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GREEN47/2561 
 

วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 

 
เร่ือง แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวตัต์                

จ.นครราชสีมา (แกไ้ขคร้ังท่ี 2) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

       เน่ืองด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 
1/2561 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2561 อนุมติัใหก้รอบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง 
โดยการให้ บริษทั  เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด หรือ “ACDE”) เขา้ลงทุน ในบริษทั 
เวนตุส โซล่าร์ จ  ากดั (“VT”) โดยมีมูลค่าโครงการรวม 320 ลา้นบาทโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กบับริษทั เอ ซี ดี 
เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ลา้นบาท เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 100 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่       
ไม่เกิน 150 ลา้นบาท และ คร้ังท่ี 7/2561 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 อนุมติัให้ฝ่ายบริหารด าเนินการเจรจากบัทาง
บริษทั บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั เพื่อจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) และแต่งตั้งบริษทั เจวี
เอส ท่ีปรึกษาการเงิน จ ากดั (“เจวีเอส”) ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการ
โรงไฟฟ้า และ คร้ังท่ี 10/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้ ACDE ไดท้  า
การรับโอนหุ้นของ VT บางส่วนคิดเป็นจ านวนร้อยละ 49 โดย VT จะมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของ ACDE ซ่ึงใน
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นซ่ึงมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 33.60 (อา้งอิงขอ้มูลงบ
การเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561)  จึงเขา้ข่ายรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการสูงกวา่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551   เร่ืองหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั
จดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมเรียกวา่ “ประกาศการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย”์) บริษทัจึงมีหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจดัส่งหนงัสือเวียนเก่ียวกบัสารสนเทศของ
รายการถึงผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัจากวนัท่ีแจง้ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

-  20 กนัยายน 2561 

    ทาง AST จะด าเนินการโอนหุ้นสามญั จ านวน 367,497 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนทั้งส้ินร้อยละ 49 ของหุ้น
จ านวน 750,000 หุน้ ใหก้บั ACDE  
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2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง  

บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ิน               
320 ลา้นบาท ผา่นการถือหุ้นใน VT โดยเป็นการซ้ือหุน้จาก AST ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและไม่ใช่บุคคล
ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั GREEN  

 รายช่ือผูถื้อหุน้ของ AST ประกอบดว้ย  

1. นายแทฮี คิม                           1  หุน้  0.001% 
2. บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ โคเรีย คมัปะนี ลิมิเตด็  655,129   หุน้ 48.999% 
3. นายกมัพล  จนัทะกุล      681,840  หุน้ 51% 

โดยเขา้ท ารายการ ดงัน้ี   

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 11/6/2561) 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 
หมายเหตุ :  มูลค่า 320 ล้านบาท เป็นมูลค่าทั้งหมดของโครงการ) 

*** ภายหลงัจากครบสัญญาเงินกูต้ามอายสุัญญา 2 ปี แลว้ ทาง AST จะโอนหุน้บุริมสิทธิ จ านวน 382,503 หุ้น 
ใหก้บั ACDE ในส่วนดอกเบ้ียจะมีการหกัลบกบัเงินปันผลท่ี AST มีสิทธิจะไดรั้บ  

- หุน้บุริมสิทธิ มีจ านวน 382,503 หุน้ คิดเป็น 10 หุน้ ต่อ 1 เสียง โดยมีสิทธิ ดงัน้ี 
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o สิทธิในการออกเสียงคิดเป็น 10 หุน้ ต่อ 1 เสียง  
o สิทธิในการรับเงินปันผล หรือการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ตามท่ีไดมี้การเสนอหรือประกาศจ่าย 

โดยคณะกรรมการและ/หรือ อนุมติัโดยผูถื้อหุน้ หลงัจากจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัแลว้ 
o ไม่สามารถแปลงจากหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัได ้
o สิทธิอ่ืน ๆ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

(1) บริษัท เวนตุส โซล่าร์ จ ากดั : VT 

VT เป็นผูด้  าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร มีขนาดก าลงัการผลิตรวมทั้งส้ิน 5 เมกะวตัต ์ให้กบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) และไดรั้บสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ารวมกนัจ านวน 1 สัญญา กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

บริษทั VT  จดทะเบียน 750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท     
ช าระเตม็มูลค่า แบ่งออกเป็น 

➢ หุน้สามญัจ านวน  367,497 หุน้ 
➢ หุน้บุริมสิทธิจ านวน 382,503 หุน้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น VT ก่อนเข้าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ล าดับ รายช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ช าระแล้ว) 

คิดเป็น 

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

 
หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

 
367,497 
382,500 

 
48.997% 

51% 
2 นายชาง จี-ปิง หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 
3 นายก าพล จนัทกุล หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 
4 นายแทฮี คิม หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 

รวม  750,000 100% 

โครงสร้างกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ราย ดงัน้ี 

1. นายฮนั จู ชิน 2. นายชาง จีปิง 3.นายแทฮี คิม 4.นางสาวชวนัรัตน์ เจษฎาจีราวฒัน์   

เง่ือนไขลงนามผูกพนับริษัท  

นายฮนั จู ชิน  นายชาง จีปิง นายแทฮี คิม คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น VT หลงัเข้าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ล าดับ รายช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ช าระแล้ว) 

คิดเป็น 

1 บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั หุน้สามญั              367,497 48.997% 
2 บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั หุน้บุริมสิทธิ 382,500 51% 

3 นายก าพล จนัทกุล หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 

4 นายแทฮี คิม หุน้บุริมสิทธิ 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  วริิยะเมตตากุล 

เง่ือนไขลงนามผูกพนับริษัท  

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

งบการเงินของ VT มีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย : บาท 

รายการ 2560 
(ตรวจสอบแลว้) 

2559 
(ตรวจสอบแลว้) 

รายไดร้วม 24,050,582.74 - 
ตน้ทุน 13,295,343.80 - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ตน้ทุนทางการเงิน 

1,417,211.15 
- 

295,750. – 
- 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 9,338,027.79 (295,750.-) 
สินทรัพยร์วม 308,685,725.55 18,750,000.- 
หน้ีสินรวม 224,643,447.76 295,750.- 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 84,042,277.79 18,454,250.- 
หน้ีสินรวมส่วนของผูถื้อหุน้ 308,685,725.55 18,750,000.- 
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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 เขา้ลงทุนโดยซ้ือหุน้สามญัใน VT เป็นจ านวนทั้งส้ิน 367,497 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนทั้งส้ิน 
ร้อยละ 49 ของหุ้นจ านวน 750,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 36,749,700 บาท และจ่ายส่วนเกิน
มูลค่าหุน้สามญัเพิ่มอีก จ านวน 25,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 61,749,700 บาท 

2. ACDE ให้ AST กูย้ืมเงินจ านวน 38,250,300 บาท ในอตัราดอกเบ้ีย 5% ต่อปี โดยให้ AST น า
หุ้นบุริมสิทธิของ VT มาจ าน าเป็นหลกัประกนั และให้ผลประโยชน์จากหุ้นบุริมสิทธิเป็นของ 
ACDE นบัจากวนัท่ีกูย้มื เป็นระยะเวลา 2 ปี 

3. ACDE จดัหาแหล่งเงินทุน วงเงินไม่เกิน จ านวน 220,000,000 บาท ให้แก่ VT โดย VT จะน า
เงินดงักล่าวไปช าระหน้ีท่ีคา้งช าระตามสัญญาซ้ือขายระหวา่ง VT และ AST  

4. ภายหลงัจากครบสัญญาเงินกูต้ามอายุสัญญา 2 ปี แลว้ ทาง AST จะโอนหุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 
382,503 หุน้ ใหก้บั ACDE ในส่วนดอกเบ้ียจะมีการหกัลบกบัเงินปันผลท่ี AST มีสิทธิจะไดรั้บ  

ทั้งน้ี สามารถสรุปเป็นแผนภาพและโครงสร้างลงทุนในแต่ละขั้นตอน ไดด้งัน้ี 

1. โครงสร้างการลงทุนของ VT ก่อนจาก ACDE เขา้ลงทุน 
 
 
 
 
 
 

 

สหกรณ์ 

โครงการปากช่อง 

VT 
สญัญาสนบัสนุนโครงการ 

VT AST 
ก่อตั้ง 

100% 
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2. โครงสร้างการลงทุนของ VT หลงัจาก ACDE เขา้ลงทุน 
 

 

 

 

 

3. โครงสร้างการเขา้ลงทุนสุดทา้ย (เม่ือครบ 2 ปีแลว้)  

 

 

 

 

เง่ือนไขการเข้าท ารายการ มีรายละเอยีดเพิม่เติมดังนี ้

o จดัท าเอกสารบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ระหวา่ง ACDE (ผูซ้ื้อ) AST (ผูข้าย) และ VT  

 
3.2 สรุปข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าฯ  

 
ประเภทโครงการ • โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5 เมกะวตัต์  

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผลิต
ไฟฟ้าจากแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) 

เจา้ของโครงการ • สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากดั 

ผูส้นบัสนุนโครงการ • บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ  ากดั (VT)  
รับโอนสิทธิจากบริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ จ  ากดั (AST) 

พื้นท่ีโครงการ • ขนาด 19,200 ตารางวา ขนาด 48 ไร่ กรรมสิทธ์ิเป็นของ สหกรณ์โค
นมปากช่อง จ ากดั 

สญัญาสนบัสนุนโครงการ 

สญัญาสนบัสนุนโครงการ สหกรณ์ VT 

โครงการปากช่อง 

AST 

ACDE 

51% 

49% 

สหกรณ์ VT 

โครงการปากช่อง 

ACDE 100% 
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วนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิง
พาณิชย ์(COD) 

• 27 เมษายน 2560 

อตัรารับซ้ือไฟฟ้า • Feed-in-Tariff (FiT) 5.66 บาท ต่อหน่วย (kWh) คงท่ีตลอดอายสุัญญา  

ส่วนแบ่งรายไดข้องสหกรณ์ • 7% ของรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 

ระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า • สัญญามีอาย ุ25 ปี เร่ิม 28 เมษายน 2560  ส้ินสุดวนัท่ี 27 เมษายน 2585 
(ณ วนัท่ีลงทุน สัญญาคงเหลือ 23 ปี 7 เดือน) 

ปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า • ก าลงัการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวตัต ์(MW) / ก าลงัผลิตสูงสุด 4.9960 MWp 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี • ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล 8 ปี (ปี2560-2567)  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าท่ี 
ACDE จะไดรั้บ 

• ประมาณ 3.2 ลา้นบาทต่อเดือน 

 
โครงสร้างการโอนกจิการเกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้า AST และ VT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRONERGY PAK CHONG DAIRY CO-OP   

PPA CONTRACT 

PEA 

PVF2-PEA-018/2559 

19/12/2559 

• Agreement is made 
and entered into on 
July 14,2559 

• ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
• พค.2 
• BOI 
• รง.4 
• อ.1 

ก่อนการจัดตั้ง VT 
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***เอกสาร รง4. และอ.1 ซ่ึงหน่วยงานราชการออกให้แก่ AST ทาง AST ไดด้ าเนินการแจง้แก่หน่วยงานราชการ         
ในการโอนสิทธิใบอนุญาตดงักล่าวให้แก่ VT แลว้แต่เอกสารดงักล่าวจะไม่มีการออกฉบบัใหม่ในนาม VT   โดยจะ
มีการระบุผูรั้บมอบการโอนสิทธิไวใ้นเอกสารฉบบัเดิมแทน 

4. เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

บริษทั ไดว้่าจา้ง บริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน (FA) คือ บริษทั เจวีเอส ท่ีปรึกษาทางการเงิน จ ากดั เพื่อท าการ
ประเมินความคุม้ค่าโครงการและผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าฯ   ไดผ้ลการประเมินมูลค่าตน้ทุน
ทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC)  เท่ากบัร้อยละ 9% ซ่ึงสูงกว่า
อตัราผลตอบแทนจากดอกเบ้ียเงินฝากของสถาบนัการเงิน ปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 0.625-1.25 (อตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจ า ธ.กรุงเทพ) 

วธีิประเมินสินทรัพย ์ท่ีปรึกษาทางการเงิน (FA) ใชว้ธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด เป็นวธีิท่ีจะสะทอ้น
ให้เห็นถึงมูลค่า ของกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ของ VT โดยการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแส
เงินสดจากรายได ้หกักระแสเงินสดจากค่าใชจ่้าย และภาษีในอนาคต ซ่ึงเป็นวิธีท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นว่า
วิธีท่ีเหมาะสมในการน ามาใชป้ระเมินมูลค่ากิจการ ในคร้ังน้ี เน่ืองจากสามารถสะทอ้นมูลค่าจากกระแสเงินสด
สุทธิท่ี กรีนฯ คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการไดม้ากิจการ VT ซ่ึงมูลค่ากิจการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ของ VT เท่ากับประมาณ 308.99 – 335.60 ล้านบาท และ เม่ือบวกเงินสด และหกัหน้ีสินกูย้ืม มูลค่าหุน้ของ VT 
จึงเท่ากับประมาณ 129.17 – 155.79 ล้านบาท 

 

VENTUS PAK CHONG DAIRY CO-OP   

PPA CONTRACT 

PEA 

PVF2-PEA-018/2559 คร้ังท่ี1 
20/02/2560 

• ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
• พค.2 
• BOI 
• รง.4 (ใชข้อง AST) 
• อ.1 (ใชข้อง AST) 

• Agreement is made  
Change of Support Contract 
Mar 03,2560 

หลงัการจัดตั้ง VT 
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5. การประเมินความคุ้มค่าโครงการและผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าฯ  

ทั้งน้ี การก าหนดมูลค่าการลงทุนและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ (Feasibility 
Analysis)  พิจารณาความคุ้มค่าของโครงการด้วยมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) อตัรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PP)  

 จากการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าโครงการท่ีอ้างอิงจากข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจริง (Base Case) มีมูลค่า Project NPV 
จ านวน 35.06 ลา้นบาท คิดเป็น PIRR ท่ี 6.09% และEIRR ท่ี 7.59% (สัดส่วนการกูย้มื 56% ของมูลค่าเงินลงทุน 
อตัราดอกเบ้ีย 4.1%) และมีระยะเวลาคืนทุน 13 ปี 5 เดือน 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) 

 นอกจากน้ีกรณี Best case ซ่ึงความเขม้ของแสงอยู่ท่ีประมาณ 4.50 Kwh/m2/day  มูลค่า Project NPV จ านวน 
88.72 ล้านบาท คิดเป็น PIRR ท่ี 7.69%  และ EIRR ท่ี 10.16% (สัดส่วนเงินกู้ยืมท่ี 56%ของมูลค่าเงินลงทุน  
อตัราดอกเบ้ีย 4.2%) และมีระยะเวลาคืนทุน 11 ปี 7 เดือน 

กรณี 
การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 

มูลค่า NPV 
(ล้านบาท) 

PIRR 
(%) 

EIRR 
(%) 

ระยะเวลาคืนทุน 

Base case – ค่าความเข้มของแสง 3.96 Kwh/m2/day 35.06 6.09 7.59 13 ปี 5 เดือน 

Best case – ค่าความเข้มของแสง 4.50 Kwh/m2/day 88.72 7.69 10.16 11 ปี 7 เดือน 

 

6. การค านวณขนาดรายการ 

ขนาดของรายการท่ีค านวณไดสู้งสุดตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 33.60 โดยพิจารณา
จากงบการเงินรวมของ GREEN ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 อยา่งไรก็ตาม เม่ือนบัขนาดรายการรวมใน
รอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา ส่งผลใหข้นาดรายการรวมสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 33.60 ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  
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เกณฑ์การค านวณ

ขนาดรายการ 

 

วธีิค านวณขนาดรายการ 

ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 

1.  เกณฑ์มูลค่า

สินทรัพย์ทีม่ี

ตวัตนสุทธิ 

(NTA ของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไป) x 100 

NTA ของบริษทัจดทะเบียน 
44.17x100% 

                                                        754.18 

5.85% 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ

จากการ

ด าเนินงาน 

(ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของเงินลงทุนในบริษทั x สดัส่วนท่ีซ้ือหรือขาย) x 100 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 

NA 

เนืองจากบริษทัมีผล

ขาดทุน 

3. เกณฑ์มูลค่ารวม

ส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดรั้บ  

สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน  

                                                            320x100                                                                               
                                                              952.41 

33.60% 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้น

ทุนทีอ่อกเพ่ือช าระ

ค่าสินทรัพย์ 

จ านวนหุน้ท่ีบริษทัออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์x 100 

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของบริษทั 

NA 

เน่ืองจากไม่มีการออกหุน้ 

เพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์

 
7. ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับริษัทจากผลของการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีแน่นอนให้แก่บริษทัในระยะยาว ซ่ึงส่งผลดี
ต่อผลการด าเนินงานของบริษทั อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทนเพื่อกระจาย
ความเส่ียงทางธุรกิจใหมี้ความหลากหลายและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุนของบริษทัใหม้ากท่ีสุด 

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

9. แหล่งเงินทุน 

มาจากเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการและเงินเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิ GREEN – W4 และเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินจ านวน 
180 MB โดยอยู่ระหว่างการอนุมติัของธนาคาร ซ่ึงคาดว่าจะอนุมติัภายในตน้เดือน ตุลาคม 2561 และเงินกูย้ืมไม่มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของการจ่ายเงินปันผลแต่อยา่งใด 
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10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ การเขา้ลงทุนดงักล่าวมีความเส่ียงท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของพลงังานแสงอาทิตย ์โครงการน้ีมีพื้นท่ีโครงการตั้งใหม่อยูใ่นพื้นท่ี
ท่ีได้ท  าการศึกษามาแล้ว โดยจากข้อมูลแสงอาทิตย์ท่ีเก็บได้จริงจากพื้นท่ีมีค่าเฉล่ียความเข้มของ
แสงอาทิตยท่ี์น่าจะยอมรับได ้ทั้งน้ี พลงังานแสงอาทิตยเ์กิดข้ึนเองไดต้ามธรรมชาติไม่สามารถก าหนด
ได ้ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา ฤดูกาล สถานท่ี ติดตั้ง และปัจจยัประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงหมายความวา่ หากความเขม้
ของแสงอาทิตยท่ี์เกิดข้ึนต ่าอาจส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตามท่ีได้คาดการณ์ไว ้
ดงันั้น หากความเขม้ของแสงลดลงจะส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดล้ดลงเช่นกนั ท าให้โครงการมี
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าต ่ากวา่ท่ีประมาณการไว ้

2. ความเส่ียงทางด้านกฎหมาย เร่ืองการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารส าคญัต่างๆ สัญญา PPA 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาตผลิตพลงังานควบคุม เป็น
ตน้ ทางบริษทัฯ ควรมีการจดัท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของเอกสาร ภาระดา้นภาษีอ่ืนๆ 
และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการตรวจสอบสถานะทางดา้นกฎหมาย ก่อนการเขา้ท ารายการ 

แต่อยา่งไรก็ตามจากการประเมินมูลค่ากิจการแลว้ ความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
และเห็นวา่บริษทัมีเงินคงเหลือจากการเพิ่มทุนซ่ึงยงัมิไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ใดๆ นอกจากน้ี โครงการ
โรงไฟฟ้าปากช่องเป็นโครงการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนแน่นอนระยะยาว และมีคู่คา้เป็นหน่วยงานของ
รัฐ กล่าวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไม่มีความเส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการช าระหน้ีให้แก่
บริษทั จากการรับซ้ือกระแสไฟฟ้า ดังนั้น การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าปากช่องน้ีจึงเป็นการ
ด าเนินการท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นของบริษทั อีกทั้งยงัเป็นไปตามกลยุทธ์
และนโยบายของบริษทัท่ีประสงคจ์ะเร่ิมเขา้ด าเนินธุรกิจพลงังาน และยงัเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์
และความสามารถของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของบริษทัให้มีความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึนส าหรับการ
ลงทุนในธุรกิจพลงังานซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัต่อไปในอนาคต  

 
               ขอแสดงความนับถือ 

 

        (นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล) 
           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
 


