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GREEN50/2560 
 

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 
 
เร่ือง แจง้สารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั” หรือ“GREEN”)       
คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11  สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการซ้ือสินทรัพย ์         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา ก าลงัการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1.0 
เมกะวตัต ์จงัหวดัลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ลา้นบาท (“โครงการฯ”)  
  

เน่ืองจากขนาดของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยมี์ขนาดของรายการร้อยละ 10.9 ของสินทรัพยร์วมของ
บริษัท เป็นขนาดรายการท่ีต ่ ากว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท (อ้างอิงข้อมูลงบการเงินรวม                   
ณ 30  มิ.ย. 2560) จึงไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551                      
เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(รวมทั้งท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและ             
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมเรียกวา่ “ประกาศ
การได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นการเร่ิมลงทุนในธุรกิจพลังงาน บริษทั          
จึงประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการเขา้ท ารายการส าหรับโครงการฯ ดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน
ไดรั้บทราบ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
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1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

31 สิงหาคม 2560 
 
2. ลกัษณะรายการ 

2.1. สรุปข้อมูลโครงการ 
 
ประเภทโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้ งบนหลังคา  ตั้ งอยู่ ท่ี            

อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยวธีิ 
Photovoltaic PV Technology 

พืน้ทีโ่ครงการ ขนาด 4,134 ตารางวา หรือคิดเป็น 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา 
อตัรารับซ้ือไฟฟ้า Feed-in-Tariff (FiT) 6.16 บาท ต่อหน่วย (mwh) คงท่ีตลอดอายุ

สัญญา 
ระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้าตาม
สัญญา 

สัญญามีอายุ  25 ปี  ส้ินสุดว ัน ท่ี  30 ธ .ค .  2581 โดย  ณ ว ัน ท่ี                     
31 สิงหาคม 2560 สัญญามีอายคุงเหลือ 21 ปี 4 เดือน 

ก าลงัการผลติ 994.8 กิโลวตัต ์(kWp) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้  

นิติบุคคล 8 ปี (2559 – 2566) 
แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวยีนของ GREEN 
สินทรัพย์ทีจ่ะเข้าซ้ือ มูลค่ารายการรวม 77.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 ท่ีดินแปลงโฉนดเลขท่ี 34250 ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันา
นิคม จงัหวดัลพบุรี เน้ือท่ี 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา จ านวน 
2.0 ลา้นบาท  

 โรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่จ านวน 4 โรง และส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดินขา้งตน้ จ านวน 17.0 ลา้นบาท 

 แผงโซลาเซลลแ์ละวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
กระแสไฟฟ้ าพลัง ง านแสงอา ทิตย์ ติ ดตั้ งบนหลังค า                    
ในโครงการฯ รวมถึงสิทธิในการผลิตและขายกระแสไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี 
PV-PEA-0065/2556 จ  านวนรวม 58.0 ลา้นบาท 
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2.2. สรุปสาระส าคัญของสัญญา 

2.2.1. สัญญาจะซ้ือจะขายทีด่ิน 

ผู้ซ้ือ GREEN 
ผู้ขาย นายเจริญ ชูศรี ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆกบั GREEN และ    

ไม่ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง 
วนัทีข่องสัญญา 31 สิงหาคม 2560 
ส รุ ป ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
สัญญา 

คู่สัญญาตกลงจะซ้ือจะขายท่ีดินแปลงโฉนดเลขท่ี 34250 
ต  าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เน้ือท่ี 10 
ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา ในราคา 2.0 ลา้นบาท โดยจะช าระเงิน
ค่าท่ีดินในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 

 
2.2.2. สัญญาซ้ือขายโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง 

ผู้ซ้ือ GREEN 
ผู้ขาย หจก. เจ. เอ็นจิเนียร่ิง ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆกบั GREEN 

และไม่ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง 
วนัทีข่องสัญญา 31 สิงหาคม 2560 
ส รุ ป ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
สัญญา 

คู่สัญญาตกลงซ้ือขายโรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่จ านวน 4 โรง 
และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินแปลงโฉนดเลขท่ี 34250 ในราคา 
17.0 ลา้นบาท โดยจะช าระเงินในวนัท าสัญญา 
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2.2.3. สัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน 

ผู้ซ้ือ GREEN 
ผู้ขาย บจ. เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆกบั GREEN 

และไม่ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง 
วนัทีข่องสัญญา 31 สิงหาคม 2560 
ส รุ ป ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
สัญญา 

คู่สัญญาตกลงจะซ้ือจะขายแผงโซลาเซลล์และวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ  ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคา รวมถึงสิทธิในการผลิตและขาย
กระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าเลขท่ี PV-PEA-0065/2556 ในราคารวม 58.0 ลา้นบาท 
โดยจะช าระเงินในวนัท าสัญญา  

 
3. การค านวณขนาดรายการ 

ขนาดของรายการท่ีค านวณไดสู้งสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 10.9 โดยพิจารณา
จากงบการเงินรวมของ GREEN ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ี ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา GREEN  
ไม่มีการเขา้ท ารายการประเภทเดียวกนั ส่งผลให้ขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 10.9 ซ่ึงต ่ากวา่ร้อยละ 15.0 
ตามประกาศการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

 

เกณฑ์การค านวณ
ขนาดรายการ 

 
วธีิค านวณขนาดรายการ 

ขนาด
รายการ 
(ร้อยละ) 

1.  เกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย์ทีม่ี
ตัวตนสุทธิ 

(NTA ของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไป) x 100 
NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

 

NA 
เน่ืองจาก
เป็นการซ้ือ
ทรัพยสิ์น 

2. เกณฑ์ก าไร
สุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

(ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนท่ีซ้ือ
หรือขาย) x 100 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 

NA 
เน่ืองจาก
เป็นการซ้ือ
ทรัพยสิ์น 
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เกณฑ์การค านวณ
ขนาดรายการ 

 
วธีิค านวณขนาดรายการ 

ขนาด
รายการ 
(ร้อยละ) 

3. เกณฑ์มูลค่า
รวมส่ิงตอบ
แทน 

มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดรั้บ (77) x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน (707.1) 

10.9 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้น
ทุนทีอ่อกเพ่ือ
ช าระค่า
สินทรัพย์ 

จ านวนหุน้ท่ีบริษทัออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์x 100 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของบริษทั 

NA 
เน่ืองจากไม่
มีการออก

หุน้ 
เพื่อช าระค่า
สินทรัพย ์

 
5. ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบั GREEN จากผลของการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีแน่นอนให้แก่บริษทัในระยะยาว ซ่ึงส่งผล
ดีต่อผลการด าเนินงานของบริษทั อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจเพื่อกระจายความเส่ียงทาง
ธุรกิจใหมี้ความหลากหลายและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุนของบริษทัใหม้ากท่ีสุด 
 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์น่ืองจาก
เป็นรายการท่ีมีความเหมาะสม คุม้ค่า และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในอนาคต  
 

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือกรรมการของบบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 
 -ไม่มี- 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

 
        (นายประทีป   อนนัตโชติ) 
   รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 


