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12 มีนาคม 2561 

 

เร่ือง ช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงั

การผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวตัต ์จงัหวดัลพบุรี ของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สารสนเทศการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 1.0     

เมกะวตัต ์จงัหวดัลพบุรี ของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั (ฉบบัเพิ่มเติมตามท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูล

ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560  )  

 

ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ได้แจง้มติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

2/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงมีการน าเสนอวาระให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาให้สัตยาบนัการเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดัดว้ยนั้น บริษทัขอเรียนช้ีแจง

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเสนอวาระดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี  

 

1. โครงสร้างการเข้าลงทุนเดิมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา ก าลัง

การผลติติดตั้งรวม 1.0 เมกะวตัต์ จังหวดัลพบุรี (“โครงการฯ”) ของบริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 

เดิมท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั

เข้าลงทุนในโครงการฯ ในรูปแบบของการซ้ือทรัพย์สินและสิทธิในการด าเนินโครงการและ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงมีรายละเอียดทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ท่ี

บริษทัเขา้ซ้ือ ดงัน้ี  
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(1) ท่ีดินท่ีตั้งโครงการฯ ขนาด 10-1-34 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ต  าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั

ลพบุรี มูลค่ารวม 2,000,000 บาท ซ้ือจากคุณเจริญ ชูศรี 

(2) ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน รวมถึงโรงเล้ียงไก่ และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต

กระแสไฟฟ้าของโครงการฯ มูลค่ารวมทั้งส้ิน 17,000,000 บาท ซ้ือจากหจก. เจ เอน็จิ เนียร่ิง 

(3) อุปกรณ์และแผงโซล่าร์เซลล์ของโครงการฯ ซ้ือจาก บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั ซ่ึง

เป็นคู่สัญญาตามสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 54,205,607.48  

บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,794,392.52 บาท มูลค่ารวมทั้งส้ิน 58,000,000 บาท  

 

ทั้ งน้ี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 77.0 ล้านบาท และมีขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ตามเกณฑ์

สินทรัพยร์วมของบริษทั เท่ากบัร้อยละ 10.9 ซ่ึงขนาดรายการต ่ากว่าร้อยละ 15  และคู่สัญญามิใช่

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันั้น บริษทัจึงไม่มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศ

รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป หรือประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 

เน่ืองจากการเขา้ลงทุนในโครงการฯ ดงักล่าวเป็นโครงการเร่ิมตน้ขยายธุรกิจของบริษทัไปยงัธุรกิจ

พลงังาน บริษทัจึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ลงทุนในโครงการต่อตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อให้ผูถื้อ

หุ้นของบริษทัและนกัลงทุนทัว่ไปไดรั้บทราบ รายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศการเขา้ลงทุนใน

โครงการฯ ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยไ์ปแลว้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 (ส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 1)  

 2. เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุนและโครงสร้างการเข้าลงทุนใหม่ใน

โครงการฯ  

เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุน 

ภายหลงัจากท่ีบริษทัรับซ้ือทรัพยสิ์นต่างๆ เก่ียวกบัโครงการจากผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในช่วง

เดือนสิงหาคม 2560 บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั ในฐานะผูข้าย ไดด้ าเนินการขออนุญาตต่อการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริษทัตาม

ขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายท่ีท าไวร้ะหวา่งกนั แต่เน่ืองจากมีขอ้ขดัขอ้งตามเง่ือนไขการโอนสิทธิตาม

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่ึงผูรั้บโอนสิทธิจะตอ้งเป็นบริษทัในเครือกบัผูโ้อน

เสียก่อนจึงจะด าเนินการได้ ส่งผลให้บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั ไม่สามารถโอนสิทธิตาม
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สัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษทัไดท้นัที ดงัน้ี เพื่อให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ครบถว้น

ตามสัญญาซ้ือขายโครงการ ผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั จึงตกลงโอนหุน้ใน

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดัใหแ้ก่บริษทั  

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุนจากเดิมซ่ึงเขา้ซ้ืออุปกรณ์

และแผงโซล่าร์เซลล์ของโครงการฯ ซ้ือจาก บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั เป็นการเขา้ถือหุ้นใน

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั แทน ทั้งน้ี บริษทัขอเรียนวา่บริษทัไดต้รวจสอบสถานะทางกฎหมาย

และขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ในเร่ืองดงักล่าวและทราบถึงประเด็นความเส่ียงท่ีการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอาจไม่ให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้ว                   

แต่เน่ืองจากผูข้ายได้ให้ค  ารับรองด าเนินการและได้ท าข้อตกลงเก่ียวกับการโอนหุ้นข้างต้นไว้

ล่วงหนา้ดว้ยในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทัจึงเห็นวา่ไม่มีความ

เส่ียงในการเขา้ท ารายการ 

ทั้งน้ี บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั มิไดป้ระกอบธุรกิจหรือมีภาระหน้ีสินหรือความรับผิดอ่ืนใด 

นอกเหนือไปจากการด าเนินโครงการฯ เท่านั้น โดยโครงสร้างการถือหุ้นและฐานะทางการเงิน

รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั เป็นไปตามขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้

ในสารสนเทศการเขา้ลงทุนในโครงการฯ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  

 โครงสร้างการเขา้ลงทุนใหม่ในโครงการฯ 

บริษทัเขา้ลงทุนในโครงการฯ ตามโครงสร้างใหม่ ดงัน้ี 

(1) ท่ีดินท่ีตั้งโครงการฯ ขนาด 10-1-34 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ต  าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั

ลพบุรี มูลค่ารวม 2,000,000 บาท ซ้ือจากคุณเจริญ ชูศรี (ตามเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง) 

(2) ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน รวมถึงโรงเล้ียงไก่ และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต

กระแสไฟฟ้าของโครงการฯ มูลค่ารวมทั้งส้ิน 17,000,000 บาท ซ้ือจากหจก. เจ เอน็จิ เนียร่ิง 

(ตามเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง) 

(3) ในส่วนของรายการซ้ืออุปกรณ์และแผงโซล่าร์เซลล์ของโครงการฯ ตามโครงสร้างการลง

ทุนเดิมซ่ึงมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 58,000,000 บาท มีการเปล่ียนแปลงตามโครงสร้างการลงทุน

ใหม่เป็นรายการดงัต่อไปน้ี  
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(3.1) บริษทัเขา้รับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดัจากผูถื้อหุ้นเดิม 

(ทุนจดทะเบียน 14.5 ลา้นบาท) โดย บริษทัจ่ายช าระเงินลงทุนจ านวน 948.398.13 

บาทเพิ่มเติมใหแ้ก่ถือหุน้เดิม 

(3.2) บริษทัจ าหน่ายอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ บริษทั เจอี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั ใน

มูลค่า 40,654,205.61 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,845,794.39 บาท มูลค่ารวมทั้งส้ิน 

43,500,000 บาท (เป็นมูลค่าภายหลงัหกัเงินลงทุนจ านวน 14.50 ลา้นบาท ตามทุน

จดทะเบียนของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั) 

 

ทั้งน้ี การเขา้ลงทุนตามโครงสร้างใหม่ขา้งตน้ตามวิธีการในขอ้ (3) และ (4) ท่ีกล่าวมาเป็นไปตาม

ขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายโครงการท่ีไดท้  าไวก้บัผูข้ายตั้งแต่เร่ิมแรกซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งช าระ

เงินให้แก่ผูข้ายเพิ่มเติมจ านวน 948.398.13 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนในรูปแบบเดิม โดยมี

สาเหตุเน่ืองมาจากบริษทัไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและกิจการทั้งหมดของ บริษทั เจอี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั 

ซ่ึงการก าหนดราคาท่ีตอ้งช าระเพิ่มเติมดงักล่าว ไม่ไดมี้การประเมินมูลค่าเพิ่มเติมแต่เป็นการก าหนด

ตามขอ้ตกลงกบัผูข้ายท่ีท าไวต้ั้งแต่แรก  

 

หมายเหตุ: 

บริษทัไดรั้บโอนและเขา้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั ซ่ึงส่งผลให้บริษทั เจ.อี 

โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560  ทั้งน้ี บริษทั เจ.

อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 14,500,000 บาท (ช าระเต็มมูลค่า) โดยแบ่งเป็นหุ้น

สามญั 145,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยปัจจุบนัโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั เจ.อี 

โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั เป็นดงัน้ี  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน 
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 144,996 99.996% 
พลต ารวจตรีสหสัชยั อินทรสุขศรี 1 0.001% 
นายประทีป อนนัตโชติ 1 0.001% 
นายเจริญ ชูศรี 1 0.001% 
นางจริยา ชูศรี 1 0.001% 
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 หลงัจากท่ีบริษทัเขา้ถือหุ้นในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั แลว้ บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้าง

กรรมการโดยไดแ้ต่งตั้งกรรมการตวัแทนของบริษทั เขา้ดูแลบริหารกิจการในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ 

ลพบุรี จ  ากดั 2 คน คือ พลต ารวจตรีสหสัชยั อินทรสุขศรี และนายประทีป อนนัตโชติ ทั้งน้ี ปัจจุบนั

โครงสร้างกรรมการของ บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 รายดงัน้ี 

1. พลต ารวจตรีสหสัชยั อินทรสุขศรี 

2. นายประทีป อนนัตโชติ 

3. นายเจริญ ชูศรี (กรรมการเดิมซ่ึงปัจจุบนัไม่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัแต่อยา่งใด)  

 ในส่วนของรายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้านั้น บริษทั ไดรั้บครบถว้นตามสัญญาเขา้ลงทุนท่ีตก

ลงไว ้กล่าวคือ ค่าไฟฟ้าของเดือนกนัยายน 2560 บริษทัฯ ไดช้ าระโดยตรงจาก บริษทั เจ.อี โซล่าร์ 

ลพบุรี จ  ากดั เป็นค่าตอบแทนตามสัญญาเขา้ลงทุนท่ีท าไว ้และรายไดค้่ากระแสไฟฟ้าตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2560 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนัถือวา่เป็นรายไดข้องบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดัในฐานะท่ี

เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100   

การปรับเปล่ียนโครงสร้างการเขา้ลงทุนขา้งตน้ซ่ึงส่งผลให้บริษทั ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมให้แก่    

ผูถื้อหุน้ของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดัเป็นจ านวนทั้งส้ิน 948,598.13 บาทสามารถค านวณเป็น

ขนาดรายการใหม่เท่ากบัร้อยละ 11.02 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (ขนาดรายการตาม

โครงสร้างการลงทุนเดิมเท่ากบัร้อยละ 10.9 ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน) ดงัน้ี  

ล าดบั หลกัเกณฑ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ* 
1. เกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิ (NTA) 
33,500,000 * 100 
380,543,793.62 

ร้อยละ 8.80 

2. เกณฑก์ าไรสุทธิ 
 

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากบริษทัขาดทุนสุทธิ N/A 

3. เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิง
ตอบแทน 

มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 77 ลา้นบาท + 948,598.13 บาท 
* 100 / มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทั  

77,948,598.13 * 100  
707,051,999.76 

ร้อยละ 11.02  

4. เกณฑมู์ลค่าของ
หลกัทรัพย ์

ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยใ์หม่ N/A 
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 หมายเหตุ  *คิดค านวณตามงบการเงินฉบบัสอบทานของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ขณะท่ี
คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหเ้ขา้ลงทุนคร้ังแรกสุด (หากคิดค านวณตามงบการเงินประจ าปีของ
บริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ขนาดรายการตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
(NTA) จะเท่ากับร้อยละ 7.59% และขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนจะ
เท่ากบัร้อยละ 11.67%)  

 

 นอกจากน้ี ในส่วนท่ีบริษทัไดจ้  าหน่ายอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ บริษทั เจอี โซล่าร์ ลพบุรี 

จ  ากดั ในมูลค่า 43,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แมว้่าจะเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์นก็ตาม แต่ก็เป็นการจ าหน่ายให้แก่บริษทัย่อยของบริษทัเองภายหลงัจากท่ีบริษทัเขา้ถือหุ้น

ทั้งหมดใน  บริษทั เจอี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั แลว้ จึงมีลกัษณะเป็นการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่ม

บริษทัเองเท่านั้น  

 ทั้งน้ี บริษทัยงัมิไดแ้จง้ขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ก่อนหนา้น้ี เน่ืองจากบริษทัอยู่

ระหว่างพิจารณาขอ้ดี ขอ้เสีย ประโยชน์และผลกระทบจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือ

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561  ไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทัเขา้ลงทุนตามโครงสร้างการลงทุนใหม่และให้

น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหส้ัตยาบนัต่อไป  

3. เหตุผลในการน าเสนอวาระให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดัต่อทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้และมีความเห็นวา่การด าเนินการตามแนวทางดงักล่าวจะ

เกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทั เพื่อให้บริษทัยงัคงสามารถลงทุนในโครงการฯ ไดต่้อไปผา่นบริษทั 

เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั ซ่ึงมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั แล้ว และยงัสามารถรักษาสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ ตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายโครงการท่ีท าไวก้บัผูข้ายและตามนโยบายการลงทุน

ของบริษทั แต่การเขา้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษทัจ ากดัเขา้ข่ายเป็นซ้ือหรือรับโอนกิจการในบริษทัอ่ืนมา

เป็นของบริษทัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  ซ่ึงจะตอ้ง

ไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอ
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วาระขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อให้มีมติให้สัตยาบนัการด าเนินการของ

บริษทัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  อยา่งไรก็ตาม หากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมิไดมี้มติใหส้ัตยาบนั

ตามท่ีเสนอ บริษทัจะด าเนินการแกไ้ขโดยการขอให้มีการโอนสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของ บริษทั เจ.อี 

โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั ให้แก่ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) อีกคร้ังตามแนวทางท่ีบริษทัได้

วางไวต้ามเดิม หรือจ าหน่ายเงินลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจลงทุนในกิจการดงักล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษทัตามท่ีกล่าวมา  

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี) 

 ประธานกรรมการ 
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GREEN50/2560 

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 

เร่ือง การเข้าลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ขนาด 1 เมกะวตัต์ จ.ลพบุรี 
(เพิ่มเติม) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั” หรือ“GREEN”) 
คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11  สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการซ้ือสินทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา ก าลงัการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1.0 
เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ลา้นบาท (“โครงการฯ”) ซ่ึงลงทุนในนามบริษทั กรีน 
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) เพื่อบริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

อน่ึงตามท่ีบริษัทได้รับการอนุมัติให้ปรับยา้ยหมวดธุรกิจจากธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ 
(Tourism & Leisure) ไปยงัหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์(Property Development) ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 
เป็นตน้ไป รวมทั้งมีแผนการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์เช่นเดิม ซ่ึงปัจจุบนั
บริษทัเร่ิมลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในธุรกิจพลงังาน เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินเพิ่มทุน ตามมติท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ถึงแมว้่าบริษทัยงัไม่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจพลงังาน อาจส่งผลท าให้
บริษทัมีความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงต่อความคุม้ค่าของการลงทุน

บริษทัไดว้า่จา้งบริษทัประเมินทรัพยสิ์น 3 บริษทั โดยผลการประเมินราคาอยูใ่นช่วง 68.83-78.37 ลา้นบาท
(ดงัรายละเอียดในตารางขา้งล่างน้ี) ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ขา้ท ารายการท่ี 77.00 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีอยูใ่นช่วง
ราคาประเมินขา้งตน้

        หน่วย : ลา้นบาท 

รายช่ือบริษัท ทีด่ิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักร รวม 
1.บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั 1.65 28.65 48.07 78.37 
2.บริษทั นวมินทร์ แอพไพรซลั แอนด ์คอนซลั
แตนท ์จ ากดั 

1.55 20.52 52.36 74.43 

3.บริษทั โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จ  ากดั 1.43 24.90 42.50 68.83 

สิ�งที�ส่งมาด้วย
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นอกจากน้ี บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ท่ีปรึกษา เอเชีย พลัส จ ากัด ( ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ FA)                                  
เพื่อท าการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ของการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี FA ไดพ้ิจารณาความ
คุม้ค่าของโครงการดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV), อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal 
Rate of Return: IRR) และระยะเวลาคืนทุน ทั้ งน้ี FA มีความเห็นว่า มูลค่าโครงการมีความคุ้มค่าและ
สมเหตุสมผลต่อการลงทุน โดยมี NPV เป็นบวก ประกอบกบัมี IRR ท่ีสูงกวา่ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัของโครงการ และมีระยะเวลาคืนทุน 11 ปี ทั้งน้ี FA คาดการณ์วา่โครงการจะสามารถรักษาสัดส่วน
ของก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเส่ือม (EBITDA Margin) ไวไ้ดใ้นระดบัร้อยละ 84-88 ตลอดอายสุัญญา 

2. ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการเส่ือมสภาพของโครงสร้างอาคาร 

โครงสร้างอาคารอาจเกิดสนิมหรือผุกร่อน ซ่ึงอาจส่งผลท าให้เกิดความเส่ียงเม่ือเกิดภยัธรรมชาติและอาจท า
ให้เกิดความเสียหายต่อตวัอาคารไดใ้นอนาคต อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดว้า่จา้งวิศวกรในการส ารวจอาคารและ
โครงสร้างหลงัคา โดยวศิวกรดงักล่าวไดอ้อกรายงานเพื่อรับรอง ดงัน้ี 

อาคารและโครงสร้างหลงัคามีอายกุารใชง้านไดอี้กมากกวา่ 20 ปี โดยอาคารมีความมัน่คงแขง็แรง ในสภาพ
การใชง้านปกติสามารถรับน ้ าหนกัแผงโซล่าร์เซลลไ์ด ้ทั้งน้ี ตอ้งมีการดูแลและบ ารุงรักษาตามหลกัวศิวกรรม
ทุกปี เช่น การตรวจสอบรอยเช่ือมและทาสีกนัสนิมและสีน ้ามนัเคลือบกนัสนิม และเห็นควรใหมี้การเสริม
เหล็กทแยงในโครงเหล็กถกัหลงัคา เพื่อสามารถรับน ้าหนกัไดดี้ข้ึน และเห็นควรใหมี้การขจดัคราบสนิม และ
ทาสีกนัสนิมพร้อมทาสีน ้ามนัโครงสร้างเหล็กหลงัคาเพื่อป้องกนัสนิม 

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 เน่ืองจากเป็นการเร่ิมลงทุนในธุรกิจพลงังาน บริษทั          
จึงประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการเขา้ท ารายการส าหรับโครงการฯ ดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน
ไดรั้บทราบ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

31 สิงหาคม 2560 
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2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง  

2.1 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) กบั นายเจริญ ชูศรี 

 

2.2 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) กบั หจก.เจ.เอน็จิเนียร่ิง 

 

2.3 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท เจ.อ.ีโซล่าร์ ลพบุรี 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ รายละเอยีด 

นายเจริญ   ชูศรี นายเจริญ ชูศรี เป็นเจา้ของท่ีดิน ตั้งอยู่บนโฉนดเลขท่ี 34250 
ระวาง 5138 448 เลขท่ี 259 หนา้ส ารวจ 8756 ต าบลพฒันานิคม 
อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 34 
ตารางวา ในราคารวม  2,000,000.- บาท (สองลา้นบาทถว้น) 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ รายละเอยีด 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจ.เอน็จิเนียร่ิง 
กรรมการบริษัท 

1. นายเจริญ  ชูศรี 
2. นางจริยา  ชูศรี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
1. นายเจริญ ชูศรี               92% 
2. นางจริยา  ชูศรี                4% 
3. น.ส.จารุพรรณ  ชูศรี       2% 
4. นายจิระพงษ ์ ชูศรี          2% 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ.เอ็นจิเนียร่ิง เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิส่ิง
ปลูกสร้างบนท่ีดินและโรงเรือนเล้ียงไก่โดยเสนอขายในราคา
รวม 17,000,000.- บาท (สิบเจด็ลา้นบาท) 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ รายละเอยีด 

บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ จ ากดั 
กรรมการบริษัท 

1. นายปรีชา จิตรัตน์อนนัต ์  
2. นายเจริญ  ชูศรี                  
3. นางจริยา  ชูศรี                    

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
1. นายปรีชา จิตรัตน์อนนัต ์ 85% 
2. นายเจริญ  ชูศรี                 10% 
5. นางจริยา  ชูศรี                   5% 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ จ  ากดั เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิอุปกรณ์และ
แผงโซล่าร์เซลล์ และการรับโอนสิทธ์ิตามสัญญาซ้ือขายกับ
การไฟฟ้าและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. ลกัษณะรายการ 

3.1. สรุปข้อมูลโครงการ 
ประเภทโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา ตั้งอยู่ท่ี อ. พฒันานิคม   

จ.  ลพบุรี ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธี  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) คงท่ีตลอดอายสุัญญา 
ระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้าตาม
สัญญาซ้ือ/ขายไฟฟ้า 

สัญญามีอายุ 25 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธ.ค. 2581 (อายุสัญญา 25 ปี นบัจากวนัท่ี
ก าหนดให้จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD : Scheduled Commercial 
Operation Date) ซ่ึงคือ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556  

วนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยค์ร้ังแรก (COD : Commercial Operation 
Date) คือ มกราคม 2559  

ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 1 กันยายน 2560 (วนัท่ีบริษัทคาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้จาก
โครงการฯ)  สัญญามีอายคุงเหลือ 21 ปี 4 เดือน ซ่ึงไม่สามารถต่อสัญญาได ้ 

เ ง่ื อ น ไ ข ข อ ง ก า ร ส้ิ น สุ ด
สัญญาซ้ือ/ขายไฟฟ้า 

- ผูผ้ลิตไฟฟ้ายืน่หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึง กฟภ. แสดงความประสงค์
ท่ีจะยติุการซ้ือขายไฟฟ้าโดยการเลิกสัญญา 

- ผู ้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หรือ
เปล่ียนแปลงขนาดก าลังผลิตติดตั้ งรวมของแผงโฟโตโวทเทอิก 
(Photovoltaic Panel) และจุดรับซ้ือไฟฟ้า หรือเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ท่ีใช้
ในระบบผลิตไฟฟ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก กฟภ. 

- ไม่ปฏิบติัตามสัญญา หรือหลกัเกณฑท่ี์ กฟภ. ก าหนด  

วันที่บริษัทคาดว่าจะเร่ิมรับรู้
รายได้จากโครงการฯ 

1 กนัยายน 2560 

ก าลงัการผลติ 994.8 กิโลวตัต ์(kWp) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้  นิติบุคคล 8 

ปี (2559 – 2566) 
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สินทรัพย์ทีจ่ะเข้าซ้ือ มูลค่ารายการซ่ึงเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดของโครงการเท่ากบั 77.0 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย  
- ท่ีดินขนาด 10-1-34 ไร่ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขท่ี 34250 ต าบลพฒันานิคม 

อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี รวมเน้ือท่ีทั้ งหมด 10 ไร่ 1 งาน 34 
ตารางวา ซ่ึงเป็นท่ีติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลงัคา และโรงเรือนระบบ
ปิดส าหรับเล้ียงไก่ ซ้ือจากคุณเจริญ ชูศรี ในราคารวมทั้งส้ิน 2,000,000 
บาท  (สองลา้นบาทถว้น) 

- ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินรวมถึงโรงเรือนเล้ียงไก่ ซ้ือจาก หจก. เจ เอ็นจิ
เนียร่ิง ในราคารวมทั้งส้ิน 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดลา้นบาทถว้น) แผง
โซลาเซลล์และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตกระแสไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคา  โดย หจก. เจ เอ็นจิเนียร่ิง จะเป็น    
ผูเ้ช่าโรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่ ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท 

- อุปกรณ์และแผงโซล่าร์เซลล์ ซ้ือจาก บจ. เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี ซ่ึงเป็น
คู่สัญญาซ้ือ/ขายไฟ กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)  ในราคารวม
ทั้งส้ิน 58,000,000 บาท (หา้สิบแปดลา้นบาทถว้น)                   

รายได้ทีบ่ริษัทจะได้รับ 1. รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า   
ประมาณ 700,000 – 800,000 บาท/เดือน 

2. รายไดค้่าเช่าโรงเรือนเล้ียงไก่   
ในอตัราค่าเช่า 30,000/เดือน (คิดเป็น 360,000/ปี) คงท่ีตลอดอายุสัญญา
เช่า 3 ปี และหากผูเ้ช่าไม่ไดป้ระพฤติผิดสัญญาเช่าขอ้ใดขอ้หน่ึง สามารถ
ต่ออายสุัญญาได ้2 คร้ัง ๆ ละ 3 ปี 

แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวยีนของ GREEN 
เง่ือนไขการช าระเงิน ช าระเงินคร้ังเดียว ณ วนัท าสัญญา (31 สิงหาคม 2560) 

3.2. สรุปสาระส าคัญของสัญญา 

3.2.1. สัญญาจะซ้ือจะขายทีด่ิน 

ผู้ซ้ือ GREEN 
ผู้ขาย นายเจริญ ชูศรี ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆกบั GREEN และ    ไม่ถือเป็น

บุคคลท่ีเก่ียวโยง 
วนัทีข่องสัญญา 31 สิงหาคม 2560 
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ส รุปสาระส า คัญของ
สัญญา 

คู่สัญญาตกลงจะซ้ือจะขายท่ีดินแปลงโฉนดเลขท่ี 34250 ต าบลพฒันา
นิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เน้ือท่ี 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา 
ในราคา 2.0 ลา้นบาท โดยจะช าระเงินค่าท่ีดินในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 
ผูจ้ะขายตกลงว่าจะไปด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี
จะซ้ือขายโดยปลอดจากภาระผูกพนัใด ๆ ทั้ งส้ิน ให้แก่ผูจ้ะซ้ือ ณ 
ส านกังานท่ีดิน ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ซ่ึงบริษทัได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้เม่ือ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 

3.2.2. สัญญาซ้ือขายโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง 

ผู้ซ้ือ GREEN 
ผู้ขาย หจก. เจ. เอ็นจิเนียร่ิง ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆกบั GREEN และไม่ถือ

เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง 
วนัทีข่องสัญญา 31 สิงหาคม 2560 
ส รุปสาระส า คัญของ
สัญญา 

คู่สัญญาตกลงซ้ือขายโรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่จ านวน 4 โรง และส่ิง
ปลูกสร้างบนท่ีดินแปลงโฉนดเลขท่ี 34250 ในราคา 17.0 ลา้นบาท โดย
จะช าระเงินในวนัท าสัญญา 
การซ้ือขายโรงเรือนตามสัญญาฉบับน้ีเป็นการซ้ือขายตามสภาพท่ี
เป็นอยู่ โดยผูข้ายรับรองและยืนยนัว่าทรัพย์สินท่ีขายทั้ งหมดเป็น
กรรมสิทธ์ิโดยชอบของผูข้ายทั้งส้ิน หากเกิดการรอนสิทธิไม่วา่ดว้ยเหตุ
ใด ๆ ก็ตามผูข้ายจะรับผดิชอบต่อผูซ้ื้อทั้งส้ิน  

3.2.3. สัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน 

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

ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง 
วนัทีข่องสัญญา 31 สิงหาคม 2560 
ส รุปสาระส า คัญของ
สัญญา 

คู่สัญญาตกลงจะซ้ือจะขายแผงโซล่าเซลล์และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคา 
รวมถึงสิทธิในการผลิตและขายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PV-PEA-0065/2556 ในราคารวม 
58.0 ลา้นบาท โดยจะช าระเงินในวนัท าสัญญา  
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4. เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

บริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น 3 ราย ด้วยวิธีวิเคราะห์จากตน้ทุน ตน้ทุนทดแทน โดยมีผลการ
ประเมินทรัพยสิ์นอยู่ในช่วงราคา 68.83 – 78.37 ลา้นบาท ซ่ึงราคาท่ีบริษทัเขา้ท ารายการท่ี 77 ลา้นบาทอยู่
ในช่วงราคาดงักล่าว  

ทั้งน้ี ผลการประเมินทรัพยสิ์นมีรายละเอียด ดงัน้ี 
        หน่วย : ลา้นบาท 

รายช่ือบริษัท ทีด่ิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักร รวม 
1.บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั 1.65 28.65 48.07 78.37 
2.บริษทั นวมินทร์ แอพไพรซลั แอนด ์คอนซลั
แตนท ์จ ากดั 

1.55 20.52 52.36 74.43 

3.บริษทั โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จ  ากดั 1.43 24.90 42.50 68.83 
 

5. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ บริษัท เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี (ผูผ้ลิตไฟฟ้าไดจ่้ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิง
พาณิชยค์ร้ังแรก เดือน มกราคม 2559) 

หน่วย : บาท 

  2559 

รายไดจ้ากการขาย 8,107,545.60 

ดอกเบ้ียรับ 718.00 

รายไดร้วม 8,108,263.60 
ค่าใชจ่้าย   

ตน้ทุนขาย 2,568,514.43 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 140,685.24 

ค่าใชจ่้ายรวม 2,709,199.67 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนหกัตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,399,063.93 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 5,399,063.93 

สินทรัพยร์วม 59,506,513.88 

หน้ีสินรวม 39,862,754.75 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 19,643,759.13 

หน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ 59,506,513.88  
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6. 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 

 
 

2. เกณฑ์มูลค่ารวม
ส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดรั้บ (77) x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน (707.1) 

10.9 

3. เกณฑ์มูลค่าหุ้น
ทุนทีอ่อกเพ่ือ
ช าระค่า
สินทรัพย์ 

จ านวนหุน้ท่ีบริษทัออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์x 100 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของบริษทั 

NA 
เน่ืองจากไม่
มีการออก

หุน้ 
เพื่อช าระค่า
สินทรัพย ์
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7. ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบั GREEN จากผลของการเข้าท ารายการ 
การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีแน่นอนให้แก่บริษทัในระยะยาว ซ่ึงส่งผล
ดีต่อผลการด าเนินงานของบริษทั อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจเพื่อกระจายความเส่ียงทาง
ธุรกิจใหมี้ความหลากหลายและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุนของบริษทัใหม้ากท่ีสุด 
 

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

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

 -ไม่มี- 
 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
 

        (นายประทีป   อนนัตโชติ) 
   รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 


