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GREEN47/2561 
 

วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 

 
เร่ือง แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวตัต์                

จ.นครราชสีมา 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

       เน่ืองด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 
1/2561 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2561 และ คร้ังท่ี 7/2561 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 อนุมติัให้กรอบการลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให้ บริษทั  เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (บริษทัย่อยท่ี
บริษทัถือหุ้นทั้งหมด หรือ “ACDE”) เขา้ลงทุน ในบริษทั เวนตุส โซล่าร์ จ  ากดั (“VT”)โดยมี มูลค่าโครงการรวม 
320 ลา้นบาท และ คร้ังท่ี 10/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให ้ACDE ได้
ท าการรับโอนหุ้นของ VT บางส่วนคิดเป็นจ านวนร้อยละ 49 ซ่ึงในการด าเนินการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซ่ึง
ทรัพยสิ์นซ่ึงมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 33.60 (อา้งอิงขอ้มูลงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561)  จึงเขา้ข่าย
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการสูงกวา่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551   เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็น
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมเรียกวา่ “ประกาศการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) บริษทัจึงมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูล
ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจดัส่งหนงัสือเวียนเก่ียวกบัสารสนเทศของรายการถึงผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนันบัจากวนัท่ี
แจง้ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

-  20 กนัยายน 2561 
 

2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง  

บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ิน               
320 ลา้นบาท ผา่นการถือหุน้ใน VT โดยเขา้ท ารายการ ดงัน้ี   
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ขั้นตอนที ่1  
ACDE ซ้ือหุน้สามญัของ VT จาก AST จ านวน 367,497 หุ้น ในราคาสุทธิ      61,749,700 บาท 
ACDE ให ้AST กูย้มืเงินจ านวน*          38,250,300 บาท 
(อายสุัญญาเวลา 2 ปี (นบัจากวนัท่ี 25/6/2561) ค ้าประกนัดว้ยหุน้บุริมสิทธิของ VTจ านวน 382,503 หุน้) 
แบ่งเป็นเงินค่าซ้ือหุ้นทั้งหมด         75,000,000 บาท 
ส่วนเพิ่มมูลค่าหุน้          25,000,000 บาท 
รวมมูลค่าเงินลงทุน        100,000,000 บาท 
 
ขั้นตอนที ่2 
VT กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุนอ่ืน    210,000,000 บาท 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ VT       10,000,000 บาท  
รวมมูลค่าเงินกูย้มื        220,000,000 บาท 
เพื่อช าระค่าเคร่ืองจกัรส่วนท่ีเหลือตามสัญญาให้แก่ AST  
 
รวมมูลค่าโครงการสุทธิ        320,00,000 บาท 

(1) VT (บริษัท เวนตุส โซล่าร์ จ ากดั) 

VT ประกอบธุรกิจดา้นการลงทุน และพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก  ทั้งน้ี VT มีทุนจดทะเบียน
ทั้งส้ิน 75,000,000 บาท แบ่งเป็น 750,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็น 

1 บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
- กลุ่ม ก 
- กลุ่ม ข 

 
367,497 
382,500 

 
48.997% 

51% 
2 นายชาง จี-ปิง 1 0.001% 

3 นายก าพล จนัทกุล 1 0.001% 

4 นายแทฮี คิม 1 0.001% 

รวม 750,000 100% 
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กรรมการของ VT  ประกอบดว้ย 1. นายฮนั จู ชิน 2. นายชาง จีปิง 3.นายแทฮี คิม 4.นางสาวชวนัรัตน์ 
เจษฎาจีราวฒัน์  โดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัคือ นายฮนั จู ชิน  นายชาง จีปิง นายแทฮี คิม คนใด
คนหน่ึงลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

3. ลกัษณะรายการ 

3.1. สรุปสาระส าคัญของการเข้าลงทุน 

บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (ACDE) ประสงคจ์ะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์  

จ านวนเงินลงทุนรวม 100 ลา้นบาท โดยเป็นการเขา้ถือหุ้นในบริษทั เวนตุส โซล่าร์ จ  ากดั (VT) โดยมีผู ้

ลงทุน 2 บริษทั ดงัน้ี 

1. บริษัท เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั   : (ACDE) 

2. บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  : (AST)    

มีรายละเอยีดดังนี ้

1. ACDE ลงทุนซ้ือหุน้ใน VT เป็นหุน้สามญัจ านวน 49%  (36.75 ลา้นบาท) 
2. ACDE จ่ายส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพิ่ม จ  านวน  25 ลา้นบาท 
3. ACDE ให้ AST กูล้งทุน จ านวน 38.25 ลา้นบาท เพื่อซ้ือหุ้นบุริมสิทธ์ ของ VT (โดย AST กูย้ืมเงิน

จาก ACDE โดยใหผ้ลประโยชน์จากหุน้บุริมสิทธิเป็นของ ACDE) 
 

เง่ือนไขการเข้าท ารายการ มีรายละเอยีดเพิม่เติมดังนี้ 

o จดัท าเอกสาร MOU ร่วมกนั ระหวา่ง AST และ ACDE 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานใน VT ภายหลงั การเขา้ลงทุนของบริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 

 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็น 

1 บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั              367,497 48.997% 

2 บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 382,500 51% 

3 นายก าพล จนัทกุล 1 0.001% 

4 นายแทฮี คิม 2 0.002% 

รวม 750,000 100% 

 

โครงสร้างกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ราย ดงัน้ี 
1. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี 2. นางภวญัญา กฤตชาติ 3. นายประทีป อนนัตโชติ 4. นายพิพทัธ์  วริิยะ
เมตตากุล 
เง่ือนไขลงนามผกูพนับริษทั  
กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

4. เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

บริษทั ไดว้า่จา้ง บริษทัท่ีปรึกษา คือ บริษทั เจวีเอส ท่ีปรึกษาทางการเงิน จ ากดั เพื่อท าการประเมินความคุม้ค่า
โครงการและผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าฯ   ไดผ้ลการประเมินมูลค่าตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC)  เท่ากับร้อยละ 9% ซ่ึงสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากดอกเบ้ีย         
เงินฝากของสถาบนัการเงิน ปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 0.625-1.25 (อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า ธ.กรุงเทพ) 
                              

5. การค านวณขนาดรายการ 

ขนาดของรายการท่ีค านวณไดสู้งสุดตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 33.60 โดยพิจารณา
จากงบการเงินรวมของ GREEN ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 อยา่งไรก็ตาม เม่ือนบัขนาดรายการรวมใน
รอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา ส่งผลให้ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 33.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบ
แทน  
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เกณฑ์การค านวณ

ขนาดรายการ 

 

วธีิค านวณขนาดรายการ 

ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 

1.  เกณฑ์มูลค่า

สินทรัพย์ทีม่ี

ตวัตนสุทธิ 

(NTA ของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไป) x 100 

NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

44.17x49% 

                                                        754.18 

2.87% 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ

จากการ

ด าเนินงาน 

(ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของเงินลงทุนในบริษทั x สดัส่วนท่ีซ้ือหรือขาย) x 

100 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 

NA 

เนืองจาก

บริษทัมีผล

ขาดทุน 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมส่ิง

ตอบแทน 

มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดรั้บ  

สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน  

                                                            320x100                                                                               

                                                              952.41 

33.60% 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

ทีอ่อกเพ่ือช าระค่า

สินทรัพย์ 

จ านวนหุน้ท่ีบริษทัออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์x 100 

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของบริษทั 

NA 

เน่ืองจากไม่มี

การออกหุน้ 

เพ่ือช าระค่า

สินทรัพย ์

 
6. ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับริษัทจากผลของการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีแน่นอนให้แก่บริษทัในระยะยาว ซ่ึงส่งผลดี
ต่อผลการด าเนินงานของบริษทั อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทนเพื่อกระจาย
ความเส่ียงทางธุรกิจใหมี้ความหลากหลายและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุนของบริษทัใหม้ากท่ีสุด 
 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 และ คร้ังท่ี 7/2561 และ คร้ังท่ี 10/2561 โดยมติอนุมติัการเขา้ท ารายการ
ได้มาซ่ึงสินทรัพยเ์น่ืองจากแมว้่าจะมีความเส่ียงในการลงทุนอยู่บา้ง แต่ก็อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยเม่ือ
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของโครงการฯ และความคุม้ค่าแลว้เป็นรายการท่ียงัคงมีความเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัในอนาคต  
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8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การเข้าลงทุนดังกล่าวมีความเส่ียง
ตามปกติของการลงทุนในโครงการในลกัษณะเดียวกนัซ่ึงยอมรับได ้และเห็นว่าบริษทัมีเงินคงเหลือจากการ
เพิ่มทุนซ่ึงยงัมิได้น าไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากน้ี โครงการโรงไฟฟ้าปากช่องเป็นโครงการลงทุนท่ีให้
ผลตอบแทนแน่นอนระยะยาว และมีคู่คา้เป็นหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไม่มีความ
เส่ียงเก่ียวกับความสามารถในการช าระหน้ีให้แก่บริษทั จากการรับซ้ือกระแสไฟฟ้า ดังนั้น การลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าปากช่องน้ีจึงเป็นการด าเนินการท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นของ
บริษทั อีกทั้งยงัเป็นไปตามกลยทุธ์และนโยบายของบริษทัท่ีประสงคจ์ะเร่ิมเขา้ด าเนินธุรกิจพลงังาน และยงัเป็น
การเพิ่มพูนประสบการณ์และความสามารถของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัให้มีความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึน
ส าหรับการลงทุนในธุรกิจพลงังานซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัต่อไปใน
อนาคต  

 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 

        (นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล) 
           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
 


