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GREEN14/2561 
 

วนัท่ี 4 เมษายน 2561 

 
เร่ือง แจง้การเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 5 เมกะวตัต์ จ.สระแกว้ (แกไ้ข

เพิ่มเติมขอ้มูล)    

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือ
วนัท่ี 16  มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด)                    
เขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการเขา้ซ้ือหุน้ขา้งมากในบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จ  ากดั (“SK1”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
จดัตั้งข้ึนเพื่อรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 เมกะวตัต์ 
จงัหวดัสระแกว้ จากผูด้  าเนินโครงการรายเดิม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 330 ลา้นบาท (“โครงการฯ”) และเม่ือ
รวมกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยอ่ื์นในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาของบริษทั (รายการได้มาซ่ึงหุ้นในบริษทั เจ.อี                  
โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั) ส่งผลใหมี้ขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 49.56 (อา้งอิงขอ้มูลงบการเงินรวม 
ณ 31 ธนัวาคม 2560)  จึงเขา้ข่ายรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการสูงกวา่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 
ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551   เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมเรียกวา่ “ประกาศการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย”์) บริษทัจึงมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจดัส่งหนงัสือเวียนเก่ียวกบัสารสนเทศของ
รายการถึงผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัจากวนัท่ีแจง้ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

19 มีนาคม 2561 

2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง  

บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ิน               
79 ลา้นบาท ผา่นการถือหุ้นบางส่วนใน SK1 (บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่โดย บริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั (“NT”) เพื่อรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นร่วมลงทุน คือ NT  และบริษทั เมทลิงค์ 
อินโฟ จ ากดั (“ML”)) และการใหกู้ย้มืแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเขา้ท ารายการ ดงัน้ี   
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(1) ACDE เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นใน SK1 และรับโอนสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจาก นางสาวคริสติน่า                    
ไกรภสัสร์พงษ ์ (ผูถื้อหุน้สามญัของ SK1) ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

(2) GREEN ใหกู้ย้มืแก่ SK1 และ ML ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

หมายเหตุ:  ML เป็นบริษทัผูด้  าเนินโครงการโรงไฟฟ้าฯ เดิม ซ่ึงตกลงจะโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ ให้แก่ SK1             
คิดเป็นมูลค่าโครงการทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท ทั้งน้ี ML ตกลงเขา้ร่วมลงทุนถือหุ้นบุริมสิทธิ ในสัดส่วนร้อยละ 
51 ของหุ้นทั้งหมดของ SK1 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ งน้ี หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน SK1 เป็นหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามญั (หุ้น
บุริมสิทธิ 100,000 หุน้มีสิทธิออกเสียงเท่าหุน้สามญั 1 หุน้)  

ทั้งน้ี NT, ML และ นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ ระหวา่งกนั และไม่เขา้ข่ายเป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัและ ACDE โดย NT และ ML มีโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างการ
ถือหุน้ดงัต่อไปน้ี  

(1) NT 

NT  ประกอบธุรกิจดา้นการลงทุน และพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก (โดยเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“NTE”)) ทั้งน้ี NT มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,000,000 บาท แบ่งเป็น 
10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็น 
1 NTE  5,098 51% 
2 บริษทั นอร์ติส โซลูชัน่ (ฮ่องกง) จ  ากดั 

(“NTHK”)    (ถือหุ้นโดย NTE 100%) 
4,900 49% 

3 นางสาวประภารัตน์ ตงัควฒันา  1 - 
4 นางสาวอรอุมา สีแสงทอง 1 - 

รวม 10,000 100% 

กรรมการของ NT  ประกอบด้วย 1. นางสาวประภารัตน์ ตงัควฒันา 2. นางสาวอรอุมา สีแสงทอง               
โดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัคือ นางสาวประภารัตน์ ตงัควฒันา และนางสาวอรอุมา สีแสงทอง                  
ลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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โครงสร้างการถือหุน้ของ NT เป็นดงัน้ี  
 
 
 
                                   50.98%                       49.00%    
 
 
                         
                                                 19.60% 

 
 
ทั้งน้ี NTE มีผูถื้อหุ้นในล าดบัสุดทา้ย (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลซ่ึงมิไดมี้ความสัมพนัธ์หรือ
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบักลุ่ม ML หรือ GREEN แต่อยา่งใด  

 (2) ML 

ML ประกอบธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์และธุรกิจพลงังาน มีทุนจดทะเบียน
ทั้งส้ิน 360,000,000 บาท แบ่งเป็น 3,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็น 
1 นายประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม 3,549,996 98.61% 
2 นายยงวฒัน์ ศรีธนาอนนัต ์ 50,000 1.39% 
3 นายสุชาติ งามพงษา 1 - 
4 นางสาวณฐัชลา ผาสุก 1 - 
5 นายชดินทร์ พฒันพงษศ์กัด์ิ 1 - 
6 นางกรรณิกา เชวงวณิชชา 1 - 

รวม 3,600,000  100% 

กรรมการของ ML ประกอบดว้ย 1. นายประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม 2. นายยงวฒัน์ ศรีธนาอนนัต ์โดยผูมี้อ านาจ
ลงนามผกูพนับริษทัคือ นายประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 

3. ลกัษณะรายการ 

3.1. สรุปสาระส าคัญของการเข้าลงทุน 

  NTE 

  NT 

  SK1 

ทุนจดทะเบียน 250 ลา้นบาท 

ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

NTHK 

      100% 

ทุนจดทะเบียน 200,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง 
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(1) ACDE เขา้ซ้ือหุ้นสามญัใน SK1 จากนางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ์ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 294,000 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนทั้งส้ิน ร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นสามญัและสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน SK1                
คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 9,820,000  บาท (ค่าหุน้ดงักล่าวมีส่วนเพิ่มมูลค่าหุน้จ านวน 1,000,000 บาท) 

หลังจากเข้าถือหุ้นใน SK1 แล้ว ACDE ช าระค่าหุ้นสามัญใน SK1 เพิ่มเติมอีกเป็นจ านวน 
20,580,000 บาท 

(2) ACDE รับโอนสิทธิในการไดรั้บช าระเงินตามตัว๋สัญญาใช้เงินและสัญญารับจ าน าหุ้นบุริมสิทธิใน 
SK1 จากนางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 9,180,000 บาท (ไม่มีส่วนเพิ่มใดๆ) 

(3) ACDE  ให ้ML กูย้มืเงินลงทุนในหุน้บุริมสิทธิของ SK1 คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 21,420,000 บาท (อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปีและมีก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี)  ซ่ึงเป็นการใหกู้ย้มืเงินตามสัดส่วนการถือ
หุน้สามญัของ ACDE ใน SK1 (NT 40% : ACDE 60%)  

(4) GREEN ให้ SK1 กูย้ืมเงินเพื่อใชใ้นการช าระค่ารับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 18,000,000 บาท (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปีและมีก าหนดช าระคืนภายใน 10 ปี)  ซ่ึงเป็น
การใหกู้ย้มืเงินตามสัดส่วนการถือหุน้สามญัของ ACDE ใน SK1 (NT 40% : ACDE 60%) 

โครงสร้างการถือหุน้และการบริหารงานใน SK1 ก่อนการเขา้ลงทุนของบริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 

ล าดบั ผูถื้อหุ้น ประเภท จ านวนหุ้น ช าระ
แลว้ 

ช าระแลว้(บาท) ยงัไม่
ช าระ 

ยงัไม่ช าระ(บาท) สัดส่วนตาม
ทุน 

จดทะเบียน 

1 NT สามญั 196,000 30% 5,880,000.00 70% 13,720,000.00 19.6% 

2 คุณคริส
ติน่า 

สามญั 294,000 30% 8,820,000.00 70% 20,580,000.00 29.4% 

3 ML บุริมสิทธิ 510,000 30% 15,300,000.00 70% 35,700,000 51.0% 

รวม 10,000,000  30,000,000.00  70,000,000 100% 

   หมายเหต:ุ   SK1 ทุนจดทะเบยีน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 490,000 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิ 510,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ท้ังนี ้
SK1 เป็นบริษัทท่ีมิได้ประกอบธุรกิจอ่ืนมาก่อน 

โครงสร้างกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ราย ดงัน้ี 
1.นางสาวประภารัตน์ ตงัควฒันา 2.นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์3.นางสาวสุณีย ์สุพรรณวฒันกุล 4.นายประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม 
เง่ือนไขลงนามผูกพนับริษทั  
นายประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม หรือ นางสาวประภารัตน์ ตงัควฒันา ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ์ หรือ 
นางสาวสุณีย ์สุพรรณวฒันกุล รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานใน SK1 ภายหลงัการเขา้ลงทุนของบริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 

ล าดบั ผูถื้อหุ้น ประเภท จ านวนหุ้น ช าระแลว้ สัดส่วนตามทุน 
จดทะเบียน 

1 NT สามญั 196,000 19,600,000  19.6% 

2 ACDE สามญั 294,000 29,400,000 29.4% 

3 ML บุริมสิทธิ 510,000 51,000,000  51.0% 

รวม 10,000,000 100,000,000  100% 

หมายเหต:ุ   1. NT และ ACDE  ให้กู้ยืมเงินแก่ ML จ านวนรวม 51 ล้านบาท (ในสัดส่วนการให้กู้ยืม  NT 40% : ACDE 60%)  
เพ่ือใช้ช าระค่าหุ้นบุริมสิทธิใน SK1 โดย ML ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ NT และ ACDE ตามสัดส่วนเงินกู้ยืม
ดังกล่าว โดยตั๋วสัญญาใช้เงินมีอาย ุ3 ปี และอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึง ML ในฐานะผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมี
สิทธิได้รับเงินปันผลจาก SK1 ในอัตราเดียวกันกับดอกเบีย้เงินกู้ยืมตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว 

 2. ACDE เข้าลงทุนใน SK1 ในวันท่ี 19 มีนาคม 2561 ซ่ึงส่งผลให้ SK1 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ 
GREEN  

โครงสร้างกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ราย ดงัน้ี 

1.นางสาวประภารัตน์ ตงัควฒันา 2.นายประทีป อนนัตโชติ 3. นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล 4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์

เง่ือนไขลงนามผูกพนับริษทั  

นางสาวประภารัตน์ ตงัควฒันา ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายประทีป อนนัตโชติ หรือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล หรือ นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ 
รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ทั้งน้ี SK1 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนโดย NT ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อใช้ประกอบธุรกิจพลงังาน แต่ SK1 ยงัมิได้
เขา้ด าเนินธุรกิจใดๆ ในช่วงท่ีผา่นมาก่อนหนา้น้ี ดงันั้น งบการเงินของบริษทัจึงประกอบดว้ยเงินทุนค่า
หุน้ท่ีไดรั้บช าระจากผูถื้อหุน้โดยมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น   

เน่ืองจาก NT และนางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ์ มีความสนใจจะเขา้ซ้ือและรับโอนโรงไฟฟ้าจาก 
ML ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินโครงการรายแรกท่ีเขา้ท าสัญญาสนบัสนุนโครงการกบัสหกรณ์นิคมสระแกว้ (ML 
เป็นผูล้งทุนในทรัพยสิ์นโครงการและผูถื้อหุ้นตามสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้า ในขณะท่ีสหกรณ์ฯ เป็น
เจา้ของโครงการและผูใ้ห้สิทธิในการใช้ท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งโครงการ)  จึงไดเ้ขา้ร่วมลงทุนโดยเขา้ถือหุ้น
ใน SK1 และติดต่อเจรจาเพื่อขอซ้ือและรับโอนกิจการโรงไฟฟ้าจาก ML  

ในส่วนของรายได้ของ SK1 ภายหลงัจากท่ีรับโอนกิจการโรงไฟฟ้าจาก ML เรียบร้อยแล้วจะมาจาก
รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือไดรั้บโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาก ML เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยรายละเอียดเก่ียวกบัอตัราส่วนแบ่ง
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สญัญาสนบัสนนุโครงการ 

ก่อตัง้ 

ชกัชวนเข้าร่วมหุ้น 

รายไดท่ี้ตอ้งช าระให้แก่สหกรณ์นิคมสระแกว้ตามสัญญาสนบัสนุนโครงการปรากฏรายละเอียดตามขอ้ 
3.2 และ รายละเอียดเก่ียวกบัสรุปรายได้ของโครงการโรงไฟฟ้าสระแก้วในช่วงท่ีผ่านมา สามารถ
พิจารณาไดต้ามรายละเอียดในขอ้ 5.   

งบการเงินของ SK1 มีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย : บาท 

รายการ 2560 
Zจัดท า โดย ฝ่ ายจัดการของ  
SK1 และอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ของผูส้อบบญัชี) 

 

2559 
(ตรวจสอบแลว้) 

รายไดอ่ื้น 2,872.28 - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ตน้ทุนทางการเงิน 

371,978.40 
26,058.08 

220,961.99 
- 

ขาดทุนสุทธิ (395,164.20) (220,961.99) 
สินทรัพยร์วม 44,574,554.93 41,069.41 
หน้ีสินรวม 15,190,681.12 12,031.40 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 29,383,873.81 29,038.01 
หน้ีสินรวมส่วนของผูถื้อหุน้ 44,574,554.93 41,069.41 

 

ทั้งน้ี สามารถสรุปเป็นแผนภาพและโครงสร้างลงทุนในแต่ละขั้นตอนไดด้งัน้ี 

 โครงสร้างการลงทุนของ ML และ SK1 ก่อนการตกลงเขา้ซ้ือขายโรงไฟฟ้าสระแกว้ 

 

 

 

 

 

ML สหกรณ์ 

โครงการ
สระแก้ว 

SK1 

NT คณุคริสตนิ่า 
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51% (บริุมสิทธิ)                              29.4%  (สามญั)                               

NT และคุณคริสติน่าให้ ML กูย้มืเงินช าระค่าหุ้นบุริมสิทธิ (NT 40% และ ML 60%) โดย ML ออกตัว๋ 
สัญญาใชเ้งินและจ าน าหุ้นบุริมสิทธิเป็นประกนัตามสัดส่วนเงินกูใ้ห้แก่ NT และคุณคริสติน่า 
 

โครงสร้างการลงทุนของ ML และ SK1 ภายหลงัการตกลงเขา้ซ้ือขายโรงไฟฟ้าสระแกว้ (โครงสร้าง
ก่อนการเขา้ลงทุนโดย ACDE)  

 

 

 

 

 

 

ทั้ งน้ี เพ่ือให้การโอนสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสามารถกระท าได้ตามเง่ือนไขของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่ึง
ก าหนดให้ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งเป็นบริษทัในเครือกนั ดงันั้น ML ตกลงร่วมลงทุนใน SK1 โดยเขา้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ SK1 โดยการกูย้ืมเงินตามสัดส่วนการถือ
หุน้สามญัจาก NT และ คุณคริสติน่า เพ่ือใชช้ าระค่าหุน้บุริมสิทธิ ส่งผลใหโ้ครงการเปล่ียนเป็นดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิจ านวน 100,000 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเทียบเท่าหุ้นสามญั 1 เสียง และหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด
รวมกนัมีสิทธิรับเงินปันผลก่อนหุน้สามญัในอตัราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปีของเงินปันผลท่ีประกาศจ่าย และไม่มี
สิทธิแปลงสภาพหรือสิทธิสะสมอ่ืนใดเพ่ิมเติม (ซ่ึง ML จะใชเ้งินปันผลดงักล่าวช าระดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืเพ่ือ
ช าระค่าหุน้บุริมสิทธิใหแ้ก่ NT และคุณคริสติน่า) 

 

ML 

โครงการ
สระแก้ว 

SK1 

NT คณุคริสตินา่ 

เข้าท าสญัญาซือ้ขายโครงการ 

40% 
60%                         

60% 

ML NT คณุคริสตินา่ 

19.6%  (สามญั)                               

เข้าท าสญัญาซือ้ขายโครงการ 
SK1 

โครงการ
สระแก้ว 

สหกรณ์ 

สหกรณ์ 
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51% (บริุมสิทธิ)                              29.4%  (สามญั)                               

NT และ ACDE ให้ ML กูย้มืเงินช าระค่าหุ้นบุริมสิทธิ (NT 40% และ ML 60%) โดย ML ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
และจ าน าหุ้นบุริมสิทธิเป็นประกนัตามสัดส่วนเงินกูใ้ห้แก่ NT และ ACDE  
 

ช าระค่าหุ้นเพิ่ม 

ให้กู้ยืมเงิน 

ให้กู้ยืมเงิน 

ให้กู้ยืมเงิน 

 โครงสร้างการเขา้ลงทุนโดย ACDE  

ACDE เขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

(1)  ซ้ือหุ้นสามญั 29.4% ใน SK1 จากคุณคริสติน่า ในราคา 9,820,000  บาท (มีส่วนเพ่ิมมูลค่าหุ้นจ านวน 
1,000,000 บาท)  (ภายหลงัจากท่ี ACDE เขา้ถือหุ้นใน SK1 ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 แลว้ SK1 จึงมี
สถานะเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ GREEN) 

(2)  รับโอนสิทธิตามตัว๋สัญญาใชเ้งินและสญัญาจ าน าระหวา่งคุณคริสติน่าและ ML ในราคา  9,180,000 บาท 
(ไม่มีส่วนเพ่ิมใดๆ) 

(3)  จากนั้น SK1 จึงเรียกช าระค่าหุ้นจนเต็มจ านวนจากผูถื้อหุ้นทั้งหมด ดงันั้น NT, ACDE จึงช าระค่าหุ้น
สามญัท่ีตนถือเพ่ิมเติม โดย ACDE ช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมเติมจนเตม็มูลค่า คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 20,580,000 บาท 

(4)  ผูถื้อหุ้นสามญั (NT (โดย NTE) และ ACDE) ให้กูย้ืมแก่ ML เพ่ิมเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นสามญั (NT 
40% : ACDE 60%) เพ่ือใชช้ าระค่าหุน้บุริมสิทธิจนเตม็มูลค่า ซ่ึงคิดเป็นเงินในส่วนท่ี ACDE ใหกู้ย้มืเป็น
จ านวน 21,420,000 บาท  

(5) นอกจากน้ี เพ่ือให้ SK1 มีทุนเพียงพอ Nortis (โดย NTE) และ GREEN  ตกลงให้กู้ยืมแก่ SK1 ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง NT และ ACDE (40 : 60)  โดย Nortis ให้กูย้ืมเป็นจ านวน 12 ลา้นบาท และ 
GREEN ใหกู้ย้มืเงินเป็นจ านวน 18 ลา้นบาท   

นอกจากน้ี SK1 จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาทเพ่ือช าระค่ารับโอนโครงการ
โรงไฟฟ้าใหแ้ก่ ML  

ปัจจุบนักรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นต่างๆ ทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัโรงไฟฟ้ายงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของ ML ซ่ึงจะโอนมายงั 
SK1 ในวนัท่ีถือวา่มีการโอนกิจการโรงไฟฟ้า ซ่ึงไดแ้ก่วนัท่ีมีการช าระเงินงวดสุดทา้ยใหแ้ก่ ML (ภายในเดือน
พฤษภาคม 2561)  

 

 

 

 

 

ML NT คณุคริสตินา่ 

19.6%  (สามญั)                               

เข้าท าสญัญาซือ้ขายโครงการ 
SK1 

โครงการ
สระแก้ว 

ACDE 

GREEN 

สหกรณ์ 

Bank 



  9 
  

51% (บุริมสิทธิ)                                         19.6% (สามญั)                                                   29.4%  (สามญั)  

                    สญัญาสนบัสนุนโครงการ 

100% 

 

          19.6% (สามญั)                                                                                 29.4%  (สามญั)  
          20.4% (บุริมสิทธิ)                                                                            30.6% (บุริมสิทธิ)  
 
 
                    สญัญาสนบัสนุนโครงการ 

 โครงสร้างการเขา้ลงทุนภายหลงัจาก ML โอนกิจการเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดให ้SK1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างการเขา้ลงทุนสุดทา้ย 

 เม่ือครบ 3 ปีนบัจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) ML จะโอนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด
ให้แก่ NT และ ACDE เพื่อช าระหน้ีเงินกูย้ืมตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน (ในส่วนของดอกเบ้ียตามตัว๋สัญญาใช้
เงิน ML จะช าระโดยการหักกับเงินปันผลท่ี ML มีสิทธิได้จากการถือหุ้นบุริมสิทธิใน SK1 ซ่ึงจะมี
จ านวนท่ีสามารถหักกลบกนัไดพ้อดี) ซ่ึงจะส่งผลให้ NT และ ACDE ถือหุ้นบุริมสิทธิตามสัดส่วนการ
ถือหุน้สามญั (NT 40% : ACDE 60%) ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

ML NT 

SK1 

โครงการ
สระแก้ว 

ACDE 

GREEN 

สหกรณ์ 

NT 

SK1 

โครงการ
สระแก้ว 

ACDE 

GREEN 

สหกรณ์ 
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ตามสัญญาซ้ือขายโครงการโรงไฟฟ้า SK1 ซ่ึงเป็นการโอนกิจการบางส่วนของ ML ใหแ้ก่ SK1 นั้น SK1 
มีหน้าท่ีช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการโรงไฟฟ้าให้แก่ ML เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นค่าตอบแทนสุทธิแลว้  โดยใชเ้งินทุนจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี  

1) เงินทุนจ านวน 100 ลา้นบาทจากค่าหุน้ซ่ึงเรียกช าระจากผูถื้อหุน้ทั้งหมดตามทุนจดทะเบียนของ SK1 ดงัน้ี 

- ค่าหุน้บุริมสิทธิจ านวน 51 ลา้นบาท จาก ML (ผา่นการกูย้มืจาก NT และ ACDE)  

- ค่าหุน้สามญัจ านวน 19.6 ลา้นบาทจาก NT 

- ค่าหุน้สามญัจ านวน 30.4 ลา้นบาทจาก ACDE  

 2) เงินกูย้มืเพิ่มเติมรวมจ านวน 30 ลา้นบาทจากผูถื้อหุน้สามญัตามสัดส่วนการถือหุน้สามญั ดงัน้ี  

- เงินกูย้มืจาก NT จ านวน 12 ลา้นบาท 

- เงินกูย้มืจาก GREEN จ านวน 18 ลา้นบาท 

3) เงินกูย้ืมสถาบนัการเงินจ านวน 200 ลา้นบาท (SK1 เป็นผูกู้ย้ืมจากสถาบนัการเงินโดยตรง โดย 
SK1 จะใชสิ้ทธิในการไดรั้บช าระเงินค่าขายไฟฟ้า และทรัพยสิ์นโครงการสระแกว้หลกัประกนั
เงินกูย้ืมดงักล่าว)  ทั้งน้ี การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินดงักล่าวไม่มีการก าหนดเง่ือนไขท่ีเป็น
ขอ้จ ากดัของการจ่ายเงินปันผลหรือเง่ือนไขอ่ืนท่ีส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของ SK1 แต่อยา่งใด  

ทั้งน้ี ในวนัท่ี ACDE เข้าลงทุนใน SK1 (19 มีนาคม 2561) SK1 ได้ช าระเงินค่าโอนกิจการโรงไฟฟ้า
บางส่วนให้แก่ ML เป็นจ านวนทั้งส้ิน 130,000,000 บาท โดยเงินค่าโอนกิจการโรงไฟฟ้าในส่วนท่ีเหลือ
อีกเป็นจ านวน 200 ล้านบาท จะช าระในวนัท่ีการโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้ามีผลสมบูรณ์ตามท่ี
คู่สัญญาจะตกลงกนัต่อไป (ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2561)  

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆ ในวนัท่ี ACDE เขา้ลงทุนและช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มเติมจนเต็มมูลค่า (19 มีนาคม 
2561)  SK1 ไดช้ าระค่าตอบแทนการซ้ือขายโครงการให้แก่ ML ไปแลว้เป็นจ านวนทั้งส้ิน 130,000,000 
บาท  ซ่ึงตามสัญญาซ้ือขายโครงการโรงไฟฟ้าก าหนดใหมี้การโอนกิจการและช าระเงินส่วนท่ีเหลืองวด
สุดทา้ยภายในเดือนเมษายน 2561 ทั้งน้ี NT และ ACDE น าหุน้สามญัทั้งหมดท่ีถืออยูไ่ปจ าน าไวต่้อ ML 
เป็นประกนัการช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายโครงการ ซ่ึง ML จะปลดจ าน าหุ้นสามญัดงักล่าวให้ในวนัท่ี
มีการโอนกิจการโรงไฟฟ้าใหแ้ก่ SK1 และช าระเงินงวดสุดทา้ยครบถว้น นอกจากน้ี ML ตกลงโอนขาย
หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดให้แก่ NT และ ACDE ตามสัดส่วนการถือหุ้นเม่ือครบก าหนด 3 ปีนบัจากวนัจ่าย
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ไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าฯ ในมูลค่าเท่ากบัเงินกูย้ืมตามตัว๋สัญญาใช้
เงินซ่ึง ML คา้งช าระอยูก่บั NT และ ACDE  

ในกรณีท่ีสัญญาซ้ือขายโครงการไฟฟ้าระหว่าง ML กบั SK1 ถูกยกเลิกด้วยเหตุต่างๆ ตามท่ีสัญญา
ก าหนดไว ้อาทิเช่น คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา หรือการโอนกิจการโครงการไม่ได้รับยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ การด าเนินการต่างๆ จะถูกยกเลิก 
โดย ML จะมีหนา้ท่ีช าระคืนเงินท่ีไดรั้บจาก SK1 ไปทั้งหมด และ SK1 มีหนา้ท่ีโอนทรัพยสิ์นและสิทธิ
ต่างๆ ท่ีไดรั้บจาก ML คืน นอกจากน้ี การกูย้ืมเงินตามตัว๋สัญญาใช้เงินโดย ML จาก NT และ ACDE 
และการเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นบุริมสิทธิของ ML ตลอดจนการจ าน าหุ้นทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดย ML 
จะโอนหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ NT และ ACDE ตามสัดส่วนของเงินกูย้ืมเพื่อช าระหน้ีตามตัว๋สัญญาใช้เงิน 
โดย NT และ ACDE จะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้สามญัและบุริมสิทธิใน SK1 ในสัดส่วน 40: 60   

3.2. สรุปข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าฯ  
SK1 จะรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าจาก ML แลว้เสร็จไม่เกินเดือนเมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ประเภทโครงการ • โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนพ้ืนดิน ขนาด 5 เมกกะวตัต ์อ.เมือง จ.
สระแกว้ ผลิตไฟฟ้าจากแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) (แผงโซล่าร์
เซลล)์   

เจา้ของโครงการ • สหกรณ์การเกษตรนิคมสระแกว้ จ ากดั 

ผูส้นบัสนุนโครงการ • บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั (ML)  

พ้ืนท่ีโครงการ • ขนาด 28,822 ตารางวา หรือคิดเป็น 72 ไร่ 0 งาน 22 ตารางวา กรรมสิทธ์ิเป็น
ของ สหกรณ์การเกษตร นิคมสระแกว้ จ ากดั 

อตัรารับซ้ือไฟฟ้า • Feed-in-Tariff (FiT) 5.377 บาท ต่อหน่วย (kWh) คงท่ีตลอดอายสุญัญา  

ส่วนแบ่งรายไดข้องสหกรณ์ • 3.3 ลา้นบาทต่อปีตลอดอายสุญัญา ( เน่ืองจากสหกรณ์กูย้มืเงินจากผูส้นบัสนุน
โครงการ (ML) เพ่ือซ้ือท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการและให้สิทธิ ML ใชท่ี้ดิน
ดังกล่าวโดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ิมเติม ดังนั้ น  ปี ท่ี  1 -5 ML ในฐานะ
ผูส้นับสนุนโครงการจึงมีสิทธิหักค่าท่ีดินจ านวน 1.6 ลา้นบาทต่อปีจากส่วน
แบ่งรายไดด้งักล่าว เพ่ือช าระคืนเงินกู ้ซ่ึงสิทธิทั้งหมดน้ีจะถูกโอนมายงั SK1 
ในวนัท่ีการโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้ามีผลสมบูรณ์) 

ระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า • สัญญามีอาย ุ25 ปี เร่ิม COD 31 สิงหาคม 2560  ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2584 
( ณ วนัท่ี ประเมินมูลค่า  1 เมษายน 2561   สัญญาคงเหลือระยะเวลา 23 ปี 9 
เดือน) 

ปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า • ก าลงัการผลิตติดตั้ง 5 เมกกะวตัต ์(MW) / ก าลงัผลิตสูงสุด 4.994 MW 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี • ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี 
(ปี2560-2567) และยกเวน้ภาษีต่ออีก 5 ปี ในอตัรา 50% ของฐานภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลในขณะนั้น (ปี2568-2572) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าท่ี SK1 
จะไดรั้บ 

• ประมาณ 3 ลา้นบาทต่อเดือน 

ค่าตอบแทนท่ีตอ้งช าระให้แก่ 
ML ส าหรับการรับโอนกิจการ 

      330 ลา้นบาท  ประกอบดว้ย 
• เงินลงทุนในหุ้นของ SK1 จ านวน 100 ลา้นบาท (ACDE : NT ในสัดส่วน 60: 

40)  
• เงินกูย้มืแก่ SK1 จ านวน 30 ลา้นบาท (ACDE : NT ในสดัส่วน 60: 40)  
• เงินกูย้มืสถาบนัการเงิน (ในนาม SK1) จ านวน 200 ลา้นบาท 

4. เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

บริษทัมิไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น แต่ไดว้ิเคราะห์จากตน้ทุนและขอ้มูลโครงการแลว้เห็นว่า การเขา้
ลงทุนโดยรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าของ SK1 จาก ML ในราคาค่าตอบแทนทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท มี
ความเหมาะสม โดย ACDE เข้ารับซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นสามญัและสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ SK1 จากผูถื้อหุ้นเดิมคือ นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ์โดยช าระส่วนเพิ่มเงินค่าหุ้นสามญั 
(Premium) ให้แก่ นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์เป็นจ านวน 1,000,000 บาท และ GREEN ให้กูย้ืมเงินแก่ 
SK1 เพื่อใช้ลงทุนในโครงการเป็นจ านวน 18 ลา้นบาทซ่ึงเป็นการให้กูย้ืมเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นสามญั
ระหวา่ง NT และ ACDE โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปีนั้นก็มีความเหมาะสมและส่งผลให้การเขา้ลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าในระยะยาวมีความคุม้ค่าต่อเงินลงทุนทั้งหมด  
 
ในส่วนท่ี ACDE ตอ้งช าระเงินค่าหุ้นให้แก่ นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์และช าระค่าหุ้นสามญัใน SK1 
จนเต็มมูลค่า รวมถึงการให้เงินกูย้ืมแก่ ML เพื่อช าระค่าหุ้นบุริมสิทธิ ซ่ึงรวมทั้งส้ินเป็นจ านวน 61 ลา้นบาท 
และ เงินซ่ึง GREEN ใหกู้ย้มืแก่ SK1 เป็นจ านวน 18 ลา้นบาท (รวมเป็นเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนทั้งส้ิน 79 
ลา้นบาท) นั้น มาจากกระแสเงินสดของ GREEN จากเงินเพิ่มทุนก่อนหนา้น้ี โดย GREEN ด าเนินการเพิ่มทุน
ใน ACDE ในจ านวนท่ีเพียงพอเพื่อให ้ACDE ช าระค่าหุน้และเงินใหกู้ย้มืต่างๆ  
 

5. การประเมินความคุ้มค่าโครงการและผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าฯ  (ผูผ้ลิตไฟฟ้าไดจ่้ายไฟฟ้า
เขา้ระบบเชิงพาณิชยค์ร้ังแรกวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560) 
ทั้ งน้ี การก าหนดมูลค่าการลงทุนและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ (Feasibility 
Analysis) ด าเนินการโดยอาศยัขอ้มูลการศึกษาโครงการตามท่ีไดรั้บจาก NT ซ่ึงผูถื้อหุน้ของ NT  เป็นผูด้  าเนิน
ธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ในดา้นธุรกิจพลงังานและโครงการโรงไฟฟ้าอยู่แลว้ โดย NT ไดศึ้กษาโครงการมา
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ก่อนท่ี ACDE จะเขา้ลงทุน และ ACDE ไดต้รวจทานวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวอีกคร้ังโดยทีมงานของ ACDE 
เองซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองธุรกิจพลงังานและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ดงันั้น 
บริษทั และ ACDE  จึงมิไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นหรือท่ีปรึกษาทางการเงินแต่อย่างใด โดยโดยผล
จากการประเมินความคุม้ค่าของโครงการโดยทีมงานของ ACDE แสดงขอ้มูลผลตอบแทนและความคุม้ค่า
ของโครงการสรุปไดด้งัน้ี  
 

 
 
หมายเหตุ:  - 1.  PIRR (Project Internal Rate of Return) และ EIRR (Equity Internal Rate of Return) คือ อตัราลดค่า (discount rate) เพื่อใช้

ในการประเมินความคุม้ค่าของโครงการ   
2. สมมุติฐานของการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน มีดงัน้ี  

-  การค านวณรายได ้ใชส้มมุติฐานในดา้นต่างๆ เช่น จ านวนวนัท่ีด าเนินการ ความเขม้ของแสงอาทิตย ์ ก  าลงัการผลิต
ไฟฟ้า อตัราค่าเส่ือมของแผงโซล่าร์  ราคารับซ้ือตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เป็นตน้ 

-  การค านวณค่าใชจ่้าย  ใชส้มมุติฐานของค่าใชจ่้ายโดยทัว่ไปในการประกอบธุรกิจพลงังาน เช่น ค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษา  ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงงาน ค่าประกยัภยั เงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้า ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายทาง
การเงิน  เป็นตน้ 

3. ในการศึกษาโครงการก่อนเขา้ลงทุน บริษทัได้มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยการปรับสมมุติฐานค่าความเขม้ของ
แสงอาทิตย์ โดย Base case ค านวณค่าความเข้มแสงท่ี  4.0 Kmh/m2/day มูลค่าของ IRR 5.83% NPV -4.94 MB และ 
ระยะเวลาคืนทุน 14 ปี 3 เดือน Best case ค านวณค่าความเขม้แสงท่ี  4.5  Kmh/m2/day มูลค่าของ IRR 7.26% NPV 37.04 
MB และ ระยะเวลาคืนทุน 12 ปี 3 เดือน  

4.  สมมติฐานทางการเงินท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณและประเมินความคุม้ค่าโครงการ มีดงัน้ี  
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5. ตามท่ีมูลค่า NPV (Net Present Value) ของโครงการมีมูลค่าติดลบ 4.94 ลา้นบาทนั้น บริษทัไดพิ้จารณาค านวณความคุม้ค่า

ของโครงการโดยอาศยัปัจจยัค่าความเขม้ของแสงอาทิตยแ์ละเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อรายไดข้องโครงการ
โดยตรง ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียยอ้นหลงัตั้งแต่เดือน กนัยายน 2560 – มกราคม 2561 ในช่วงฤดูฝนซ่ึงมีค่าความเขม้แสงไม่มากนกั
เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียตลอดทั้งปีตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินความคุม้ค่ายงัแสดงให้เห็นว่าการเขา้ลงทุนใน
โครงการดงักล่าวมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 15 ปีจึงเป็นโครงการท่ีมีความน่าสนใจลงทุน  

 

 
  
นอกจากน้ี ตามท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจเป็นผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์ต่อมาไดข้ยายไปยงัธุรกิจพลงังาน ซ่ึงบริษทัอาจยงั
ไม่มีความเช่ียวชาญนั้น ในส่วนน้ี บริษทัไดว้เิคราะห์ความเส่ียงและแนวทางในการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุนท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้  ซ่ึงแมว้า่บริษทัจะเพิ่งเร่ิมเขา้ด าเนินธุรกิจพลงังานไดไ้ม่นาน แต่บริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมในการเขา้
ด าเนินธุรกิจพลงังานมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้ โดยบริษทัไดจ้ดัตั้ง ACDE  เพื่อเป็นบริษทัยอ่ยท่ีจะใชป้ระกอบ
ธุรกิจดา้นพลงังานเป็นหลกัและเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรมาตั้งแต่ปี 2558  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีกรรมการซ่ึงมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นธุรกิจพลงังานเป็นอยา่งดี กล่าวคือ นาย วรัิต จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัดว้ย ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือวา่การเตรียมความพร้อมดงักล่าวเป็นการป้องกนั
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ความเส่ียงเก่ียวกบัการขาดประสบการณ์ในดา้นการด าเนินธุรกิจ พลงังานไดเ้ป็นอย่างดี  โดยในส่วนของโครงการ
โรงไฟฟ้าสระแกว้เองก็เป็นโครงการซ่ึงจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ บริษทัจึงไม่มี
ความเส่ียงจากการเขา้ลงทุนในโครงการซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้างและทดสอบระบบไม่แลว้เสร็จ  ดงันั้น 
ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าสระแกว้จึงยงัคงมีเพียงความเส่ียงจากการด าเนินโครงการต่อไปในอนาคต ซ่ึงในส่วน
น้ีบริษทัไดจ้ดัท าประกนัความเส่ียงภยัประเภท All Risks ไวค้รอบคลุมตามมาตรฐานทัว่ไปของการด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าในลกัษณะเดียวกนัไวแ้ล้ว ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะให้ ACDE ว่าจา้งผูรั้บเหมาท่ีม่ีความเช่ียวชาญเขา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบงานปฏิบติัการบ ารุงรักษาและรับประกนัการด าเนินงาน (Operation & Maintenance & Warranty) ในส่วน
ของโครงการโรงไฟฟ้าสระแกว้ดว้ย  
 
นอกจากน้ี ตามท่ี SK1 จะด าเนินการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาทเพื่อช าระค่ารับ
โอนโครงการโรงไฟฟ้าให้แก่ ML นั้น ปัจจุบนั SK1 อยู่ระหว่างการติดต่อกบัธนาคารจ านวน 2 แห่งเพื่อ
ขอรับสินเช่ือส าหรับโครงการดงักล่าวแล้ว ซ่ึงคาดว่าจะได้รับอนุมติัสินเช่ือภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
ต่อไป โดยในประเด็นน้ี บริษทัไดพ้ิจารณาเห็นวา่การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินดงักล่าวไม่มีความเส่ียงแต่
อยา่งใด เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าสระแกว้เป็นโครงการท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) แลว้ 
และมีทรัพยสิ์นโครงการท่ีมีมูลค่าเพียงพอท่ีจะน าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินได ้
อีกทั้ง SK1 ไม่มีความเส่ียงจากการท่ีสถาบนัการเงินจะไม่อนุมติัสินเช่ือเงินกูย้ืมเน่ืองจากมิไดมี้ประวติัการไม่
ช าระหน้ีหรือมีปัญหาในดา้นฐานะการเงินแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ี SK1 ไม่สามารถกูย้ืมเงินจาก
สถาบนัการเงินได ้ACDE และ NT จะพิจารณาและตกลงร่วมกนัเพื่อจดัหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอ่ืนให้แก่ 
SK1 ในการช าระค่ารับโอนโครงการ ซ่ึงบริษทัเห็นวา่ยงัอยูใ่นวิสัยท่ีสามารถท าไดแ้ละจะไม่กระทบต่อสิทธิ
ของ ACDE ในการไดรั้บเงินปันผลจาก SK1 
 

6. การค านวณขนาดรายการ 

ขนาดของรายการท่ีค านวณได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 13.59 โดย
พิจารณาจากงบการเงินรวมของ GREEN ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม เม่ือนับขนาด
รายการรวมในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา (รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์การเขา้ลงทุนในหุ้นของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ 
ลพบุรี จ  ากดั เป็นเงินจ านวน 948,598.13 บาท) ส่งผลให้ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 49.56 ตาม
เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  
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เกณฑ์การค านวณ
ขนาดรายการ 

 
วธีิค านวณขนาดรายการ 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

1.  เกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย์ทีม่ี
ตวัตนสุทธิ 

(NTA ของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไป) x 100 
NTA ของบริษทัจดทะเบียน 
100 x 0.6 x 100 

441.37  

13.59 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ
จากการ
ด าเนินงาน 

(ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของเงินลงทุนในบริษทั x สดัส่วนท่ีซ้ือหรือขาย) x 
100 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 

NA 
เน่ืองจาก
บริษทัมีผล
ขาดทุน 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมส่ิง
ตอบแทน 

มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดรั้บ (330,948,598.13) x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน (667.75) 

 

49.56 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน
ทีอ่อกเพ่ือช าระค่า
สินทรัพย์ 

จ านวนหุน้ท่ีบริษทัออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์x 100 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของบริษทั 

NA 
เน่ืองจากไม่มี
การออกหุน้ 
เพ่ือช าระค่า
สินทรัพย ์

 
7. ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับริษัทจากผลของการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีแน่นอนให้แก่บริษทัในระยะยาว ซ่ึงส่งผล
ดีต่อผลการด าเนินงานของบริษทั อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจเพื่อกระจายความเส่ียงทาง
ธุรกิจใหมี้ความหลากหลายและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุนของบริษทัใหม้ากท่ีสุด 
 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2561 โดยมติเสียงข้างมากอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์
เน่ืองจากแมว้า่จะมีความเส่ียงในการลงทุนอยู่บา้ง แต่ก็อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยเม่ือพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานของโครงการฯ และความคุม้ค่าแลว้เป็นรายการท่ียงัคงมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัในอนาคต  
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9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบของบริษทั (นายสิน เอกวศิาล) มีความเห็นแตกต่างจากมติของคณะกรรมการบริษทั 
โดยเห็นวา่บริษทัยงัไม่ควรลงทุนในโครงการดงักล่าว เน่ืองจากแมว้า่หากพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
โครงการแล้วจะมีความคุม้ค่าแต่การเขา้ลงทุนในคร้ังน้ียงัมีความเส่ียงในการลงทุน ซ่ึงรวมถึงความเส่ียง
เก่ียวกับการขอยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการโอนกิจการบางส่วนจาก ML ให้แก่ SK1 ซ่ึงอาจมีความไม่
แน่นอน และความเส่ียงจากการเขา้ลงทุนใน SK1 ร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืน ตลอดจนความเส่ียงในการกูย้ืมเงิน
จากสถาบนัการเงิน และการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการโดยมติ
เสียงขา้งมากยงัคงมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ การเขา้ลงทุนดงักล่าวมีความเส่ียงตามปกติของการ
ลงทุนในโครงการในลกัษณะเดียวกนัซ่ึงยอมรับได ้และเห็นวา่บริษทัมีเงินคงเหลือจากการเพิ่มทุนซ่ึงยงัมิได้
น าไปใชป้ระโยชน์ใดๆ นอกจากน้ี โครงการโรงไฟฟ้าสระแกว้เป็นโครงการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนแน่นอน
ระยะยาว และมีคู่ค้าเป็นหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไม่มีความเส่ียงเก่ียวกับ
ความสามารถในการช าระหน้ีใหแ้ก่ SK1 จากการรับซ้ือกระแสไฟฟ้า ดงันั้น การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
สระแกว้น้ีจึงเป็นการด าเนินการท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นของบริษทั อีกทั้งยงั
เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษทัท่ีประสงคจ์ะเร่ิมเขา้ด าเนินธุรกิจพลงังาน และยงัเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์และความสามารถของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัให้มีความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึนส าหรับ
การลงทุนในธุรกิจพลงังานซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัต่อไปในอนาคต  

 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
 

        (นายประทีป   อนนัตโชติ) 
   รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 


