักลา่ว ดงันี  ้

 
เมื่อพิจารณาข้อดีข้อด้อย และความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในครัง้นี ้สรุปได้ว่า 
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ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

- บริษัทฯ จะมีแหล่งรายได้เพิ่ มขึน้ที่ ม่ันคง  เนื่องจากมีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  (PPA) กับ กฟภ. เป็น
ระยะเวลา 25 ปี โดยมีอัตราค่าขายไฟฟ้าคงที่ ที่ 5.66 บาทต่อกิโลวตัต์-ชั่วโมง ส าหรับไฟฟ้าสว่นที่ไม่เกินค่า 
Capacity Factor ที่ 1.4 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ส าหรับ 1 MW โดยส่วนไฟฟ้าที่เกินจากนี ้กฟภ. จะรับซือ้ใน
อตัราขายส่งรวมกบัค่าไฟฟ้าอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (Ft ขายสง่เฉลีย่) ดังนัน้ หากบริษัทฯ สามารถบริหารการ
ผลติไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ จะมีรายได้ที่ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา PPA ดงักลา่ว   

- เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน โดยจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทนมากขึน้ จากเดิมที่มีรายได้ร้อยละ 12 ของรายรับรวม และลดความเสีย่งจากการพึง่พารายได้จาก
การประกอบธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อม การ
ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในครัง้นี ้ จึงเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้
ที่มาจากธุรกิจการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และมัน่คงตาม
สญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทัง้มีความเสีย่งจากการด าเนินธุรกิจน้อยกว่าการผลติ
ไฟฟ้าด้วยพลงังานทดแทนอื่น เช่น พลงังานชีวภาพ และพลงังานชีวมวล ซึง่มีความเสีย่งจากการขาดแคลน
วตัถดิุบ 

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าว เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่บริษัทฯ โดยการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทิตย์จะมีผลประโยชน์จาก Business Synergy เนื่องจากปัจจบุนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการ
ออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม อีกทัง้ยังมีโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว การลงทนุในโรงไฟฟ้าดงักลา่วจงึเป็นการเพิ่มมูลค่าโดย
เพิ่มแหลง่รายได้ในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความช านาญและมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว บริษัทฯ จงึจะได้
ประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ในการด าเนินงาน อาทิ ต้นทนุการว่าจ้าง
ผู้ เชี่ยวชาญ ต้นทุนการฝึกอบรมพนกังาน เป็นต้น นอกจากนี ้ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์นีย้งั
เข้าเกณฑ์ การสง่เสริมการลงทนุจากกิจการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ (BOI) ซึง่คาดว่าจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี 

- สร้างประโยชน์ให้กับสภาพแวดล้อมและตอบสนองนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
เนื่องจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าไม่มีต้นทุน ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม เป็นพลงังาน
สะอาด ซึง่ไม่สง่ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ซึ่งต่างจากโรงไฟฟ้าชนิด
อื่น โดยโครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วจะช่วงสนบัสนนุภาครัฐในการผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

 
ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

- บริษัทฯ ยังไม่ได้รับสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการ กฟภ. จากข้อมลู ณ วนัที่ออกรายงาน บริษัทฯ ยงัไม่ได้
รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟภ. (PPA) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้หนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลขที่ 
มท 5303.12/27206 และ มท 5303.12/27299  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (ตามเอกสารแนบ 2) แจ้งผล
พิจารณาการรับซือ้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ของทัง้ 2 โครงการ ปัจจบุนั บริษัทฯ และ 
PSTE2 ได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบในการท าสญัญาซือ้ขาย
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ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสญัญาอยู่ระหว่างการพิจารณาของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ซึง่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการอนมุติัภายใน ตลุาคม 2559 

- ความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้  ในการลงทนุโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ทัง้ 2 แห่ง แม้บริษัทฯ ได้มีการก าหนดแผนงานที่ชดัเจนแล้ว แต่บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงหากงาน
ก่อสร้างล่าช้ากว่าที่ก าหนด เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะธรรมชาติ ฝนตก น า้ท่วม หรือ อุบัติเหตุ เป็น
ต้น ท าให้การด าเนินการก่อสร้าง หรือการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ล่าช้ากว่าที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
บริษัทฯ จะเป็นผู้ ด าเนินการก่อสร้าง และติดตัง้อุปกรณ์ (EPC) เองทัง้หมด และมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินการมาแล้วหลายโครงการ จึงมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือน (หลงัได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้น) 
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องด าเนินการเชิงพาณิชย์ (SCOD) ได้ภายในวันที่  30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่
ผ่านการคดัเลอืก ลงวนัที่ 26 เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 2)  บริษัทฯ อาจต้องด าเนินการขออนญุาตขยาย
เวลา โดยขอเลือ่นวนั SCOD ที่ปรึกษาทางการเงินตรวจสอบความเป็นไปได้ของการขยายเวลาโดยสอบถาม
เบือ้งต้นไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และได้ค าตอบว่าเนื่องจากโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ของสหกรณ์เป็น
โครงการใหม่ที่พึ่งมีการด าเนินการเป็นครัง้แรก จึงไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการขยายเวลาให้หรือไม่ แต่ได้
ยกตัวอย่างโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (ที่เคยได้รับการ
ขยายเวลาโดยขอเลื่อนวัน SCOD จาก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่  30 เมษายน 2559) โดย
เป็นประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ส าหรับบริษัทฯ การล่าช้าดังกล่าว จะส่งผลให้ช่วงเวลาเร่ิมรับรู้
รายได้ของแต่ละโครงการลา่ช้าด้วย ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าความเสียหายจากความ
เสี่ยงในการด าเนินโครงการล่าช้ากว่าก าหนด ว่าจะไม่เกินมูลค่าของทัง้สองโครงการเป็นเงินจ านวน  425 
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มูลค่า 425 ล้านบาทเป็นการประมาณการตามหลกัอนุรักษ์นิยม (conservative) 
เนื่องจากหากบริษัทฯ สามารถขอเลือ่นวนั SCOD และด าเนินการต่อไปได้ มลูค่าความเสยีหายจะน้อยกว่านี ้

- ภาระหนีส้ินและดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประมาณการวงเงินกู้ ยืมที่ต้องใช้ในการ
พัฒนาโครงการทัง้หมดของโรงไฟฟ้าทัง้ 2 โรง เท่ากับประมาณ 364.36 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้ บริษัทฯ มี
ภาระหนีส้ินที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพิ่มมากขึน้ตามจ านวนดังกลา่ว ซึง่จะส่งผลให้บริษัทฯ 
มีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนเพิ่มขึน้เป็น 0.49  เท่า 
(ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)  หากเข้าท ารายการนี ้ อย่างไรก็ตาม 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นและภาระที่ต้องผ่อนช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ยงัอยู่ในระดับปกติและ
จะค่อยๆปรับลดลงตามระยะเวลาของโครงการ  

- ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
o ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะขึน้อยู่กับสภาวะอากาศในแต่ละ

ช่วงเวลา ซึง่ไม่สามารถควบคมุได้  
o ความเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อม และภัยธรรมชาติของที่ตัง้โครงการ ท าเลที่ตัง้ของทัง้ 2 โครงการ 

ตัง้ในพืน้ที่อ าเภอ เมือง จงัหวดัสระแก้ว และ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยตามสภาวะ
แวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว ไม่น่าจะมีภัยธรรมชาติ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง อยู่
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ในพืน้ที่ที่อาจเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับทราบถงึความเสีย่งนีแ้ล้ว และจะด าเนินการ
ป้องกันในกรณีเกิดเหตุการณ์อทุกภัย โดยการถมพืน้ที่ของโรงไฟฟ้าแม่กลองให้สงูเหนือถนน และ
สงูมากกว่าที่อื่นเพื่อป้องกนัการเสยีหายดงักลา่ว 

- ความเสี่ยงจากการขอเงนิกู้สถาบันการเงนิ 
เนื่องจากในการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในครัง้นี ้ บริษัทฯ จะใช้แหลง่เงินกู้จากสถาบนั
การเงินในสดัสว่นโดยประมาณร้อยละ 85.73 ของมลูค่ารวมของโครงการ หรือคิดเป็นมลูค่าเงินกู้ รวม
ประมาณ 364.36 ล้านบาท (จากเงินลงทนุ 425 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์ราย
ปี) ท าให้บริษัทฯ มีความเสีย่งหากธนาคารไม่ปลอ่ยเงินกู้  หรือได้เงินกู้ในวงเงินที่น้อยกว่า หรือเงื่อนไขที่ด้อย
กว่าที่คาดการณ์ไว้  

- ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 
อตัราดอกเบีย้ที่บริษัทฯ จะได้รับจากสถาบนัการเงินที่จะท าการกู้ ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทนุในการพฒันาโครงการ 
นัน้จะถูกก าหนดเป็นอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (Floating Interest Rate) ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
ดอกเบีย้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ โดยหากอัตราดอกเบีย้แบบลอยตัว
เพิ่มขึน้จะสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ เป็นผลให้ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลง 

 
เมื่อพิจารณาข้อดี และข้อเสียข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงสรุปว่าการเข้าท ารายการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ในครัง้นี ้สมเหตุสมผล 
 
ในเร่ืองความเหมาะสมของราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดย

พิจารณา  (1) มูลค่าปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) ส าหรับโครงการ และผู้ ถือหุ้น (2) อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) และผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) และ (3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) ส าหรับโครงการ และผู้ ถือหุ้น ซึง่สรุปได้ดงันี ้

 
 โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง 
โครงการ   
WACC เฉลี่ย (% ต่อปี) 9.45% 9.20% 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ 
(Project IRR) (%) 

9.76% 9.32% 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดของโครงการ 
(NPV) (ล้านบาท) 

20.57 15.34 

ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 8.33 8.53 
ผู้ถอืหุ้น   
อตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการเฉลี่ย (Re) 10.65% 10.22% 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหุ้น 
(Equity IRR) (%) 

13.00% 12.46% 
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 โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง 
มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดของผู้ ถือหุ้น 
(NPV) ) (ล้านบาท) 

13.72 13.41 

ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 11.30 11.30 
 
จากตารางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า  Project IRR ของทัง้ 2 โครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 9.32 - 9.76 ต่อ

ปี และมี Equity IRR อยู่ระหว่างร้อยละ 13.00 – 13.50 ต่อปี โดยมีระยะเวลาคืนทนุของโครงการระหว่าง 8.33 - 8.53 ปี 
และมีระยะเวลาคืนทนุของผู้ ถือหุ้น 11.30 ปี 

 
การลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ครัง้นี ้ มีความสมเหตุสมผลในด้านผลตอบแทนจากการ

ลงทุน  โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ใน
ครัง้นี ้

อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้ นควรจะศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจส าหรับการลงมติ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติการรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ ขึน้อยู่กับ
ดลุยพินิจและการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

 
โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปได้ดังนี ้

 
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

 
1.1  วัตถปุระสงค์ของการท ารายการและที่มาของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ” หรือ “PSTC”) ครัง้ที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ตามสญัญาใช้สิทธิขายไฟฟ้าฯ”) ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) ว่าด้วยการรับซือ้
ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร พ.ศ. 2558 (ประกาศในราชกิจานเุบกษา เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2558)  

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้  
1) การลงทนุโดยบริษัทฯ ในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่มีก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) 

ในพืน้ที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั โครงการตัง้อยู่ที่ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จงัหวดัสระแก้ว โดยมีมลูค่าเงินลงทนุเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 321.9 ล้านบาท โดยต้องเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (SCOD) ภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน
แสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลอืก ลงวนัที่ 26 เมษายน 
2559 (เอกสารแนบ 2)  (“โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว”) 

2) การลงทนุโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั (“บริษัทย่อย” หรือ “PSTE2”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็น
ผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งมี
ก าลงัการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในพืน้ที่ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากัด โครงการตัง้อยู่ที่ ต าบลย่ีสาร 
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อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม โดยมีมลูค่าเงินลงทนุเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 337.5 ล้านบาท โดยต้องเร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือก ลงวันที่ 26 
เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 2)  (“โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง”) 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึง่เมื่อค านวณตาม
เกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดในประกาศ โดยใช้มูลค่าสงูสดุที่ค านวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ พบว่ามีขนาดรายการรวม
เท่ากับร้อยละ 37.12 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่  31 มีนาคม 2559 และเมื่อรวมรายการ
ได้มาซึง่สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้จะท าให้ขนาดของรายการได้มาซึง่สินทรัพย์มี
มลูค่าสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 84.69 ของมลูค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งสงู
กวา่ร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 100  

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“SET”) รวมถึงจะต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
หลกัการที่มาของโครงการ 
ที่มาของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กลุม่ราชการและสหกรณ์การเกษตร 

โครงการนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อที่จะน าเอาพืน้ที่ของหน่วยงานราชการและที่ดินของสหกรณ์ภาคการเกษตรมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมพลงังานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากภาครัฐมีความเห็นว่าประเทศไทยมี
ศกัยภาพเพียงพอในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ซึ่งจะท าให้สามารถพึง่พาตัวเองได้ในระยะยาว โดย กกพ. จะท า
หน้าที่ก ากับการรับซือ้ไฟฟ้าด้วยให้เป็นไปตามระเบียบและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยเมื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณา
และได้มีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายแล้ว ห้ามมิให้มีการโอนสิทธิและหน้าที่ในค าขอขายไฟฟ้า
หรือในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าให้กับผู้อื่น นอกจากได้รับความยินยอมจากการไฟฟ้าที่ได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. แล้ ว
เท่านัน้ 

คณุสมบติัของเจ้าของโครงการในกรณีที่เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร 
1. ต้องเป็นสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียน ประเภท สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ 

2. เป็นสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพจากกรมสง่เสริมสหกรณ์ 
3. สหกรณ์ต้องมีผลการเนินการในรอบสองบัญชีย้อนหลงั  
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ 
1. ได้รับอนมุติัจากที่ประชมุใหญ่สหกรณ์ให้เข้าร่วมโครงการ 
2. มีที่ดินจดัตัง้โครงการเป็นของสหกรณ์ หรือของสมาชิกสหกรณ์จะต้องมีหนังสอืลงนามยินยอมจากสมาชิกให้

ใช้ที่ดินเพื่อจัดตัง้โครงการโดยไม่เพิกถอนความยินยอมตลอดอายุสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า หรือกรณีสหกรณ์เช่าที่ดินจัดตัง้
โครงการ ต้องด าเนินการจดทะเบียนสัญญาเช่ากับกรมที่ดิน โดยมีอายุการเช่าที่ดินไม่น้อยกว่าอายุของสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า (โดยจะจดทะเบียนสญัญาเช่ากบักรมที่ดินเมื่อโครงการได้ผ่านกระบวนการคดัเลอืกเสร็จ) 

3. สถานที่จดัตัง้โครงการต้องเป็นพืน้ที่ที่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ โดยไม่ขดัต่อกฎหมายผงัเมือง 
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4. สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีการน าส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดขึน้จากการจ าหน่ายไฟฟ้ามา
จดัสรรให้แก่สมาชิกสหกรณ์อย่างทั่วถงึ 

จดุเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 
สหกรณ์ (เจ้าของโครงการ) จะต้องเสนอเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้ากบัสถานีไฟฟ้าตามศกัยภาพของระบบ

ไฟฟ้า โดยเจ้าของโครงการจะต้องมีหนงัสอืยืนยนัจากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ว่าโครงการสามารถเชื่อมต่อกบัระบบไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายที่สถานีไฟฟ้าและ Feeder 

 คณุสมบัติของผู้สนบัสนนุโครงการ 

  ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

  มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี โดยพิจารณาจาก 
o   มีเอกสารรับรองว่าสามารถจัดหาอปุกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการผลติไฟฟ้า 
o   ผู้สนบัสนนุโครงการจะต้องเลอืกแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลติที่มีการรับประกนั

ประสทิธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตลอดอายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
o    มีความพร้อมด้านเงินลงทุน โดยมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ต่อ 1 เมกะวตัต์ 

ตามขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ที่สนับสนุน โดยมีทุนจดทะเบียนขัน้ต ่าตามหลกัเกณฑ์ของ
กระทรวงพาณิชย์ และมีสินเชื่อเพื่อการลงทุนโดนมีหลดัฐานแสดงว่าสถาบันการเงินจะให้
การสนบัสนนุสนิเชื่อประเภทต่างๆ 

o   ต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์หรือบริษัทในเครือของบริษัทที่มีประสบการณ์หรือมีบคุลากร
ที่มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
มีใบประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  

o   ผู้สนบัสนนุสามารถย่ืนความประสงค์ในการสนบัสนนุโครงการได้มากกว่า 1 โครงการแต่
ต้องมีปริมาณเสนอขายรวมไม่เกิน 50 เมกะวตัต์  

โดยในสว่นของโครงการสระแก้วและโครงการแม่กลองของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่
ผ่านรอบที่คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานเปิดรับซือ้ไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ จ านวน 300 เมกะวตัต์เมื่อ
วันที่  21 เมษายน 2559 โดยก าหนดเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่าน
การคดัเลอืก ลงวนัที่ 26 เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 2) 

 
1.2  วันที่เกิดรายการ 

ภายหลงัจากได้รับอนมุัติจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึง่จะประชมุวนัที่ 30 สงิหาคม 2559  โดย
คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
กิจการพลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคดัเลอืก ลงวนัที่ 26 เมษายน 
2559 (เอกสารแนบ 2) 
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1.3  คู่สัญญา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
 

1.3.1 สญัญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน
ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สทิธิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ 
เจ้าของโครงการ: สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว และสหกรณ์ประมงแม่กลอง 
ผู้สนบัสนนุโครงการ: บริษัทฯ (โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว) และ PSTE2 (โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง) 
คู่กรณีที่เก่ียวข้อง (หมายถึงเจ้าของโครงการ) ไม่มีความสมัพันธ์ใดๆ และไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัท
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบติัการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนัพ.ศ. 2546 

 
1.3.2 หนงัสอืยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

(1)  โครงการที่ 1 : โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว 
(1.1) หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ ดินระหว่างนายพายัพ รอดประเสริฐ กับสหกรณ์

การเกษตรเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 16 มิถนุายน 2559 
ผู้ให้ความยินยอม (เจ้าของกรรมสิทธ์ิ) : นายพายพั รอดประเสริฐ (เป็นสมาชิกของสหกรณ์) 
ผู้รับความยินยอม (เจ้าของโครงการ) : สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว 

คู่กรณีที่เก่ียวข้อง (หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ และเจ้าของโครงการ) ไม่มีความสมัพันธ์ใดๆ และไม่
เป็นบุคคลที่ เก่ียวโยงกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทจ .21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันพ .ศ. 
2546 
 

(1.2) หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว กับบริษัท 
เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 16 มิถนุายน 2559 
ผู้ให้ความยินยอม (เจ้าของโครงการ) : สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว 
ผู้ รับความยินยอม (ผู้สนบัสนนุโครงการ) : บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
คู่กรณีที่เก่ียวข้อง (หมายถงึ เจ้าของโครงการ) ไม่มีความสมัพันธ์ใดๆ และไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกับ
บริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฎิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนัพ.ศ. 2546 

 
(1.3) สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลขที่ มท 5303.12/27206 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 (ตามเอกสารแนบ 2) แจ้งผลพิจารณาการรับซือ้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 
แจ้งให้บริษัทด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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 ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัสง่เอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบใน
การท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสญัญาอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค   
 

(2)  โครงการที่ 2 : โครงการแม่กลอง 
(2.1) หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างนายด ารงค์ ประเสริฐลักษณา กับสหกรณ์

ประมงแม่กลอง ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 
ผู้ให้ความยินยอม (เจ้าของกรรมสทิธ์ิ) : นายด ารงค์ ประเสริฐลักษณา (เป็นสมาชิกของ

สหกรณ์) 
ผู้ รับความยินยอม (เจ้าของโครงการ) : สหกรณ์ประมงแม่กลอง 
คู่กรณีที่เก่ียวข้อง (หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ และเจ้าของโครงการ)ไม่มีความสมัพันธ์ใดๆ และไม่
เป็นบุคคลที่ เก่ียวโยงกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทจ .21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันพ .ศ. 
2546 
 

(2.2) หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างสหกรณ์ประมงแม่กลอง กับพีเอสที เอนเนอร์
ยี 2 จ ากัด ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
ผู้ให้ความยินยอม (เจ้าของโครงการ) : สหกรณ์ประมงแม่กลอง 
ผู้ รับความยินยอม (ผู้สนบัสนนุโครงการ) : PSTE2 
คู่กรณีที่เก่ียวข้อง (หมายถงึ เจ้าของโครงการ) ไม่มีความสมัพันธ์ใดๆ และไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกับ
บริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฎิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนัพ.ศ. 2546 

 
(2.3) สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลขที่ มท 5303.12/27299 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 (ตามเอกสารแนบ 2)  แจ้งผลพิจารณาการรับซือ้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้า แจ้งให้ PSTE2 ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค ปัจจบุนั PSTE2 ได้ด าเนินการจดัส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบใน
การท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และสญัญาอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
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1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ 
1.4.1  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเข้าลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ส าหรับ

หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ในพืน้ที่ของ 
1) สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว  ซึง่มีก าลงัการผลติขนาด 5 เมกะวตัต์ (MW) ที่ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอ

เมืองสระแก้ว จงัหวัดสระแก้ว  
2) สหกรณ์ประมงแม่กลอง ซึง่มีก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) ที่ต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา จังหวดั

สมทุรสงคราม 
ซึง่รวมถงึการเข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การย่ืนขอใบอนญุาตตามกฎหมายที่

เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลงังาน การจัดหาอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรในการก่อสร้าง และสทิธิในการใช้ที่ดิน รวมทัง้ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และติดตัง้อปุกรณ์ผลติพลงังานไฟฟ้า 
ตลอดจนการขออนุญาตด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวกบัการประกอบกิจการ ทัง้นี ้บริษัทได้เข้าท าสญัญาใช้สิทธิขายไฟฟ้าฯ กับ
สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ บริษัทจะต้องด าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน ( “กกพ.”) ว่า
ด้วยการรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 (“ระเบียบ กกพ.”) และหนังสือเลขที่ สกพ 5502/ว 4541 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 
โดยมีระยะเวลาตามสทิธิขายไฟฟ้าของสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว เป็นระยะเวลา 25 ปีนับตัง้แต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ปัจจบุันบริษัทได้มีการจดัส่งเอกสารที่เก่ียวข้องกับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยและอยู่
ระหว่างการตอบรับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทัง้นี ้ภายใต้มติ กกพ. ที่เก่ียวข้อง บริษัทจะต้องเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคดัเลอืก ลงวนัที่ 26 เมษายน 2559 (ตามเอกสารแนบ 2) 

ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ สถานะ 

สญัญากบัสหกรณ์ประมงแม่กลองและสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว ได้รับแล้ว (ตามเอกสารแนบ 2) 
หนงัสอืยินยอมให้ใช้ที่ดินสหกรณ์ประมงแม่กลองและสหกรณ์
การเกษตรเมืองสระแก้ว 

ได้รับแล้ว (ตามเอกสารแนบ 2) 

หนงัสอืตอบรับซือ้ไฟฟ้าโครงการสระแก้วและโครงการแม่กลอง ได้รับแล้ว (ตามเอกสารแนบ 2) 
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PPA) อยู่ระหว่างการพิจารณาของการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาค (คาดว่าจะได้รับภายใน ตลุาคม 2559) 
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร(อ.1) คาดว่าจะได้ประมาณเดือนตุลาคม 2559 
ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (รง4) คาดว่าจะได้ประมาณเดือนตุลาคม 2559 
ใบอนญุาตให้ผลติพลงัควบคมุ (พค.2) คาดว่าจะได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 
ใบอนญุาตผลิตไฟฟ้า คาดว่าจะได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 
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หมายเหตุ: การย่ืนขอใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่า
ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการพฒันาและสง่เสริมพลงังาน กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการพลงังาน รวมอยู่ในการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร(อ.1)และใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (รง4) 

 
ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ย่ืนขอตามระเบียบและท าโครงการโรงไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์มาหลายโครงการ และทกุโครงการได้รับใบอนุญาตดงักลา่วนี ้โดยมีระยะเวลาการขอประมาณ 4 เดือน และบริษัท
ฯ ได้เร่ิมด าเนินการขอไปตัง้แต่เดือนกรกฎาคม  รวมถึงได้พิจารณาจากประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
แสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคดัเลอืก ลงวนัที่ 26 เมษายน 2559 (เอกสาร
แนบ 2) ซึ่งระบุวนัที่จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) คือภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และมีรายชื่อสหกรณ์ประมงแม่
กลองและสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว เป็นหนึง่ในสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือก และโครงการทัง้สองก็ได้รับหนังสือตอบ
รับการซือ้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาว่าบริษัทฯ น่าจะได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายภายในเวลาที่ประมาณการไว้ข้างต้น 

 
1.4.2  การค านวณขนาดของรายการ 
การเข้าท ารายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการไ ด้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรัพย์เมื่อค านวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดโดยใช้มูลค่าสงูสดุที่ค านวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิง
จากงบการเงินรวมของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2559 จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.12 ของสนิทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ต้องท าการส่งสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้ น และ
เปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี  ้
โดยเมื่อรวมรายการที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า พบว่ามีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 84.69 ตามเกณฑ์มูลค่า
ของสินทรัพย์  ซึ่งสงูกว่าร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการท า
รายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) รวมถึงจะต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น และขอ
อนมุัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีง 

 
การค านวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึง่สนิทรัพย์มีรายละเอียดดงันี  ้

 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทฯ  
(หน่วย: ล้านบาท) PSTC (31 มีนาคม 2559) 

สนิทรัพย์รวม 1,776.10 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 71.54 
หนีส้นิรวม 342.91 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 21.58 
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 1,340.07 
ก าไรสทุธิ (4 ไตรมาสลา่สดุ) (1 เม.ย. 58 – 31 มี.ค. 59) 28.75 

ที่มา: http://www.setsmart.com  

http://www.setsmart.com/
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หลักเกณฑ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการคร้ังนี ้ ขนาดรายการ 

ท่ีเกดิขึน้  
6 เดือนก่อนหน้า 

รวม 

1. เกณฑ์มูลค่าสนิทรัพย์ 
(NTA) 

NTA ของสนิทรัพย์ท่ีได้มา x /NTA ของ 
PSTC 

ไม่สามารถค านวณได้
เน่ืองจากเป็น

โครงการลงทนุใหม่ 

ไม่สามารถค านวณได้
เน่ืองจากเป็น

โครงการลงทนุใหม่ 

ไม่สามารถค านวณได้
เน่ืองจากเป็น

โครงการลงทนุใหม่ 
2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสลา่สดุของสนิทรัพย์

ท่ีได้มาก x ก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสลา่สดุ
ของ PSTC 

ไม่สามารถค านวณได้
เน่ืองจากสนิทรัพย์ท่ี
ลงทนุยงัไม่มีก าไร

สทุธิ 

ไม่สามารถค านวณได้
เน่ืองจากสนิทรัพย์ท่ี
ลงทนุยงัไม่มีก าไร

สทุธิ 

ไม่สามารถค านวณได้
เน่ืองจากสนิทรัพย์ท่ี
ลงทนุยงัไม่มีก าไร

สทุธิ 
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน 

มูลค่ารวมของการลงทนุของ PSTC / 
สนิทรัพย์รวมของ PSTC 

ร้อยละ 37.12 ร้อยละ 47.57 ร้อยละ 84.69 

4. เกณฑ์มูลค่าของ
หลกัทรัพย์ 

ไม่มีการออกหุ้นใหม่ ไม่สามารถค านวณได้ 
เน่ืองจากไม่มีการออก

หุ้นเพ่ือช าระค่า
สนิทรัพย์ 

ไม่สามารถค านวณได้ 
เน่ืองจากไม่มีการออก

หุ้นเพ่ือช าระค่า
สนิทรัพย์ 

ไม่สามารถค านวณได้ 
เน่ืองจากไม่มีการออก

หุ้นเพ่ือช าระค่า
สนิทรัพย์ 

 
ดงันัน้ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ค านวณขนาดรายการได้

สงูสดุ คิดเป็นร้อยละ 84.69 ของมลูค่าสนิทรัพย์รวมของบริษัท  จงึเข้าข่ายเป็นรายการการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ รายการ
ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  

 
1.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  2 แห่ง ที่จ ังหวดัสระแก้ว และจงัหวดัสมุทรสงคราม  โดยมีสญัญาที่
เกีย่วขอ้งดงันี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
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1.5.1 โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว 
1) ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินการโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับ

หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สทิธิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ 
สญัญาเลขที่  : PST.COOP.002/2559 
วนัที่   : 16 มิถนุายน 2559 
เจ้าของโครงการ  : สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว 
ผู้สนบัสนนุโครงการ : บริษัท 
อายสุญัญา :  25 ปี นั บ แ ต่ วัน ที่ จ่ า ย ไฟ ฟ้ า เ ข้ า ระบ บ เชิ ง พ า ณิ ช ย์  (Schedule 

Commercial Operation Date) 
2) หนงัสอืยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

บริษัทได้รับหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
ข้อก าหนดของสญัญาใช้สทิธิขายไฟฟ้า 
สญัญาระหว่างนายพายพั รอดประเสริฐ กบั สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั 
โฉนดที่ดินเลขที่ :  33292 และ 33293 (รวมเนือ้ที่ 60 ไร่) 
ที่ตัง้ :  ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว 
วนัที่ : 16 มิถนุายน 2559 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ :  นายพายพั รอดประเสริฐ (เป็นสมาชิกของสหกรณ์) 
ผู้ รับความยินยอม :  สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว 
อายสุญัญา :  26 ปี นบัจากวนัที่ 16 มิถนุายน 2559 

 
3) สญัญาระหว่างสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว กบั บริษัทฯ 

โฉนดที่ดินเลขที่ :  33292 และ 33293 (รวมเนือ้ที่ 60 ไร่) 
ที่ตัง้ :  ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว 
วนัที่ :  16 มิถนุายน 2559 
ผู้ให้ความยินยอม :  สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว 
ผู้ รับความยินยอม :  บริษัทฯ 
อายสุญัญา :  26 ปีนบัจากสหกรณ์ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 
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1.5.2 โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง 

 ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินการโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สทิธิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ 
สญัญาเลขที่ :  PSTE2-001-2559 
วนัที่ :  9 มิถนุายน 2559 
เจ้าของโครงการ :  สหกรณ์ประมงแม่กลอง 
ผู้สนบัสนนุโครงการ :  บริษัทย่อย  
อายสุญัญา :  25 ปี นั บ แ ต่ วัน ที่ จ่ า ย ไฟ ฟ้ า เข้ า ระบบ เชิ งพ า ณิ ช ย์  (Schedule 

Commercial Operation Date) 
 

 หนงัสอืยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
บริษัทได้รับหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
ข้อก าหนดของสญัญาใช้สทิธิขายไฟฟ้า 
สญัญาระหว่างนายด ารงค์ ประเสริฐลกัษณา กบั สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากัด 
โฉนดที่ดินเลขที่ :  14583,14589 และ 14200 (รวมเนือ้ที่ 52 ไร่ 69 ตารางวา) 
ที่ตัง้ :  ต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
วนัที่ :  13 พฤษภาคม 2559 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ :  นายด ารงค์ ประเสริฐลกัษณา (เป็นสมาชิกของสหกรณ์) 
ผู้ รับความยินยอม :  สหกรณ์ประมงแม่กลอง 
อายสุญัญา :  26 ปีนบัแต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 (ตามหนงัสอืสญัญาเชา่ทีด่นิ) 
 

 สญัญาระหว่างสหกรณ์ประมงแม่กลอง กบับริษัทฯ 
โฉนดที่ดินเลขที่ : 14583,14589 และ 14200 (รวมเนือ้ที่ 52 ไร่ 69 ตารางวา) 
ที่ตัง้ : ต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
วนัที่ : 16 พฤษภาคม 2559 
ผู้ให้ความยินยอม :  สหกรณ์ประมงแม่กลอง 
ผู้ รับความยินยอม :  บริษัทย่อย  

อายสุญัญา :  26 ปีนับแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2559 ตามหนังสือสัญญาเช่าที่ ดิน
ระหว่างนายด ารงค์ ประเสริฐลกัษณา กบั สหกรณ์ประมงแม่กลอง  

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
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1.5.3 รายละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 โรงไฟฟ้าสระแก้ว โรงไฟฟ้าแม่กลอง 

ก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) 5 เมกาวตัต์ (MW) 
ที่ตัง้ ต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอเมืองสระแก้ว 

จงัหวดัสระแก้ว 
ต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

เจ้าของพืน้ที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว สหกรณ์ประมงแม่กลอง 
SCOD1/ 30 ธันวาคม 2559 30 ธันวาคม 2559 
EPC บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
ระยะเวลาการจ าหน่ายไฟฟ้า 25 ปี 25 ปี 

หมายเหตุฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีผา่นการ
คดัเลือก ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 2) 

 
ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ในการก่อสร้างและติดตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 โรงไฟฟ้าของ บริษัท กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั (2 MW) 

 โรงไฟฟ้าของ บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด (1 MW) 

 โรงไฟฟ้าของ บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั (1 MW) 

 โรงไฟฟ้าของ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั (1 MW) 

 โรงไฟฟ้าของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (โครงการเขาย้อย 1 MW) 

 โรงไฟฟ้าของ กองทพัอากาศ (2 MW)  

 โรงไฟฟ้าของ กองทพัเรือ (850 KW) 

 โรงไฟฟ้าของ กระทรวงพลงังาน 

 โรงไฟฟ้าของโครงการดอยค า 
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ที่ตัง้และแผนผงัของโครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว 
 

 
 

321 
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ที่ตัง้และแผนผงัของโครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง 
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แผนการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า 
รายละเอียด ช่วงเวลา 

งานส ารวจและออกแบบระบบ มิ.ย. 2559 
ย่ืนเอกสารขอใบอนญุาต มิ.ย. – ต.ค. 2559 
จดัซือ้จดัจ้าง มิ.ย. –ก.ย. 2559 
งานก่อสร้างอาคาร หลงัจากได้รับการอนมุัติจากผู้ ถือหุ้น  - ธ.ค. 2559 
งานติดตัง้ระบบและอปุกรณ์ หลงัจากได้รับการอนมุัติจากผู้ ถือหุ้น - ธ.ค. 2559 
งานระบบสาธารณปูโภคในโครงการ หลงัจากได้รับการอนมุัติจากผู้ ถือหุ้น  - ธ.ค. 2559 
เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายใน 30 ธ.ค. 2559 

 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นโรงไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยการเปลีย่นพลงังาน
แสงเป็นกระแสไฟฟ้า โดยส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ท าหน้าที่เปลีย่นพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานไฟฟ้า 
2. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ท าหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าตรงที่ผลิตได้จากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้า 
3. ระบบควบคุมและเก็บข้อมลู 
4. ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
5. ระบบป้องกนัเพื่อควบคมุความปลอดภัยที่เชื่อมต่อกบัระบบการส่งของกฟภ. 
6. ระบบป้องกนัฟ้าผ่า เพื่อป้องกนัความเสยีหายกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า 
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ตวัอย่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)   
 

 
 
 
ตวัอย่าง เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)  
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1.6 มูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้มา 
มลูค่าเงินลงทนุ รวม 2 โครงการ 659.4 ล้านบาท ประกอบด้วย 

รายการลงทนุ 
มลูค่า (ล้านบาท) 

โครงการโรงไฟฟ้า
สระแก้ว 

โครงการโรงไฟฟ้า 
แม่กลอง 

รวม 

ค่าอปุกรณ์ 91.5 91.5 183.0 

ค่าก่อสร้าง 117.6 113.1 230.7 

ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ 3.4 7.9 11.3 

ค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์ 109.4 125.0 234.4 

รวม 321.9 337.5 659.4 
หมายเหตุ: รายการลงทุนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดงันี ้ 

 ค่าอุปกรณ์ ประกอบด้วย ค่า PV module, ค่า inverter, ค่า Combinder Box 

 ค่าก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างโรงไฟฟา้, ค่า Leveling/ Cut Field, ค่าปรับปรุงและค่าเช่ือมต่อสายสง่ 

 ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ ประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการโครงการท่ีช าระให้สหกรณ์และค่าด าเนนิการในการจดัตัง้อ่ืนๆ 

 ค่าตอบแทนการขายไฟฟา้ให้สหกรณ์ จะช าระเป็นรายเดือนเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาการผลติไฟฟา้ 

 
1.7 เงื่อนไขการช าระเงนิ 

บริษัทฯ จะช าระเงินตามเงื่อนไขในสญัญา เมื่อมีการติดตัง้ และก่อสร้างเสร็จตามงวดงาน 
 
1.8 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้กระแสเงินสดหรือเงินทนุหมนุเวียนจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือเงิน
กู้ ยืมจากธนาคาร ในสดัสว่นของเงินกู้ โดยประมาณร้อยละ 85.73 ของมลูค่ารวมของโครงการ หรือคิดเป็นมูลค่าเงินกู้รวม
ประมาณ 364.36 ล้านบาท (จากเงินลงทนุ 425 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์รายปี)  (อ้างอิง
จากร่างส าเนา Term sheet ของสถาบนัการเงินแห่งหนึง่ซึง่ระบุจ านวนวงเงินกู้  และอัตราดอกเบีย้แล้ว) 

  
1.9   เงื่อนไขในการท ารายการ 

เนื่องจากการเข้าท ารายการนี ้เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนัน้ บริษัทต้องขออนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ครัง้ที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยีและจัดท ารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักลา่ว  
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2 ข้อมูลของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี  ้

 
3 ความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของการท ารายการ 

ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาจากปัจจัยส าคญัดังต่อไปนี  ้

 
3.1 วัตถปุระสงค์และความจ าเป็นในการท ารายการ 

 เพื่อเป็นการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนและกลยทุธ์ในการลงทุน 
และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจพลงังานทางเลือก โดยมีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว ที่ก าหนด
ปริมาณและราคารับซือ้ไฟฟ้าไว้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา จะท าให้บริษัทมีรายได้ที่คงที่ ลดความเสีย่งทางธุรกิจ และ
ก่อให้เกิดศกัยภาพในให้กบับริษัทฯ ในอนาคต 

 
3.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ 

 
(1) ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ 

1) บริษัทฯ จะมีแหลง่รายได้เพิ่มที่มัน่คง 
การลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  2 โครงการ รวมก าลงัการผลติ 10 เมกะวตัต์ใน

ครัง้นี ้ จะท าให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ โดยเป็นรายได้ที่มัน่คง เนื่องจากมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
(PPA) กบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีอตัราค่าขายไฟฟ้าคงที่ ที่ 5.66 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรับไฟฟ้า
สว่นที่ไม่เกินค่า Capacity Factor ที่ 1.4 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรับ 1 MW โดยสว่นไฟฟ้าที่เกินจากนี ้กฟภ. จะ
รับซือ้ในอตัราขายส่งรวมกบัค่าไฟฟ้าอตัโนมติัขายสง่เฉลี่ย (Ft ขายสง่เฉลี่ย) ดงันัน้ หากบริษัทฯ สามารถบริหาร
การผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ จะมีรายได้ที่ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา PPA ดงักลา่ว   

  
2) เป็นการกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจ 

 ปัจจบุนั ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ คือ 
(1) กลุม่ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
(2) กลุม่พลงังานทดแทน ซึ่งแบ่งย่อยเป็น กลุม่พลงังานแสงอาทิตย์ และกลุ่มโรงไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทนอื่นๆ 
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โดยสดัส่วนของรายได้ของบริษัทฯ สว่นใหญ่ยังมาจากธุรกิจในกลุ่มที่ (1) เป็นหลกั ดงันี ้
โครงสร้างรายได้ ปี 2557 % ปี 2558 % งวด 3 เดือน

ปี 2559 
% 

(1) กลุม่ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่าย และติดตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้า และตรวจวดั
จดัการสภาพแวดล้อม 

357.31 79.72 420.94 86.97  78.97  69.38% 

(2) กลุม่การผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน  

66.65 14.87 59.06 12.20  22.54  19.80% 

(3) รายได้อื่น 24.25 5.41 4.08 0.83  12.31  10.82% 
หมายเหตุ: รายได้อ่ืนประกอบด้วยดอกเบีย้รับ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยและอ่ืนๆ 

 
การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในครัง้นี ้จึงเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

เพื่อเพิ่มรายได้ที่มาจากธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และ
มัน่คงตามสญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทัง้มีความเสีย่งจากการด าเนินธุรกิจน้อยกว่าการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานทดแทนอื่น เช่น พลงังานชีวภาพ และพลงังานชีวมวล ซึ่งมีความเสีย่งจากการขาดแคลน
วตัถุดิบ สง่ผลให้บริษัทฯ มีสดัสว่นของรายได้จากการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้ เป็นการกระจาย
ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ จากเดิมที่พึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม เป็นหลกั  

 
โดยสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ (โดยประมาณ) หากได้รับอนุมัติให้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ได้ดงันี ้
 ก่อนเข้าท ารายการ1/ หลงัเข้าท ารายการ2/  

(ประมาณการ ปี 2560) 
ล้านบาท สดัสว่น % ล้านบาท สดัสว่น % 

(1) กลุ่มธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 

 423.93  83.9%  423.93  72.3% 

(2) กลุ่มการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 67.12  13.3%  148.28  25.3% 

(3) รายได้อื่น  14.17  2.8%  14.17  2.4% 
หมายเหตุ: 1/  4 ไตรมาสลา่สดุ (1 เมษายน 2558 – 30 มีนาคม 2559) 
2/ สมมติฐานวา่รายได้กลุม่ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้ และตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม และรายได้อ่ืน
เทา่กบัรายได้ 4 ไตรมาสลา่สดุ (1 เมษายน 2558 – 30 มีนาคม 2559) 

 
 
 
 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

   29 
   

 

3) การลงทนุโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว เป็นการเพิ่มมลูค่าให้แก่บริษัทฯ 
การลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในครัง้นี  ้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ โดย

จะมีผลประโยชน์จาก Business Synergy เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการออกแบบ 
จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม อีกทัง้ยังมีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์อยู่แล้วจ านวน 4.96  เมกกะวตัต์ การลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
ในครัง้นี ้จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยเพิ่มแหล่งรายได้ในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความช านาญและมีทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญอยู่แล้ว สง่ผลให้ได้ประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ในการด าเนินงาน อาทิ 
ต้นทุนการว่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญ ต้นุทนการฝึกอบรมพนักงาน ต้นทนุในการบริหาร เป็นต้น นอกจากนี ้โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์นี ้ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากกิจการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ซึ่งคาดว่าจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี (บริษัทฯ ได้มีการย่ืนเอกสาร และสอบถามจาก BOI แล้ว) 

 
4) สร้างประโยชน์ให้กบัสภาพแวดล้อมและตอบสนองนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกบัการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสทิธิภาพ 
เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าไม่มี ต้นทุน ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม เป็น

พลงังานสะอาด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ซึง่ต่างจากโรงไฟฟ้า
ชนิดอื่น โดยโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนภาครัฐในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน  และเป็น
ภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 

 
(2) ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 

1) บริษัทฯ ยงัไม่ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการ กฟภ. 
จากข้อมลู ณ วนัที่ออกรายงาน บริษัทฯ ยังไม่ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟภ. (PPA) อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ ได้หนังสอืจากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค เลขที่ มท 5303.12/27206 และ เลขที่ มท 5303.12/27299 ลงวนัที่ 
27 มิถุนายน 2559  (ตามเอกสารแนบ 2) แจ้งผลพิจารณาการรับซือ้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้า ของทัง้ 2 โครงการ แจ้งให้ บริษัทฯ และPSTE2 ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการท าสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า กับการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ซึง่ปัจจุบนั บริษัทฯ และ PSTE2 ได้ด าเนินการจดัสง่เอกสารเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาขอความเห็นชอบในการท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
สญัญาอยู่ระหว่างการพิจารณาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายใน ตลุาคม 
2559 

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการอาจไม่ได้รับสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้ากับ กฟภ. เท่ากบัมูลค่าของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าแผงโซล่าร์ และอปุกรณ์, ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่าย
บริหารโครงการ โดยไม่รวมค่าค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์ (หลงัจาก COD แล้ว) ทัง้สองโครงการเป็นเงิน
จ านวน 425 ล้านบาท และท าการสอบถามเบือ้งต้นกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องถึงความเป็นไปได้ในการไม่ได้รับ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ตามก าหนด ซึง่ได้รับการชีแ้จงว่า หากเหตุฯแห่งการล่าช้าในการได้รับ PPA มาจาก
ทางภาครัฐฯ บริษัทฯ ย่อมต้องสามารถขอขยายเวลาได้ แต่หากสาเหตุมาจากทางบริษัทฯ อาจต้องพิจารณาเป็น
รายๆไป ทัง้นี ้เนื่องจากโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ของสหกรณ์เป็นโครงการใหม่ที่พึ่งมีการด าเนินการเป็นครัง้แรก 
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จงึไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการขยายเวลาให้หรือไม่ แต่ได้ยกตัวอย่างโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (ที่เคยได้รับการขยายเวลาโดยขอเลื่อนวัน SCOD จาก ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2559) โดยเป็นประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ 
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ท าให้สามารถวางแผนติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าจะได้รับสญัญาซือ้ขายฯ ตามเวลาที่ก าหนด นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัเคยย่ืนขอสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าตามระเบียบมาหลายโครงการ และทุกโครงการได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ดงักลา่วนี ้นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้รับหนังสือตอบรับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ระบุให้ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
(PPA) ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลพิจารณา โดยให้น าส่งเอกสารบริษัท (หนังสือจด
ทะเบียนบริษัท, ส าเนาบริคนธ์สนธิ, ใบเสร็จค่าเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า, หนังสือผู้สนบัสนุนโครงการยินยอมรับภาระ
ค่าก่อสร้างและเอกสารแสดงความก้าวหน้าของโครงการ) พร้อมช าระค่าเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับ กฟภ. เป็นเงิน 
253,769.76 บาท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้ตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าวแล้ว นอกจากนี ้สหกรณ์ทัง้สอง
โครงการอยู่ในรายชื่อประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งประกาศดังกล่าวระบุวันจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายใน
วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 (เอกสารแนบ 2 หน้า 6)  จากปัจจัยข้างต้น ท าให้เชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้ากบั กฟภ. ตามแผน 

 
2) ความเสีย่งจากการด าเนินโครงการล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ 

ในการลงทนุโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ 2 แห่ง แม้บริษัทฯ ได้มีการก าหนดแผนงาน
ที่ชดัเจนแล้ว แต่บริษัทฯ จะมีความเสีย่งหากงานก่อสร้างล่าช้ากว่าที่ก าหนด เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะ
ธรรมชาติ ฝนตก น า้ท่วม หรือ อบุติัเหต ุ เป็นต้น ท าให้การด าเนินการก่อสร้าง หรือการขนสง่วัสด ุ อปุกรณ์ลา่ช้า
กว่าที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง และติดตัง้อปุกรณ์ (EPC) เองทัง้หมด 
และมีประสบการณ์ในการด าเนินการมาแล้วหลายโครงการ จงึมัน่ใจว่าจะสามารถควบคมุการก่อสร้าง และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ และเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยตารางการด าเนินการมีดงันี  ้

 
การด าเนินการ ก าหนดการ 

การส ารวจพืน้ที่ของโครงการทัง้สองที่ กมุภาพนัธ์ 2559 (ด าเนินการแล้ว)  
ลงนามสญัญา EPC กบั บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากัด  
ด าเนินการส ารวจและออกแบบระบบ 

พ.ค. – มิ.ย.  2559 (ด าเนินการแล้ว) 

ติดต่อและคดัเลอืก supplier โดยด าเนินการ bidding  พ.ค. – มิ.ย.  2559 (ด าเนินการแล้ว) 
เลอืก supplier และระบุสนิค้า  มิถนุายน 2559 (ด าเนินการแล้ว) 
สัง่สนิค้าและเตรียมพืน้ที่ หลงัจากได้รับการอนมุัติจากผู้ ถือหุ้น   

(30 สงิหาคม 2559) 
รับสนิค้า ก.ย. 2559 
ด าเนินการติดตัง้ (1 เดือน) ต.ค. 2559 
ติดตัง้ระบบ (15 วนั) พ.ย. 2559 
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การด าเนินการ ก าหนดการ 
ทดสอบระบบ (Test run) ภายใน 15 ธ.ค. 2559 
เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายใน 30 ธ.ค. 2559 

 
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือน (หลงัได้รับอนมุัติจากผู้ ถือ

หุ้ น) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องด าเนินการเชิงพาณิชย์ (SCOD) ได้ภายในวันที่  30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่าน
การคดัเลือก ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 2)  บริษัทฯ อาจต้องด าเนินการขออนญุาตเลือ่นวัน COD  
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการลา่ช้าดงักลา่ว จะสง่ผลให้ช่วงเวลาเร่ิมรับรู้รายได้
ของแต่ละโครงการลา่ช้าด้วย  

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงในการด าเนินโครงการล่าช้า
กว่าก าหนด ว่าจะไม่เกินมูลค่าของโครงการซึ่งประกอบด้วย ค่าแผงโซล่าร์ และอุปกรณ์ , ค่าก่อสร้าง และ
ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ โดยไม่รวมค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์ (หลงัจาก COD แล้ว) ทัง้สองโครงการ
เป็นเงินจ านวน 425 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ และความช านาญในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ และจะสามารถวางแผนติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ
ได้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด และอ้างอิงจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมาของบริษัทฯ ใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 4 เดือน จงึไม่มีปัจจยัที่ท าให้เชื่อ
ว่าจะไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ ผ่านการคัดเลือก ลงวันที่ 26 
เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 2) 

 
สรุปความเสีย่งในกรณีที่โครงการลา่ช้า 

สญัญา ความเสีย่ง ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
1. สญัญาผู้สนบัสนนุโครงการ

ด าเนินการโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน
พืน้ดินส าหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร  

2. ระหว่าง บริษัท เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) และสหกรณ์
การเกษตรเมืองสระแก้ว 

3. (เอกสารแนบ 2 ข้อ1) 

4. – หากบริษัทฯ ไม่ช าระค่าตอบแทน
การขายไฟฟ้าจ านวน 2 งวดติอต่อ
กนั จะมีค่าปรับในอตัราวนัละ 
5,000 บาท  

5. – หากสหกรณ์จ าเป็นต้องให้
ผู้สนบัสนนุโครงการรายใหม่เข้ามา
แทนที่เนื่องจากบริษัทฯ ละทิง้
โครงการ ซึ่งต้องได้รับอนุมติัจาก
กกพ.  และบริษัทฯ จะต้อง
รับผิดชอบในค่าเสยีหาย (หากมี) 
และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการ
ด าเนินการตามโครงการต่อ 

6. – ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า บริษัทฯ 
จะมีรายรับที่ค่อนข้างมัน่คงภายหลงัการเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์และได้รับรายรับค่า
ไฟฟ้าจากกฟภ. ดงันัน้ การไม่ช าระเงินให้
สหกรณ์จึงไม่น่าจะเกิดขึน้  

7. - เนื่องจากระเบียบกกพ.ไม่อนญุาตให้
เปลีย่นตวัผู้สนบัสนนุโครงการ การให้
ผู้สนบัสนนุโครงการรายใหม่เข้ามาแทนที่ จงึ
ไม่น่าจะเกิดขึน้ แต่หากบริษัทฯ ด าเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จไม่ทนัภายในวนัที่ 30 
ธันวาคม 2559 ตามก าหนด SCOD บริษัทฯ 
อาจต้องท าการขออนุมติัการเลือ่นการ
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สญัญา ความเสีย่ง ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
8. สญัญาผู้สนบัสนนุโครงการ

ด าเนินการโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน
พืน้ดินส าหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร  

9. ระหว่าง บริษัทพีเอสที เอน
เนอร์ยี 2 (จ ากดั) และ
สหกรณ์ประมงแม่กลอง 

10. (เอกสารแนบ 2 ข้อ3) 

11. – หากบริษัทฯ ไม่ช าระค่าตอบแทน
การขายไฟฟ้าจ านวน 2 งวดติอต่อ
กนั จะต้องช าระดอกเบีย้ให้กบั
สหกรณ์ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ของค่าตอบแทนที่คงค้าง   
– หากสหกรณ์จ าเป็นต้องให้
ผู้สนบัสนนุโครงการรายใหม่เข้ามา
แทนที่เนื่องจากบริษัทฯ ละทิง้
โครงการ ซึ่งต้องได้รับอนุมติัจาก
กกพ.  และบริษัทฯ จะต้อง
รับผิดชอบในค่าเสยีหาย (หากมี) 
และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการ
ด าเนินการตามโครงการต่อ 

จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึง่จะได้รับการ
อนมุติัหรือไม่ อาจอยู่ในความพิจารณาขอ
งกฟภ. ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินประเมิน
ความเสยีหายที่จะเกิดขึน้เป็นจ านวนมูลค่า
ของโครงการซึง่ประกอบด้วย ค่าอปุกรณ์, ค่า
ก่อสร้างและค่าบริหารโครงการ โดยไม่รวม
ค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์ 
(หลงัจาก COD แล้ว) ทัง้สองโครงการเป็น
เงินจ านวน 425 ล้านบาท เนื่องจากสหกรณ์
ทัง้สองที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วม
โครงการโรงไฟฟ้านี ้จงึไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
นอกจากที่บริษัทฯ ได้ช าระไปแล้ว อย่างไรก็
ตาม มลูค่า 425 ล้านบาทเป็นการประมาณ
การตามหลกัอนุรักษ์นิยม (conservative) 
เนื่องจากหากบริษัทฯ สามารถขอเลือ่นวนั 
SCOD และด าเนินการต่อไปได้ มลูค่าความ
เสยีหายจะน้อยกว่านี ้

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
(PPA) 
หนงัสอืตอบรับซือ้ไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 
(เอกสารแนบ 2 ข้อ 5)  

- ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับ PPA 
และไม่ได้เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (COD) ตามก าหนด 

จากหนังสือตอบรับซือ้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
สว่นภูมิภาค บริษัทจะต้องด าเนินการดงันี ้

1. ส่งเอกสารส าหรับพิจารณาท าสัญญาฯ 
ย่ืนภายใน 30 วัน และลงนาม PPA ภายใน 
120 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลพิจารณา 
โดยเอกสารที่น าสง่ประกอบด้วย 
- ส าเนาจดทะเบียนสหกรณ์ 
- หนงัสอืจดทะเบียนบริษัท 
- ส าเนาบริคนธ์สนธิ 
 - ใบเสร็จค่าเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 

- หนังสือผู้ สนับสนุน โครงการยินยอม
รับภาระค่าก่อสร้าง  

2. ช าระค่าเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับ กฟภ. 
เป็นเงิน 253,769.76 บาท 

3. จดัหามิเตอร์ส าหรับขายไฟฟ้า 
4. ส่งเอกสารแสดงความก้าวหน้ าของ
โครงการทกุๆเดือน จนกว่าจะ COD 
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สญัญา ความเสีย่ง ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามก าหนดแล้ว 
ที่ป รึกษาทางการเงิน จึงคาดว่าจะได้ รับ 
PPA ตามก าหนด อ ย่างไรก็ตาม  หากมี
เหตุการณ์ใดๆ ซึ่งท าให้กฟภ.ไม่ออก PPA 
ให้ตามก าหนด โดยหากเหตุฯแห่งการล่าช้า
ในการได้ รับ  PPA มาจากทางภาค รัฐฯ 
บริษัทฯ ย่อมต้องสามารถขอขยายเวลาได้ 
แต่หากสาเหตุมาจากทางบริษัทฯ อาจต้อง
พิจารณาเป็นรายๆไป  ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึน้
เป็นจ านวนมูลค่าการลงทุนของโครงการ 
โดยไม่รวมค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้
สหกรณ์  (หลังจาก  COD แ ล้ว) ทั ง้สอ ง
โครงการเป็นเงินจ านวน 425 ล้านบาท และ
เนื่องจากสหกรณ์ทัง้สองที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่าย
ใดๆในการเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้านี ้จงึไม่
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจากที่บริษัทฯ ได้
ช าระไปแล้ว อย่างไรก็ตาม มูลค่า 425 ล้าน
บาทเป็นการประมาณการตามหลกัอนุรักษ์
นิยม (conservative) เนื่องจากหากบริษัทฯ 
สามารถขอเลื่อนวัน SCOD และด าเนินการ
ต่อไปได้ มลูค่าความเสยีหายจะน้อยกว่านี ้

 
3) บริษัทฯ จะมีภาระหนีส้นิ และดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ 

เนื่องจากการลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ จะมีการกู้ เงินจากสถาบนั
การเงินในสดัสว่นโดยประมาณร้อยละ 85.73 ของมลูค่ารวมของโครงการ หรือคิดเป็นมูลค่าเงินกู้ รวมประมาณ 
364.36 ล้านบาท (จากเงินลงทนุ 425 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์รายปี) สง่ผลให้
บริษัทฯ มีหนีส้นิเพิ่มขึน้จากอตัราส่วนหนีส้นิเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิม ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2559 ซึง่เท่ากบั 0.16 เท่า เพิ่มขึน้เป็น 0.42 เท่า และมีอตัราส่วนหนีส้นิรวม
ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจาก ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 ซึง่เท่ากบั 0.24 เท่า เพิ่มขึน้เป็น 0.49 เท่า ซึง่อตัราสว่น
หนีส้นิรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นที่ระดบั 0.49 เท่า ยงัอยู่ในระดบัที่ปกติส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที่
มีอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุประมาณ 2 เท่า ซึง่หากในอนาคตบริษัทฯ มีการขอเงินกู้ในอัตราสว่นดงักลา่ว ก็ยงั
สามารถขอเงินกู้ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ได้ต่อไป 
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อย่างไรก็ตาม สดัสว่นของหนีส้นิจากเงินกู้สถาบนัการเงินจะลดลงเร่ือยๆ ตามการผ่อนช าระคืนหนีเ้งิน
ต้นตามระยะเวลาโครงการ 

 
4) ความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

4.1)  ความเสีย่งจากความไม่แน่นอนของพลงังานแสงอาทิตย์ 
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คือ พลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งความเข้มของ

แสงอาทิตย์ และระยะเวลารับแสงอาทิตย์ที่เพียงพอจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จะขึน้อยู่สภาวะอากาศในแต่ละภูมิ
ประเทศ แต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ความเข้มของแสงอาทิตย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
ข้อมูลในอดีตของโปรแกรม PVSyst ที่ใช้อ้างอิง และส่งผลให้ปริมาณการผลติไฟฟ้าคลาดเคลือ่นจากที่คาดการณ์
ไว้ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลโครงการอื่นของบริษัทฯ ที่ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 
(SCOD) พบว่า สามารถผลติกระแสไฟฟ้าเฉลีย่ได้สงูกว่าข้อมลูตามโปรแกรม PVSyst 

 
4.2) ความเสีย่งจากสภาวะแวดล้อม และภัยธรรมชาติของที่ตัง้โครงการ 
เป็นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึน้ในท าเลที่ตัง้ของทัง้ 2 โครงการ ซึ่งตัง้ในพืน้ที่อ าเภอ เมือง 

จังหวัดสระแก้ว และ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยตามสภาวะแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้า
สระแก้ว ไม่น่าจะมีภัยธรรมชาติ เนื่องจากอยู่บนที่สงู ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง อยู่ในพืน้ที่ที่อาจเกิด
เหตุการณ์อุทกภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับทราบถึงความเสี่ยงนีแ้ล้ว และได้ด าเนินการป้องกันในกรณีเกิดเหตุการณ์
อุทกภัย โดยการถมพืน้ที่ของโรงไฟฟ้าแม่กลองให้สงูเหนือถนน และสงูมากกว่าพืน้ที่อื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากความเสยีหายดงักลา่ว 

 
5) ความเสีย่งจากการขอเงินกู้สถาบนัการเงิน 

เนื่องจากในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินกู้ จาก
สถาบันการเงินในสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 85.73 ของมูลค่ารวมของโครงการ หรือคิดเป็นมูลค่าเงินกู้ รวม
ประมาณ 364.36 ล้านบาท (จากเงินลงทุน 425 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์รายปี) ท า
ให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้  หรือได้เงินกู้ ในวงเงินที่น้อยกว่า หรือเงื่อนไขที่ด้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้  

โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเจรจาเงื่อนไขการกู้ เงินกับธนาคาร และได้รับร่าง Term sheet ของ
เงินกู้ดังกลา่วจากธนาคารแล้ว โดยเป็นธนาคารที่เคยสนับสนนุเงินกู้ กบัโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
อื่นๆ ของบริษัทฯ ที่ด าเนินการไปแล้วในอดีต เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ 2 โครงการแล้ว แต่ยงัมิได้มีการลง
นามในสญัญาเงินกู้  หรือ MOU ใดๆ กบัสถาบันการเงินเป้าหมาย ท าให้บริษัทฯ มีความเสีย่งจากการอาจไม่ได้รับ
การสนบัสนนุวงเงินกู้  หรือได้ในจ านวนที่ไม่เพียงพอ หรือมีเงื่อนไขที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้   

ทัง้นี ้การกู้ ยืมเงินในโครงการลงทุน จะท าให้สัดส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  สูงขึน้ 
อย่างไรก็ตาม แต่ละโครงการที่บริษัทฯ ไปลงทนุ จะมีการก าหนดสดัสว่นของหนีส้ินและส่วนของทุนจากผู้ ถือหุ้น 
(D/E ratio) โดยธนาคารที่ให้สนิเชื่อ เช่น สดัสว่นที่ 3:1 หรือ 4:1 ทัง้นีก้ารวดัค่าอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุโดยธนาคาร
เจ้าหนี ้ปกติจะวัดค่าปีละหนึ่งครัง้ตามงบการเงินประจ าปี ดังนัน้ บริษัทฯ มีระยะเวลาในการพิจารณาหรือ
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ตดัสนิใจปรับสดัส่วนโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร
ก าหนด 

 
6) ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

อัตราดอกเบีย้ที่บริษัทฯ จะได้รับจากสถาบันการเงินที่จะท าการกู้ ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนา
โครงการ นัน้จะถูกก าหนดเป็นอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (Floating Interest Rate) ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงของอตัรา 
ดอกเบีย้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ โดยหากอตัราดอกเบีย้แบบลอยตัวเพิ่มขึน้
จะสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ เป็นผลให้ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลง 

 
(3) ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 

1) บริษัทฯ จะไม่มมีีภาระหนีส้นิ และดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ 
หากไม่ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ จะไม่ต้องการกู้ เงินจากสถาบัน

การเงิน ประมาณ 364.36  ล้านบาท สง่ผลให้อตัราสว่นหนีต่้อสว่นของผู้ ถือหุ้นคงเดิม  
 

2) บริษัทฯ จะไม่มีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่จะลงทนุในครัง้นี  ้
หากไม่เข้าท ารายการ บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินธุรกิจหลกัเช่นเดิม และมีรายได้จากธุรกิจการผลติไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ลงทนุไปแล้ว ก าลงัการผลิตรวม 4.96 เมกกะวตัต์ โดยจะไม่มีความเสีย่งการการด าเนิน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่จะร่วมมือกบัสหกรณ์จาก 2 โครงการ ในครัง้นี ้

 
3) บริษัทฯ จะมีเงินลงทุนคงเหลือ และความสามารถในการของเงินกู้สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลงทุน

โครงการอื่นๆ 
หากไม่เข้าท ารายการ บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียน และความสามารถในการขอเงินกู้ จากสถาบัน

การเงินคงเหลือ เนื่องจากบริษัทฯ มีสดัสว่นของหนีส้นิต่อทุนที่ยังต ่า เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการอื่นๆ ที่มีความ
เสีย่งน้อยกว่า และ/หรือให้อตัราผลตอบแทนที่ดีกว่า 

 
(4) ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

1) บริษัทฯ จะเสยีโอกาสในการลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในครัง้นี  ้
บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  2 โครงการ ซึ่ง

สามารถสร้างรายได้ และผลตอบแทนระยะยาว และมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต และเป็นการกระจายการ
ลงทนุเพิ่มในธุรกิจผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่มีความเสีย่งน้อยกว่าธุรกิจพลงังานทดแทนอื่น  

 
2) บริษัทฯ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาลงทนุโครงการพลงังานอื่นๆ ต่อไป 

หากไม่เข้าท ารายการลงทุนในครัง้นี ้บริษัทฯ จะต้องใช้เวลาในการสรรหาโครงการ หรือบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ รวมทัง้ อาจมีความเสีย่งด้านอื่นๆ ที่สงูกว่า 
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3) บริษัทฯ ต้องยกเลิกการสญัญา และการสัง่ซือ้อปุกรณ์ต่างๆ  
หากไม่เข้าท ารายการ บริษัทฯ จะต้องยกเลิกสัญญากับสหกรณ์ และผู้ เก่ียวข้อง ส่งผลให้ขาดความ

น่าเชื่อถือหากบริษัทฯ ต้องการเข้าท ารายการประเภทนีอ้ีกในอนาคต รวมทัง้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ต่างๆ ที่จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี ้และจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึน้ในการด าเนินการตามโครงการต่อของสหกรณ์ 

 
จากเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ ในครัง้นีส้มเหตุสมผล 
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4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้มา 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่า และเงื่อนไขการลงทุนโดยอ้างอิงจากข้อมูล
และสมมติฐานการด าเนินธุรกิจที่ได้รับจากบริษัทฯ การสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง สญัญา สมมติฐาน
และประมาณการทางการเงิน การส ารวจโครงการ (Site Visit) รวมถงึข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยแก่สาธารณะในเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (www.bot.or.th) 

การประเมินมูลค่าในครัง้นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถงึความคุ้มค่าของการลงทนุ โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัต่างๆ ได้แก่ 

 
(1) การพิจารณาส่วนของโครงการ 

(1.1) มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) ส าหรับโครงการ  
เป็นการค านวณหากระแสเงินสดสทุธิของโครงการ ซึง่ค านวณจากการแสเงินสดรับ (Cash Inflow) 

หกัด้วยกระแสเงินสดจ่าย (Cash Outflow) และค านวณเป็นมลูค่าปัจจบุนัด้วยอตัราคิดลด (Discount 
Rate) ซึง่ค านวณจากต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (WACC) ของโครงการ 
(1.2) อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของโครงการ (Project Internal Rate of Return: Project IRR) 

เป็นการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุของโครงการ ด้วยอัตราคิดลด (Discount Rate) 
ที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสดของโครงการเท่ากับศูนย์ โดยพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุน
ทัง้หมด และกระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากการด าเนินธุรกิจของโครงการ  
(1.3) ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) ส าหรับโครงการ 

เป็นการค านวณหาจุดคุ้มทุนของโครงการ ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใด (ปี เดือน วัน) ที่กระแสเงินสด
สทุธิจากโครงการในอนาคตจะเท่ากบัเงินลงทนุ หรือจะคืนทนุ 
 

(2) การพิจารณาในส่วนของผู้ถือหุ้น 
(2.1) ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) ส าหรับผู้ ถือหุ้น 

เป็นการค านวณหากระแสเงินสดสทุธิที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ และค านวณเป็นมลูค่าปัจจบุนัด้วยอัตราคิด
ลด (Discount Rate) ซึง่ค านวณจากต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re)  
(2.2) อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหุ้น (Equity Internal Rate of Return: Equity IRR) 

เป็นการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหุ้น ด้วยอตัราคิดลด (Discount Rate) 
ที่ท าให้มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดของผู้ ถือหุ้นเท่ากบัศนูย์ โดยพิจารณาจากมลูค่าเงินลงทนุใน
สว่นของผู้ ถือหุ้น และกระแสเงินสดสทุธิในอนาคตที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ  
(2.3) ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) ส าหรับโครงการ 

เป็นการค านวณหาจุดคุ้มทุนของผู้ ถือหุ้ น ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใด (ปี เดือน วัน) ที่กระแสเงินสด
สทุธิที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับในอนาคตจะเท่ากบัเงินลงทนุในส่วนของผู้ ถือหุ้น หรือจะคืนทนุ 
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หลงัจากที่ได้ศกึษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ รวมทัง้ข้อมูล
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมการลงทนุ ได้ดงัต่อไปนี ้

สมมติฐานหลกั 
บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการวิเคราะห์อตัราแสงแดด โดยใช้โปรแกรม PVsyst Software (www.pvsyst.com) 

โปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลอัตราแสงแดด และค านวณหา  Solution ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว ได้รับการยอมรับและใช้กันกว้างขวางที่สุดใน
วงการพลงังานแสงอาทิตย์ เนื่องจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือการบริหารจดัการระบบไฟฟ้า และพลงังานของ
ประเทศอย่างครบวงจร ซึ่งให้บริการตัง้แต่การให้ค าปรึกษา ออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ รวมถึงลงทุนพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ทัง้พลงังานแสงอาทิตย์และอื่นๆ  

โดยบริษัทฯ มีผลงานที่ผ่านมาในอดีต ได้แก่ โรงไฟฟ้าของ บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด , บริษัท 
เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด, บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด, โครงการเขาย้อย, โรงไฟฟ้าของกองทัพอากาศ
และกองทัพเรือ เป็นต้น และจากการอ้างอิงประสบการณ์การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ที่
ผ่านมา ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึพิจารณาว่าบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะเป็นผู้ด าเนินการ
วิเคราะห์ และท าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเอง   

ทัง้นี ้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงไฟฟ้า วิศวกรของทางบริษัทฯ จะต้องด าเนินการส ารวจ
พืน้ที่และตรวจสอบความเหมาะสม และพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ที่ดินที่ท าโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ไม่ควรใกล้น า้เพราะจะท าให้ดินอ่อน ซึ่งท าให้ต้องสร้างฐานรากที่ลกึมากท าให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสงูเกิน
ความจ าเป็น แต่หากที่ดินแข็งเกินไปก็จะท าให้การขุดเจาะล าบาก และอาจเป็นเหตุฯ ให้ใช้เวลาก่อสร้างนาน
กว่าปกติ ที่ดินที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ พิจารณาจงึควรอยู่ในสภาพร่วนก าลงัดี นอกจากนี  ้จะต้องดูความสงู
ต ่าของพืน้ที่ก่อนการปรับระดับ ซึง่หากพืน้ที่ดงักลา่วมีความสงูต ่าไม่เท่ากนัมาก อาจจะต้องเสียค่าถมที่ดินเพื่อ
ท าให้ที่ดินเรียบในราคาแพง ท าให้ต้นทนุในการปรับพืน้ที่สงูขึน้ อีกปัจจัยส าคัญคือต้องพิจารณาจ านวนต้นไม้
หรือสิง่ก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณพืน้ที่นัน้ เนื่องจากจะต้องเสียค่าเคลียร์พืน้ที่ นอกจากนีว้ิศวกรจะต้องตรวจสอบ
ประวัติน า้ท่วมของพืน้ที่ และต้องประเมินระยะสายส่งไฟจากโรงไฟฟ้าที่จะสร้างไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Substation) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยย่ิงใกล้จะย่ิงดีเนื่องจากหากระยะทางไกล บริษัทฯ จะต้องเสียค่า
ขยายเขตในการสง่ไฟฟ้าท าให้ต้นทนุในการก่อสร้างสงูขึน้ 
  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาผลงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมาของ
บริษัทฯ และการใช้โปรแกรม PVsyst Software ซึง่เป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับและใช้กนักว้างขวางที่สดุใน
วงการพลงังานแสงอาทิตย์ มีความเห็นว่าสมมติฐานในการใช้โปรแกรมดงักลา่วและการด าเนินงานโดยบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยเอง มีความสมเหตสุมผล 
 
1) ระยะเวลาประมาณการ 

ก าหนดให้เท่ากับ 25 ปี ตามระยะเวลาในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 4 เดือน 
โดยหลังจากสิน้สุดปีที่  25 ก าหนดสมมติฐานให้มูลค่าทรัพย์สินเท่ากับศูนย์ และไม่มีกระแสเงินสด
ภายหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 
 
 

http://www.pvsyst.com/
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2) ก าลังการผลิตไฟฟ้าของแต่ละโครงการ  
จะอ้างอิงตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และก าลงัการผลติติดตัง้ และอ้างอิงข้อมลูอตัราแสงแดดจากโปรแกรม

จ าลองสถานการณ์ PVsyst Software (www.pvsyst.com) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลอัตราแสงแดด 
และค านวณหา Solution ที่ เหมาะสมที่สุดส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   ซึ่ง
โปรแกรมดังกล่าว เป็นโปรแกรมส าหรับการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ได้รับการยอมรับและใช้กัน
กว้างขวางที่สดุในวงการพลงังานแสงอาทิตย์ ตัวโปรแกรมมีการ update อยู่ตลอดมาซึ่งปัจจุบัน version ที่ใช้
อยู่ได้พัฒนาจนถึง version ที่ 6 แล้ว โดยที่ปรึกษาทางการเงินก าหนดสมมติฐานก าลงัการผลิตอ้างอิงจากค่า
พลงังานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (P90) ที่จะมีปริมาณแสงแดดที่จะท าให้สามารถผลิต
พลงังานไฟฟ้าสทุธิได้ ซึ่งเป็นไปตามหลกั Conservative (โดยทั่วไปผู้พัฒนาโครงการจะอ้างอิงจากระดบัความ
เชื่อมั่นร้อยละ 50 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การใช้ระดับความเชื่อมั่นที่  P90 เป็นสมมติฐานที่ 
Conservative มากเพียงพอ)  

 
3) อัตราการผลิตไฟฟ้า 

แผงโซลาร์เซลล์ของแต่ละโครงการมีการพิจารณาเลอืกซือ้จากผู้ผลติหลายราย จากกลุม่ผู้ผลติที่มีช่ือเสียง 
โดยทกุรายมีการรับประกนัประสทิธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ที่ร้อยละ 96.5 - 97.5 ในปีแรกที่ด าเนินการ โดย
ก าหนดให้มีอัตราเสือ่มของแผงโซลาร์เซลล์ (Degradation Rate) ซึง่เป็นอตัราการลดลงของการแปลงพลงังาน
แสงอาทิตย์เป็นพลงังานไฟฟ้า ที่จะมีการปรับลดลงทกุปีตามอายุการใช้งาน โดยผู้จ าหน่ายแผงมีการระบอุตัรา
เสือ่มดงักลา่วไว้ในเงื่อนไขการขายแผง ในอตัราร้อยละ 0.7 - 0.80 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยเป็น
อตัราเสือ่มเฉลีย่ที่อ้างอิงในอตุสาหกรรม  

 
โดยสรุปชื่อผู้ผลติของแผงโซลาร์ และ Inverter ที่คาดว่าจะใช้งานได้ดงันี ้

 โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง 
แผงโซลาร์เซลล์ Jinko และ Renesolar  Jinko และ Renesolar 

Inverter ABB ABB 
 

4) อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
โครงการโรงไฟฟ้าทัง้ 2 โครงการเข้าเกณฑ์ที่จะขอรับบตัรส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทุน หรือ BOI เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี คือ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการด าเนิน
กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่เร่ิมมีรายได้จากการด าเนินงาน และ
หลังจากนัน้ ประมาณการให้มีภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษี  โดยปัจจุบัน 
บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว  ทัง้นี  ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
พิจารณาว่าบริษัทฯ น่าจะได้รับสิทธิประโยชน์นีเ้นื่องจาก โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย คือ บริษัท 
กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั, บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากดั, บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั, บริษัท นวรัตน์ บี
เวอร์เรส จ ากดั และเงินลงทนุในบริษัทอื่น คือ บริษัท พีวี กรีน จ ากดั ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีดงักลา่ว  
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5) มูลค่าซากของทรัพย์สิน 
ก าหนดสมมติฐานบนพืน้ฐานแบบ Conservative ให้มลูค่าซากของทรัพย์สนิของทกุโครงการเท่ากบัศนูย์ 
เมื่อสิน้สดุ PPA ในปีที่ 25 

 
สมมติฐานของแต่ละโครงการ 
 

4.1  โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว 
ก าหนดสมมติฐานว่าจะเร่ิมก่อสร้างในเดือนกนัยายน 2559 และสามารถเร่ิมผลติไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ได้

ในเดือนธันวาคม 2559 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดส่งเอกสารที่เก่ียวข้องกับสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อย
และอยู่ระหว่างการตอบรับจากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคทัง้นี ้ภายใต้มติ กกพ. ที่เก่ียวข้อง บริษัทจะต้องเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (SCOD) ภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคดัเลอืก ลงวนัที่ 26 เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 2) 

 
4.1.1 ก าลงัการผลติไฟฟ้า 
โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว มีก าลงัการผลิตตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 5 เมกกะวตัต์ และมีก าลงัการผลติติดตัง้ 5 

เมกกะวตัต์ โดยอ้างอิงอตัราแสงแดดเฉลี่ยที่บริเวณต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว  สรุปได้ดงันี ้
 

เดือน ความเข้มแสงอาทิตย์เฉลีย่ในแต่ละเดือน  
(กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตารางเมตร) 

มกราคม 151.40 
กมุภาพนัธ์ 136.30 
มีนาคม 168.50 
เมษายน 161.00 
พฤษภาคม 168.00 
มิถนุายน 156.80 
กรกฎาคม 167.00 
สงิหาคม 146.10 
กนัยายน 133.80 
ตลุาคม 129.90 

พฤศจิกายน 132.70 
ธันวาคม 144.40 
รวม 1,795.90 

 
ทัง้นี ้ อตัราความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยในแต่ละเดือนมาจากการน าตวัเลข Global Positioning System (GPS) 

ของสถานที่ตัง้โครงการ น ามาประมวลผลในโปรแกรม PVsyst ซึง่มีข้อมลูสถิติความเข้มแสง 20 ปี โดยเป็นช่วงเวลาในปี 
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ค.ศ.1991 - 2010 จาก Meteonorm ซึง่เป็นแหลง่ข้อมูลสภาวะอากาศทั่วโลก ซึง่ถูกน ามาใช้อ้างอิงความเข้มแสงของ
โครงการโรงไฟฟ้าโดยทัว่ไป  

จากการพิจารณาความเข้มแสงอาทิตย์พบว่า มีค่ารังสดีวงอาทิตย์ตามมุมรับแดดอยู่ที่ 1,795.90 kWh/m2 และ
เมื่อน าค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ดังกล่าวไปพิจารณากับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น พืน้ที่การติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์  
ประสิทธิภาพการรับแสงของแผง และระนาบการติดตัง้แผง เป็นต้น จะได้ค่ารังสีของดวงอาทิตย์ก่อนเข้ากระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ PVsyst ดงันี ้ 

 
ค่ารังสีดวงอาทติย์
ตามมุมรับแดด 
(kWh/m2 /year) 

ส่วนปรับเพิ่มจาก
การวางระนาบแผง 

ค่ารังสีดวงอาทติย์
ก่อนเข้า

กระบวนการผลติ 
(kWh/m2 /year) 

(H) 

พืน้ท่ีทัง้หมดในการ
ติดตัง้แผงโซลา่ร์
เซลล์  (m²) 

(A) 

ประสทิธิภาพของ
แผงในการแปลง
พลงังานไฟฟา้ (%) 

( r ) 

ค่าอตัราสมรรถนะ
ของโรงงฟา้พลงังาน
แสงอาทติย์ (%) 

(PR) 

1,795.90 2.62% 1,842.99 30,308 16.50% 82.70 

 
โดย พลงังานต่อปี : E  =  A * r * H * PR 

E  =  พลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้ (Unit หรือ kWh) 
A  =  พืน้ที่ทัง้หมดในการติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์ (ตารางเมตร)  
r  =  ประสทิธิภาพของแผงในการแปลงพลงังานไฟฟ้า (%)  
H  =  ค่ารังสขีองดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบแผง (kWh/m2 /year)  
PR  =  ค่าอตัราสมรรถนะของโรงงฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (%) 
E = 7,622 (MWh) พลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้จากประมาณการของ 

ระบบ PVsyst ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที่ P50  
 
จากการส ารวจพืน้ที่จริง วิศวกรบริษัทฯ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ จะมีสมมติฐานค่า Performance Ratio หรือ

ประสทิธิภาพในการผลติไฟฟ้าร้อยละ 82.70 ดงันัน้ จะสามารถค านวณปริมาณการผลติไฟฟ้าก่อนหกัประสทิธิภาพสว่นอื่น 
อ้างอิงข้อมูลอัตราแสงแดดจากโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ PVsyst ซึ่งสรุปค่าพลงังานสทุธิที่โครงการสามารถผลิตได้ที่
ระดบัความเชื่อมัน่ต่างๆดงันี ้

 ค่าความเชื่อมัน่ร้อยละ 

พลงังานไฟฟ้าสทุธิที่ผลติได้ต่อปี (MWh) 
P50 P90 P95 

7,622 7,284 7,188 
 

ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาบนหลกัแห่งความระมัดระวงั (Conservative Basis) โดยพิจารณา
ใช้ค่าพลงังานไฟฟ้าสทุธิที่มีความเชื่อมัน่ร้อยละ 90 (P90) ที่จะมีความเข้มของแสงอาทิตย์ที่จะสามารถผลติพลงังานไฟฟ้า
สทุธิได้ไม่ต ่ากว่า 7,284 เมกกะวตัต์ต่อปี เป็นสมมติฐานในการผลิตและจ าหน่ายไฟของโครงการตลอดระยะเวลาประมาณ
การ 
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4.1.2 อตัราการเสือ่มสภาพของแผงโซล่าร์เซลล์ (% Degradation) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประมาณการโดยอ้างอิงจากการรับประกันของผู้ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้

กับโครงการ  ทัง้นี  ้ผู้ ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ของโครงการนีคื้อ Jinko และ Renesolar ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิง
อัตราเสื่อมสภาพของแผงโซล่าร์เซลล์จากผู้ ผลิตแต่ละรายซึ่งมีรายละเอียดการรับประกัน  ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงิน
พิจารณาบนหลกัแห่งความระมดัระวัง (Conservative Basis) โดยใช้การรับประกันอัตราเสื่อมสภาพของแผงในปีแรกที่สงู
ที่สุดซึ่งอยู่ที่  ร้อยละ 3.5 และ ในปีที่  2-25 มีการรับประกันอัตราเสื่อมสภาพ อยู่ที่  ร้อยละ 0.80 ท าให้ในปีที่  25 
ประสทิธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์จะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 

 
 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 

ประสทิธิภาพของแผง
โซลาร์เซลล์ 

96.5% 95.7% 95.0% 94.2% 93.4% 92.7% 92.0% 91.2% 

ปริมาณการผลติไฟฟา้  
(เมกกะวตัต์-ชัว่โมง: MWh) 

7,029  6,972  6,917 6,861 6,806 6,752 6,698 6,644 

 FIT Fix (Under) ล้านบาท  38.28   37.97   37.67   37.37   37.07   36.77   36.48   36.18  

 FIT Fix (Over) ล้านบาท  0.80   0.79   0.78   0.78   0.77   0.77   0.76   0.75  

 
 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 ปีท่ี 16 

ประสทิธิภาพของแผง
โซลาร์เซลล์ 

90.5% 89.8% 89.1% 88.3% 87.6% 86.9% 86.2% 85.5% 

ปริมาณการผลติไฟฟา้  
(เมกกะวตัต์-ชัว่โมง: MWh) 

 6,591  6,538  6,486  6,434   6,383   6,332   6,281   6,231  

 FIT Fix (Under) ล้านบาท  35.89   35.61   35.32   35.04   34.76   34.48   34.21   33.93  
 FIT Fix (Over) ล้านบาท  0.75   0.74   0.74   0.73   0.72   0.72   0.71   0.71  

 
 ปีท่ี 17 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 ปีท่ี 21 ปีท่ี 22 ปีท่ี 23 ปีท่ี 24 ปีท่ี 25 
ประสทิธิภาพของแผง
โซลาร์เซลล์ 

84.9% 84.2% 83.5% 82.8% 82.2% 81.5% 80.9% 80.2% 79.6% 

ปริมาณการผลติไฟฟา้  
(เมกกะวตัต์-ชัว่โมง: MWh) 

 6,181   6,131  6,082  6,034  5,985  5,938  5,890  5,843  5,796 

 FIT Fix (Under) ล้านบาท  33.66   33.39   33.12   32.86   32.60   32.34   32.08   31.82   31.57  

 FIT Fix (Over) ล้านบาท  0.70   0.70   0.69   0.68   0.68   0.67   0.67   0.66   0.66  

 
4.1.3 ราคาขายไฟฟ้า 
 อ้างอิงตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน ว่าด้วยการรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับซือ้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าใน
อตัราสว่นที่ไม่เกินอตัราสว่นร้อยละของปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี (Capacity Factor ที่ร้อย
ละ 16 ในอัตรารับซือ้ค่าไฟฟ้าคงที่ (FIT) ที่ 5.66 บาทต่อหน่วยตลอดอายุโครงการ 25 ปี และในส่วนไฟฟ้าที่
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ผลิตได้เกินกว่า Capacity Factor ที่ร้อยละ 16 กฟภ. จะรับซือ้ไฟฟ้าสว่นเกินนัน้ในอตัราเท่ากบั อัตราค่าไฟฟ้า
ขายสง่เฉลีย่ระยะเวลา 12 เดือน รวมกบัค่าไฟฟ้าอตัโนมติัขายสง่เฉลีย่ (Ft ขายสง่เฉลีย่ในระยะเวลา 12 เดือน)   
 ค่าไฟฟ้าขายส่งนัน้ จะมีอัตราแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา Peak และ Off Peak โดยช่วง Peak คือ 
ช่วงเวลาระหว่าง 9.00 น. – 22.00 น. ส าหรับวันจนัทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันแรงงาน) และ
ช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นช่วง Off Peak ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าในช่วง Peak และ Off Peak เท่ากับ 4.2243 บาทต่อ
หน่วย และ 2.3567 บาทต่อหน่วย ตามล าดับ ตามประกาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ค่าไฟฟ้าขายส่งมีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ และก าหนด
อตัราสว่นกระแสไฟฟ้าที่ผลติได้ในช่วง Peak เท่ากบัร้อยละ 63.00 และในช่วง Off Peak เท่ากบัร้อยละ 37.00 
 ส าหรับค่าไฟฟ้าอัตโนมติัขายสง่เฉลีย่ (Ft ขายสง่เฉลี่ย) นัน้ ณ ปัจจบุัน มีค่าเท่ากบั -0.37 บาทต่อหน่วย 
ตามประกาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดค่าไฟฟ้าอัตโนมติัขาย
ส่งเฉลี่ย (Ft ขายส่งเฉลี่ย) โดยใช้ค่าเฉลี่ย 12 เดือน ย้อนหลงั (ก.ค. 2558 – มิ.ย. 2559) เท่ากับ - 0.05 และมี
อตัราการเติบโตที่ร้อยละ 0.00 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 
4.1.4 งบลงทนุ 

งบประมาณในการลงทนุโครงการสระแก้ว สรุปได้ดงันี ้
 ที่มา บาท 

1. ค่าอปุกรณ์  ใบเสนอราคา  91,492,000 

2. ค่าก่อสร้าง 
เอกสาร EPC จากผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
และตามตกลงกบั กฟภ. 

 117,600,000 

3. ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ ประมาณการเทียบกบัค่าใช้จ่ายจริงของ
โครงการอื่นที่ด าเนินการแล้วของบริษัทฯ1/ 

 3,408,000.00  

4. ค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์2/ สญัญากบัสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว 109,378,250 
รวม  321,878,250  

หมายเหตุ: 1/ ท่ีปรึกษาทางการเงินพิจารณาจากเงินลงทุนของโครงการของบริษัทฯ ท่ีด าเนินธุกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์เช่นเดียวกับโครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว เน่ืองจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นงานท่ีมี
ลกัษณะงานคล้ายๆกนั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเหน็วา่ สมมติฐานต่างๆสามารถอ้างอิงจากข้อมูลจริงของ
โครงการนีไ้ด้โดยไม่คลาดเคล่ือนมากนกั โดยเทียบตามสดัสว่นเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีขนาด 1 MW เทา่นัน้ ทัง้นี ้ 

 ค่าอุปกรณ์ ประกอบด้วย ค่า PV module, ค่า inverter, ค่า Combinder Box 

 ค่าก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างโรงไฟฟา้, ค่า Leveling/ Cut Field, ค่าปรับปรุงและค่าเช่ือมต่อสายสง่ 

 ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ ประกอบด้วย ค่าบริหารจัดการโครงการท่ีช าระให้สหกรณ์และค่าด าเนนิการในการ
จดัตัง้อ่ืนๆ 

 ค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์ จะช าระเป็นรายเดือนเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลา
การผลติไฟฟา้ 

 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ สว่นใหญ่จะเป็นค่าการบ ารุงรักษา 
เนื่องจากไม่มีต้นทุนในด้านของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายดงันี ้
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4.1.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของโรงไฟฟ้า (Operation) 
ประกอบด้วย 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) จ านวน 3.3 ล้านบาทต่อปี อ้างอิงจากค่าใช้จ่าย

จริงของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์อื่นของบริษัทฯ และก าหนดอตัราการเติบโตร้อย
ละ 1.63 ต่อปี ตามค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานย้อนหลงั 5 ปี ซึ่งสามารถสะท้อนการปรับขึน้ของ
ค่าใช้จ่ายๆ พืน้ฐานต่างๆ ได้ (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

 ค่าจ้างผู้จัดการโรงงาน (Plant Manager) และค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 0.9 ล้าน
บาทต่อปี โดยก าหนดอตัราการเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ตามนโยบายบริษัทฯ  

 ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น น า้ โทรศพัท์ จ านวน 0.4 ล้านบาทต่อปี ก าหนดอตัราการเติบโตร้อยละ 
1.63 ต่อปี ตามค่าเฉลีย่อตัราเงินเฟ้อ 

 เงินสนับสนนุประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ และเงินสนับสนนุกิจกรรมของสหกรณ์ตามเงื่อนไขกับ
สหกรณ์ ประมาณการปีแรกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1 ล้านบาทต่อปี และ 0.12 ล้านบาทต่อปี หลงัจาก
นัน้ก าหนดที่ 0.12 ล้านบาทต่อปี โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 1.63 ต่อปี 

 ค่าประกัน เป็นค่าใช้จ่ายเบีย้ประกันในการท าประกันภัยทรัพย์สิน และประกนัธุรกิจหยุดชะงกัของ
โครงการ ซึง่รวมถึงการ ประกนัผลกระทบที่สง่ผลต่อรายได้ของโครงการ และการประกันภาระผูกพัน
กับบุคคลที่ 3 ในช่วงการด าเนินโครงการ ก าหนดสมมติฐานให้เท่ากับ ปีละ 264,810 บาท และ
ก าหนดให้คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ อ้างอิงจากการเสนอราคาข้อมูลกรมธรรม์ของบริษัท
ประกนัภัยที่จะออกให้กบัโครงการไฟฟ้าสระแก้ว 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายภาษีป้าย ประมาณ 6,000 บาทต่อปี ก าหนดอัตราการเติบโตร้อยละ 
1.63 ต่อปี ตามค่าเฉลีย่อตัราเงินเฟ้อ 

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พิจารณาจากรายจ่ายจริงของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยที่ด าเนินธุกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (และได้ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว) เช่นเดียวกับโครงการสระแก้ว ทัง้นี ้เนื่องจาก
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นงานที่มีลกัษณะงานคล้ายๆ กัน โดยเทียบตามสดัส่วน เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าสระแก้วยังอยู่ในระยะก่อสร้าง และยังไม่มีข้อมูลการด าเนินการในอดีตเพื่อมาใช้อ้างอิงในการ
ตัง้สมมติฐาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นว่า สมมติฐานต่างๆ สามารถอ้างอิงจากข้อมลูจริงนีไ้ด้โดย
ไม่คลาดเคลื่อนมากนกั และก าหนดให้ปีถดัมา ค่าใช้จ่ายมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.63 ต่อปี ตามค่าเฉลีย่อตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานย้อนหลงั 5 ปี ซึง่สามารถสะท้อนการปรับขึน้ของค่าใช้จ่ายๆพืน้ฐานต่างๆ ได้ (ที่มา: ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)  

 
4.1.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น 

ประกอบด้วยค่าจ้างพนักงานบัญชีและค่าบริหาร ค่าผู้ตรวจบัญชีรายปี ค่าใช้จ่ายส านักงาน จ านวน 
1.76 ล้านบาทต่อปี และค่าหักเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าส าหรับผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าใน
อัตราส่วนร้อยละ 1 สตางค์/หน่วยไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  และค่าจัดท า
รายงานทางเทคนิค (Technical report) เฉพาะในปีที่ 1  โดยในปีแรกอ้างอิงจากประมาณการของบริษัท ทัง้นี ้
ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาจากรายจ่ายจริงของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยที่ด าเนินธุกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ (และได้ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว) เช่นเดียวกับโครงการสระแก้ว  ทัง้นี ้เนื่องจากงานก่อสร้าง
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นงานที่มีลกัษณะงานคล้ายๆ กัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า 
สมมติฐานต่างๆสามารถอ้างอิงจากข้อมลูจริงของโครงการนีไ้ด้โดยไม่คลาดเคลือ่นมากนัก และก าหนดให้ปีถัด
มา ค่าใช้จ่ายมีอตัราการเติบโตร้อยละ 1.63 ต่อปี ตามค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานย้อนหลงั 5 ปี ซึ่งสามารถ
สะท้อนการปรับขึน้ของค่าใช้จ่ายๆพืน้ฐานต่างๆ ได้ (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 นอกจากนี  ้บริษัทฯ จะต้องช าระค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าตามสัญญาผู้ ให้สนับสนุนโครงการ
ด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่ระบวุ่านับตัง้แต่วนัที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(SCOD) ผู้สนบัสนนุโครงการหรือ บริษัทฯ ตกลงจะช าระค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าในอตัราคงที่ เป็นเงินจ านวน 
4,375,130 บาท ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 25 ปี ให้กบัสหกรณ์  

 
4.1.7 ค่าเสือ่มราคา 

ก าหนดสมมติฐานให้ค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ยของโครงการส าหรับเคร่ืองจักรและ ส่วนพัฒนาที่ดิน 
ค านวณแบบเส้นตรง เป็นระยะเวลา 25 ปี ตามอายสุญัญาของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 
4.1.8 เงินกู้  และดอกเบีย้ 

ก าหนดสมมติฐานให้โครงการสามารถขอเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ ในสดัสว่นของเงินกู้  เท่ากบัร้อยละ 
87.76 ของมูลค่างบลงทนุของโครงการสระแก้วไม่รวมค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์รายปี หรือประมาณ 
186.480 ล้านบาท จาก 212.5 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR -1% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนช าระ 10 ปี 
อ้างอิงจาก ร่าง Term sheet ของสถาบันการเงิน  โดยมีระยะเวลาปลอดภาระการช าระคืนเงินต้น (Grace 
Period) ในช่วงของการก่อสร้าง จนถงึวนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ หรือประมาณ 4 เดือน  
 
4.1.9  ค่าใช้จ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) 

ก าหนดสมมติฐานให้ไม่มีค่าใช้จ่ายลงทุนตลอดระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากมีการรับประกันใน
สว่นของแผงโซลาร์เซลล์ตลอด 25 ปี ส่วนสินทรัพย์อื่นๆ จะคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา (O&M) รายปีแล้ว 
 
4.1.10 กระแสเงินสดสทุธิของโครงการ (Free Cashflow to the Firm: FCFF) 

ค านวณจากกระแสเงินสดรับจากการด าเนินธุรกิจของโครงการ ลบกระแสเงินสดจ่ายจากการด าเนิน
ธุรกิจของโครงการในแต่ละปี และหกัลบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุน (ซึง่ตามสมมติฐานก าหนดให้เท่ากบัศนูย์)  
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จากสมมติฐานข้างต้นสรุปประมาณการทางการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าสระแก้วได้ดงันี ้
(หน่วย : ล้านบาท) 

 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 

รายได้ 39.07 38.76 38.45 38.14 37.84 37.54 37.24 36.94 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ  

6.04 5.08 5.17 5.26 5.35 5.45 5.55 5.65 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6.71 6.23 6.26 6.29 6.32 6.35 6.38 6.41 
ค่าเส่ือมราคา (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) 

ดอกเบีย้ (9.30) (8.32) (7.34) (6.36) (5.38) (4.41) (3.43) (2.45) 
ภาษีเงินได้นติิบคุคล (20%) - - - - - - - - 
ก าไรสทุธิ 8.53 10.63 11.18 11.73 12.28 12.83 13.38 13.93 

 
 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 ปีท่ี 16 
รายได้ 36.64 36.35 36.06 35.77 35.48 35.20 34.92 34.64 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ  

5.75 5.86 5.97 6.07 6.19 6.30 6.42 6.53 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6.44 6.48 6.51 6.54 6.58 6.61 6.64 6.68 
ค่าเส่ือมราคา (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) 
ดอกเบีย้ (1.47) (0.49) - - - - - - 

ภาษีเงินได้นติิบคุคล (20%) (2.90) (3.01) (3.02) (2.93) (2.84) (2.76) (2.67) (2.58) 
ก าไรสทุธิ 11.58 12.02 12.07 11.72 11.38 11.03 10.69 10.34 

 
 ปีท่ี 17 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 ปีท่ี 21 ปีท่ี 22 ปีท่ี 23 ปีท่ี 24 ปีท่ี 25 
รายได้ 34.36 34.09 33.81 33.54 33.28 33.01 32.75 32.48 32.22 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ  

6.66 6.78 6.91 7.04 7.17 7.30 7.44 7.58 7.72 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6.72 6.75 6.79 6.83 6.87 6.91 6.94 6.99 7.03 
ค่าเส่ือมราคา (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) 

ดอกเบีย้ - - - - - - - - - 
ภาษีเงินได้นติิบคุคล (20%) (2.50) (2.41) (2.32) (2.24) (2.15) (2.06) (1.97) (1.88) (1.79) 

ก าไรสทุธิ 9.99 9.64 9.29 8.94 8.59 8.24 7.89 7.53 7.18 
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โดยสรุปการค านวนกระแสเงินสดสทุธิ (FCF) ของโครงการ และผู้ ถือหุ้นได้ดงันี ้
(1) กระแสเงินสดสทุธิส าหรับโครงการ (Free Cash Flow to Firm: FCFF) 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 
EBITDA - 26.33 27.45 27.02 26.59 26.16 25.73 25.30 24.88 

ภาษี (20%) - - - - - - - - - 
เงินลงทนุในโครงการสทุธิ1/ (212.50) - - - - - - - - 

การเปล่ียนแปลงเงินทุน
หมุนเวียน 

- (4.28) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

FCFF (212.50) 22.05 27.49 27.06 26.63 26.20 25.77 25.34 24.91 

1/ ไม่รวมค่าตอบแทนการขายไฟฟา้ให้สหกรณ์รายปี 
 

 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 ปีท่ี 16 ปีท่ี 17 

EBITDA 24.45 24.02 23.58 23.15 22.72 22.29 21.86 21.42 20.99 
ภาษี (20%) (2.90) (3.01) (3.02) (2.93) (2.84) (2.76) (2.67) (2.58) (2.50) 

เงินลงทนุในโครงการสทุธิ - - - - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงเงินทุน
หมุนเวียน 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

FCFF 21.58 21.04 20.60 20.25 19.91 19.56 19.22 18.87 18.52 

 
 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 ปีท่ี 21 ปีท่ี 22 ปีท่ี 23 ปีท่ี 24 ปีท่ี 25  
EBITDA 20.55 20.12 19.68 19.24 18.80 18.36 17.92 17.47  

ภาษี (20%) (2.41) (2.32) (2.24) (2.15) (2.06) (1.97) (1.88) (1.79)  
เงินลงทนุในโครงการสทุธิ - - - - - - - -  

การเปล่ียนแปลงเงินทุน
หมุนเวียน 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03  

FCFF 18.17 17.82 17.47 17.12 16.77 16.42 16.06 15.71  
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 (2)  กระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity: FCFE) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโดยวิธีกระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้น
เพื่อสะท้อนถงึผลตอบแทนและความเสีย่งของเงินลงทนุในมมุมองของผู้ ถือหุ้น 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 
FCFF  22.05 27.49 27.06 26.63 26.20 25.77 25.34 24.91 

ช าระคืนเงินกู้  - (18.65) (18.65) (18.65) (18.65) (18.65) (18.65) (18.65) (18.65) 
ช าระคืนดอกเบีย้ (3.26) (9.30) (8.32) (7.34) (6.36) (5.38) (4.41) (3.43) (2.45) 
FCFE (39.28) (5.90) 0.52 1.07 1.62 2.16 2.71 3.26 3.81 

 
 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 ปีท่ี 16 ปีท่ี 17 

FCFF 21.58 21.04 20.60 20.25 19.91 19.56 19.22 18.87 18.52 
ช าระคืนเงินกู้  (18.65) (18.65) - - - - - - - 

ช าระคืนดอกเบีย้ (1.47) (0.49) - - - - - - - 
FCFE 1.47 1.90 20.60 20.25 19.91 19.56 19.22 18.87 18.52 

 

 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 ปีท่ี 21 ปีท่ี 22 ปีท่ี 23 ปีท่ี 24 ปีท่ี 25  
FCFF 18.17 17.82 17.47 17.12 16.77 16.42 16.06 15.71  
ช าระคืนเงินกู้  - - - - - - - -  

ช าระคืนดอกเบีย้ - - - - - - - -  
FCFE 18.17 17.82 17.47 17.12 16.77 16.42 16.06 15.71  

หมายเหตุ: ปีท่ี 0 ได้รวมเอาสว่นของผู้ถือหุ้นท่ีต้องลงทนุมาค านวณด้วย 

 
4.2  โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง 

ก าหนดสมมติฐานว่าจะเร่ิมก่อสร้างในเดือนกนัยายน 2559 และสามารถเร่ิมผลติไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ได้
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดส่งเอกสารที่เก่ียวข้องกับสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นที่
เรียบร้อยและอยู่ระหว่างการตอบรับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทัง้นี ้ภายใต้มติ กกพ. ที่เก่ียวข้อง บริษัทจะต้องเร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานแสงอาทิตย์ฯ 
ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคดัเลอืก ลงวนัที่ 26 เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 2) 

4.2.1 ก าลงัการผลติไฟฟ้า 
โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง มีก าลงัการผลิตตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 5 เมกกะวัตต์ และมีก าลงัการผลิตติดตัง้ 5 

เมกกะวตัต์ โดยอ้างอิงอตัราแสงแดดเฉลี่ยที่บริเวณต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม สรุปได้ดงันี ้
 

เดือน ความเข้มแสงอาทิตย์เฉลีย่ในแต่ละเดือน  
(กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตารางเมตร) 

มกราคม 147.20 
กมุภาพนัธ์ 143.00 
มีนาคม 173.20 
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เดือน ความเข้มแสงอาทิตย์เฉลีย่ในแต่ละเดือน  
(กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตารางเมตร) 

เมษายน 174.00 
พฤษภาคม 166.40 
มิถนุายน 151.60 
กรกฎาคม 153.20 
สงิหาคม 141.20 
กนัยายน 134.40 
ตลุาคม 136.50 

พฤศจิกายน 137.70 
ธันวาคม 141.80 

รวม 1,800.20 

 
ทัง้นี ้อัตราความเข้มแสงอาทิตย์เฉลีย่ในแต่ละเดือนมาจากการน าตัวเลข Global Positioning System (GPS) 

ของสถานที่ตัง้โครงการ น ามาประมวลผลในโปรแกรม PVsyst ซึ่งมีข้อมูลสถิติความเข้มแสง 20 ปี โดยเป็นช่วงเวลาในปี 
ค.ศ.1991-2010 จาก Meteonorm ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสภาวะอากาศทั่วโลก ซึ่งถูกน ามาใช้อ้างอิงความเข้มแสงของ
โครงการโรงไฟฟ้าโดยทัว่ไป  

จากการพิจารณาความเข้มแสงอาทิตย์พบว่า มีค่ารังสดีวงอาทิตย์ตามมุมรับแดดอยู่ที่ 1,800.20 kWh/m2 และ
เมื่อน าค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ดังกล่าวไปพิจารณากับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น พืน้ที่การติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์  
ประสิทธิภาพการรับแสงของแผง และระนาบการติดตัง้แผง เป็นต้น จะได้ค่ารังสีของดวงอาทิตย์ก่อนเข้ากระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ PVsyst ดงันี ้ 

 
ค่ารังสีดวงอาทติย์
ตามมุมรับแดด 
(kWh/m2 /year) 

ส่วนปรับเพิ่มจาก
การวางระนาบแผง 

ค่ารังสีดวงอาทติย์
ก่อนเข้า

กระบวนการผลติ 
(kWh/m2 /year) 

(H) 

พืน้ท่ีทัง้หมดในการ
ติดตัง้แผงโซลา่ร์
เซลล์  (m²) 

(A) 

ประสทิธิภาพของ
แผงในการแปลง
พลงังานไฟฟา้ (%) 

( r ) 

ค่าอตัราสมรรถนะ
ของโรงงฟา้พลงังาน
แสงอาทติย์ (%) 

(PR) 

1,800.20 2.58% 1,846.57 30,308 16.50% 83.20 

โดย พลงังานต่อปี : E  =  A * r * H * PR 
E  =  พลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้ (Unit หรือ kWh) 
A  =  พืน้ที่ทัง้หมดในการติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์ (ตารางเมตร)  
r  =  ประสทิธิภาพของแผงในการแปลงพลงังานไฟฟ้า (%)  
H  =  ค่ารังสขีองดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบแผง (kWh/m2 /year)  
PR  =  ค่าอตัราสมรรถนะของโรงงฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (%) 
E = 7,683 (MWh) พลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้จากประมาณการของ 

ระบบ PVsyst ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที่ P50  
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โดยจากการส ารวจพืน้ที่จริง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ จะมีสมมติฐานค่า Performance Ratio หรือ
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟ :ฟ้าร้อยละ 83.20 ดังนัน้ จะสามารถค านวณปริมาณการผลิตไฟฟ้าก่อนหัก
ประสทิธิภาพส่วนอื่น อ้างอิงข้อมูลอัตราแสงแดดจากโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ PVsyst ซึ่งสรุปค่าพลงังาน
สทุธิที่โครงการสามารถผลติได้ที่ระดบัความเชื่อมัน่ต่างๆดงันี ้

 
 ค่าความเชื่อมัน่ร้อยละ 

พลงังานไฟฟ้าสทุธิที่ผลติได้ต่อปี (MWh) 
P50 P90 P95 

7,683 7,341 7,245 
 
ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาบนหลกัแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดย

พิจารณาใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าสุทธิที่มีความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (P90) ที่จะมีความเข้มของแสงอาทิตย์ที่จะ
สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าสทุธิได้ไม่ต ่ากว่า 7,341 เมกกะวตัต์ต่อปี เป็นสมมติฐานในการผลิตและจ าหน่ายไฟ
ของโครงการตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
4.2.2 อตัราการเสือ่มสภาพของแผงโซล่าร์เซลล์ (% Degradation) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประมาณการโดยอ้างอิงจากการรับประกันของผู้ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้

กับโครงการ  ทัง้นี  ้ผู้ ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ของโครงการนีคื้อ Jinko และ Renesolar ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิง
อัตราเสื่อมสภาพของแผงโซล่าร์เซลล์จากผู้ ผลิตแต่ละรายซึ่งมีรายละเอียดการรับประกัน  ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงิน
พิจารณาบนหลกัแห่งความระมดัระวัง (Conservative Basis) โดยใช้การรับประกันอัตราเสื่อมสภาพของแผงในปีแรกที่สงู
ที่สุดซึ่งอยู่ที่  ร้อยละ 3.5 และ ในปีที่  2-25 มีการรับประกันอัตราเสื่อมสภาพ อยู่ที่  ร้อยละ 0.80 ท าให้ในปีที่  25 
ประสทิธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์จะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 

 
 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 

ประสทิธิภาพของแผง
โซลาร์เซลล์ 

96.5% 95.7% 95.0% 94.2% 93.4% 92.7% 92.0% 91.2% 

ปริมาณการผลติไฟฟา้  
(เมกกะวตัต์-ชัว่โมง: MWh) 

 7,084   7,027   6,971   6,915   6,860   6,805   6,751   6,697  

FIT Fix (Under) ล้านบาท 38.28 37.97 37.67 37.37 37.07 36.77 36.48 36.18 

 FIT Fix (Over) ล้านบาท 0.96 0.95 0.95 0.94 0.93 0.92 0.92 0.91 

 
 

 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 ปีท่ี 16 
ประสทิธิภาพของแผง
โซลาร์เซลล์ 

90.5% 89.8% 89.1% 88.3% 87.6% 86.9% 86.2% 85.5% 

ปริมาณการผลติไฟฟา้  
(เมกกะวตัต์-ชัว่โมง: MWh) 

 6,643   6,590   6,537   6,485   6,433   6,382   6,331   6,280  

 FIT Fix (Under) ล้านบาท 35.89 35.61 35.32 35.04 34.76 34.48 34.21 33.93 

 FIT Fix (Over) ล้านบาท 0.90 0.89 0.89 0.88 0.87 0.87 0.86 0.85 
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 ปีท่ี 17 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 ปีท่ี 21 ปีท่ี 22 ปีท่ี 23 ปีท่ี 24 ปีท่ี 25 

ประสทิธิภาพของแผง
โซลาร์เซลล์ 

84.9% 84.2% 83.5% 82.8% 82.2% 81.5% 80.9% 80.2% 79.6% 

ปริมาณการผลติไฟฟา้  
(เมกกะวตัต์-ชัว่โมง: MWh) 

 6,230   6,180   6,130   6,081   6,033   5,984   5,937   5,889   5,842  

FIT Fix (Under) ล้านบาท 33.66 33.39 33.12 32.86 32.60 32.34 32.08 31.82 31.57 

 FIT Fix (Over) ล้านบาท 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80 0.79 

 
4.2.3 ราคาขายไฟฟ้า 
 อ้างอิงตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน ว่าด้วยการรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับซือ้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าใน
อตัราสว่นที่ไม่เกินอัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี (Capacity Factor ที่ร้อย
ละ 16 ในอัตรารับซือ้ค่าไฟฟ้าคงที่ (FIT) ที่ 5.66 บาทต่อหน่วยตลอดอายุโครงการ 25 ปี และในส่วนไฟฟ้าที่
ผลิตได้เกินกว่า Capacity Factor ที่ร้อยละ 16 กฟภ. จะรับซือ้ไฟฟ้าสว่นเกินนัน้ในอตัราเท่ากบั อัตราค่าไฟฟ้า
ขายสง่เฉลีย่ระยะเวลา 12 เดือน รวมกบัค่าไฟฟ้าอตัโนมติัขายสง่เฉลีย่ (Ft ขายสง่เฉลีย่ในระยะเวลา 12 เดือน)   
 ค่าไฟฟ้าขายส่งนัน้ จะมีอัตราแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา Peak และ Off Peak โดยช่วง Peak คือ 
ช่วงเวลาระหว่าง 9.00 น. – 22.00 น. ส าหรับวันจนัทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันแรงงาน) และ
ช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นช่วง Off Peak ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าในช่วง Peak และ Off Peak เท่ากับ 4.2243 บาทต่อ
หน่วย และ 2.3567 บาทต่อหน่วย ตามล าดับ ตามประกาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ค่าไฟฟ้าขายส่งมีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ และก าหนด
อตัราสว่นกระแสไฟฟ้าที่ผลติได้ในช่วง Peak เท่ากบัร้อยละ 63.00 และในช่วง Off Peak เท่ากบัร้อยละ 37.00 
 ส าหรับค่าไฟฟ้าอัตโนมติัขายสง่เฉลีย่ (Ft ขายสง่เฉลี่ย) นัน้ ณ ปัจจบุัน มีค่าเท่ากบั -0.37 บาทต่อหน่วย 
ตามประกาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดค่าไฟฟ้าอัตโนมติัขาย
ส่งเฉลี่ย (Ft ขายส่งเฉลี่ย) โดยใช้ค่าเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง (ก.ค. 2558 – มิ.ย. 2559) เท่ากับ -0.05 และมี
อตัราการเติบโตที่ร้อยละ 0.00 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 
4.2.4 งบลงทนุ 

งบประมาณในการลงทนุโครงการแม่กลอง สรุปได้ดงันี ้
 ที่มา ล้านบาท 

1. ค่าอปุกรณ์  ใบเสนอราคา 91,492,000 

2. ค่าก่อสร้าง 
เอกสาร EPC จากผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
และตามตกลงกบั กฟภ. 

 113,100,000 

3. ค่าพฒันาโครงการ ประมาณการเทียบกบัค่าใช้จ่ายจริงของ
โครงการอื่นที่ด าเนินการแล้วของบริษัทฯ1/ 

 7,908,000 

4. ค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์2/ สญัญากบัสหกรณ์ประมงแม่กลอง 125,000,000 
รวม  337,500,000 
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หมายเหตุ: 1/ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากเงินลงทุนของโครงการของบริษัทฯ ท่ีด าเนินธุกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์เช่นเดียวกับโครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง  เน่ืองจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นงานท่ีมีลกัษณะงาน
คล้ายๆกัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าสมมติฐานต่างๆสามารถอ้างอิงจากข้อมูลจริงของโครงการนีไ้ด้โดยไม่
คลาดเคล่ือนมากนกั โดยเทียบตามสดัสว่นเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีขนาด 1 MW เทา่นัน้ ทัง้นี ้ 

 ค่าอุปกรณ์ ประกอบด้วย ค่า PV module, ค่า inverter, ค่า Combinder Box 

 ค่าก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างโรงไฟฟา้, ค่า Leveling/ Cut Field, ค่าปรับปรุงและค่าเช่ือมต่อสายสง่ 

 ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ ประกอบด้วย ค่าบริหารจดัการโครงการท่ีช าระให้สหกรณ์และค่าด าเนนิการในการจดัตัง้อ่ืนๆ 

 ค่าตอบแทนการขายไฟฟา้ให้สหกรณ์ จะช าระเป็นรายเดือนเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาการผลติไฟฟา้ 

 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ สว่นใหญ่จะเป็นค่าการบ ารุงรักษา 

เนื่องจากไม่มีต้นทุนในด้านของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายดงันี ้

 
4.2.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของโรงไฟฟ้า (Operation) 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) จ านวน 3.3 ล้านบาทต่อปี อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายจริงของ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์อื่นของบริษัทฯ และก าหนดอตัราการเติบโตร้อยละ 1.63 ต่อปี 
ตามค่าเฉลีย่อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานย้อนหลงั 5 ปี ซึง่สามารถสะท้อนการปรับขึน้ของค่าใช้จ่ายๆ พืน้ฐานต่างๆ 
ได้ (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

 ค่าจ้างผู้จดัการโรงงาน (Plant Manager) และค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 0.9 ล้านบาทต่อปี 
โดยก าหนดอตัราการเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ตามนโยบายบริษัทฯ  

 ค่าสาธารณปูโภคอื่นๆ เช่น น า้ โทรศพัท์ จ านวน 0.4 ล้านบาทต่อปี ก าหนดอตัราการเติบโตร้อยละ 1.63 ต่อ
ปี ตามค่าเฉลีย่อตัราเงินเฟ้อ 

 เงินสนบัสนุนประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ และเงินสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ตามเงื่อนไขกบัสหกรณ์ 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 0.24 ล้านบาทต่อปี เป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการซึ่งก าหนดให้คงที่ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ และ 0.12 ล้านบาทต่อปี ก าหนดอตัราการเติบโตร้อยละ 1.63 ต่อปี 

 ค่าใช้จ่ายเบีย้ประกันในการท าประกันภัยทรัพย์สนิ และประกนัธุรกิจหยุดชะงักของโครงการ ซึง่รวมถึงการ 
ประกนัผลกระทบที่สง่ผลต่อรายได้ของโครงการ และการประกนัภาระผูกพนักบับคุคลที่ 3 ในช่วงการด าเนิน
โครงการ ก าหนดสมมติฐานให้เท่ากับปีละ 264,810 บาท และก าหนดให้คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
อ้างอิงจากการเสนอราคาข้อมลูกรมธรรม์ของบริษัทประกนัภัยที่จะออกให้กบัโครงการไฟฟ้าแม่กลอง 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายภาษีป้าย ประมาณ 6,000 บาทต่อปี ก าหนดอตัราการเติบโตร้อยละ 1.63 ต่อ
ปี ตามค่าเฉลีย่อตัราเงินเฟ้อ 

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พิจารณาจากรายจ่ายจริงของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยที่ด าเนินธุกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (และได้ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว) เช่นเดียวกับโครงการแม่กลอง ทัง้นี ้เนื่องจาก
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นงานที่มีลกัษณะงานคล้ายๆ กัน โดยเทียบตามสดัส่วน เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าแม่กลองยังอยู่ในระยะก่อสร้าง และยังไม่มีข้อมูลการด าเนินการในอดีตเพื่อมาใช้อ้างอิงในการ
ตัง้สมมติฐาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นว่า สมมติฐานต่างๆ สามารถอ้างอิงจากข้อมลูจริงนีไ้ด้โดย
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ไม่คลาดเคลื่อนมากนกั และก าหนดให้ปีถดัมา ค่าใช้จ่ายมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.63 ต่อปี ตามค่าเฉลีย่อตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานย้อนหลงั 5 ปี ซึง่สามารถสะท้อนการปรับขึน้ของค่าใช้จ่ายๆพืน้ฐานต่างๆ ได้ (ที่มา: ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)  

 
4.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น 

ประกอบด้วยค่าจ้างพนักงานบัญชีและค่าบริหาร ค่าผู้ตรวจบัญชีรายปี ค่าใช้จ่ายส านักงาน จ านวน 
1.76 ล้านบาทต่อปี และค่าหักเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าส าหรับผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าใน
อัตราส่วนร้อยละ 1 สตางค์/หน่วยไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  และค่าจัดท า
รายงานทางเทคนิค (Technical report) เฉพาะในปีที่ 1 โดยในปีแรกอ้างอิงจากประมาณการของบริษัท ทัง้นี ้ที่
ปรึกษาทางการเงินพิจารณาจากรายจ่ายจริงของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยที่ด าเนินธุกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (และได้ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว) เช่นเดียวกับโครงการแม่กลอง ทัง้นี  ้เนื่องจากงานก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นงานที่มีลกัษณะงานคล้ายๆกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
สมมติฐานต่างๆสามารถอ้างอิงจากข้อมลูจริงของโครงการนีไ้ด้โดยไม่คลาดเคลือ่นมากนัก และก าหนดให้ปีถัด
มา ค่าใช้จ่ายมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.63 ต่อปี ตามค่าเฉลี่ยอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานย้อนหลงั 5 ปี ซึง่สามารถ
สะท้อนการปรับขึน้ของค่าใช้จ่ายๆพืน้ฐานต่างๆ ได้ (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

นอกจากนี  ้บริษัทฯ จะต้องช าระค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าตามสัญญาผู้ ให้สนับสนุนโครงการ
ด าเนินการโครงการผผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งระบวุ่านบัตัง้แต่วนัที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(SCOD) ผู้สนบัสนนุโครงการหรือ บริษัทฯ ตกลงจะช าระค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าในอตัราคงที่ เป็นเงินจ านวน 
5,000,000 บาท ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 25 ปี ให้กบัสหกรณ์ 

 
4.2.7 ค่าเสือ่มราคา 

ก าหนดสมมติฐานให้ค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ยของโครงการส าหรับเคร่ืองจักร และส่วนพัฒนาที่ดิน 
ค านวณแบบเส้นตรง เป็นระยะเวลา 25 ปี ตามอายสุญัญาของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 
4.2.8 เงินกู้  และดอกเบีย้ 

ก าหนดสมมติฐานให้โครงการสามารถขอเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ ในสดัสว่นของเงินกู้ โดยประมาณ
ร้อยละ 83.71 ของมูลค่างบลงทุนของโครงการแม่กลองไม่รวมค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้สหกรณ์รายปี หรือ
ประมาณ 177.88 ล้านบาท จาก 212.5 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR -1% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน
ช าระ 10 ปี อ้างอิงจาก ข้อมูลการเจรจากบัธนาคารและร่าง Term sheet ซึ่งระบุจ านวนเงินและอัตราดอกเบีย้ 
โดยมีระยะเวลาปลอดภาระการช าระคืนเงินต้น  (Grace Period) ในช่วงของการก่อสร้าง จนถึงวันที่ เ ร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ หรือประมาณ 4 เดือน  
 
4.2.9 ค่าใช้จ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) 

ก าหนดสมมติฐานให้ไม่มีค่าใช้จ่ายลงทุนตลอดระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากมีการรับประกันใน
สว่นของแผงโซลาร์เซลล์ตลอด 25 ปี ส่วนสินทรัพย์อื่นๆ จะคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา (O&M) รายปีแล้ว 
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4.2.10 กระแสเงินสดสทุธิของโครงการ (Free Cashflow to the Firm: FCFF) 

ค านวณจากกระแสเงินสดรับจากการด าเนินธุรกิจของโครงการ ลบกระแสเงินสดจ่ายจากการด าเนิน
ธุรกิจของโครงการในแต่ละปี และหกัลบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุน (ซึง่ตามสมมติฐานก าหนดให้เท่ากบัศนูย์)  
 
จากสมมติฐานข้างต้นสรุปประมาณการทางการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าแม่กลองได้ดังนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 
 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 
รายได้ 39.24 38.92 38.61 38.30 38.00 37.69 37.39 37.09 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ 

5.23 5.32 5.46 5.61 5.77 5.92 6.09 6.25 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7.33 6.86 6.89 6.92 6.95 6.98 7.01 7.04 
ค่าเส่ือมราคา (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) 

ดอกเบีย้ (8.87) (7.94) (7.00) (6.07) (5.14) (4.20) (3.27) (2.33) 
ภาษีเงินได้นติิบคุคล (20%) - - - - - - - - 

ก าไรสทุธิ 9.31 10.31 10.76 11.20 11.65 12.09 12.53 12.97 
 

 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 ปีท่ี 16 

รายได้ 36.80 36.50 36.21 35.92 35.63 35.35 35.07 34.78 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ 

6.42 6.60 6.78 6.97 7.17 7.37 7.57 7.78 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7.07 7.10 7.13 7.17 7.20 7.23 7.27 7.31 
ค่าเส่ือมราคา (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) 

ดอกเบีย้ (1.40) (0.47) - - - - - - 
ภาษีเงินได้นติิบคุคล (20%) (2.68) (2.77) (2.76) (2.66) (2.55) (2.45) (2.34) (2.24) 
ก าไรสทุธิ 10.72 11.07 11.03 10.62 10.21 9.80 9.38 8.96 

 
 ปีท่ี 17 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 ปีท่ี 21 ปีท่ี 22 ปีท่ี 23 ปีท่ี 24 ปีท่ี 25 
รายได้ 34.51 34.23 33.96 33.69 33.42 33.15 32.88 32.62 32.36 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ 

8.00 8.23 8.46 8.70 8.94 9.19 9.45 9.72 10.00 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7.34 7.38 7.42 7.45 7.49 7.53 7.57 7.61 7.65 

ค่าเส่ือมราคา (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) (8.50) 
ดอกเบีย้ - - - - - - - - - 

ภาษีเงินได้นติิบคุคล (20%) (2.13) (2.03) (1.92) (1.81) (1.70) (1.58) (1.47) (1.36) (1.24) 
ก าไรสทุธิ 8.53 8.10 7.67 7.23 6.79 6.34 5.89 5.43 4.97 
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โดยสรุปการค านวนกระแสเงินสดสทุธิ (FCF) ของโครงการ และผู้ ถือหุ้นได้ดงันี  ้
(1) กระแสเงินสดสทุธิส าหรับโครงการ (Free Cash Flow to Firm: FCFF) 

 

(หน่วย  : ล้านบาท) 
 ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 

EBITDA - 26.92 26.99 26.50 26.02 25.53 25.03 24.54 24.04 
ภาษี (20%) - - - - - - - - - 

เงินลงทนุในโครงการสทุธิ1/ (212.50) - - - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงเงินทุน
หมุนเวียน 

- (4.30) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

FCFF (212.50) 22.62 27.02 26.54 26.05 25.56 25.07 24.57 24.08 
1/ ไม่รวมค่าตอบแทนการขายไฟฟา้ให้สหกรณ์รายปี 
 

 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 ปีท่ี 16 ปีท่ี 17 
EBITDA 23.54 23.04 22.53 22.02 21.51 20.99 20.46 19.94 19.40 

ภาษี (20%) (2.68) (2.77) (2.76) (2.66) (2.55) (2.45) (2.34) (2.24) (2.13) 
เงินลงทนุในโครงการสทุธิ - - - - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงเงินทุน
หมุนเวียน 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

FCFF 20.89 20.30 19.81 19.40 18.98 18.57 18.15 17.73 17.30 
 

 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 ปีท่ี 21 ปีท่ี 22 ปีท่ี 23 ปีท่ี 24 ปีท่ี 25  
EBITDA 18.87 18.32 17.78 17.22 16.66 16.10 15.53 14.95  

ภาษี (20%) (2.03) (1.92) (1.81) (1.70) (1.58) (1.47) (1.36) (1.24)  
เงินลงทนุในโครงการสทุธิ - - - - - - - -  
การเปล่ียนแปลงเงินทุน
หมุนเวียน 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03  

FCFF 16.87 16.44 16.00 15.56 15.11 14.66 14.20 13.74  
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(2) กระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity: FCFE) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโดยวิธีกระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้น
เพื่อสะท้อนถงึผลตอบแทนและความเสีย่งของเงินลงทนุในมมุมองของผู้ ถือหุ้น 
 

(หน่วย  : ล้านบาท) 
 ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 
FCFF  22.62 27.02 26.54 26.05 25.56 25.07 24.57 24.08 

ช าระคืนเงินกู้  - (17.79) (17.79) (17.79) (17.79) (17.79) (17.79) (17.79) (17.79) 
ช าระคืนดอกเบีย้ (3.11) (8.87) (7.94) (7.00) (6.07) (5.14) (4.20) (3.27) (2.33) 
FCFE (43.73) (4.04) 1.29 1.74 2.19 2.64 3.08 3.52 3.95 

 
 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 ปีท่ี 16 ปีท่ี 17 

FCFF 20.89 20.30 19.81 19.40 18.98 18.57 18.15 17.73 17.30 
ช าระคืนเงินกู้  (17.79) (17.79) - - - - - - - 
ช าระคืนดอกเบีย้ (1.40) (0.47) - - - - - - - 

FCFE 1.71 2.05 19.81 19.40 18.98 18.57 18.15 17.73 17.30 
 

 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 ปีท่ี 21 ปีท่ี 22 ปีท่ี 23 ปีท่ี 24 ปีท่ี 25  
FCFF 16.87 16.44 16.00 15.56 15.11 14.66 14.20 13.74  
ช าระคืนเงินกู้  - - - - - - - -  

ช าระคืนดอกเบีย้ - - - - - - - -  
FCFE 16.87 16.44 16.00 15.56 15.11 14.66 14.20 13.74  

หมายเหตฯุ ปี 0 ได้รวมเอาส่วนของผู้ ถือหุ้นที่ต้องลงทนุมาค านวณด้วย 
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อัตราส่วนลด (Discount Rate) 
อัตราส่วนลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดรายได้ ได้มาจากการค านวณต้นทุน

ทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณค่า WACC จากค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของต้นทนุของหนี ้(Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของ
บริษัทฯ ซึง่มีรายละเอียดการประมาณการอตัราสว่นลด ดงันี ้
 
 WACC =  Ke*E/(D+E)  + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke  = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) 
Kd  = ต้นทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ของโครงการ 
T  = อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
E  = สว่นของผู้ ถือหุ้น หรือเงินลงทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้น  
D  = หนีส้นิที่มีดอกเบีย้ 

ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ค านวณได้จาก Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) ดงันี ้

 

 Ke(หรือ Re ) =  Rf  + β(Rm - Rf) 
 
โดยที่ 
Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลอาย ุ 25 ปี มีค่าเท่ากบัร้อยละ 2.55 ต่อปี 

(ข้อมลู ณ วนัที่ 15 กรกฎาคม 2559) ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลที่มีการ
ออกและเสนอขายอย่างต่อเนื่อง และมีระยะเวลาสอดคล้องกบัการประเมินมูลค่าหุ้น (ที่มา: 
www.thaibma.or.th) 

Beta (β) = อ้างอิงจาก Beta เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า ในช่วงระยะเวลา  3 ปี
ย้อนหลงั ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนได้ดีที่สุด เนื่องจากช่วงระยะเวลา 1 - 2 ปี
ย้อนหลงั อัตราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหุ้ นบริษัทที่น ามาอ้างอิง มีความผัน
ผวน และอาจไม่สะท้อนอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมของธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึเห็นว่าการใช้ข้อมลูจากระยะเวลา 3 ปีย้อนหลงั เป็น
ช่วงระยะเวลาที่มีความเหมะสมมากกว่า นอกจากนี  ้บริษัทที่น ามาพิจารณาได้ด าเนินการ
จ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ (COD) มามากกว่า 3 ปีแล้ว (นอกจาก 
TSE ซึง่มีข้อมลูประมาณ 2 ปีเนื่องจากพึง่เข้ามาในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) จึงเป็นช่วงเวลาที่หุ้นที่
น ามาเปรียบเทียบดังกล่าวน่าจะสะท้อนอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการส าหรับธุรกิจ
ประเภทนี ้โดยเป็น Unlevered Beta ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.46 หลงัจากนัน้ จึงน ามาค านวณกลบั
เป็น Beta ของโครงการ โดยใช้อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนเฉลี่ยของโครงการในช่วงระยะเวลา
ประมาณการ 

 

http://www.thaibma.or.th/
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เกณฑ์ในการคดัเลอืกบริษัทที่น ามาค านวณค่า Beta 
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
2. ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์โดยมีสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

มากกว่าสดัสว่นรายได้จากธุรกิจอื่น  
 
จากเกณฑ์ดงักลา่ว ท าให้ได้บริษัทที่น ามาค านวน Beta ดงันี ้

ชื่อบริษัท ตวัย่อ ธุรกิจ Beta 
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

IFEC ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
ธุรกิจบริหารขยะ และธุรกิจโรงแรม 

0.51 

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) SPCG (1)ลงทนุและพฒันาโซลาร์ฟาร์ม บริการ
รับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม แบบครบวงจร  
(2) ผลติ แผ่นหลงัคาเหลก็เคลอืบรีดลอน   
(3) ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
บนหลงัคา  
(4) ให้สนิเชื่อเช่าซือ้ในการลงทนุท าระบบผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา  

0.37 

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั (มหาชน) SUPER 1.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนโดยเฉพาะ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (โซลา่ฟาร์ม)  
2.ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

0.51 

บริษัท ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 
(มหาชน) 

TSE ผลิตและจ าหน่ ายกระแสไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ในระบบรางรวมแสง
(โรงไฟฟ้า Thermal) 2)ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือ
โซลาร์เซลล์ (โรงไฟฟ้า PV)  

0.47 

 ที่มา: http://www.setsmart.com/  
 
Market Risk (Rm) = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี  ตั ง้แต่ปี  

2534 – 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.22 ต่อปี เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่สะท้อนอัตรา
ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยได้ดีที่สดุ และมีผลกระทบจากความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ฯน้อย 
โดยที่ มิได้น าอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2518 – 2533 มาพิจารณา เพราะ
เป็นช่วงตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ิมก่อตัง้ และมีปริมาณการซือ้ขาย รวมถึงจ านวนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ น้อย ซึง่อาจไม่สะท้อนผลตอบแทนที่แท้จริง 

   (ที่มา: http://www.setsmart.com/ ) 

http://www.setsmart.com/
http://www.setsmart.com/
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Kd  = อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้เงินกู้สถาบันการเงินที่บริษัทฯ ใช้ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ 2 แห่งนี ้ซึง่เท่ากบัร้อยละ 5.25 ต่อปี (ที่มา: Term Sheet ของธนาคาร และอัตรา
ดอกเบีย้ ณ ปัจจบุนั)  

 
จากข้อมูลจะสามารถค านวณอัตราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ส าหรับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ ได้ร้อยละ 10.22 - 10.65 และสามารถค านวณต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (WACC) ได้
ระหว่างร้อยละ 9.20 - 9.45 ต่อปี ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเหมาะสม โดย WACC ของแต่ละปีมีดงันี ้

 ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 - 25 
โครงการโรงไฟฟา้สระแก้ว 6.15% 6.41% 6.76% 7.16% 7.60% 8.08% 8.61% 9.18% 9.79% 9.78% 10.39% 
โครงการโรงไฟฟา้แม่กลอง 6.33% 6.60% 6.92% 7.26% 7.64% 8.05% 8.50% 8.98% 9.50% 9.48% 10.00% 

 
โดย WACC น าใช้เพื่อค านวณหา มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดของโครงการ (NPV) ของแต่ละโครงการ 

แต่มิได้น ามาใช้ค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ (Project IRR) ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) 
และไม่กระทบกบัการค านวณอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น 

สรุปการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน 
จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับแต่ละโครงการ ด้วยวิธีการต่างๆ 

ได้ดงันี ้
 โครงการโรงไฟฟ้า

สระแก้ว 
โครงการโรงไฟฟ้า

แม่กลอง 
โครงการ   
WACC เฉลี่ย (% ต่อปี) 9.45% 9.20% 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ (Project IRR) (%) 9.76% 9.32% 
มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดของโครงการ (NPV) (ล้านบาท) 20.57 15.34 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 8.33 8.53 
ผู้ถอืหุ้น   
อตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการเฉลี่ย (Re) 10.65% 10.22% 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) (%) 13.00% 12.46% 
มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดของผู้ ถือหุ้น (NPV) ) (ล้านบาท) 13.72 13.41 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 11.30 11.30 

 
จากตารางสรุปจะได้ Project IRR ของ 2 โครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 9.32 - 9.76 ต่อปี และมี Equity IRR อยู่

ระหว่างร้อยละ 12.46 - 13.00 ต่อปี ซึง่ โดยมีระยะเวลาคืนทนุของโครงการระหว่าง 8.33 - 8.53 ปี และมีระยะเวลาคืนทนุ
ของผู้ ถือหุ้น 11.30 ต่อปี 
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ความเหมาะสมของเงื่อนไขการลงทุน 
เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างและติดตัง้อุปกรณ์ต่างๆ (EPC) ท าให้สามารถควบคุม

กระบวนการ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสทิธิภาพ ท าให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถก่อสร้าง และจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ฯ ส าหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือก ลงวนัที่ 26 เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 2)  ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจงึเห็นว่า เงื่อนไขการลงทุนมีความเหมาะสม 
 
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ได้ดงันี  ้
ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

- บริษัทฯ จะมีแหลง่รายได้เพิ่มขึน้ที่มัน่คง 
- เป็นการกระจายความเสีย่งจากการลงทนุ 

- เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ มีผลประโยชน์จาก Business Synergy 
- สร้างประโยชน์ให้กบัสภาพแวดล้อมและตอบสนองนโยบายของภาครัฐ 
ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
- บริษัทฯ ยงัไม่ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการ กฟภ. 

- ความเสีย่งจากการด าเนินโครงการล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ 
- บริษัทฯ จะมีภาระหนีส้นิ และดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ 

- ความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่  
- ความเสีย่งจากความไม่แน่นอนของพลงังานแสงอาทิตย์ 
- ความเสีย่งจากสภาวะแวดล้อม และภัยธรรมชาติของที่ตัง้โครงการ 

- ความเสีย่งจากการขอเงินกู้สถาบนัการเงิน 
- ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 

- บริษัทฯ จะไม่มีมีภาระหนีส้นิ และดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้  

- บริษัทฯ จะไม่มีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่จะลงทนุในครัง้นี  ้
- บริษัทฯ จะมีเงินลงทุนคงเหลือ และความสามารถในการของเงินกู้ สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลงทุน

โครงการอื่นๆ 
ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

- บริษัทฯ จะเสยีโอกาสในการลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในครัง้นี ้
- บริษัทฯ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาลงทนุโครงการพลงังานอื่นๆ ต่อไป 

 
เมื่อพิจารณาข้อดี และข้อเสียข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงสรุปว่าการเข้าท ารายการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ในครัง้นี ้สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับ PPA ความเสี่ยงจากการ
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ด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามก าหนด SCOD ความเสีย่งจากภาระหนีส้นิ และดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ ความเสีย่งในการ
ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ และความเสี่ยงจากการขอเงินกู้ สถาบันการเงิน ซึ่งยังไม่ ได้ลงนามใน
สญัญาเงินกู้   

ในเร่ืองความเหมาะสมของราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดย
พิจารณา  (1) มูลค่าปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) ส าหรับโครงการ และผู้ ถือหุ้น (2) อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) และผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) และ (3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) ส าหรับโครงการ และผู้ ถือหุ้น ซึง่สรุปได้ดงันี ้

 
 โครงการโรงไฟฟ้า

สระแก้ว 
โครงการโรงไฟฟ้า

แม่กลอง 
โครงการ   
WACC เฉลี่ย (% ต่อปี) 9.45% 9.20% 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ (Project IRR) (%) 9.76% 9.32% 
มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดของโครงการ (NPV) (ล้านบาท) 20.57 15.34 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 8.33 8.53 
ผู้ถอืหุ้น   
อตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการเฉลี่ย (Re) 10.65% 10.22% 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) (%) 13.00% 12.46% 
มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดของผู้ ถือหุ้น (NPV) ) (ล้านบาท) 13.72 13.41 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 11.30 11.30 

 
จากตารางสรุปจะได้ Project IRR จากตารางสรุปจะได้ Project IRR ของ 2 โครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 9.32 - 

9.76 ต่อปี และมี Equity IRR อยู่ระหว่างร้อยละ 13.00 – 13.50 ต่อปี ซึง่ โดยมีระยะเวลาคืนทนุของโครงการระหว่าง 8.33 
- 8.53 ปี และมีระยะเวลาคืนทนุของผู้ ถือหุ้น 11.30 ปี 

 
ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เมื่อพิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า 2 

โครงการในครัง้นี ้มีความสมเหตุสมผลในด้านผลตอบแทนจากการลงทุน  
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 บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้พิจารณา และ
ให้ความเห็นข้างต้นด้วยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

 
 
          ขอแสดงความนบัถือ 
           บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     ( นายพรเทพ ตงัคเศรณี ) 
     ผู้ควบคมุการปฏิบติังาน 
 
ติดต่อ: บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
02-651-4447 
 
 

(นายพรเทพ ตงัคเศรณี) 
กรรมการ 

 รองกรรมการผู้จดัการ 
 

( นายวฒุิชัย ธรรมสาโรช ) 
กรรมการ 

 รองกรรมการผู้ จดัการ 
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เอกสารแนบ 1 
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ข้อมลูเบือ้งต้น 
ชื่อบริษัท : บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกิจหลกั :  
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 
โทรศพัท์ : 0-2993-8982 
โทรสาร : 0-2993-8981 
ทนุจดทะเบียน : 491,337,613.50 
ทนุข าระแล้ว : 442,267,682.40 
 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1. ประวติัความเป็นมา 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 25 มิถนุายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.

วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารแผนกระบบส ารองไฟฟ้าของบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบส ารองไฟฟ้าโดยในช่วงแรกมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบสื่อสารโดยคมนาคม 
(Telecommunication Power Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสงูให้กับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
จากนัน้บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and 
Management Solution) ธุรกิจด้านพลงังานทดแทน (Renewable Energy Solution) และธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลงังาน 
(Energy Saving Solution) นอกจากนี ้บริษัทได้ขยายการด าเนินงานไปยัง ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน (Renewable 
Power Plant) ประกอบด้วย พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลงังานชีวภาพ (Biogas Power) พลงังานชีวมวล (Bio 
Mass Power) พลงังานขยะ (Waste Power) และพลงัลม (Wind Power) โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่
ส าคญัในอดีต ดงัต่อไปนี ้

 
ปี 2544 : จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 5 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 50,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและ
ให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบสือ่สาร โทรคมนาคม  

ปี 2546 : บริษัทเร่ิมขยายการด าเนินการไปยังธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบและจดัการสภาพแวดล้อม 
(Monitoring and Management Solution) 

 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2546 โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจ านวน 50,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตรงไว้หุ้นละ 100 บาท 

ปี 2547 : บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ท าการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจากผู้ ถือหุ้นรายอื่น โดย
ท าการถือหุ้นสามญัของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
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ปี 2548 : บริษัทเร่ิมขยายการด าเนินการไปยังธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 
(Solar cell systems) 

ปี 2550 : บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาทเป็น 25 ล้านนบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทนุจ านวน 150,000 
หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายในราคาเท่ากับมลูค่าที่ตราไว้ ซึง่มีกลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัคือบริษัท 
เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และนายพระนาย พุ่มกุมาร ซึง่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

ปี 2551 : บริษัทร่วมลงทนุในบริษัท พระพาย เทคโลยี จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายและให้บริการระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานลม เป็นจ านวน 17,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนและช าระแล้วทัง้หมด 
5,000,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 34.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

ปี 2553 : บริษัทได้ท าการลงทนุใน บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
เพื่อผลติไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายแก่ กฟภ.  
บริษัทขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยท าการลงทนุในบริษัท กนัหา โซล่าพาว
เวอร์ จ ากดั โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

ปี 2554: บริษัท กนัหาโซล่าพาวเวอร์ จ ากัด เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation date หรือ COD) 
ให้แก่การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค  

ปี 2555 : บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 175 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,250,000 
หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมจ านวนหุ้นสามัญทัง้หมดเป็น 1,750,000 หุ้น 

 บริษัท กนัหาโซลา่พาวเวอร์ จ ากดั เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 57 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
20,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ปี 2556 : บริษัทได้ขยายการด าเนินงานไปยังธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบอนุรักษ์พลงังาน (Energy Saving 
Solution)  

  บริษัทก่อตัง้บริษัทย่อยอีก 3 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
และพลงังานหมนุเวียนประเภทอื่น ได้แก่ 

1. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
2. บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจดรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
3. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

บริษัทได้ท าการซือ้อาคารส านกังานพีเอสทีและที่ดิน ซึง่ตัง้อยู่ที่เลขที่ 325/1 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสาย
ไหม จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาใช้เป็นอาคารส านักงานใหญ่ของบริษัท 

ปี 2557 : ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที ่1/2557 ไดม้มีติ ใหแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเพิม่ทุนจดทะเบยีน
เป็น 225 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ MAI และเมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2557 หุ้นสามญัของบรษิัทได้
เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ mai เป็นวนัแรก 
บรษิัทท าการลงทุนในบรษิัท เพาเวอร์ ว ีกรีน จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลงัคา (Solar Rooftop) 
บริษทัท าการลงทุนในบริษัท พีวี กรนี จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar PV Rooftop) 
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บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ให้แก่
การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา  
 

2.2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ด าเนินธุรกิจ

ออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพสูงส าหรับระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมให้กับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆ ทัง้
ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลงังานก๊าซชีวภาพ (Biogas Power) พลงังานชีวมวล (Biomass Power) 
พลงังานขยะ (MSW) และพลงังานลม (Wind Power) ซึง่ด าเนินการโดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท 

 
ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ อัตราร้อยละที่ถอื

หุ้น* (ร้อยละ) 
บริษัทย่อย  

1. บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 100 
2. บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 100 
3. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม 100 
4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ผผลติไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพและชีวมวล 100 
5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 100 
6. บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 100 
7. บริษัท  พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 100 
8. บริษัท  พีเอสที 1 เอนเนอร์ยี จ ากดั ผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน 100 
9. บริษัท  พีเอสที 2 เอนเนอร์ยี จ ากดั ผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน 100 
10. บริษัท  พีเอสที 3 เอนเนอร์ยี จ ากดั ผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน 100 
11. บริษัท  พีเอสที 4 เอนเนอร์ยี จ ากดั ผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน 100 
12. บริษัท  พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน 100 
13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั ด าเนินธุรกิจโครงการพลงังานทดแทน 51 

บริษัทร่วม 
14. บริษัท ทริปเปิล เอส อีโค จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 15 
15. บริษัท พีวี กรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 19.99 
16. บริษัท สามารถ โซลาร์ทเูพาเวอร์ 

จ ากดั 
ด าเนินธุรกจโครงการพลงังานทดแทน 20 

17. บริษัท เมกกา โซลา่ร์เพาเวอร์ จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 29.99 
18. บริษัท โซลา่ร์ ลิสซิ่ง จ ากดั น าเข้า สง่ออก จ าหน่าย ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้

อปุกรณ์เพื่อใช้ในกิจการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังาน
แสงอาทิตย์ 

40 (ถือหุ้นโดย บริษัท 
พีเอสที เอนเนอร์ยี 

จ ากดั) 
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์  
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  
สามารถแบ่งตามประเภทของผลติภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้:- 
 

1) ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อมลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ 
1.1) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง 
บริษัทจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับอปุกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคม

เคลือ่นที่หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึง่ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกั ดังนี ้ อปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง (Rectifier), แบตเตอร่ี (Battery), อปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (Inverter), อปุกรณปรับ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (Converter), อปุกรณ์ตรวจสอบและควบคมุ (Monitoring and Control) 

1.2) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั 
ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสลลับ มีอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ  

(Uninterruptible Power Supply หรือ  UPS) ซึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง, แบตเตอร่ี, วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 

1.3) อื่นๆ 
บริษัทยงัจ าหน่ายอปุกรณ์อื่นๆที่เก่ียวข้องกบัระบบส ารองไฟฟ้า เช่น ตู้ระบบส ารองไฟฟ้า และ อปุกรณ์อื่นๆที่เป็น

สว่นประกอบของระบบส ารองไฟฟ้าโดยจะท าการออกแบบระบบให้เหมาะสมกบัอปุกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคมที่
จะน าระบบดังกลา่วไปใช้โดยกลุ่มลกูค้าธุรกิจได้แก่ บริษัทหรือองค์กรสือ่สารโทรคมนาคม หรือบริษัทที่ต้องการระบบไฟฟ้า
ที่มีเสถียรภาพ เช่น ธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่างๆ เป็นต้น 

 
2) ระบบตรวจวัดและจดัการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) 

ระบบตรวจวดัและจัดการสภาพแวดล้อมท าหน้าที่ตรวจวดั ประมวลผล เก็บข้อมลู และแสดงผลของสภาวะของ
ระบบรวมถงึสิง่แวดล้อมต่างๆ เช่น สถานะการท างานของอปุกรณ์และระบบต่างๆ แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประจขุอง
แบตเตอร่ี ความชืน้ อณุหภูมิ ควนัไฟ รวมถงึการตรวจสอบว่ามีการบกุรุกในพืน้ที่หรือไม่ เป็นต้น รวมถงึสามารถท าการ
สือ่สารและควบคุมทางไกลผ่านระบบสือ่สารต่างๆ และสามารถท าการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เก่ียวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือข้อความผ่านโทรศพัท์เคลือ่นที่ได้อีกด้วย ท าให้ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมช่วยให้
สามารถป้องกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากความผิดปกติต่างๆได้ทนัท่วงที เช่น ไฟฟ้าดบั ไฟไหม้ หรือ ความ
ผิดปกติของระบบไฟฟ้า เป็นต้น  

 
3) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 

บริษัทด าเนินการออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดยให้บริการในลกัษณะวิศกร
รม จดัหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) แบบโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key 
Project) ทัง้ในรูปแบบระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟ (On-grid System) และระบบผลติไฟฟ้าที่ไม่
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เชื่อมต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟ (Off-Grid System) ซึง่จะท าการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปยงัอปุกรณ์ในระบบของผู้ว่าจ้างเอง ใน
ปัจจบุนั บริษัทให้บริการระบบผลิจไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ดังต่อไปนี ้

3.1) พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
 โดยระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่บริษัทให้บริการจะเป็นแบบเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งแปลงพลงังานแสง
ที่กระทบมาเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง (Photovoltaics) ซึง่ปัจจบุัน เซลล์แสงอาทิตย์ที่บริษัทจัดจ าหน่ายและให้บริการเป็น
เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Amorphus Thin Film) และเซลล์แสงอาทิตย์แบบเซลล์ชิลิคอนชนิดผลกึเด่ียว (Mono 
Crystaline) และผลกึรวมหรือโพลคีริสตอลลนี (Poly Crystaline) 
 3.2) พลงังานลม (Wind Turbine) 
 จะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้กระแสลมเพื่อหมนุใบพัดของกังหันลมในการสร้างกระแสไฟฟ้า ซึง่ขนาดของกงัหัน
ลมที่เลือกใช้จะพิจารณาจากความเหมาะกับอุปกรณ์ กระแสลมในพืน้ที่โดยรอบ และตามความต้องการของผู้ ว่าจ้าง
ร่วมกัน โดยกังหันลมที่บริษัทจัดจ าหน่ายและให้บริการจะเป็นประเภทส าหรับความเร็วกระแสลมต ่า (Low Wind Speed 
Wind Turbine) เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาวะของกระแสลมในประเทศไทย โดยบริษัทท าการน าเข้ากังหันลมจาก
ต่างประเทศ 
 3.3) ระบบผสมผสานระหว่างพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานลม (Hybrid System) 
 โดยระบบบผลติไฟฟ้าจากระบผสมผสานระหว่างพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานลมจะมีข้อดีคือ การผลิต
กระแสไฟฟ้าจะต่อเนื่องมากกว่าระบบพลงังานแสงอาทิตย์หรือพลงังานลมอย่างใดอย่างหนึง่เพียงอย่างเดียว ซึง่ระบบ
ผสมผสานดังกลา่วสามารถท าการผลติไฟฟ้าได้ในขณะที่สภาวะแวดล้อมไม่เอือ้อ านวยในการผลติ กระแสไฟฟ้าส าหรับ
ระบบใดระบบหนึง่ เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์จะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเวลาที่ไม่มีแสงแดด เช่น กลางคืน หรือ 
ฝนตก เป็นต้น และกังหนัลมจะไม่สามารถผลติไฟฟ้าได้ในยามที่ความเร็วลมต ่าเกินไป 
 

4) ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ 
เนื่องจากในปัจจุบันต้นทุนพลังงานต่างๆได้มีราคาเพิ่มขึน้ อีกทัง้เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานได้มี

ความก้าวหน้าและมีราคาถกูมากขึน้ จึงท าให้องค์กรต่างๆหันมาให้ความสนในความสนในเร่ืองของการประหยดัพลงังาน 
ซึง่นอกจากระบบประหยัดพลงังานจะสามารถลดต้นทุนการด าเนินการได้แล้ว ยังสามารถเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กรดงักลา่วอีกด้วย บริษัทจงึเร่ิมท าการขยายธุรกิจไปยงัด้านระบบประหยดัพลงังานในปี 2556 โดยปัจจุบนั บริษัทเน้น
การให้บริการการประหยัดพลงังานไฟฟ้า โดยมุ่นเน้นไปยังองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูง เช่น โรงแรม อาคารส านักงาน 
ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานต่างๆ เป็นต้น โดยจะท าการศึกษาลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ ว่าจ้าง และออกแบบ เลือก
อปุกรณ์ และน าผลเสนอระบบประหยดัพลงังานที่เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ว่าจ้าง 
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โครงสร้างรายได้                                
หน่วย: ล้านบาท 

โครงสร้างรายได้ ปี 2556 % ปี 2557 % ปี 2558 % งวด 3 
เดือนปี 
2559 

% 

(1) กลุม่ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และ
ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้ และ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 

382.28  
 

86.01  
 

357.31 79.72 420.94 86.97  78.97  69.38% 

(2) กลุม่การผลติไฟฟา้จากพลงังาน
ทดแทน (พลงังานแสงอาทติย์) 

55.01  
 

12.38  
 

66.65 14.87 59.06 12.20  22.54  19.80% 

(3) รายได้อ่ืน 7.18 1.62  24.25 5.41 4.08 0.83  12.31  10.82% 

หมายเหตุ: รายได้อ่ืนประกอบด้วยดอกเบีย้รับ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยและอ่ืนๆ 

2.3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
จ ากดั 

บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั 

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด บริษัท พีวี กรีน จ ากดั 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) 
จ ากดั 

บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั 

บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด 

กลุ่มโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนอ่ืนๆ 

กลุ่มโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ร้อยละ 99.99 

ร้อยละ 99.99 

ร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.97 

ร้อยละ 99.97 

ร้อยละ 99.97 

ร้อยละ 19.99 
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3. ข้อมลูทัว่ไปของบริษัทย่อย 
 
บริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ได้ลงทนุในบริษัทย่อยทัง้ทางตรง และทางอ้อม ปัจจบุนัมี

บริษัทย่อย ดงันี ้
3.1. บริษัท กัน หา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด (หรือ “KSP”) 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลติและจ าหน่ายให้แก่ กฟภ. ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
57 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว โดย
บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเลก็มาก 
(Very Small Power Producer หรือ VSPP) ส าหรับพลงังานหมนุเวียนประเภทพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบัไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขนาดก าลงัการผลติ 998 กิโลวตัต์ จ านวน 2 โครงการ รวมก าลงัการผลติทัง้สิน้ 1,996 เมกะวตัต์ ซึง่ได้รับการ
สนบัสนนุจากโครงการสนบัสนนุพลงังานทดแทนของส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน ในรูปแบบสว่น
เพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึง่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว ตัง้อยู่ที่ต าบลสร้างคม 
อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date : COD) ส าหรับโครงการที่ 1 ก าลงัการผลติ 998 กิโลวัตต์ ในวนัที่ 15 สงิหาคม 2554 และโครงการที่ 2  
ก าลงัการผลติ 998 กิโลวัตต์ ในวนัที่ 22 สงิหาคม 2554 
 

3.2. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด (หรือ “WGG”) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลมเพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีทุนจด

ทะเบียนแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 99.97 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทย่อย
ดงักลา่วยงัมิได้มีรายได้เชิงพาณิชย์ 
 

3.3. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด (หรือ “SGG”) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ปัจจบุันทนุจด

ทะเบียนและช าระแล้ว 20 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท โซลา่ร์โก
กรีน จ ากัด ได้รับสญัญาซื่อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเลก็มาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลงังานหมนุเวียน
ประเภทพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลติ 987.84 กิโลวตัต์ ซึง่ได้รับการ
สนบัสนนุตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2556 (ครัง้ที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in-Tariff ในราคา 
6.16 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : 
COD) เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2557 
  

3.4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด (หรือ “BGG”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 18 กทุภาพนัธ์ 2556 เพื่อด าเนินธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค จาก

พลงังานชีวมวลและพลงังานหมนุเวียนอื่นๆ โดยปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนับริษัทย่อยไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 
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โดยปัจจบุนัได้รับอนุมติัค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. ทัง้สิน้ 7 โครงการ ก าลงัการผลติโครงการละ 
0.99 เมกะวตัต์ รวมก าลงัการผลติทัง้สิน้ 6.93 เมกะวตัต์ ซึง่แต่ละโครงการจะเป็นในลกัษณะผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 
(Very Small Power Producer หรือ VSPP) โดยได้รับอัตราการรับซือ้ในรูปแบบ Fit จ านวน 5 โครงการ และในรูปแบบ 
Adder จ านวน 2 โครงการ นกจากนีปั้จจุบนับริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ได้ท าการย่ืนแบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อม
ไฟฟ้าแก่ กฟภ. อีก 1 โครงการ ในวนัที่ 29 กรกฎาคม 2557 ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะ ในรูปแบบพลงังาน
ความร้อน (Thermal Process) ในลกัษณะผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ซึง่ได้มี
การลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการบริหารสว่นจงัหวดัสริุนทร์และบริษัทย่อยแล้วในวนัที่ 24 ตลุาคม 2557 
  

3.5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด (หรือ “PWG”) 
ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันทุนจด

ทะเบียนและช าระแล้ว 20 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท เพาเวอร์ 
วี กรีน จ ากัด ได้รับสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ติดตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลังงานหมุนเวียน
ประเภทพลงังานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 980 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น
เวลา 25 ปี นับจากวันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตัง้อยู่บนอาคารของบริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ต าบลราษฎ ร์นิยม อ าเภอไทรน้อย 
จงัหวัดนนทบุรี และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : 
COD) เมื่อวนัที่ 10 ตลุาคม 2557    

 
3.6. บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากัด (หรือ “PSTU”) 

ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2557 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค จาก
ขยะ ในรูปแบบพลงังานความร้อน (Thermal Process) โดยปัจจบุันมีทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีทนุช าระแล้ว 0.25 
ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน ปัจจบุันบริษัทย่อยไม่ได้
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ ซึ่งในปัจจุบันก าลังอยู่ในขัน้ตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและคัดเลือก
เทคโนโลยีเหมาะสมในการใช้งาน 

 
3.7. บริษัท พีเอสที เอ็นเนอร์ยี จ ากัด (หรือ “PSTE”)  

 ก่อตัง้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังาน
ทดแทนและรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ด้วยทุนจดทะเบียน 99.97 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ปัจจุบันไมได้ประกอบ
กิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 

 
3.8. บริษัท พีเอสที เอ็นเนอร์ยี 1 จ ากัด (หรือ “PSTE 1”) 
ก่อตัง้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือ

รับเหมาก่อสร้างไฟฟ้าหรือร่วมทนุ ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 
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ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบ
กิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ  
 

3.9. บริษัท พีเอสที เอ็นเนอร์ยี 2 จ ากัด (หรือ “PSTE 2”)  
ก่อตัง้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือ

รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท ทุนช าระแล้ว 25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้ นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ปัจจุบันบริษัทไม่ได้
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 

 
3.10. บริษัท พีเอสที เอ็นเนอร์ยี 3 จ ากัด(หรือ “PSTE 3”) 
ก่อตัง้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือ

รับเหมาก่อสร้างไฟฟ้าหรือร่วมทนุ ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบ
กิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ  

 
3.11. บริษัท พีเอสที เอ็นเนอร์ยี 4 จ ากัด(หรือ “PSTE 4”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2558 เพื่อลงทนุหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน หรือ

รับเหมาก่อสร้างไฟฟ้าหรือร่วมทนุ ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ปัจจบุนับริษัทไม่ได้ประกอบ
กิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ  

 
3.12. บริษัท พีเอสที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (หรือ “PSTCE”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2558 เพื่อลงทนุหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน หรือ

รับเหมาก่อสร้างไฟฟ้าหรือร่วมทนุ ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ปัจจบุนับริษัทไม่ได้ประกอบ
กิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ  

 
3.13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด (หรือ “NRW”) 
ในเดือน ตลุาคม 2558 อนมุติัการลงทนุซือ้หุ้นสามญัของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั ในสดัส่วนการลงทนุ ร้อย

ละ 51 ซึง่บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด (“นวรัตน์”) ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ ขนาดก าลงัการผลติ 0.95 
เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ต าบลกู่สวนแดง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 

 
3.14. บริษัท พีวี กรีน จ ากัด (หรือ “PVG”) (เงนิลงทุนในบริษัทย่อย) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีทุนจด

ทะเบียนและช าระแล้ว 18 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.99 โดยบริษัทท าการร่วมทุนกับเจ้าของ
กรรมสิทธิของอาคารที่โครงการดังกล่าวตัง้อยู่บนหลงัคา ซึง่บริษัท พีวี กรีน จ ากัด ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการ
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รับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้
บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลงังานหมนุเวียนประเภทพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ขนาด
ก าลงัการผลติ 987.84 กิโลวัตต์ ซึง่ได้รับการสนบัสนุนจากมติกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ในรูป Feed-in Tariff ใน
ราคา 6.16 บาทต่อกิโลวตัต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวนัเร่ิมต้นขายพลงัไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 
Date : COD) เมื่อวทัี่ 27 พฤศจิกายน 2557 

 
3.15. บริษัท ทริปเปิลเอส อีโค่ (เงนิลงทุนในบริษัทย่อย) 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2558 ทนุจดทะเบียน 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2,500,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 10 บาท เรียกช าระ 10,000,000 ล้านบาท โดยมีบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จ ากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 79.99  
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่น 20 % และบคุคลธรรมดาถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
0.01 และมีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินการเข้าร่วมโครงการพลงังานทดแทน รวมถึงวตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามที่เสนอ ปัจจบุนั
บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 

 
3.16. บริษัท สามารถ โซล่าร์ทูเพาเวอร์ (เงินลงทุนในบริษัทย่อย) 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2558 ทนุจดทะเบียน 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2,500,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท เรียกช าระ 10,000,000 บาท โดยมีบริษัท สามารถ ย-ูทรานส์ จ ากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 79.99 บริษัท 
เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสดัส่วน 20 % และบคุคลธรรมดาถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.01 และ
มีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินการเข้าร่วมโครงการพลงังานทดแทน รวมถงึวตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามที่เสนอ ปัจจบุนั บริษัทไม่ได้
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 

 
3.17. บริษัท โซล่าร์ ลิสซ่ิง จ ากัด (เงนิลงทุนในบริษัทย่อย) 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2558 เพื่อประกอบธุรกิจน าเข้า สง่ออก จ าหน่าย ให้เช่าหรือให้เช่าซือ้อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพื่อใช้ในกิจการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 40 จ านวนเงินลงทนุ 8 
ล้านบาท ปัจจบุนับริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 

 
3.18. บริษัท เมกกา โซล่าร์เพาเวอร์ จ ากัด (เงินลงทุนในบริษัทย่อย) 
ก่อต้งขึน้เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน  2558 เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจพลงังานทดแทนของสหกรณ์การเกษตร โดยมีทุน

จดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ 10,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท ทุนช าระแล้ว 25,000 บาท โดย
บริษัทถือหุ้ นอยู่ ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
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4. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 
 

4.1. ผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 4,422,676,824หุ้น เป็นทุนช าระแล้วจ านวน 4,422,676,824 มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่า  หุ้นละ 0.10 บาท กลุ่มผู้ ถือหุ้ นที่ถือหุ้ นสูงสดุ 11 รายแรก ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสดุ วันที่ 15 มีนาคม 
2559 

ล าดับ รายช่ือ 
จ านวนหุ้น 

หุ้น % 

1 บริษัท เอ็ม.วี.ที.คอมมิวนเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 705,820,500 15.96 

2 นาย โสมพฒัน์ ไตรโสรัส 532,600,000 12.04 

3 นาง วลัลภา ไตรโสรัส 510,700,000 11.55 

4 นาย พระนาย กงัวาลรัตน์ 406,696,000 9.20 

5 นาย พรเทพ บรูณกุลไพโรจน์ 130,980,000 2.96 

6 นาง ชุตินนัท์ กิจส าเร็จ 111,121,300 2.51 

7 นาย อณัณพ พุม่กุมาร 99,800,000 2.26 

8 นาย อภิรัตน์ สโิรดม 97,817,400 2.21 

9 นาย วพิงษ์ รัตนศิริวไิล 41,120,800 0.93 

10 นาง สกุญัญา วนชิจกัร์วงศ์ 39,900,000 0.90 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับ 2,676,556,000 60.52 
ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 1,746,120,824 39.48 

จ านวนหุ้นสามัญทัง้สิน้ 4,422,676,824 100.00 

 
4.2. คณะกรรมการบริษัทฯ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

นาย ภาณ ุศีติสาร ประธานกรรมการ 
นาย พระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการ 
นางสาว อนงค์ พานชิเจริญนาน กรรมการ 

นาย อณัณพ พุม่กุมาร กรรมการ 
นาย สวุิทย์ สงิหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นาย พทิยาธร มฤทสุาธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
นาย วรพงศ์ จ าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
นาย กมัพล ตติยกวี กรรมการอิสระ 

ท่ีมา : www.settrade.com ณ วนัท่ี  9 กรกฎาคม 2559 
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5. ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
5.1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2556 2557 2558 
ไตรมาส 
1/2559 

สนิทรัพย์         
สนิทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15.25 267.85 53.74 100.90 
เงินลงทนุชัว่คราว 0.00 0.21 61.83 362.58 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 140.46 120.85 178.00 126.91 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 
สนิค้าคงเหลือ 0.00 60.16 46.62 75.78 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนัท่ีมีอายุไม่เกินหนึง่ปี 98.22 0.00 0.00 9.09 
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8.57 5.72 13.86 54.41 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 262.50 454.78 354.05 729.67 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 33.51 50.04 44.72 44.78 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.00 7.60 0.00 0.00 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.00 0.00 9.85 3.71 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินลงทนุอ่ืน 0.00 3.60 9.60 12.60 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 339.57 358.90 418.08 874.70 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.45 1.91 40.49 71.54 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1.09 3.87 4.00 2.10 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 22.56 24.57 75.55 37.01 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 397.18 450.49 602.28 1,046.44 
รวมสนิทรัพย์ 659.68 905.26 956.33 1,776.10 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น     

  
หนีส้นิหมุนเวียน         
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 186.85 131.66 116.14 54.13 
หนีส้ินภายใต้สญัญาโอนสทิธิการรับเงิน 0.00 13.92 0.00 0.00 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 72.19 58.61 103.00 87.88 
เงินกู้ ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 28.83 30.39 35.94 35.48 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีจดัเป็นหนีส้นิหมุนเวียน 67.83 62.00 32.69 52.34 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 0.61 0.62 1.78 1.53 
เงินกู้ ระยะสัน้จากกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ ระยะสัน้จากิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 0.00 0.00 5.00 9.46 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 23.07 2.02 2.52 8.63 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยรอรับรู้ 0.00 11.50 11.50 0.00 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 4.92 2.96 3.10 7.26 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 384.30 313.67 311.68 256.72 
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รายการ 2556 2557 2558 
ไตรมาส 
1/2559 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากการส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 79.42 71.11 95.51 79.42 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

0.79 0.37 1.33 1.05 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2.40 3.73 5.29 5.73 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 82.60 75.21 102.13 86.19 
รวมหนีส้นิ 466.90 388.88 413.81 342.91 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น         
ทนุเรือนหุ้น- หุ้นสามญั มูลค่าท่ีตราไว้ 0.10 บาท         
ทนุจดทะเบียน 4,925,975,333 หุ้น 31 มีนาคม 2559 175.00 225.00 225.00 492.27 

ทนุท่ีช าระเต็มมูลค่าแล้ว 4,422,676,824  หุ้น 175.00 220.00 221.14 442.27 
สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั 0.00 239.81 243.43 899.94 
สว่นทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.00 0.18 0.62 1.55 
ก าไรสะสม จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย         
   บริษัทฯ 3.32 4.85 5.33 5.34 
   บริษัทย่อย 0.00 0.00 1.65 1.65 
ก าไรสะสม ยงัไม่ได้จดัสรร 14.46 51.54 47.88 60.87 
สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 192.78 516.38 520.06 1,411.61 
สว่นของผู้มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.00 0.00 22.46 21.58 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 192.78 516.38 542.52 1,433.20 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 659.68 905.26 956.33 1,776.10 

 
5.2. งบก าไรขาดทุน 

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2556 2557 2558 
ไตรมาส 
1/2559 

รายได้         

รายได้จากการขาย 316.34 242.27 295.80 45.63 
รายได้จากการขายไฟฟ้า 55.01 66.65 59.06 22.54 
รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟา้ 0.00 89.85 2.17 0.00 
รายได้จากการบริการ 65.94 25.20 122.97 33.34 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.00 20.30 0.00 0.00 
เงินปันผลรับ 0.00 0.00 0.00 10.81 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 0.00 1.65 0.00 0.00 
รายได้อ่ืน 7.18 2.30 4.08 1.50 
รวมรายได้ 444.48 448.21 484.08 113.82 
ค่าใช้จ่าย         
ต้นทนุขาย 274.40 176.64 239.79 37.15 
ต้นทนุขายไฟฟา้ 15.11 19.55 16.56 8.88 
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รายการ 2556 2557 2558 
ไตรมาส 
1/2559 

ต้นทนุจากการก่อสร้างโรงไฟฟา้ 0.00 70.25 2.29 0.00 
ต้นทนุบริการ 21.73 13.42 86.83 16.06 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 8.52 5.51 5.11 2.16 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 81.44 91.12 103.21 30.68 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 0.25 0.00 0.58 0.15 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมค่าใช้จ่าย 401.45 376.49 454.37 95.07 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วม
ค้า ก าไรท่ีรับรู้เพิ่มเตมิจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม ก าไรท่ี
ยังไม่ได้เกดิขึน้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินและค่าใช้จ่านภาษีงินได้ 

43.03 71.72 29.71 18.75 

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.00 0.00 (0.23) (0.14) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 43.03 71.72 29.48 18.61 

ต้นทนุทางการเงิน (26.75) (28.49) (15.17) (4.61) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 16.28 43.23 14.31 14.00 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 1.95 (4.62) 0.12 (1.89) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 14.33 38.61 14.43 12.11 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน         
ก าไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.01 0.02 0.007 0.0036 

 
5.3. งบกระแสเงนิสด 

หนว่ย : ล้านบาท 
รายการ 2556 2557 2558 ไตรมาส 1/2559 

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการด าเนินงาน (24.34) 38.65 (21.02) 52.69 

เงินสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทนุ (77.50) (48.99) (131.08) (824.99) 
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 98.78 262.93 (62.00) 819.47 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (3.07) 252.60 (214.10) 47.16 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 18.32 15.25 267.85 53.74 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 15.25 267.85 53.74 100.90 
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5.4. อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

 อัตราส่วนทางการเงิน 2556 2557 2558 ไตรมาส 1/2559 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.68 1.45 1.14 2.84 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 28.83 33.99 28.03 38.84 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 3.22 8.61 2.98 10.64 
อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 7.43 10.89 2.73 2.911/ 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 2.41 4.93 1.55 2.101/ 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เทา่) 2.42 0.75 0.76 0.24 
หมายเหตุฯ  1/ ประมาณการเต็มปี 

5.5. ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
 
รายได้ 
รายได้จากการขายและบริการ 
ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 448.21 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 3.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

0.84 จากในปี 2556 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั ง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อมของปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 24.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.53 เนื่องจากมีโครงการของ
หน่วยงานรัฐบาลบางส่วนชะลอมาลงนามในสญัญาในช่วงไตรมาสที่ 4  ของปี 2557 จากกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างของ
รัฐบาลท าให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เลื่อนมาจากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะรับรู้ได้ในงวดคร่ึงปีแรก ของปี 2558 ในขณะเดียวกัน
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในปี 2557 ปรับตวัสงูขึน้ จากปี 2556 เท่ากับ 11.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.16 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทเร่ิมรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ บริษัท โซล่าร์ 
โกกรีน จ ากัดและบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั อีกทัง้ยงัมีการ ปรับปรุงประสทิธิภาพของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ของบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ให้สามารถผลติไฟฟ้าได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

ปี 2558  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 484.08 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 35.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
8.00 จากในปี 2557 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อมของปี 2558 เพิ่มขึน้จากปี 2557 เท่ากับ 63.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.81 
เนื่องจากภาครัฐมีการลงทนุเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกนัรายได้จากธุรกิจโรงฟ้าพลงังานทดแทนของปี 2558 ปรับตวัลดลง จาก
ปี 2557 เท่ากับ 7.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 11.39 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทได้มีการขายโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ของ บริษัท ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั 

ไตรมาส 1/2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากบั 113.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 21.21 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.90 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน เนื่องจาก รายได้จากการขายและบริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 
จ านวน 78.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2558 จ านวน 5.17 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มร้อยละ 7.01 มาจาก
โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ของหน่วยงานราชการทหาร นอกจากนี ้รายได้จากการขายไฟฟ้าส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 
จ านวน 22.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2558 จ านวน 8.07 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.77 เป็นผล
มาจาการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าชีวภาพจ านวน 2 โครงการที่จงัหวดัสพุรรณบรีุและโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่จงัหวดัเพชรบรีุ   
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รายได้อื่น 
ใน ปี 2557 ปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ านวน 24.25 ล้านบาท 4.18

ล้านบาท และ 12.31 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 5.41,ร้อยละ 1.84 และร้อยละ 1.32 
ของรายได้รวมตามล าดบั โดยรายได้อื่นของ บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ และรายได้อื่นๆ ดงันี  ้

 (หน่วยลา้นบาท) 

รายได้อ่ืน 
ปี 2557 ปี 2558 ไตรมาส 1/2559 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ดอกเบีย้รับ 1.95 3.92 1.86 21.18 1.16 1.31 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 21.31 83.71 - - 11.81 87.81 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1.65 6.81 - - - - 
ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ - - - - - - 
รายได้อ่ืนๆ 1.35 5.57 3.22 78.92 1.34 11.89 

รวม 24.25 100.00 4.08 100.00 12.31 100.00 

 

ปี 2557 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น  17.06  ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 237.27 จากปี 2556  
เนื่องจากรายไดจ้ากก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย จ านวน 20.30  ลา้นบาท ในขณะทีร่ายไดอ้ื่นๆ ลดลง 
จ านวน 5.20 ลา้นบาท 

ปี 2558 รายไดอ้ื่นลดลง 20.17  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 83.18  จากปี 2557  เนื่องจากปี 
2557 มีรายได้จากก าไรจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย จ านวน 20.30  ล้านบาท ในขณะที่รายได้อื่นๆ 
เพิม่ขึน้ จ านวน 0.13 ลา้นบาท 

ไตรมาส 1/2559 บรษิัทมีการรบัรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนของบรษิัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จ ากัด 
จ านวน 10.81 ลา้นบาท 

 
ต้นทุนขายและบริการ  
ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและบริการจ านวน 279.85 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นของรายได้รวม 

ร้อยละ 62.96 ลดลงจากปีก่อน 31.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.08 จากปีก่อน เป็นผลมาจากบริษัทสามารถบริหาร
ต้นทนุของโครงการระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) ขนาดใหญ่โครงการหนึง่ในปี 2557 ได้ดี อีกทัง้บริษัทมี
ความสามารถในการต่อรองราคาจากคู่ค้าส าหรับอปุกรณ์ที่จะน ามาจ าหน่ายและบริการที่ดีขึน้ สง่ผลให้ต้นทนุในการขาย
และบริการลดลง 

ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและบริการจ านวน 345.47 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นของรายได้รวม 
ร้อยละ 77.72 เพิ่มขึน้จากปีก่อน 65.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.45 จากปีก่อน อนัเนื่องมาจากธุรกิจมีการแข่งขนั
สงูสง่ผลให้ต้นทนุขายและบริการเพิ่มขึน้ 

ไตรมาส 1/2559  บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและบริการจ านวน 62.03 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นของ
รายได้รวม ร้อยละ 54.55 ลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อนหน้า 1.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.16 จากงวดเดียวกนัปีก่อน
หน้า 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ปี 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 96.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จากปีก่อน 6.68 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.43 โดยบริษัทมีค่ารับรองลดลง และมีการปรับเงินเดือนประจ าปี และการปรับเพิ่ม
สวสัดิการให้กบัพนกังาน 

ปี 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้จ านวน 108.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้
ร้อยละ 12.09 จากปีก่อนหน้าเกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ และในปี 2557 บริษัทฯมีค่าบริการหลงัการขายส าหรับสนิค้าที่มีประกัน และค่าปรับส่งงานล่าช้าเนื่องจาก
สินค้าที่อยู่ในระยะรับประกันได้มีการเข้าไปบ ารุงรักษและมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ส าหรับโครงการใหญ่ๆไปแล้วในปี 2557
ลดลง และมีการเพิ่มขึน้ของพนักงานภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนชีวภาพและชีว
มวล 

ไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 32.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
21.05 จากงวดเดียวกนัปีก่อนหน้า 

 
ก าไรสุทธิ 
ณ สิน้ปี 2557 บริษัทฯมีก าไรสทุธิลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 38.61 ล้านบาท หรือปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 

169.44 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากก าไรชัน้ต้นที่สงูขึน้ จากการบริหารต้นทนุในการขายและบริการได้
อย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้ และการคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สง่ผลให้ก าไรสทุธิปรับตวัสงูขึน้  

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯมีก าไรสทุธิส าหรับงวดจ านวน 14.43 ล้านบาท ลดลง 24.18 ล้านบาทหรือปรับตวัลดลง
ร้อยละ 62.62 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า เนื่องจากก าไรขัน้ต้นที่ต ่าลง จากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุในการขายและ
บริการที่มีการแข่งขนัสงู และการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากการเพิ่มขึน้ของบคุลากรเพื่อรองรับ การ
ขยายตวัของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนด้วยชีวภาพและชีวมวล สง่ผลให้ก าไรสทุธิปรับตวัลดลง อีกทัง้ในปี 2557 
บรัษัทฯมีก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยจากการขายกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลติ 1 
MW ที่จงัหวัดมหาสารคาม 
 ณ สิน้เดือน มีนาคม 2559  บริษัทฯมีก าไรสทุธิ หรับงวดจ านวน 12.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อน
หน้า 14.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 646.75 สาเหตมุาจาก ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทฯขาดทนุสทุธิ 2.21 ล้านบาท  
ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากรายได้รวมเพิ่มขึน้และการบริหารต้นทนุขายและบริการที่ลดลง     
 

ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 

 ณ สิน้ปี 2557 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 905.26 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 248.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
37.90 เมื่อเทียบกบัปี 2556 โดยมีสนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 454.78 และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 450.49 ล้านบาท
ตามล าดบั และเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 192.27 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 73.25 และ 56.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.35 
เป็นผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สนิค้าคงเหลอื เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระการค า้ประกนั และที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ที่เพิ่มขึน้ 
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 ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 956.33 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 51.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.64 
เมื่อเทียบกบัปี 2557 โดยมีสนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 354.05 และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 602.28 ล้านบาทตามล าดบั 
และลดลงจากปีก่อนหน้า 100.73 หรือลดลงร้อยละ 22.15 และเพิ่มขึน้ 151.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 33.70 เป็น
ผลมาจากเงินลงทนุชัว่คราว ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนที่เพิ่มขึน้ และเงินสดและรายการเทียบเท่าที่
ลดลง 
 ณ สิน้เดือน มีนาคม 2559  บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,776 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 819.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 85.72 เมื่อเทียบกบัปี 2557 โดยมีสนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 729.67 และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,046.44 ล้าน
บาทตามล าดบั และเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 375.62 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 106.09 และเพิ่มขึน้ 444.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 73.75 เป็นผลมาจากเงินลงทนุชัว่คราว และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เพิ่มขึน้ 
 โดยสนิทรัพย์หมนุเวียนสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น สนิค้า
คงเหลอืเป็นหลกั และที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ ซึง่เป็นไปตามลกัษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายการ
สนิทรัพย์รวมดงักลา่วจะปรับตวัไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดขาย 
 

หนีส้ิน 
ณ สิน้ปี 2557 บริษัทฯมีหนีส้นิรวม 388.88 ล้านบาท ลดลง 78.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.71 จาก ณ สิน้

ปี 2556 ประกอบด้วยรายการที่ส าคัญได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเงินรับลว่งหน้า
จากลกูค้าที่ลดลง 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯมีหนีส้นิรวม 413.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.41 จาก ณ 
สิน้ปี 2557 โดยมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆเพิ่มขึน้ 
 ณ สิน้เดือน มีนาคม 2559  บริษัทฯมีหนีส้นิรวม 342.91 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2558 70.90 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 17.13  สาเหตมุาจากเงินเบิกเกินบัญชีที่ และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆที่ลดลง  

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ สิน้ปี 2557 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 905.26 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 245.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 37.23  เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของทนุที่ออกช าระแล้ว 45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.71 และสว่นเกินมลูค่าหุ้น
ที่เพิ่มขึน้ 239.81 ล้านบาท 
 ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้น 956.33 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 51.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5,64 
จาก ณ สิน้ปี 2557 เนื่องจากก าไรสะสมจากผลการด าเนินงานของปี 2558 และสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัท
ย่อย 
 ณ สิน้เดือน มีนาคม 2559  บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,776.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 819.77 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 85.72 โดยมีสาเหตจุากการเพิ่มทนุ 221.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 99.99 การเพิ่มขึน้ของของ
สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั 656.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 269.69  และสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทที่เพิ่มขึน้ 891.56 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 171.43  
 
 



 

19 

 

 สภาพคล่อง 
ณ สิน้ปี 2557 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิ 267.85 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการด าเนินงาน 

38.65 ล้านบาท กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ 48.99 ล้านบาท และกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรม
จดัหาเงิน 262.93 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 อตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.45 เท่า 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิ 53.74 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากการด าเนินงาน 
21.02 ล้านบาท กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ 131.08 ล้านบาท และกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรม
จดัหาเงิน 214.10 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 อตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.14 เท่า 

ณ สิน้เดือน มีนาคม 2559  บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิ 100.90 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก
การด าเนินงาน 52.69 ล้านบาท กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ 824.99 ล้านบาท และกระแสเงินสดสทุธิ
ได้มาในกิจกรรมจดัหาเงิน 819.47 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 อตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 0.37 เท่า 

 
หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า 
ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบรกิาร 

   หน่วย พนับาท 
รายละเอยีด ไมเ่กนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี 

คา่เช่าจ่ายตามสญัญาด าเนินงาน 3,351.85 10,335.05 54,014.54 
สญัญาทีป่รกึษา 1,380.00 1,200.00 - 

 
หนี้สนิจากการกูย้มืเพื่อกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า 

   ลา้นบาท 
โครงการ จงัหวดัท่ีตัง้

โครงการ 
ประมาณ

การเงินลงทนุ 

ประมาณการ
วงเงินเงินกู้ 

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 610.0 305.0 

1. ขนาด 990 KW  ชลบรุ ี 125.0 62.5 

2. ขนาด 990 KW  ชยันาท 125.0 62.5 

3. ขนาด 990 KW  นครศรธีรรมราช 120.0 60.0 

4. ขนาด 990 KW  สโุขทยั 120.0 60.0 

5. ขนาด 990 KW  อุดรธานี 120.0 60.0 

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 425.0 300.0 

1. สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ (ขนาด 5 MW) สระแกว้ 212.5 178.0 

 2. สหกรณ์การประมงแม่กลอง (ขนาด 5 MW) สมทุรสงคราม 212.5 187.0 

รวมทัง้ส้ิน  1,035.0 665.0 
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5.6. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ระบบส ารองไฟฟ้า และระบบตรวจวัดควบคมุและแจ้งเตือนระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็นกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่มีความส าคัญกบัอตุสาหกรรมที่ต้องการระบบปฏิบติังานที่มีเสถียรภาพสงู บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการจดัจ าหน่าย
ไปยังลกูค้ากลุม่ระบบสือ่สารโทรคมนาคม ซึง่ต้องการความต่อเนื่องในการท างานของระบบ อีกทัง้อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ
มีราคาสงู ดังนัน้การเจริญเติบโตอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจงึสง่ผลกระทบโดยตรงต่อกลุม่ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวของบริษัทฯ  
ทัง้นี ้  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฟิทช์ เรทติง้ส์ ประเมินอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงในปี 
2559 จากการเติบโตของรายได้ที่อยู่ในระดับต ่า การแข่งขันที่รุนแรง และเงินลงทุนที่สูงส าหรับการประมูลคลื่นความถ่ี 
และการขยายเครือข่าย โดยรายได้ของอุตสาหกรรมจะเติบโตในระดับ 2-3% เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการ
ให้บริการด้านข้อมลู ขณะที่รายได้จากบริการด้านเสยีงจะยงัคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดเข้าสูภ่าวะอิ่มตวั และมี
การเติบโตของการใช้บริการด้านข้อมูล ทดแทนการใช้บริการด้านเสยีง  ขณะที่อัตราสว่นก าไรต่อรายได้ในปี 2559 น่าจะ
เพิ่มขึน้ในระดับต ่าเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ภาครัฐที่ปรับตัวลดลง อาจถูกลดทอนจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และการ
บริหารจัดการเครือข่ายที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ตามการแข่งขนัที่รุนแรง การประมลูคลื่นความถ่ี และการขยายเครือข่าย 4G จะ
ท าให้ค่าใช้จ่ายในการลงทนุของผู้ประกอบการปรับตัวเพิ่มขึน้   

 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 การผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.55 เป็นไปตามการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.42 
จากภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจและกิจการขนาดเล็กร้อยละ 12.53 9.47 และ 9.46 ตามล าดับ ยกเว้นภาคเกษตรกรรมที่ปรับ
ลดลงร้อยละ 19.36 การใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ 58,910 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.42 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึน้ของภาคครัวเรือนร้อยละ 12.53 ภาคส่วนอื่นที่ส่าคัญ ได้แก่ ภาคธุรกิจ กิจการขนาดเล็ก และอตุสาหกรรม
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.47 9.46 และ 3.59 ตามล าดับ ยกเว้นภาคเกษตรกรรมที่ปรับลดลงร้อยละ 19.36 เนื่องจากความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าเพื่อสบูน า้ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง  ท าให้มีปริมาณน า้ไม่เพียงพอต่อการพาะปลกู  ทัง้นี ้การผลติไฟฟ้ารายเดือนมี
รายละเอียดดงันี ้

 
ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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การคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าปี 2559 ตามการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ที่คาดว่า GDP จะขยายตัวร้อยละ 3.7 ท าให้ค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าสงูสดุอยู่ที่ 28,470 เมกะวตัต์ หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 และความต้องการพลงังานไฟฟ้าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 
          ในปี 2559 จะมีโรงไฟฟ้าเข้าใหม่เข้าระบบ ก าลงัผลติรวม 3,554 เมกะวตัต์ และปลดออกจากระบบจ านวน 748 
เมกะวตัต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 2 ก าลงัผลติ 824 เมกะวตัต์ ก าหนดจ่ายไฟฟ้าในเดือนมกราคม 2559 
โรงไฟฟ้าลกิไนต์หงสา สปป.ลาว เคร่ืองที่ 3 ก าลงัผลติ 491 เมกะวตัต์ เดือนมีนาคม 2559 ปลดโรงไฟฟ้าขนอม 748 เมกะ
วตัต์ ออกจากระบบ และน าเข้าโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ 930 เมกะวตัต์ เดือนมิถนุายน 2559 ที่เหลอืเป็นโรงไฟฟ้าของผู้ผลติ
ไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ซึง่ใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ 810 เมกะวตัต์ และพลงังานหมนุเวียน 495 เมกะวตัต์ 
          ก าลงัผลติที่เพิ่มขึน้ของ กฟผ. ในปี 2559 เช่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 2 จะช่วยสร้างความมัน่คงของระบบ
ไฟฟ้าในบริเวณพืน้ที่จดุเสี่ยงและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้การรับซือ้ไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าลิกไนต์หงสา ยังช่วยให้เกิดกระจายการใช้เชือ้เพลิง ลดความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามาก
เกินไป 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

แม้ว่าต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน
ปัจจบุันจะใช้เงินลงทนุที่ค่อนข้างสงูเมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงงานไฟฟ้าอื่นๆ นอกจากนัน้ ยงัมีความเสี่ยงในความ
ไม่สม ่าเสมอของพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความไม่สม ่าเสมอของการผลิตไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบ
กับพลังงานประเภทอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ มีข้อดีเร่ืองแหล่งวัตถุดิบซึ่งก็คือ 
แสงอาทิตย์มีอยู่อย่างไม่จ ากัด ท าให้ไม่ยุ่งยากในการ
จัดหาวัตถุดิบเชือ้เพลิง และมีความมั่นคงในรายรับ 
เนื่องจาก มีอัตราการรับซือ้ไฟฟ้าที่คงที่ตลอดระยะเวลา 
25 ปี  อี กทั ้งยั งการได้ รับ ยก เว้นภ าษี เงิน ได้ เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี พร้อมทัง้ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า
เคร่ืองจักรจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)  ท าให้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นที่
น่าสนใจของภาคเอกชนซึ่งเล็งเห็นถึงประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจจากการใช้พลงังานจากแสงอาทิตย์มากขึน้ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนอยู่หลายประการประกอบด้วย 
แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ จ านวนผู้แข่งขนัในตลาดที่ยังน้อย มาตรการสนบัสนุนจากภาครัฐที่จงูใจ นอกจากนี ้
จากข้อมลูกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ประเทศไทยมีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตย์
เฉลีย่ตลอดปี (ตามภาพ)  
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อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัของตลาดไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในปัจจบุันยงัไม่รุนแรงมากนกัเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจที่จะ
เข้ามาลงทุนในตลาดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ของเอกชนนัน้ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่
หน่วยงานการไฟฟ้าและกระทรวงพลงังานได้ก าหนดไว้ และจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลในเชิงเทคนิคเพื่ออนมุัติการเข้าท า
สญัญากบัหน่วยงานการไฟฟ้าที่เก่ียวข้องผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับหน่วยงานไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง โดยจะมีการ
ท าสญัญารับซือ้ไฟฟ้าและระบถุงึเงื่อนไขในการรับซือ้ต่างๆ  
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เอกสารแนบ 2 

โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้ว 
1. สญัญาผู้ สนับสนุนโครงการด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงาน

ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สทิธิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ 
สญัญาเลขที่ PST.COOP.002/2559 

วนัที่ 16 มิถนุายน 2559 

เจ้าของโครงการ สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว 
ผู้สนบัสนนุโครงการ บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
อายสุญัญา 25 ปีนบัแต่วนัที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Schedule Commercial Operation Date) 

วตัถปุระสงค์ 
เจ้าของโครงการประสงค์ให้ผู้สนบัสนนุโครงการ ด าเนินการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้บนพืน้ดิน ตามระเบียบ กกพ. ฯ 

พืน้ที่ด าเนินการตาม
โครงการ 

ที่ดินของ นายพายพั รอดประเสริฐ (เป็นสมาชิกของสหกรณ์) ตามหนงัสอืยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ตามข้อก าหนดของสญัญาใช้สทิธิขายไฟฟ้า โฉนดที่ดินเลขที่ 
33292 และ 33293 (รวมเนือ้ที่ 60 ไร่) 

สรุปข้อตกลงร่วมกนั 

- ผู้สนบัสนนุโครงการจะเลอืกแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการรับประกัน 

- ผู้สนบัสนนุโครงการจะด าเนินการตามระเบียบ กกพ.และปฏิบติัตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

- ภายหลงัการสิน้สดุโครงการ ผู้สนบัสนนุโครงการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้า 

- ผู้สนบัสนนุโครงการจะเป็นผู้ออกค่าอากรแสตมป์ ค่าสาธารณปูโภค ค่าภาษีต่างๆที่เกิดขึน้ตาม
โครงการ 

ค่าตอบแทนการขายไฟฟ้า 
- ผู้สนบัสนนุโครงการจะช าระค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าในอตัราคงที่จ านวน 4,375,130 ต่อปี 

- ผู้สนบัสนนุโครงการตกลงมอบรถตู้มลูค่าไม่เกิน 1.432 ล้านบาทให้เป็นกรรมสทิธ์ิของเจ้าของ
โครงการ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในกิจการของสหกรณ์ 

ค่าปรับ 

- หากผู้สนบัสนุนโครงการไม่ช าระค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าจ านวน 2 งวดติอต่อกนั จะมีค่าปรับ
รายวนัในอตัราวนัละ 5,000 บาท เว้นแต่เป็นเหตสุดุวิสยัตามระเบียบ กกพ. 

- หากเจ้าของโครงการจ าเป็นต้องให้ผู้สนบัสนุนโครงการรายใหม่เข้ามาแทนที่เนื่องจากผู้สนบัสนนุ
โครงการละทิง้โครงการ ซึง่ต้องได้รับอนุมติัจากกพ.  เนื่องจากระเบียบกกพ.ไม่อนุญาตให้
เปลีย่นตวัผู้สนบัสนนุโครงการและผู้สนบัสนนุโครงการจะต้องรับผิดชอบในค่าเสยีหาย (หากมี) 
และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการด าเนินการตามโครงการต่อ 
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2. หนงัสอืยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ตามข้อก าหนดของสญัญาใช้สทิธิขายไฟฟ้า 
2.1  สญัญาระหว่างนายพายพั รอดประเสริฐ กบั สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั 

สญัญาระหว่าง นายพายพั รอดประเสริฐ กบั สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั 
วนัที่ 16 มิถนุายน 2559 
โฉนดที่ดินเลขที่ 33292 และ 33293 (รวมเนือ้ที่ 60 ไร่) 
ที่ตัง้ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ นายพายพั รอดประเสริฐ (เป็นสมาชิกของสหกรณ์) 
ผู้ รับความยินยอม สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั 

อายสุญัญา 26 ปีนบัจากวนัที่ 16 มิถนุายน 2559 

สรุปข้อตกลงร่วมกนั 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิยินยอมให้ผู้ รับความยินยอมใช้ประโยชน์ในที่ดินตามระยะเวลาโดยจะไม่ยกเลกิเพิก
ถอนค ายินยอมก่อนครบก าหนดระยะเวลา 

 

2.2 สญัญาระหว่างสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว กบั บริษัทฯ 
 

สญัญาระหว่าง สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั กบั บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 16 มิถนุายน 2559 
โฉนดที่ดินเลขที่ 33292 และ 33293 (รวมเนือ้ที่ 60 ไร่) 
ที่ตัง้ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว 
ผู้ให้ความยินยอม สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั  
ผู้ รับความยินยอม บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
อายสุญัญา 26 ปีนบัจากสหกรณ์ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 

สรุปข้อตกลงร่วมกนั 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิยินยอมให้ผู้ รับความยินยอมใช้ประโยชน์ในที่ดินตามระยะเวลาโดยจะไม่ยกเลกิเพิก
ถอนค ายินยอมก่อนครบก าหนดระยะเวลา 
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โครงการโรงไฟฟ้าแม่กลอง 
3. สญัญาผู้ สนับสนุนโครงการด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงาน

ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สทิธิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ 
สญัญาเลขที่ PSTE2-001-2559 
วนัที่ 9 มิถนุายน 2559 

เจ้าของโครงการ สหกรณ์ประมงแม่กลอง 
ผู้สนบัสนนุโครงการ บริษัทพีเอสที เอนเนอร์ยี 2 (จ ากดั) (บริษัทย่อย) 
อายสุญัญา 25 ปีนบัแต่วนัที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Schedule Commercial Operation Date) 

วตัถปุระสงค์ 
เจ้าของโครงการประสงค์ให้ผู้สนบัสนนุโครงการ ด าเนินการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้บนพืน้ดิน ตามระเบียบ กกพ. ฯ 

พืน้ที่ด าเนินการตาม
โครงการ 

ที่ดินของ นายด ารงค์ ประเสริฐลกัษณา (เป็นสมาชิกของสหกรณ์) ตามหนงัสอืยินยอมให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ตามข้อก าหนดของสญัญาใช้สทิธิขายไฟฟ้า โฉนดที่ดิน

เลขที่ 14583,14589 และ 14200 (รวมเนือ้ที่ 52 ไร่ 69 ตารางวา) 

สรุปข้อตกลงร่วมกนั 

- ผู้สนบัสนนุโครงการจะเลอืกแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการรับประกัน 

- ผู้สนบัสนนุโครงการจะด าเนินการตามระเบียบ กกพ.และปฏิบติัตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

- ภายหลงัการสิน้สดุโครงการ ผู้สนบัสนนุโครงการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้าง 

- ผู้สนบัสนนุโครงการจะเป็นผู้ออกค่าอากรแสตมป์ ค่าสาธารณปูโภค ค่าภาษีต่างๆที่เกิดขึน้ตาม
โครงการ 

ค่าตอบแทนการขายไฟฟ้า 
- ผู้สนบัสนนุโครงการจะช าระค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าในอตัราคงที่จ านวน 5,000,000 ต่อปี 

- ผู้สนบัสนนุโครงการตกลงบริจาคเงินให้กบัเจ้าของโครงการ จ านวน 6,000,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการโครงการ 

ค่าปรับ 

- หากผู้สนบัสนุนโครงการไม่ช าระค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าจ านวน 2 งวดติอต่อกนั จะต้องช าระ
ดอกเบีย้ให้กบัเจ้าของโครงการในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าตอบแทนที่คงค้าง  เว้นแต่เป็นเหตุ
สดุวิสยัตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟภ. 

- หากเจ้าของโครงการจ าเป็นต้องให้ผู้สนบัสนุนโครงการรายใหม่เข้ามาแทนที่เนื่องจากผู้สนบัสนนุ
โครงการละทิง้โครงการ ซึง่ต้องได้รับอนุมติัจาก กกพ.  เนื่องจากระเบียบกกพ.ไม่อนญุาตให้
เปลีย่นตวัผู้สนบัสนนุโครงการและผู้สนบัสนนุโครงการจะต้องรับผิดชอบในค่าเสยีหาย (หากมี) 
และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการด าเนินการตามโครงการต่อ 
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4. หนงัสอืยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ตามข้อก าหนดของสญัญาใช้สทิธิขายไฟฟ้า 
4.1 สญัญาระหว่างนายด ารงค์ ประเสริฐลกัษณา กบั สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั 

สญัญาระหว่าง นายด ารงค์ ประเสริฐลกัษณา กบั สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั 
วนัที่ 13 พฤษภาคม 2559 
โฉนดที่ดินเลขที่ 14583,14589 และ 14200 (รวมเนือ้ที่ 52 ไร่ 69 ตารางวา) 
ที่ตัง้ ต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 

เจ้าของกรรมสทิธ์ิ นายด ารงค์ ประเสริฐลกัษณา (เป็นสมาชิกของสหกรณ์) 
ผู้ รับความยินยอม สหกรณ์ประมงแม่กลอง 
อายสุญัญา 26 ปีนบัแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 (ตามหนงัสอืสญัญาเช่าที่ดิน) 

สรุปข้อตกลงร่วมกนั 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิยินยอมให้ผู้ รับความยินยอมใช้ประโยชน์ในที่ดินตามระยะเวลาโดยจะไม่ยกเลกิเพิก
ถอนค ายินยอมก่อนครบก าหนดระยะเวลา 

 

4.2 สญัญาระหว่างสหกรณ์ประมงแม่กลอง กบับริษัทฯ 
สญัญาระหว่าง สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั และ บริษัทพีเอสที เอนเนอร์ยี 2 (จ ากดั) (บริษัทย่อย) 
วนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 
โฉนดที่ดินเลขที่ 14583,14589 และ 14200 (รวมเนือ้ที่ 52 ไร่ 69 ตารางวา) 
ที่ตัง้ ต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 

ผู้ให้ความยินยอม สหกรณ์ประมงแม่กลอง 
ผู้ รับความยินยอม บริษัทพีเอสที เอนเนอร์ยี 2 (จ ากดั) (บริษัทย่อย) 

อายสุญัญา 
26 ปีนบัแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 

ตามหนงัสอืสญัญาเช่าที่ดินระหว่างนายด ารงค์ ประเสริฐลกัษณา กบั สหกรณ์ประมงแม่กลอง  

สรุปข้อตกลงร่วมกนั 
ผู้ให้ความยินยอม ยินยอมให้ผู้ รับความยินยอมใช้ประโยชน์ในที่ดินตามระยะเวลาโดยจะไม่ยกเลกิเพิก
ถอนค ายินยอมก่อนครบก าหนดระยะเวลา 
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5. หนงัสอืตอบรับซือ้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
5.1 หนงัสอืตอบรับซือ้ไฟฟ้าของโครงการสระแก้ว 

เลขที่หนงัสอื มท 5303.12/27206 
วนัที่ 27 มถิุนายน 2559 
ออกโดย การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
ถงึ บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ส าเนาเรียน สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั 

สรุป 

กกพ.มีมติอนุมติัเห็นชอบให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับซือ้ไฟฟ้าจากบริษัทฯ ในปริมาณไม่เกิน 5 เมกะ
วตัต์ โดยกฟภ. ก าหนดให้โรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้างที่ต าบลบ้านแกง อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว เชื่อมโยง
กบัสถานีไฟฟ้ากบินทร์บรีุ 2 ทัง้นีข้อให้บริษัทฯ ด าเนินการดงันี ้

1. ส่งเอกสารส าหรับพิจารณาท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ย่ืนภายใน 30 วัน และลงนาม PPA ภายใน 120 วัน 
นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งผลพิจารณา 

2. ช าระค่าเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากบั กฟภ. เป็นเงิน 253,769.76 บาท 

3. ด าเนินการจดัหามิเตอร์ส าหรับขายไฟฟ้าให้กฟภ. 
4. ประสานงานกับหน่วยงาน กฟภ.และจดัส่งเอกสารแสดงความก้าวหน้าของโครงการทกุๆ 1 เดือน   จนกว่า
จะเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (COD) 

ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ด าเนนิการตามท่ีระบขุ้างต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และสญัญาอยู่ระหว่างการพจิารณาของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

5.2 หนงัสอืตอบรับซือ้ไฟฟ้าของโครงการแม่กลอง 
เลขที่หนงัสอื มท 5303.12/27299 
วนัที่ 27 มถิุนายน 2559 
ออกโดย การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
ถงึ บริษัทพีเอสที เอนเนอร์ยี 2 (จ ากดั)   ส าเนาเรียน สหกรณ์การประมงแม่กลอง 

สรุป 

กกพ.มีมติอนุมติัเห็นชอบให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับซือ้ไฟฟ้าจากบริษัทฯ ในปริมาณไม่เกิน 5 เมกะ
วตัต์ โดยกฟภ. ก าหนดให้โรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้างที่ต าบลย่ีสาร  อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม เชื่อมโยง
กบัสถานีไฟฟ้าปากท่อ ทัง้นีข้อให้บริษัทฯ ด าเนินการดงันี ้

1. ส่งเอกสารส าหรับพิจารณาท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ย่ืนภายใน 30 วัน และลงนาม PPA ภายใน 120 วัน 
นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งผลพิจารณา 

2. ช าระค่าเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากบั กฟภ. เป็นเงิน 253,769.76 บาท 

3. ด าเนินการจดัหามิเตอร์ส าหรับขายไฟฟ้าให้กฟภ. 
4. ประสานงานกับหน่วยงาน กฟภ.และจัดส่งเอกสารแสดงความก้าวหน้าของโครงการทุกๆ 1 เดือน จนกว่า
จะเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (COD) 

ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ด าเนนิการตามท่ีระบขุ้างต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และสญัญาอยู่ระหว่างการพจิารณาของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
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6. ประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน รายชื่อโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์หน่วยงานราชการและสหกรณ์

ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลอืก และก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2559 
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