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GREEN10/2561 
 

วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 

 
เร่ือง แจง้การเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังาน (โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 5 เมกะวตัต ์จ.สระแกว้)   

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือ
วนัท่ี 16  มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด) เขา้
ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการเขา้ซ้ือหุ้นขา้งมากในบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จ  ากดั (“SK1”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
จดัตั้งข้ึนเพื่อรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 เมกะวตัต์ 
จงัหวดัสระแกว้ จากผูด้  าเนินโครงการรายเดิม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 79.0 ลา้นบาท (“โครงการฯ”) เน่ืองจาก
ขนาดของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยมี์ขนาดของรายการร้อยละ 11.83 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
(อา้งอิงขอ้มูลงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2560) และเม่ือรวมกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยอ่ื์นในรอบ 6 เดือนท่ี
ผา่นมาของบริษทั (รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์การเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั) ส่งผลให้มีขนาด
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 22.85 จึงเขา้ข่ายรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการสูงกวา่ร้อยละ 
15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551   
เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(รวมทั้งท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมเรียกวา่ “ประกาศการ
ไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) บริษทัจึงมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจดัส่งหนงัสือเวยีน
เก่ียวกับสารสนเทศของรายการถึงผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนันับจากวนัท่ีแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

19 มีนาคม 2561 

2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง  

บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ิน 79 
ล้านบาท ผ่านการถือหุ้นบางส่วนใน SK1 (บริษทัท่ีจดัตั้ งข้ึนใหม่โดย บริษทั นอร์ทิส เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด 
(“NT”) เพื่อรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นร่วมลงทุน คือ NT  และบริษทั เมทลิงค ์อินโฟ 
จ ากดั (“ML”)) และการใหกู้ย้มืแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเขา้ท ารายการ ดงัน้ี   
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(1) ACDE เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นใน SK1 และรับโอนสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจาก นางสาวคริสติน่า ไกร
ภสัสร์พงษ ์ (ผูถื้อหุน้สามญัของ SK1) ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

(2) ACDE ใหกู้ย้มืแก่ SK1 และ ML ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

หมายเหตุ:  ML เป็นบริษทัผูด้  าเนินโครงการโรงไฟฟ้าฯ เดิม ซ่ึงตกลงจะโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ ให้แก่ SK1 คิด
เป็นมูลค่าโครงการทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท ทั้งน้ี ML ตกลงเขา้ร่วมลงทุนถือหุ้นบุริมสิทธิ ในสัดส่วนร้อยละ 51 
ของหุน้ทั้งหมดของ SK1 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการโอนสิทธิตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ทั้งน้ี หุน้บุริมสิทธิทั้งหมดใน SK1 เป็นหุน้ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงแต่อยา่งใด 

3. ลกัษณะรายการ 

3.1. สรุปสาระส าคัญของการเข้าลงทุน 

(1) ACDE เขา้ซ้ือหุ้นสามญัใน SK1 จากนางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ์ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 294,000 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนทั้งส้ิน ร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นสามญัและสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน SK1 คิด
เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 9,820,000  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 

(3) ACDE  ให ้ML กูย้มืเงินลงทุนในหุน้บุริมสิทธิของ SK1 คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 21,420,000 บาท (อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปีและมีก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี)   

(4) ACDE ให้ SK1 กูย้ืมเงินเพื่อใช้ในการช าระค่ารับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 18,000,000 บาท (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปีและมีก าหนดช าระคืนภายใน 10 ปี)   

โครงสร้างการถือหุน้และการบริหารงานใน SK1 ก่อนการเขา้ลงทุนของบริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
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       หมายเหตุ:  SK1 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 490,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 510,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ท้ังนี ้SK1 เป็น

บริษัทท่ีมิได้ประกอบธุรกิจอ่ืนมาก่อน 

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 ไกรภสัสร์พงษ ์หรือ นางสาว
สุณีย ์สุพรรณวฒันกุล รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานใน SK1 ภายหลังการเขา้ลงทุนของบริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ  ากดั 

ล าดบั ผูถื้อหุ้น ประเภท จ านวนหุ้น ช าระแลว้ 

1 NT สามญั 196,000 19,600,000  

2 ACDE สามญั 294,000 29,400,000 

3 MT บุริมสิทธิ 510,000 51,000,000  

รวม 10,000,000 100,000,000  

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 ์
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เง่ือนไขลงนามผูกพนับริษทั  

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

3.2. สรุปข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าฯ  
SK1 จะรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าจาก ML แลว้เสร็จไม่เกินเดือนเมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

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

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 (mwh) คงท่ีตลอดอายสุญัญา  

ส่วนแบ่งรายไดข้องสหกรณ์ • 3.3 ลา้นบาทต่อปีตลอดอายสุญัญา ( ปีท่ี 1-3 หกัค่าท่ีดิน 2.7 ลา้นบาทต่อปี) 

ระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า • สญัญามีอาย ุ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 

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 
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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) ใหแ้ก่ นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์เป็นจ านวน 1,000,000 บาท  
 

5. การประเมินความคุ้มค่าโครงการและผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าฯ  (ผูผ้ลิตไฟฟ้าไดจ่้ายไฟฟ้า
เขา้ระบบเชิงพาณิชยค์ร้ังแรกวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560) 

 
 

 
 

6. การค านวณขนาดรายการ 

ขนาดของรายการท่ีค านวณได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 13.59 โดย
พิจารณาจากงบการเงินรวมของ GREEN ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม เม่ือนับขนาด
รายการรวมในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา (รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์การเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี 
จ  ากดั) ส่งผลใหข้นาดรายการรวมสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 22.85 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 
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 

1. เกณฑ์มูลค่ารวมส่ิง
ตอบแทน 

มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดรั้บ (79) x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน (667.75) 

11.83 

2. 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   

 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
 

        (นายประทีป   อนนัตโชติ) 
   รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 


