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ที ่054/2563 

 

วนัที ่27 กรกฎาคม 2563 

 

เรือ่ง ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิท เอือ้วทิยา 

จ ากัด (มหาชน) 

 

เรยีน ผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธรุกจิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ากัด 

ซึง่เป็นสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป 

2) ภาพรวมการประกอบธรุกจิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท ยดูบับลวิซ ีอ าพัน ไบโอแมส จ ากัด 

ซึง่เป็นสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป 

3) ภาพรวมการประกอบธรุกจิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากดั ซึง่เป็น

สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป 

ภาพรวมการประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) อยูใ่นขอ้ 4 ของ

สารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์บัญช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ของบรษัิทฯ ทีแ่นบมา

กบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้

 

อา้งถงึ: 1) มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เอือ้วทิยา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่4/2563 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่9 

กรกฎาคม 2563 

2) สารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) ลงวนัที ่

9 กรกฎาคม 2563  

3) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัที ่

31 ธันวาคม 2560 – 2562 

4) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 – 2562 และงบการเงนิทีส่อบทานแลว้ ส าหรับ

งวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 

5) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท ยดูบับลวิซ ี โกเมน ไบโอแมส 

จ ากัด บรษัิท ยดูับบลวิซ ีอ าพัน ไบโอแมส จ ากัด และบรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากดั ส าหรับงวด 12 

เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2559 – 2562 และงบการเงนิทีย่ังไมไ่ดต้รวจสอบ ส าหรับงวด 3 

เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563  

6) สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ี ้ จ ากัด 

(มหาชน) ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่2/139 

 

7) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ี ้

จ ากัด (มหาชน) ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 – 2562 และงบการเงนิที่

สอบทานแลว้ ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 

8) บนัทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการซือ้ขายหุน้สามัญ เพือ่ก าหนดรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขาย

หุน้ทีจ่ะซือ้ขายและการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื ระหวา่งบรษัิท เอือ้วทิยา จ ากัด 

(มหาชน) กบับรษัิท แอ๊บโซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) ฉบบัลงวนัที ่15 มถินุายน 2563 

9) สญัญาซือ้ขายหุน้สามัญของ UKB, UAB และ SBM และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที่

บรษัิทฯ ใหกู้ย้มืแก ่ UAB และ SBM พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย ระหวา่งบรษัิท เอือ้วทิยา จ ากัด 

(มหาชน) กบับรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ี ้จ ากัด (มหาชน) ฉบับลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 

10) รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ยดูับบลวิซ ี โกเมน ไบโอแมส จ ากัด โดยบรษัิท 

กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0167 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 และเลขที ่KA-

2020-06-0168 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจุบันของ

ทรัพยส์นิและเพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ 

11) รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ยดูบับลวิซ ี อ าพัน ไบโอแมส จ ากัด โดยบรษัิท  

กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0165 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 และเลขที ่KA-

2020-06-0166 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจุบันของ

ทรัพยส์นิและเพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ 

12) รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากดั โดยบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั 

จ ากัด เลขที ่KA-2020-06-0163 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 และเลขที ่KA-2020-06-0164 ลง

วนัที ่ 24 มถินุายน 2563 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนัของทรัพยส์นิและเพือ่

วตัถปุระสงคส์าธารณะ 

13) หนังสอืรับรอง หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้มูล และเอกสารอืน่ๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิท เอือ้วทิยา จ ากัด (มหาชน) บรษัิท ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส 

จ ากัด บรษัิท ยดูับบลวิซ ีอ าพัน ไบโอแมส จ ากดั และบรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากดั 

 

Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด (“ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ” หรือ 

“CapAd”) ในรายงานฉบับนี้ อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลและสมมตฐิานที่ไดรั้บจากผูบ้ริหารของ

บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากัด (มหาชน) และขอ้มูลทีเ่ปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซตข์องส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(www.sec.or.th) และเว็บไซตข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

2) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะไมรั่บผดิชอบตอ่ผลก าไรหรอืขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อันเกดิ

จากการท ารายการในครัง้นี ้

3) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระท าการศกึษาโดยใชค้วามรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวงั โดยตัง้

มั่นอยูบ่นพืน้ฐานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

4) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาและใหค้วามเห็น ภายใตส้ถานการณ์และขอ้มูลทีส่ามารถ

รับรูไ้ดใ้นปัจจบุนั หากสถานการณ์และขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญ อาจสง่ผลกระทบ

ตอ่ผลการศกึษาของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่3/139 

 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “UWC”) ครัง้ที ่4/2563 

เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ ซึง่จะจัด

ขึน้ในวนัที ่ 20 สงิหาคม 2563 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิทยอ่ยทีป่ระกอบ

ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 บรษัิท ซึง่มกี าลงัการผลติรวม 26.9 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่(1) บรษัิท ยดูบับลวิซ ีโกเมน 
ไบโอแมส จ ากัด (“UKB”) (2) บรษัิท ยดูบับลวิซ ีอ าพัน ไบโอแมส จ ากัด  (“UAB”) และ (3) บรษัิท สตกึไบโอแมส 

จ ากัด (“SBM”) (ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรยีกวา่ “บรษัิททีจ่ะขาย”) และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM 

มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย (ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรยีกวา่ "หนีเ้งนิใหกู้ย้มื") ใหแ้กบ่รษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็น

เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) (“ACE”) และ/หรอื บรษัิทย่อยของ ACE (รวมเรยีกวา่ "ผูจ้ะซือ้") ซึง่มไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่ว

โยงกนักับบรษัิทฯ โดยทีบ่รษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงใชม้ลูคา่รวมของกจิการ (Enterprise Value) ซึง่มหีลักการ

ค านวณทีอ่ยูภ่ายใตส้มมตฐิานวา่ กจิการของบรษัิททีจ่ะขายไม่มเีงนิสด และไมม่หีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (Cash-Free 

and Debt-Free Basis) เป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื โดยตก

ลงราคาซือ้ขายกนัทีม่ลูคา่รวมของกจิการ (Enterprise Value) ทัง้ 3 บรษัิทรวมกนัเทา่กับ 851,200,000 บาท 

ทัง้นี ้ ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืดงักลา่ว บรษัิทฯ จะไดรั้บ

ช าระคา่ตอบแทนในเบือ้งตน้รวม เป็น 2 กรณี ดงันี้ กรณีที ่ 1: SBM-FiT (กรณีฐาน) ประมาณ 520,892,130.69 

บาท หรอืกรณีที ่ 2: SBM-Non-FiT ประมาณ 490,692,130.69 บาท1  ทัง้นี ้ รายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิที ่

บรษัิทฯ จะจ าหน่ายใหแ้กผู่จ้ะซือ้มดีงัตอ่ไปนี้ 

หุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยจ านวน 3 บรษิทั (ซึง่ตอ่ไปนี้รวมเรยีกวา่ "หุน้ทีจ่ะขาย") โดยมมีลูคา่รวม

ประมาณ 198,992,545.88 บาท ประกอบดว้ย 

1) หุน้สามัญของ UKB ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน ก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ที่

จังหวดันครราชสมีา จ านวน 23,999,998 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของ

                                                

1 ค านวณจากมลูคา่รวมของกจิการ (Enterprise Value) ภายใตส้มมตฐิานวา่ กจิการของบรษัิททีจ่ะขายไมม่เีงนิสด และไมม่หีนีส้นิทีม่ภีาระ

ดอกเบีย้ (Cash-Free and Debt-Free Basis) ตามสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ จ านวน 851,200,000 บาท 

หกัดว้ย หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ไดแ้ก ่ (ก) หนีเ้งนิกูส้ถาบนัการเงนิของ UKB ซึง่บรษัิทฯ ไดค้ ้าประกนัเงนิกูด้งักลา่วไวท้ัง้จ านวน เทา่กบั 

329,348,533.38 บาท และ (ข) หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิของ UKB, UAB และ SBM เทา่กบั 959,335.93 บาท ดงันัน้ ในรายงานของที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี ้จะใชด้วัเลขทีค่าดวา่บรษิทัฯ จะไดร้บัช าระเงนิจรงิคอื 520,892,130.69 บาทเป็นหลกั (อา้งองิจากขอ้มลู

ทางการเงนิของ UKB, UAB และ SBM ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 โดยทีจ่ านวนเงนิทีไ่ดร้ับจรงิทัง้หมดจะตอ้งถกูปรบัปรงุ ณ วนัทีเ่กดิรายการจรงิ 

ซ ึง่จะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายหุน้ นอกจากนี ้บรษัิทฯ จะมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ตามรายละเอยีดในขอ้ 8 ของ

สารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์บญัช ี2 (ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี)้ โดยทีก่ารช าระ

คา่ตอบแทนดงักลา่วจะแบง่เป็น 2 กรณี ไดแ้ก ่ 

กรณีที ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) คอื การที ่SBM สามารถด าเนนิการเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder กบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (“กฟน.”) 

มาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) แลว้เสร็จภายในวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จ

สมบรูณ์ (Closing Date) (ซึง่ก าหนดไวเ้ป็นวนัที ่21 สงิหาคม 2563) ซึง่บรษัิทฯ จะรับคา่ตอบแทนรวมในเบือ้งตน้จะเทา่กบั 520,892,130.69 

บาท ทัง้นี ้สญัญา FiT กบั กฟผ. จะไดร้ับอตัราคา่ซือ้ไฟฟ้าทีด่กีวา่สญัญา Adder แมว้า่จะมรีะยะเวลาสญัญาทีส่ัน้กวา่ก็ตาม แตท่ าให ้SBM ไดร้ับ

รายไดค้า่ขายไฟฟ้าทีส่งูเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี อยา่งไรก็ด ี การเปลีย่นสญัญาดงักลา่วจะตอ้งผา่นการทดสอบระบบและการเดนิเครือ่งจาก 

กฟผ. กอ่น และ 

กรณีที ่2: SBM-Non-FiT คอื การที ่SBM ด าเนนิการเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder มาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff 

(FiT) กบั กฟผ. แลว้เสร็จภายหลงัวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (Closing Date) การช าระผลตอบแทนจะปรับลดลงจากกรณีที ่1: SBM-FiT 

(กรณีฐาน) เป็นจ านวน 30,200,000 บาท ท าใหบ้รษัิทฯ จะไดร้ับคา่ตอบแทนรวมในเบือ้งตน้คงเหลอื 490,692,130.69 บาท และหาก SBM 

สามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น FiT ไดส้ าเร็จภายใน 150 วนันับจากวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

(Closing Date)  ผูจ้ะซือ้ตกลงช าระคา่ตอบแทนทีห่กัสว่นลดไวด้งักลา่วคนืใหแ้กบ่รษัิทฯ 
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ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UKB ในราคาหุน้ละ 8.29 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 

198,959,983.42 บาท 

2) หุน้สามัญของ UAB ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน ก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.5 เมกะวัตต ์ตัง้อยูท่ี่

จังหวดับรุรัีมย ์จ านวน 1,593,748 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจด

ทะเบยีนและช าระแลว้ของ UAB ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 15,937.48 บาท 

3) หุน้สามัญของ SBM ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ก าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่

จังหวดับรุรัีมย ์จ านวน 1,662,498 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจด

ทะเบยีนและช าระแลว้ของ SBM ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 16,624.98 บาท 

 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืจ านวน 2 บรษิทั ประกอบดว้ย 

บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB และ SBM มอียู่ตอ่บรษัิทฯ พรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจา่ย (“หนีเ้งนิใหกู้ย้มื”) ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย ("วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์") หรอื 

Closing Date ใหแ้กผู่จ้ะซือ้ โดยมมีลูคา่ขายรวมประมาณ 321,899,584.81 บาท หรอื 291,699,584.81 บาท 

(แลว้แตก่รณี) ซึง่เป็นราคาขายหนีข้อง UAB เทา่กับ 171,699,584.81 บาท และราคาขายหนีข้อง SBM ซึง่

แบง่เป็น 2 กรณี คอื กรณีที ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) เทา่กบั 150,200,000 บาท และกรณีที ่2: SBM-Non-FiT 

เทา่กับ 120,000,000 บาท ตามล าดบั  

โดยสรุปภาพรวมของมูลคา่ซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื ไดด้งันี้ 

 กรณทีี ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) กรณทีี ่2: SBM-Non-FiT 

มลูคา่ขายหุน้สามญั   

ราคาขายหุน้สามญัของ UKB 198,959,982.42 บาท 

ราคาขายหุน้สามญัของ UAB 15,937.48 บาท 

ราคาขายหุน้สามญัของ SBM 16,624.98 บาท 

มลูคา่ขายหุน้สามญัรวม 198,992,545.88 บาท 

มลูคา่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

ราคาขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ UAB 171,699,584.81 บาท 

ราคาขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ SBM 150,200,000.00 บาท 120,000,000.00 บาท1/ 

มลูคา่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืรวม 321,899,584.81 บาท 291,699,584.81 บาท 

คา่ตอบแทนในเบือ้งตน้รวม 520,892,130.69 บาท2/ 490,692,130.69 บาท2/ 

หมายเหต:ุ 

1/ หาก SBM สามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น FiT ไดส้ าเร็จภายใน 150 วนันับจากวนัทีท่ าการซือ้ขาย

เสร็จสมบรูณ์ บรษัิทฯ จะไดร้ับคา่ตอบแทนในสว่นทีถ่กูปรับลดลงจากกรณีที ่1: SBM-FiT จ านวน 30,200,000 บาท และปรับปรงุดว้ยคา่ปรับ

ลดมลูคา่กจิการเป็นรายวนัๆ ละ 200,000 บาท นับจากวนัถดัจากวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ จนถงึวนัก าหนดจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ

พาณชิย ์(Scheduled Commercial Operation Date: “SCOD”) ตามทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT ฉบบัใหม ่

2/ คา่ตอบแทนในเบือ้งตน้ทัง้ 2 กรณีดงักลา่วจะถกูปรับปรงุดว้ยรายการ Post-Closing Adjustments ไดแ้ก ่เงนิสด เงนิทนุหมนุเวยีนสทุธ ิ(Net 

Working Capital: NWC) ของ UKB, UAB และ SBM รวมถงึการปรับปรงุเกีย่วกบัมลูคา่งานซอ่มบ ารงุสว่นเกนิจากใบสัง่ซือ้ทีไ่ดอ้อกใหแ้กผู่ใ้ห ้

บรกิารซอ่มบ ารงุจ านวน 3 ใบสัง่ซือ้ ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ โดยมลูคา่ตามใบสัง่ซือ้ทัง้ 3 ฉบบัรวมกนัประมาณ 28 ลา้นบาท หาก

มคีา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ บรษัิทฯ จะเป็นผูร้บัภาระทัง้หมด (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 1.5 ของรายงานฉบบันี)้ 

  ตวัเลขดงักลา่วยังไมไ่ดห้กัคา่ใชจ้า่ยในการโอนหุน้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ ซึง่จะเป็นภาระคา่ใชจ้า่ยของ

บรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 8 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์บญัช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิ

ประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้
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ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 หนีเ้งนิใหกู้ย้มืทัง้หมดของ UAB และ SBM มมีลูคา่ประมาณ 456,077,319 

บาท และ 305,233,892 บาท ตามล าดบั รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 761,311,211 บาท2 

 ภายหลังจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษัิทฯ จะมไิดม้กีารลงทนุในบรษัิทย่อยทีด่ าเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้า

ชวีมวลอกีตอ่ไป รวมทัง้จะไมม่เีงนิใหกู้ย้มืและภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืใหแ้ก ่UKB, UAB และ SBM อกีตอ่ไปเชน่กนั 

เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2563 บรษัิทฯ และ ACE ไดเ้ขา้ท าบันทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการซือ้ขายหุน้สามัญ

เพือ่ก าหนดรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื (“บนัทกึ

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฯ”) ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ รวมถงึจะ

ด าเนนิการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขายและการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัที ่ 21 สงิหาคม 

2563 หรอืระยะเวลาอืน่ทีคู่ส่ญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นลายลักษณ์อกัษร (หรอืเรยีกวา่ “วันทีท่ าการซือ้ขายเสร็จ

สมบรูณ์” หรอื Closing Date) โดยภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฯ และสญัญาซือ้ขายหุน้ ผูซ้ ือ้และผูข้ายมคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะซือ้ขายหุน้สามัญของทัง้ 3 บรษัิทฯ พรอ้มกนั โดยไมแ่ยกซือ้ขายบรษัิทใดบรษัิทหนึง่ จงึไดต้กลงราคา

ซือ้ขายกนัทีม่ลูคา่รวมของกจิการ (Enterprise Value) ทัง้ 3 บรษัิทรวมกนัเทา่กบั 851,200,000 บาท  

ทัง้นี ้ การเขา้ท ารายการดงักลา่วถอืเป็นการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นัียส าคัญทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และทีไ่ดแ้กไ้ข

เพิม่เตมิ (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 70.82 ตามเกณฑม์ลูคา่

รวมสิง่ตอบแทน อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 

2563 และเมือ่รวมกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงั 6 เดอืนกอ่นวนัทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทฯ จะมมีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะมขีนาด

รายการสงูสดุรวมเทา่กับรอ้ยละ 73.66 ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่1 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

กลา่วคอื เป็นการตกลงเขา้ท ารายการระหวา่งบรษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทยอ่ย กบับรษัิทจดทะเบยีนอืน่หรอืบรษัิท

ยอ่ยของบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ โดยมมีลูคา่ของรายการเทา่กบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกวา่ 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศ เกีย่วกับการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์

ดงักลา่วตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดง

ความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการดังกลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย

ไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

นอกจากนี ้ การเขา้ท ารายการดงักลา่วยังถอืวา่เป็นการจ าหน่ายไปซึง่หุน้ในบรษัิทยอ่ยทีป่ระกอบธรุกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้หมดของบรษัิทฯ จงึยังเขา้ขา่ยเป็นการขายกจิการบางสว่นทีส่ าคัญของบรษัิทฯ ใหแ้กบ่คุคลอืน่

ตามมาตรา 107 ของพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. 

                                                

2 โดยบรษัิทฯ ไดค้ านวณดอกเบีย้คา้งรบัสิน้สดุถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คดิเป็นจ านวนรวม 162,937,659 บาท เทา่นัน้ เนือ่งจาก UAB และ 

SBM ไมม่คีวามสามารถในการช าระหนี ้ โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติ (คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของดอกเบีย้คา้งรับจากเงนิให ้

กูย้มื) ไวแ้ลว้ทัง้จ านวนในปี 2562 

ทัง้นี ้ทีม่าของแหลง่เงนิใหกู้ย้มืดงักลา่ว มจีดุเริม่ตน้มาจากการทีบ่รษัิทฯ ออกและเสนอขายหุน้กู ้ครัง้ที ่1/2559 จ านวน 800 ลา้นบาท ซึง่

ตอ่มามกีาร Roll Over มาแลว้ 2 ครัง้ โดย ณ ปัจจบุนัมยีอดหุน้กู ้ครัง้ที ่1/2563 คงเหลอืจ านวน 300 ลา้นบาท ซึง่จะครบก าหนดไถถ่อนในเดอืน

มนีาคม 2564 
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บรษัิทมหาชนจ ากดั”) ซึง่ตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 
 

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากัด เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

(“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd”) เพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัความสมเหตสุมผล และความ

เหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ 

ทัง้นี ้ CapAd ไดศ้กึษาขอ้มูลในสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ รวมถงึ

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ  รวมทัง้เอกสารทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ เชน่ งบการเงนิ 

แผนการด าเนนิธรุกจิ ประมาณการทางการเงนิ รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ บนัทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฯ สญัญา

ซือ้ขายหุน้ UKB, UAB และ SBM และเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการ รวมทัง้ขอ้มูลทีเ่ผยแพร่ตอ่

สาธารณะทั่วไป ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และขอ้มลูทางการเงนิจากเว็บไซตต์า่งๆ เป็นตน้ เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็น

ตอ่การท ารายการดงักลา่ว 

ความเห็นของ CapAd ในรายงานฉบับนี้ตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มูลและเอกสารดังกล่าวเป็นขอ้มูลที่

ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิและสมบูรณ์ตามทีผู่บ้รหิารของบรษัิทฯ จัดเตรียมใหก้ับทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ทัง้นี้ 

CapAd ไม่สามารถรับรองหรอืรับประกันความถกูตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของขอ้มูลได ้และการใหค้วามเห็นนี้ CapAd 

พิจารณาจากสถานการณ์และขอ้มูลที่สามารถรับรูไ้ดใ้นปัจจุบัน ณ วันที่จัดท ารายงานฉบับนี้  ทัง้นี้ หากมีการ

เปลีย่นแปลงใดๆ หรือมเีหตุการณ์ใดเกดิขึน้ในอนาคต อาจสง่ผลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อการด าเนินธุรกจิและ

ประมาณการทางการเงนิของ UKB, UAB และ SBM และการประเมนิและวเิคราะหข์องทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

รวมถงึการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ตอ่การท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยไ์ด ้

 

ในการใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้CapAd ไดศ้กึษาและวเิคราะหข์อ้มลูตา่งๆ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ โดย

พจิารณาถงึความสมเหตสุมผลของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ ประกอบกบัปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดย 

CapAd ไดพ้จิารณาขอ้มูลดงักลา่วดว้ยความรอบคอบและสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพีพงึ

กระท า และไดค้ านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

เอกสารแนบทา้ยรายงานความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ ถอืเป็นสว่นหนึง่ของรายงาน

ความเห็นและเป็นขอ้มูลทีผู่ถ้อืหุน้ควรพจิารณาร่วมกับรายงานความเห็นฉบบันีด้ว้ย 

 

 CapAd ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มลูของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ โดยสามารถสรุปขอ้มลูและผล

การศกึษาไดด้งัตอ่ไปนี ้
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ค านยิาม (Abbreviation) 

 

“บรษัิทฯ” หรอื “UWC” บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

“UKB” บรษัิท ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

“UAB” บรษัิท ยดูบับลวิซ ีอ าพนั ไบโอแมส จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

“SBM” บรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

“บรษัิททีจ่ะขาย” UKB, UAB และ SBM 

“หุน้ทีจ่ะขาย” หุน้สามญัของ UKB, UAB และ SBM ทีถ่อืโดยบรษัิทฯ 

"วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์" วนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย (Closing Date) 

“หนีเ้งนิใหกู้ย้มื” หนีเ้งนิกูย้มืที ่UAB และ SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย 

“ACE” บรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

“ผูจ้ะซือ้” ACE และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของ ACE 

“บนัทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฯ” บนัทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการซือ้ขายหุน้สามญั เพือ่ก าหนดรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ที่

จะซือ้ขายและการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื ระหวา่งบรษัิทฯ กบั ACE ฉบบัลงวนัที ่ 15 

มถินุายน 2563 

“สญัญาซือ้ขายหุน้” สญัญาซือ้ขายหุน้หุน้สามญัของ UKB, UAB และ SBM และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนี้

เงนิใหกู้ย้มืทีบ่รษัิทฯ ใหกู้ย้มืแก ่UAB และ SBM พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย ระหวา่งบรษัิทฯ กบั ACE ฉบบั

ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 

“กฟภ.” การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

“กฟผ.” การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

“VSPP” ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 

“สัญญา PPA”  สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)  

“สัญญา O&M” สญัญาจา้งเดนิเครือ่งและบ ารงุรักษา (Operation and Maintenance Services Agreement) 

“APCON” บรษัิท แอพคอน โอเปอรเ์รชัน่ส ์แอนด ์เมนเทนแนนซ ์จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารตามสญัญา O&M 

“kWh”, “MWh”, “GWh” กโิลวตัตช์ัว่โมง, เมกะวตัตช์ัว่โมง, และกกิะวตัตช์ัว่โมง ตามล าดบั 

“COD” วนัทีเ่ริม่มรีายไดใ้นเชงิพาณชิย ์(Commercial Operating Date) 

“SCOD” วนัก าหนดจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์ (Scheduled Commercial Operation Date) ตามสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT ฉบบัใหมข่อง SBM 

“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

“CapAd” 

“ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ” บรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั 

“ส านักงาน ก.ล.ต.” ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“ตลาดหลกัทรัพยฯ์” ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป” ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่ี

นัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

“พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั” พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

“NTA” สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(Net Tangible Assets) 

“WACC” อตัราตน้ทนุทางการเงนิถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) 
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บทสรุปผูบ้รหิาร (Executive Summary) 

 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “UWC”) ครัง้ที ่4/2563 

เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ ซึง่จะจัด

ขึน้ในวนัที ่ 20 สงิหาคม 2563 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิทยอ่ยทีป่ระกอบ

ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 บรษัิท ซึง่มกี าลงัการผลติรวม 26.9 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่(1) บรษัิท ยดูบับลวิซ ีโกเมน 
ไบโอแมส จ ากัด (“UKB”) (2) บรษัิท ยดูบับลวิซ ีอ าพัน ไบโอแมส จ ากัด  (“UAB”) และ (3) บรษัิท สตกึไบโอแมส 

จ ากัด (“SBM”) (ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรยีกวา่ “บรษัิททีจ่ะขาย”) และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM 

มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย (ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรยีกวา่ "หนีเ้งนิใหกู้ย้มื") ใหแ้กบ่รษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็น

เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) (“ACE”) และ/หรอื บรษัิทย่อยของ ACE (รวมเรยีกวา่ "ผูจ้ะซือ้") ซึง่มไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่ว

โยงกนักับบรษัิทฯ3 โดยทีบ่รษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงใชม้ลูคา่รวมของกจิการ (Enterprise Value) ซึง่มหีลกัการ

ค านวณทีอ่ยูภ่ายใตส้มมตฐิานวา่ กจิการของบรษัิททีจ่ะขายไม่มเีงนิสด และไมม่หีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (Cash-Free 

and Debt-Free Basis) เป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื โดยตก

ลงราคาซือ้ขายกนัทีม่ลูคา่รวมของกจิการ (Enterprise Value) ทัง้ 3 บรษัิทรวมกนัเทา่กับ 851,200,000 บาท  

ทัง้นี ้ ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุน้และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืดงักลา่ว บรษัิทฯ จะไดรั้บช าระ

คา่ตอบแทนในเบือ้งตน้รวม เป็น 2 กรณี ดงันี ้กรณีที ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) ประมาณ 520,892,130.69 บาท 

หรอืกรณีที ่2: SBM-Non-FiT ประมาณ 490,692,130.69 บาท4  ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีบ่รษัิทฯ จะ

จ าหน่ายใหแ้กผู่จ้ะซือ้มดีงัตอ่ไปนี ้

หุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยจ านวน 3 บรษิทั (ซึง่ตอ่ไปนี้รวมเรยีกวา่ "หุน้ทีจ่ะขาย") โดยมมีลูคา่รวม

ประมาณ 198,992,545.88 บาท ประกอบดว้ย 

1) หุน้สามัญของ UKB ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน ก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ที่

จังหวดันครราชสมีา จ านวน 23,999,998 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของ

ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UKB ในราคาหุน้ละ 8.29 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 

198,959,983.42 บาท 

2) หุน้สามัญของ UAB ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน ก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.5 เมกะวัตต ์ตัง้อยูท่ี่

จังหวดับรุรัีมย ์จ านวน 1,593,748 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจด

ทะเบยีนและช าระแลว้ของ UAB ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 15,937.48 บาท 

3) หุน้สามัญของ SBM ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ก าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่

จังหวดับรุรัีมย ์จ านวน 1,662,498 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจด

ทะเบยีนและช าระแลว้ของ SBM ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 16,624.98 บาท 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืจ านวน 2 บรษิทั ประกอบดว้ย 

บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB และ SBM มอียู่ตอ่บรษัิทฯ พรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจา่ย (หนีเ้งนิใหกู้ย้มื) ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย ("วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์") หรอื 

Closing Date ใหแ้กผู่จ้ะซือ้ โดยมมีลูคา่ขายรวมประมาณ 321,899,584.81 บาท หรอื 291,699,584.81 บาท 

                                                

3 ส าหรับความเป็นมาของการเขา้ลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลของ UKB, UAM และ SBM รวมทัง้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ และทีม่าของการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการบรษัิทฯ ตอ่การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ปรากฏในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ของรายงานฉบบันี ้

4 โปรดดเูชงิอรรถ 1 หนา้ที ่3  
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(แลว้แตก่รณี) ซึง่เป็นราคาขายหนีข้อง UAB เทา่กบั 171,699,584.81 บาท และราคาขายหนีข้อง SBM ซึง่

แบง่เป็น 2 กรณี คอื กรณีที ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) เทา่กับ 150,200,000 บาท และกรณีที ่2: SBM-Non-FiT 

เทา่กับ 120,000,000 บาท ตามล าดบั  

โดยสรุปภาพรวมของมูลคา่ซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื ไดด้งันี้ 

 กรณทีี ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) กรณทีี ่2: SBM-Non-FiT 

มลูคา่ขายหุน้สามญั   

ราคาขายหุน้สามญัของ UKB 198,959,982.42 บาท 

ราคาขายหุน้สามญัของ UAB 15,937.48 บาท 

ราคาขายหุน้สามญัของ SBM 16,624.98 บาท 

มลูคา่ขายหุน้สามญัรวม 198,992,545.88 บาท 

มลูคา่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

ราคาขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ UAB 171,699,584.81 บาท 

ราคาขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ SBM 150,200,000.00 บาท 120,000,000.00 บาท1/ 

มลูคา่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืรวม 321,899,584.81 บาท 291,699,584.81 บาท 

คา่ตอบแทนในเบือ้งตน้รวม 520,892,130.69 บาท2/ 490,692,130.69 บาท2/ 

หมายเหต:ุ 

1/ หาก SBM สามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น FiT ไดส้ าเร็จภายใน 150 วนันับจากวนัทีท่ าการซือ้ขาย

เสร็จสมบรูณ์ บรษัิทฯ จะไดร้ับคา่ตอบแทนในสว่นทีถ่กูปรับลดลงจากกรณีที ่1: SBM-FiT จ านวน 30,200,000 บาท และปรับปรงุดว้ยคา่ปรับ

ลดมลูคา่กจิการเป็นรายวนัๆ ละ 200,000 บาท นับจากวนัถดัจากวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ จนถงึวนัก าหนดจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ

พาณชิย ์(Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ตามทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT ฉบบัใหม ่

2/ คา่ตอบแทนในเบือ้งตน้ทัง้ 2 กรณีดงักลา่วจะถกูปรับปรงุดว้ยรายการ Post-Closing Adjustments ไดแ้ก ่เงนิสด เงนิทนุหมนุเวยีนสทุธ ิ(Net 

Working Capital: NWC) ของ UKB, UAB และ SBM รวมถงึการปรับปรงุเกีย่วกบัมลูคา่งานซอ่มบ ารงุสว่นเกนิจากใบสัง่ซือ้ทีไ่ดอ้อกใหแ้กผู่ใ้ห ้

บรกิารซอ่มบ ารงุจ านวน 3 ใบสัง่ซือ้ ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ โดยมลูคา่ตามใบสัง่ซือ้ทัง้ 3 ฉบบัรวมกนัประมาณ 28 ลา้นบาท หาก

มคีา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ บรษัิทฯ จะเป็นผูร้บัภาระทัง้หมด (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 1.5 ของรายงานฉบบันี)้ 

  ตวัเลขดงักลา่วยังไมไ่ดห้กัคา่ใชจ้า่ยในการโอนหุน้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ ซึง่จะเป็นภาระคา่ใชจ้า่ยของ

บรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 8 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์บญัช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิ

ประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้

 

ทัง้นี ้รายละเอยีดโดยสรุปของโรงไฟฟ้าชวีมวลของทัง้ 3 บรษัิท มดีงันี้ 

1) โรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน ด าเนนิงานโดย UKB ซึง่ผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล โดยใชเ้ชือ้เพลงิจากไมส้บั

เป็นหลกั ตัง้อยู่ทีต่ าบลบา้นโพธิ ์อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 

9.9 เมกะวตัต ์(MW) เปิดด าเนนิการในเชงิพาณชิยเ์มือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2554 โดยบรษัิทฯ เริม่เขา้ลงทนุใน UKB 

เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2558 

UKB มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (“กฟภ.”) จ านวน 8 เมกะ

วตัต ์ซึง่สญัญาจะสิน้สดุวนัที ่10 พฤษภาคม 2571 

2) โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน ด าเนนิงานโดย UAB ซึง่ผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล โดยใชเ้ชือ้เพลงิจากไมส้บัเป็น

หลกั ตัง้อยู่ทีต่ าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวดับรุรัีมย ์ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 9.5 เมกะวตัต ์(MW) 

เปิดด าเนนิการในเชงิพาณชิยเ์มือ่วนัที ่ 6 กมุภาพันธ ์ 2551 โดยบรษัิทฯ เริม่เขา้ลงทนุใน UAB เมือ่วนัที ่ 15 

กมุภาพันธ ์2559 

UAB มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กับ กฟภ. จ านวน 8 เมกะวตัต ์ซึง่สญัญาจะสิน้สดุ

วนัที ่30 ตลุาคม 2568 
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3) โรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ด าเนนิงานโดย SBM ซึง่ผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล โดยใชเ้ชือ้เพลงิจากไมส้บัเป็น

หลกั ตัง้อยู่ทีต่ าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวดับรุรัีมย ์ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์(MW) 

เปิดด าเนนิการในเชงิพาณชิยเ์มือ่วนัที ่ 24 มกราคม 2549 โดยบรษัิทฯ เริม่เขา้ลงทนุใน SBM เมือ่วนัที ่ 15 

กมุภาพันธ ์2559 

SBM อยูร่ะหวา่งการขอเปลีย่นแปลงสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder ทีไ่มก่ าหนดวนัสิน้สดุสญัญา จาก 

กฟภ. จ านวน 6.5 เมกะวตัต ์มาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่

ประเทศไทย (“กฟผ.”) ซึง่จะสง่ผลใหอ้ายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจะสิน้สดุประมาณวนัที ่15 มกราคม 2568 

 

 ภายหลังจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษัิทฯ จะมไิดม้กีารลงทนุในบรษัิทย่อยทีด่ าเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้า

ชวีมวลอกีตอ่ไป รวมทัง้จะไมม่เีงนิใหกู้ย้มืและภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืใหแ้ก ่UKB, UAB และ SBM อกีตอ่ไปเชน่กนั 

เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2563 บรษัิทฯ และ ACE ไดเ้ขา้ท าบันทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการซือ้ขายหุน้สามัญ

เพือ่ก าหนดรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื (“บนัทกึ

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฯ”) ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ รวมถงึจะ

ด าเนนิการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขายและการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัที ่ 21 สงิหาคม 

2563 หรอืระยะเวลาอืน่ทีคู่ส่ญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นลายลักษณ์อกัษร (หรอืเรยีกวา่ “วันทีท่ าการซือ้ขายเสร็จ

สมบรูณ์”) โดยภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฯ และสญัญาซือ้ขายหุน้ ผูซ้ ือ้และผูข้ายมคีวามประสงคท์ีจ่ะซือ้ขายหุน้

สามัญของทัง้ 3 บรษัิทฯ พรอ้มกนั โดยไมแ่ยกซือ้ขายบรษัิทใดบรษัิทหนึง่ จงึไดต้กลงราคาซือ้ขายกนัทีม่ลูคา่รวม

ของกจิการ (Enterprise Value) ทัง้ 3 บรษัิทรวมกนัเทา่กับ 851,200,000 บาท 

ทัง้นี ้ การเขา้ท ารายการดงักลา่วถอืเป็นการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นัียส าคัญทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และทีไ่ดแ้กไ้ข

เพิม่เตมิ (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 70.82 ตามเกณฑม์ลูคา่

รวมสิง่ตอบแทน อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 

2563 และเมือ่รวมกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงั 6 เดอืนกอ่นวนัทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทฯ จะมมีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะมขีนาด

รายการสงูสดุรวมเทา่กับรอ้ยละ 73.66 ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่1 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

กลา่วคอื เป็นการตกลงเขา้ท ารายการระหวา่งบรษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทยอ่ย กบับรษัิทจดทะเบยีนอืน่หรอืบรษัิท

ยอ่ยของบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ โดยมมีลูคา่ของรายการเทา่กบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกวา่ 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศ เกีย่วกับการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์

ดงักลา่วตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดง

ความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการดังกลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย

ไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

นอกจากนี ้ การเขา้ท ารายการดงักลา่วยังถอืวา่เป็นการจ าหน่ายไปซึง่หุน้ในบรษัิทยอ่ยทีป่ระกอบธรุกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้หมดของบรษัิทฯ จงึยังเขา้ขา่ยเป็นการขายกจิการบางสว่นทีส่ าคัญของบรษัิทฯ ใหแ้กบ่คุคลอืน่

ตามมาตรา 107 ของพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. 
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บรษัิทมหาชนจ ากดั”) ซึง่ตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

บรษัิท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั (“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd”) ในฐานะทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยบรษัิทฯ เพือ่ใหค้วามเห็นแกผู่ถ้อืหุน้ เกีย่วกบัความสมเหตสุมผล และความ

เหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์โดย CapAd ไดพ้จิารณาวตัถปุระสงคแ์ละความ

จ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกบั ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน์ และความเสีย่ง ดงัตอ่ไปนี้ 

บรษัิทฯ ไดท้บทวนนโยบายเพือ่ปรับเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิาร กลยทุธท์างธรุกจิ และกลยทุธใ์นการ

บรหิารจัดการ โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบธรุกจิและสรา้งความเตบิโตอยา่งยั่งยนืใหก้บั

บรษัิทฯ โดยการมุง่เนน้การลงทนุในธรุกจิหลัก และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งทีส่ามารถท าก าไรใหก้ับบรษัิทฯ ได ้และลดการ

ลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ มคีวามช านาญนอ้ย รวมทัง้ลดภาระหนีส้นิทีเ่กดิจากการลงทนุในธรุกจิทีไ่ม่สรา้งผลก าไร 

และใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่ทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไว ้บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดกลยทุธท์างธรุกจิทีส่ าคญั ดงันี้ 

1) มุง่เนน้การลงทนุในธรุกจิหลัก (Core Business) ของบรษัิทฯ คอื ธรุกจิเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้า

และโทรคมนาคม ซึง่เป็นธรุกจิทีบ่รษัิทฯ มคีวามรู ้ความช านาญมากวา่ 50 ปี โดยบรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการผลติเสา

สง่ไฟฟ้าแรงสงูรายแรกของประเทศไทย สถานไีฟฟ้าย่อยและเสาโทรคมนาคม ซึง่มฐีานลกูคา้ทัง้ภาครัฐและเอกชน

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

2) ลดการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ยังมคีวามช านาญนอ้ย อาท ิ ธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิชวี

มวลและก๊าซชวีภาพ โดยบรษัิทฯ ไดท้ยอยปรับลดการลงทนุในธรุกจิพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพมาตัง้แตปี่ 

2562 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดจั้ดประเภทของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิของธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ คอื UKB, UAB 

และ SBM ในงบการเงนิรวมและเงนิลงทนุในบรษัิทย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เป็น “กลุม่สนิทรัพย ์(หนี้สนิ) ทีจ่ะ

จ าหน่ายทีจั่ดประเภทเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย” อนัเป็นผลมาจากการทีบ่รษัิทฯ มแีผนทีจ่ะขายเงนิลงทนุ

ทัง้หมดในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลใหแ้กผู่ท้ีส่นใจ เนื่องจากภายหลงัการเขา้ลงทนุ บรษัิทฯ พจิารณาแลว้วา่บรษัิทฯ 

ไมม่คีวามช านาญในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลเทา่ทีค่วร จงึเป็นสว่นหนึง่ทีส่ง่ผลใหโ้รงไฟฟ้า 2 แหง่ คอื โรงไฟฟ้าชวี

มวล อ าพัน และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ใชร้ะยะเวลาในการปรับเปลีย่นและซอ่มแซมเครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้น

การผลติไฟฟ้านานกวา่ทีว่างแผนไว ้รวมทัง้ยังไมส่ามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ย่างตอ่เนือ่งและเต็มก าลงัการผลติ ในขณะ

ทีโ่รงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน มไิดม้ปัีญหาเกีย่วกบัการปรับเปลีย่นและซอ่มแซมเครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ

ไฟฟ้า จงึไม่กระทบตอ่ความสามารถในการผลติแตอ่ย่างใด 

 จากปัญหาของโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แหง่ขา้งตน้ เป็นสว่นหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความไม่ช านาญในธรุกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษัิทฯ ทีจ่ะตอ้งมคีวามสามารถในการจัดการ ตัง้แตก่ารจัดการเชือ้เพลงิชวีมวล การใช ้

เชือ้เพลงิชวีมวล รวมถงึการเดนิเครือ่งจักร  นอกจากนี้ ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองเชือ้เพลงิ

ลว่งหนา้ เพือ่ใชผ้ลติไฟฟ้าใหไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ท าใหส้ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและฐานะทางการเงนิของบรษัิท

ยอ่ย 

จากเหตผุลทัง้หมดขา้งตน้ ท าใหบ้รษัิทฯ ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิทแม ่จ าเป็นตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ

อยา่งตอ่เนือ่งใหแ้ก ่UKB, UAB และ SBM โดยมยีอดหนีเ้งนิใหกู้ย้มืแกบ่รษัิทยอ่ยคงคา้ง ณ สิน้ปี 2561 สิน้ปี 2562 

และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 รวมประมาณ 1,078.77 ลา้นบาท 598.62 ลา้นบาท และ 598.37 ลา้นบาท ตามล าดับ 

โดยในครัง้นี ้ บรษัิทฯ ไดบ้รรลขุอ้ตกลงในการจ าหน่ายไปซึง่ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ ภายใตก้าร

ด าเนนิงานของ UKB, UAB และ SBM ซึง่แมว้า่จะเป็นธรุกจิทีน่่าจะมรีายไดเ้ขา้มาสม า่เสมอตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
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แตก็่ประสบปัญหาตามทีช่ ีแ้จงไวข้า้งตน้ จนกระทัง่สง่ผลใหผ้ลการด าเนนิงานโดยรวมของกลุม่ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวี

มวลมผีลขาดทนุมาอย่างตอ่เนือ่ง มภีาระหนีส้นิสงู อกีทัง้กระทบตอ่สภาพคลอ่งของบรษัิทฯ เป็นอยา่งมาก 

3) ลดผลกระทบทีเ่กดิจากอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวมทัง้ภาระค ้าประกนัเงนิกู ้ เนือ่งจาก

บรษัิทฯ มอีต้ราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้สงู และมภีาระค ้าประกนัเงนิกูท้ัง้จ านวนใหแ้ก ่UKB ท าใหส้ง่ผลกระทบ

โดยตรงตอ่การขออนุมัตวิงเงนิสนิเชือ่เพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิ เพือ่น าไปใชข้ยายธรุกจิอืน่ และ/หรอื ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน ประกอบกับสถาบนัการเงนิบางแหง่เสนอแนวทางใหบ้รษัิทฯ ขายเงนิลงทนุในโรงไฟฟ้าชวีมวลที่

กอ่ใหเ้กดิผลขาดทนุ และภาระหนีส้นิเพิม่ขึน้ ออกไปกอ่น จงึจะพจิารณาการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นสนิเชือ่แก่

บรษัิทฯ 

4) ลดปัญหาดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิ โดยบรษัิทฯ เริม่มผีลกระทบดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิจาก

การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิแกบ่รษัิทยอ่ยดงักลา่ว ประกอบกบับรษัิทฯ มภีาระตอ้งไถถ่อนหุน้กูม้ปีระกนั

ครัง้ที ่ 1/2563 จ านวน 300 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ทีจ่ะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 ซึง่บรษัิทฯ ไม่อยูใ่น

เงือ่นไขทีจ่ะออกหุน้กูใ้หมเ่พือ่มาช าระคนื (Roll Over) อกีตอ่ไปเนือ่งจากวัตถปุระสงคเ์ริม่ตน้ในการออกหุน้กูม้ี

ประกนั ครัง้ที ่1/2563 มาจากการออกหุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 จ านวน 800 ลา้นบาท ครบก าหนดไถถ่อนในปี 2561 โดย

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชล้งทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล ซึง่ตอ่มาภายหลงัไดม้กีารออกหุน้กูม้ปีระกนัเพือ่ Roll Over 

แลว้จ านวน 2 ครัง้ ซึง่จากผลประกอบการโดยรวมของธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลมผีลขาดทนุมาอย่างตอ่เนือ่งจงึไมเ่ป็น

ทีจ่งูใจผูล้งทนุอกีตอ่ไป ดงันัน้ การทยอยขายกลุม่ทรัพยส์นิทีก่อ่ใหเ้กดิภาระแกบ่รษัิทฯ ก็เป็นทางออกสดุทา้ยทีด่ที ึ่

สดุ ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนัของบรษัิทฯ 

5) ทบทวนการจัดสรรเวลาและใหค้วามส าคญักับการบรหิารธรุกจิหลกัทีม่คีวามช านาญ อกีทัง้จะไดทุ้ม่เท

ในการแกปั้ญหาผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาของธุรกจิหลัก โดยมติอ้งกังวลกับธุรกจิอืน่ๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ อยู่ระหว่าง

การพัฒนาโครงการธุรกิจใหเ้ช่าเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่จะสรา้งรายไดท้ี่สม ่าเสมอ 

(Recurring Income) ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในอนาคต 

ดงันัน้ การจ าหน่ายไปซึง่ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ดังกลา่ว รวมทัง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะ

เจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB และ SBM ยังคงคา้งกับบรษัิทฯ จงึเป็นการลดการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวาม

ช านาญเทา่ทีค่วร และเพือ่ท าใหบ้รษัิทฯ มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีหุ้น้กูท้ ีจ่ะครบก าหนดอนัใกล ้ โดย

บรษัิทฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเขา้ท ารายการในครัง้นีไ้ปช าระคนืหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 จ านวน 

300 ลา้นบาท และเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด าเนนิธรุกจิทัง้ในและตา่งประเทศทีจ่ะสรา้งผลก าไรใหแ้ก่

บรษัิทฯ ซึง่จะมสีว่นชว่ยในการเพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบธรุกจิและสรา้งความเตบิโตอยา่งยั่งยนืใหก้ับบรษัิทฯ 

รวมทัง้จะสง่ผลดตีอ่สภาพคลอ่งทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี ้ และผลการด าเนนิงานโดยรวมของ 

บรษัิทฯ ในอนาคตตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ดงันี ้ 

(1) สนับสนุนนโยบายและกลยุทธใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ทีจ่ะเนน้การลงทนุในธรุกจิหลกั (Core Business) 

ซึง่บรษัิทฯ มคีวามเชีย่วชาญ และเขา้ใจในธรุกจิ รูจ้ดุแข็ง จุดออ่น ซึง่จะสง่ผลใหส้ามารถปรับตวัเขา้กับสภาพ

การแขง่ขนัทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วไดด้กีวา่การลงทนุในธรุกจิอืน่ๆ รวมทัง้การลงทนุในธรุกจิทีจ่ะ

สรา้งผลก าไรไดม้ากกวา่ 

(2) มสีภาพคลอ่งทางการเงนิมากขึน้ โดยมกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีหุ้น้กูท้ ีจ่ะครบก าหนดในเดอืน

มนีาคม 2564 เพือ่มใิหบ้รษัิทฯ ผดินัดช าระหนี ้และยังท าใหค้วามสามารถในการช าระหนีข้องบรษัิทฯ ดขีึน้ดว้ย 

ทัง้นี ้ เนือ่งจากบรษัิทฯ มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานตดิตอ่กนัตัง้แตปี่ 2559 เป็นตน้มา และมกี าไรกอ่นหัก

ดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได ้ คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) ตดิลบในปี 2560 - 2562 จงึท าให ้
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บรษัิทฯ มสีภาพคลอ่งทางการเงนิคอ่นขา้งต า่ ประกอบกับภาระทางการเงนิทีต่อ้งใหค้วามชว่ยเหลอืแกธ่รุกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวล ซึง่หากผลการด าเนนิงานรวมในปี 2563 ยังไมด่ขี ึน้ย่อมสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งของบรษัิทฯ 

อยา่งมาก โดยจะกระทบโดยตรงตอ่กระแสเงนิสดทีจ่ะใชใ้นการช าระหนีหุ้น้กูจ้ านวน 300 ลา้นบาท ทีจ่ะครบ

ก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 ดว้ย ดงันัน้ บรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งหาแหลง่เงนิเพือ่น ามาช าระหนีหุ้น้กูด้งักลา่ว 

(3) ไดรั้บเงนิคนืจากการใหเ้งนิกูย้มืกบั UAB และ SBM ในทนัท ีโดยมติอ้งรอให ้UAB และ SBM มกีระแสเงนิสดที่

เพยีงพอในการช าระหนีท้ีอ่าจจะใชร้ะยะเวลานาน เนือ่งจากผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาของ UAB และ SBM 

ประสบผลขาดทนุอยา่งมาก อกีทัง้อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีค่งเหลอืไมเ่กนิประมาณ 5 ปี ซึง่จะสง่ผลกระทบ

ตอ่เนือ่งถงึความสามารถในการช าระหนีเ้งนิกูค้นืใหแ้กบ่รษัิทฯ นอกจากนี ้ ยังเป็นการลดภาระผูกพันจากการค ้า

ประกนัเงนิกูส้ถาบนัการเงนิทัง้จ านวนใหแ้ก ่ UKB โดยภาระหนีข้อง UKB ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 เทา่กับ 

329.35 ลา้นบาท 

(4) มหีนีส้นิ ดอกเบีย้จา่ย และมอีัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) ลดลง โดยหากบรษัิทฯ จะน าเงนิ

สว่นหนึง่ทีไ่ดรั้บจากการเขา้ท ารายการไปใชใ้นการช าระหนีหุ้น้กูท้ ีจ่ะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 จ านวน 

300 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืจะน าไปใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในธรุกจิหลกัของบรษัิทฯ ซึง่รวมถงึการลงทนุใน

ธรุกจิเสาโทรคมนาคมเพือ่เชา่ในตา่งประเทศ (ในโซนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต)้ และช าระคนืเงนิกูย้มือืน่ๆ ทัง้นี้ 

หากพจิารณาเฉพาะรายการช าระหนีหุ้น้กูด้งักลา่ว อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้จะลดลงจาก 3.38 เทา่ 

เหลอื 1.74 เทา่ อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ยสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 2.10 เทา่ เหลอื 1.42 

เทา่ 

(5) เพิม่ความสามารถในการหาแหลง่เงนิกูใ้นอนาคตของบรษัิทฯ เพือ่น าไปใชใ้นการขยายธรุกจิในสว่นธรุกจิหลกั

ของบรษัิทฯ และธรุกจิอืน่ทีม่ศีกัยภาพ ซึง่ในเบือ้งตน้บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการเตรยีมความพรอ้มในการพัฒนา

โครงการธรุกจิเสาโทรคมนาคมเพือ่เชา่ในตา่งประเทศ (ในโซนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต)้ ซึง่เป็นธรุกจิทีม่รีายได ้

สม า่เสมอ (Recurring Income) และบรษัิทฯ คาดวา่จะสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้กบ่รษัิทฯ มากกวา่ธรุกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวลทีจ่ะจ าหน่ายไป อนัจะสง่ผลดตีอ่บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ในระยะยาว 

(6) ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ตอ่ไปในอนาคต โดยทีต่ลอด

ระยะเวลาทีผ่า่นมา บรษัิทฯ ตอ้งใชแ้หลง่เงนิจากการออกหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืจากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตามทีอ่ธบิาย

ไวข้า้งตน้ เพือ่น ามาใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่UKB, UAB และ SBM โดยยังไม่ไดช้ าระคนืทัง้เงนิตน้และ

ดอกเบีย้แตอ่ย่างใด (ยกเวน้เงนิใหกู้ย้มืแก ่ UKB ซึง่บรษัิทฯ ไดรั้บคนืทัง้จ านวน จากการที ่ UKB กูย้มืเงนิจาก

สถาบนัการเงนิแหง่หนึง่เพือ่มาช าระหนีค้นืบรษัิทฯ แตบ่รษัิทฯ ก็ตอ้งค ้าประกนัเงนิกูย้มืดงักลา่วทัง้จ านวน) 

ดงันัน้ หากบรษัิทฯ ยังคงด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลตอ่ไป ก็จะตอ้งหาแนวทางด าเนนิการเพือ่บรหิารจัดการ

ความเสีย่งตา่งๆ ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี รวมถงึความเสีย่งอืน่ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต แตห่ากบรษัิทฯ ไดรั้บ

อนุมัตใิหจ้ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB, UAB และ SBM ในครัง้นี ้จะสง่ผลดตีอ่บรษัิทฯ และจะเป็น

การลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล ดงัตอ่ไปนี้ 

(6.1) ลดความเสีย่งจากการทีอ่ายุคงเหลอืของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าคอ่นขา้งสัน้ โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ จะสิน้สดุในวนัที ่ 10 

พฤษภาคม 2571 วนัที ่30 ตลุาคม 2568 และวนัที ่15 มกราคม 2568 ตามล าดับ ซึง่เป็นระยะเวลาสัน้

มาก และหากบรษัิทฯ ไม่สามารถตอ่อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าได ้จะสง่ผลท าใหก้ารด าเนนิงานหยดุชะงัก 

และจะสง่ผลกระทบตอ่เนือ่งถงึความสามารถในการช าระหนีเ้งนิกูค้นืใหแ้กบ่รษัิทฯ 

(6.2) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวามเชีย่วชาญมากนัก โดยการเขา้ลงทนุในธรุกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวลมาตัง้แตปี่ 2558 บรษัิทฯ ก็ประสบปัญหาหลายดา้นตามทีช่ ีแ้จงไวข้า้งตน้ โดยสว่นหนึง่
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ของปัญหามาจากความไมเ่ชีย่วชาญในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลอยา่งถ่องแท ้ การจ าหน่ายไปซึง่โรงไฟฟ้า

ชวีมวลในชว่งเวลานีม้คีวามเหมาะสม เนือ่งจากมผีูส้นใจทีจ่ะเขา้มาลงทนุเพือ่ซือ้หุน้ของโรงไฟฟ้าชวี

มวลทัง้ 3 แหง่ และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ดว้ย 

(6.3) ลดความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานในอนาคตซึง่อาจจะไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ โดยหากโรงไฟฟ้า

ชวีมวล อ าพัน และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ยังไม่สามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและเต็มก าลงั

การผลติ จะสง่ผลใหยั้งคงมผีลขาดทนุจากการด าเนนิงาน 

(6.4) มติอ้งรับภาระในการจัดหาแหลง่เงนิเพือ่ใหก้ารสนับสนุนและชว่ยเหลอืแกธ่รุกจิโรงไฟฟ้า ซึง่ทีผ่า่นมา

บรษัิทฯ ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทยอ่ยมาอยา่งตอ่เนือ่ง 

(6.5) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทีใ่ชเ้งนิทนุหมนุเวยีนสงู เนือ่งจากตอ้งจัดซือ้

เชือ้เพลงิซึง่สว่นใหญม่าจากภาคการเกษตรมาไวร้องรับการผลติไฟฟ้าลว่งหนา้ ซึง่ตอ้งช าระภายใน 3 วนั

ท าการ ในขณะทีก่ารรับช าระเงนิคา่ไฟฟ้ามรีะยะเวลานานประมาณ 60 วนั 

(6.6) ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของนโยบายการรับซือ้ไฟฟ้าของภาครัฐในอนาคต 

(7) จ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีม่ไิดรั้บประโยชนใ์นสทิธปิระโยชนต์า่งๆ อยา่งเต็มที ่ เชน่ Adder และ FiT Premium 

ตามสญัญา PPA และสทิธปิระโยชนท์างภาษีจาก BOI ทีห่มดอายไุปแลว้ 

 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักลา่วมขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) เสยีโอกาสในการไดรั้บช าระหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทัง้หมดจาก UAB และ SBM โดยตอ้งตดัหนี้สญู (Hair Cut) หนีเ้งนิ

ใหกู้ย้มืในทนัทปีระมาณรอ้ยละ 57.72 ของหนีเ้งนิใหกู้ย้มืรวมส าหรับกรณีที ่1: SBM-FiT หรอืรอ้ยละ 61.68 ของ

หนีเ้งนิใหกู้ย้มืรวมส าหรับกรณีที ่ 2: SBM-Non-FiT  อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ ท าใหบ้รษัิทฯ 

ไดรั้บเงนิในทนัท ี โดยมติอ้งรอให ้ UAB และ SBM มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีท้ีอ่าจจะใชร้ะยะ

เวลานาน และ/หรอื อาจตอ้งตัง้ส ารอง หรอืตดัหนี้สญูเพิม่เตมิอกีในภายหลงั 

(2) รับรูผ้ลขาดทนุทางบญัชแีละภาษีทีเ่กดิจากการขายสนิทรัพยใ์นทนัท ี ซึง่บรษัิทฯ คาดวา่จะบนัทกึผลขาดทนุ

จากการขายสนิทรัพยใ์นงบการเงนิเฉพาะกจิการประมาณ 210.12 ลา้นบาทส าหรับกรณีที ่ 1: SBM-FiT หรอื

ประมาณ 240.32 ลา้นบาทส าหรับกรณีที ่ 2: SBM-Non-FiT และบนัทกึผลขาดทนุจากการขายสนิทรัพยใ์นงบ

การเงนิรวมประมาณ 157.33 ลา้นบาทส าหรับกรณีที ่1: SBM-FiT หรอืประมาณ 187.53 ลา้นบาทส าหรับกรณีที ่

2: SBM-Non-FiT ทัง้นี ้ ผลขาดทนุทีจ่ะเกดิขึน้จรงิจะถูกปรับปรุงดว้ยตวัเลขจรงิ ณ วนัทีเ่ขา้ท ารายการ 

นอกจากนี ้การท ารายการในครัง้นี ้คาดวา่บรษัิทฯ จะมผีลขาดทนุทางภาษีจากการจ าหน่ายหุน้สามัญของบรษัิท

ทีจ่ะขายรวมประมาณ 532.02 ลา้นบาท และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM มอียูก่ับบรษัิทฯ 

พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่ายประมาณ 439.41 ลา้นบาท ส าหรับกรณีที ่1: SBM-FiT หรอืประมาณ 469.61 ลา้นบาท 

ส าหรับกรณีที ่2: SBM-Non-FiT  

 

หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกับ ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี้ 

ท าใหบ้รษัิทฯ มสีภาพคลอ่งทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนีใ้นอนาคตอนัใกล ้ซึง่บรษัิทฯ ยังไมม่แีหลง่เงนิอืน่ทีจ่ะน ามาใช ้

ในการช าระคนืหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดไถถ่อนในเดอืนมนีาคม 2564 รวมถงึเพือ่ใชข้ยายการลงทนุในธรุกจิหลกัที่

บรษัิทฯ มคีวามเชีย่วชาญกวา่ ซึง่จะสง่ผลดตีอ่การพลกิฟ้ืนผลการด าเนนิงาน สง่ผลดตีอ่ภาพรวมของบรษัิทฯ และผู ้

ถอืหุน้ในระยะยาว อกีทัง้ยังเป็นการลดความเสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยมขีอ้ดอ้ย คอื เสยีโอกาสทีจ่ะ

ไดรั้บช าระหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทัง้หมดจาก UAB และ SBM โดยตอ้งตดัหนีส้ญู (Hair Cut) ในทนัท ีและการรับรูผ้ลขาดทนุ
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จากการขายทรัพยส์นิในทนัทเีชน่กนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากบรษัิทฯ ยังคงเงนิลงทนุในโรงไฟฟ้าดงักลา่วตอ่ไปและ

ผลการด าเนนิงานของ UAB และ SBM ยังไมด่ขี ึน้เชน่ในอดตีทีผ่า่นมา บรษัิทฯ ก็มโีอกาสทีจ่ะตอ้งทยอยรับรูผ้ล

ขาดทนุจากการลงทนุดงักลา่วตอ่ไปในอนาคตเชน่กนั ดงันัน้ การท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้มี

ความสมเหตุสมผล 

 

ในการพจิารณาความเหมาะสมดา้นราคาและเงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ทีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระมคีวามเห็นดงันี้ 

บรษัิทฯ จะไดรั้บเงนิจากการขายสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้รวมทัง้ส ิน้ 490.69 – 520.89 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย 

1. หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB ทีร่าคาหุน้ละ 8.29 บาท รวมมลูคา่ทัง้ส ิน้ 198.96 ลา้นบาท  

2. หุน้สามัญทัง้หมดของ UAB และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB มอียูต่อ่บรษัิทฯ 

พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย โดยมรีาคาซือ้ขายกจิการ (Enterprise Value) รวม 171.716 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

ราคาขายหุน้ 0.016 ลา้นบาท (ราคาหุน้ละ 0.01 บาท) + การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB ยังคง

คา้งกับบรษัิทฯ 171.70 ลา้นบาท 

3. หุน้สามัญทัง้หมดของ SBM และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ 

พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย คดิเป็นราคาซือ้ขายกจิการ (Enterprise Value) รวม 120.017 – 150.217 ลา้นบาท โดย

ราคาขายแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี้ 

กรณีที ่1: SBM จะตอ้งด าเนนิการเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder กับการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค มาเป็น

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff  (FiT) กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ราคาซือ้ขายกจิการ 

(Enterprise Value) ของ SBM เทา่กับ 150.217 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ราคาขายหุน้ 0.017 ลา้นบาท + การ

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM ยังคงคา้งกับบรษัิทฯ 150.20 ลา้นบาท) 

กรณีที ่2: SBM SBM ไม่สามารถเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder มาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ 

Feed-in Tariff (FiT) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 150 วนันับจากวนัทีท่ าการซือ้

ขายเสร็จสมบรูณ์ ราคาซือ้ขายกจิการ (Enterprise Value) ของ SBM เทา่กบั 120.017 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย 

ราคาขายหุน้ 0.017 ลา้นบาท + การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ 120.00 

ลา้นบาท) 

โดยมลูคา่ยตุธิรรมของหุน้สามัญของ UKB และมลูคา่รวมกจิการ (Enterprise Value) ของ UAB และ SBM 

จากการประเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตามรายละเอยีดการประเมนิในสว่นที ่3 ขอ้ 1 – 3 ของรายงานฉบับนี ้

เทยีบกบัราคาจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิในครัง้นี ้สรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บรษิทั สนิทรพัยท์ ีจ่ะขาย มลูคา่ยตุธิรรม ราคาขาย4/ ราคาขายสงูกวา่ (ต า่กวา่) มูลคา่ยุตธิรรม 

ทีจ่ะ

ขาย 

 ทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระ 

 จ านวน รอ้ยละ 

  (1) (2) (3) = (2) – (1) (4) = (3)/(2) 

UKB หุน้สามญั 151.34 – 168.241/ 198.96 30.72 – 47.62 15.44 – 23.93 

UAB หุน้สามญัและโอนสทิธเิงนิให ้

กูย้มืและดอกเบีย้คงคา้ง 

102.87 – 129.562/ 171.72 42.16 – 68.84 24.55 – 40.09 

SBM 109.97 – 119.943/ 120.02 – 150.225/ 0.08 – 40.25 0.07 – 26.80 

รวมมลูคา่การจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ 364.18 – 417.74 490.69 – 520.89 72.95 – 156.71 14.87 – 30.09 
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หมายเหต:ุ  

1/ มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้สามญัของ UKB มาจากวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้และวธิมีลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสด (โปรดดรูายละเอยีดในสว่น

ที ่3 ขอ้ 1 ของรายงานฉบบันี)้ 

2/ มลูคา่ยตุธิรรมกจิการรวม (Fair Enterprise Value) ของ UKB มาจากวธิมีลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสดและราคาบงัคบัขายของสนิทรัพยถ์าวร 

ตามรายงานประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ (โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 2 ของรายงานฉบบันี)้ 

3/ มลูคา่ยตุธิรรมกจิการรวม (Fair Enterprise Value) ของ SBM มาจากวธิมีลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสดและราคาบงัคบัขายของสนิทรัพยถ์าวร 

ตามรายงานประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ (โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 3 ของรายงานฉบบันี)้ 

4/ ราคาขายทัง้ 3 บรษัิทเป็นราคาทีไ่มร่วมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร  

5/ ราคาขายกจิการ SBM ม ี2 กรณี ดงันี ้กรณีที ่1: SBM-FiT SBM สามารถเปลีย่นสญัญาแบบ Adder เป็นสญัญาแบบ FiT กบั กฟผ. ได ้ราคา

กจิการ (Enterprise Value) ของ SBM เทา่กบั 150.22 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ราคาขายหุน้ SBM 0.017 ลา้นบาท + การโอนสทิธเิรยีกรอ้ง

ในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ 150.20 ลา้นบาท) และกรณทีี ่2: SBM-Non-FiT SBM ไมส่ามารถเปลีย่นสญัญา Adder เป็น

สญัญาแบบ FiT กบั กฟผ. ได ้ราคากจิการ (Enterprise Value) ของ SBM เทา่กบั 120.02 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ราคาขายหุน้ SBM 0.017 

ลา้นบาท + การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ 120.00 ลา้นบาท) 

 

 จากตารางขา้งตน้ มลูคา่ยุตธิรรมของหุน้สามัญของ UKB, UAB และ SBM และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน

ฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย จากการประเมนิโดยทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระเทา่กับ 364.18 – 417.74 ลา้นบาท ต า่กวา่ราคาขายรวม 72.95 – 156.71 ลา้นบาท หรอืต า่กวา่

รอ้ยละ 14.87 – 30.09 ของราคาขายทรัพยส์นิในครัง้นี ้ 

ดงัน ัน้ ราคาขายหุน้สามญัของ UKB, UAB และ SBM และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้น

หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM มอียูต่อ่บรษิทัฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย รวม 490.69 – 520.89 ลา้นบาท 

เป็นราคาทีเ่หมาะสม เนือ่งจากสงูกวา่มูลคา่ยตุธิรรมของหุน้สามญัของ UKB และมูลคา่รวมกจิการของ 

UAB และ SBM และสงูกวา่ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิของ UAB และ SBM 

 

 เมือ่พจิารณาความสมเหตสุมผลของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และความเหมาะสมของราคาและ

เงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์า้งตน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ ผูถ้อืหุน้ควร 

อนุมตั ิการท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้

 

ผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้ เพือ่ใชป้ระกอบการ

พจิารณาในการตดัสนิใจส าหรับการลงมต ิ ซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยด์งักลา่วขึน้อยูก่ับ

ดลุยพนิจิและการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

ทัง้นี ้CapAd ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ยความ

รอบคอบตามมาตรฐานวชิาชพี โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

โดยรายละเอยีดประกอบความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เป็นดงัตอ่ไปนี้ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่19/139 

 

สว่นที ่1: รายละเอยีดโดยท ัว่ไปของรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

 

1. ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

1.1 วตัถปุระสงคข์องรายการและทีม่าของรายการ 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “UWC”) ครัง้ที ่4/2563 

เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ ซึง่จะจัด

ขึน้ในวนัที ่ 20 สงิหาคม 2563 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิทยอ่ยทีป่ระกอบ

ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 บรษัิท ซึง่มกี าลงัการผลติรวม 26.9 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่(1) บรษัิท ยดูบับลวิซ ีโกเมน 
ไบโอแมส จ ากัด (“UKB”) (2) บรษัิท ยดูบับลวิซ ีอ าพัน ไบโอแมส จ ากัด  (“UAB”) และ (3) บรษัิท สตกึไบโอแมส 

จ ากัด (“SBM”) (ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรยีกวา่ “บรษัิททีจ่ะขาย”) และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM 

มอียูก่ับบรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย (ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรยีกวา่ "หนีเ้งนิใหกู้ย้มื") ใหแ้กบ่รษัิท แอ๊บโซลทู คลนี เอ็น

เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) (“ACE”) และ/หรอื บรษัิทย่อยของ ACE (รวมเรยีกวา่ "ผูจ้ะซือ้") ซึง่มไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่ว

โยงกนักับบรษัิทฯ โดยทีบ่รษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงใชม้ลูคา่รวมของกจิการ (Enterprise Value) ซึง่มหีลักการ

ค านวณทีอ่ยูภ่ายใตส้มมตฐิานวา่ กจิการของบรษัิททีจ่ะขายไม่มเีงนิสด และไมม่หีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (Cash-Free 

and Debt-Free Basis) เป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื โดยตก

ลงราคาซือ้ขายกนัทีม่ลูคา่รวมของกจิการ (Enterprise Value) ทัง้ 3 บรษัิทรวมกนัเทา่กับ 851,200,000 บาท 

ทัง้นี ้ ในการก าหนดราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืดงักลา่ว บรษัิทฯ จะไดรั้บ

ช าระคา่ตอบแทนในเบือ้งตน้รวม เป็น 2 กรณี ดงันี้ กรณีที ่ 1: SBM-FiT (กรณีฐาน) ประมาณ 520,892,130.69 

บาท หรอืกรณีที ่ 2: SBM-Non-FiT ประมาณ 490,692,130.69 บาท5  ทัง้นี ้ รายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิที ่

บรษัิทฯ จะจ าหน่ายใหแ้กผู่จ้ะซือ้มดีงัตอ่ไปนี้ 

หุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยจ านวน 3 บรษิทั (ซึง่ตอ่ไปนี้รวมเรยีกวา่ "หุน้ทีจ่ะขาย") โดยมมีลูคา่รวม

ประมาณ 198,992,545.88 บาท ประกอบดว้ย 

1) หุน้สามัญของ UKB ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน ก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ที่

จังหวดันครราชสมีา จ านวน 23,999,998 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของ

ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UKB ในราคาหุน้ละ 8.29 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 

198,959,983.42 บาท 

2) หุน้สามัญของ UAB ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน ก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.5 เมกะวัตต ์ตัง้อยูท่ี่

จังหวดับรุรัีมย ์จ านวน 1,593,748 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจด

ทะเบยีนและช าระแลว้ของ UAB ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 15,937.48 บาท 

3) หุน้สามัญของ SBM ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ก าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่

จังหวดับรุรัีมย ์จ านวน 1,662,498 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจด

ทะเบยีนและช าระแลว้ของ SBM ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 16,624.98 บาท 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืจ านวน 2 บรษิทั ประกอบดว้ย 

บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิกูย้มืที ่UAB และ SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้

คา้งจา่ย (หนีเ้งนิใหกู้ย้มื) ณ วันทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย ("วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์") หรอื Closing Date 

ใหแ้กผู่จ้ะซือ้ โดยมมีลูคา่ขายรวมประมาณ 321,899,584.81 บาท หรอื 291,699,584.81 บาท (แลว้แตก่รณี) ซึง่

                                                

5 โปรดดเูชงิอรรถ 1 หนา้ที ่3 
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เป็นราคาขายหนีข้อง UAB เทา่กับ 171,699,584.81 บาท และราคาขายหนีข้อง SBM ซึง่แบง่เป็น 2 กรณี คอื 

กรณีที ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) เทา่กับ 150,200,000 บาท และกรณีที ่2: SBM-Non-FiT เทา่กบั 120,000,000 

บาท ตามล าดับ  

โดยสรุปภาพรวมของมูลคา่ซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื ไดด้งันี้ 

 กรณทีี ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) กรณทีี ่2: SBM-Non-FiT 

มลูคา่ขายหุน้สามญั   

ราคาขายหุน้สามญัของ UKB 198,959,982.42 บาท 

ราคาขายหุน้สามญัของ UAB 15,937.48 บาท 

ราคาขายหุน้สามญัของ SBM 16,624.98 บาท 

มลูคา่ขายหุน้สามญัรวม 198,992,545.88 บาท 

มลูคา่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

ราคาขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ UAB 171,699,584.81 บาท 

ราคาขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ SBM 150,200,000.00 บาท 120,000,000.00 บาท1/ 

มลูคา่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืรวม 321,899,584.81 บาท 291,699,584.81 บาท 

คา่ตอบแทนในเบือ้งตน้รวม 520,892,130.69 บาท2/ 490,692,130.69 บาท2/ 

หมายเหต:ุ 

1/ หาก SBM สามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น FiT ไดส้ าเร็จภายใน 150 วนันับจากวนัทีท่ าการซือ้ขาย

เสร็จสมบรูณ์ บรษัิทฯ จะไดร้ับคา่ตอบแทนในสว่นทีถ่กูปรับลดลงจากกรณีที ่1: SBM-FiT จ านวน 30,200,000 บาท และปรับปรงุดว้ยคา่ปรับ

ลดมลูคา่กจิการเป็นรายวนัๆ ละ 200,000 บาท นับจากวนัถดัจากวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ จนถงึวนัก าหนดจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ

พาณชิย ์(Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ตามทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT ฉบบัใหม ่

2/ คา่ตอบแทนในเบือ้งตน้ทัง้ 2 กรณีดงักลา่วจะถกูปรับปรงุดว้ยรายการ Post-Closing Adjustments ไดแ้ก ่เงนิสด เงนิทนุหมนุเวยีนสทุธ ิ(Net 

Working Capital: NWC) ของ UKB, UAB และ SBM รวมถงึการปรับปรงุเกีย่วกบัมลูคา่งานซอ่มบ ารงุสว่นเกนิจากใบสัง่ซือ้ทีไ่ดอ้อกใหแ้กผู่ใ้ห ้

บรกิารซอ่มบ ารงุจ านวน 3 ใบสัง่ซือ้ ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ โดยมลูคา่ตามใบสัง่ซือ้ทัง้ 3 ฉบบัรวมกนัประมาณ 28 ลา้นบาท หาก

มคีา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ บรษัิทฯ จะเป็นผูร้บัภาระทัง้หมด (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 1.5 ของรายงานฉบบันี)้ 

  ตวัเลขดงักลา่วยังไมไ่ดห้กัคา่ใชจ้า่ยในการโอนหุน้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ ซึง่จะเป็นภาระคา่ใชจ้า่ยของ

บรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 8 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์บญัช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิ

ประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้

 

 ภายหลังจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษัิทฯ จะมไิดม้กีารลงทนุในบรษัิทย่อยทีด่ าเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้า

ชวีมวลอกีตอ่ไป รวมทัง้จะไมม่เีงนิใหกู้ย้มืและภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืใหแ้ก ่UKB, UAB และ SBM อกีตอ่ไปเชน่กนั 

เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2563 บรษัิทฯ และ ACE ไดเ้ขา้ท าบันทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการซือ้ขายหุน้สามัญ

เพือ่ก าหนดรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื (“บนัทกึ

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฯ”) ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ รวมถงึจะ

ด าเนนิการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขายและการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัที ่ 21 สงิหาคม 

2563 หรอืระยะเวลาอืน่ทีคู่ส่ญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นลายลักษณ์อกัษร (“วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์” หรอื 

Closing Date) โดยภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฯ และสญัญาซือ้ขายหุน้ ผูซ้ ือ้และผูข้ายมคีวามประสงคท์ีจ่ะซือ้

ขายหุน้สามัญของทัง้ 3 บรษัิทฯ พรอ้มกนั โดยไมแ่ยกซือ้ขายบรษัิทใดบรษัิทหนึง่ จงึไดต้กลงราคาซือ้ขายกนัที่

มลูคา่รวมของกจิการ (Enterprise Value) ทัง้ 3 บรษัิทรวมกนัเทา่กับ 851,200,000 บาท 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่21/139 

 

สรุปความเป็นมาของการเขา้ลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลของ UKB, UAM และ SBM รวมท ัง้

ปญัหาทีเ่กดิข ึน้ และทีม่าของการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ่การจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์น

คร ัง้นี ้ 

สรปุความเป็นมา 

 ธรุกจิดัง้เดมิของบรษัิทฯ คอืการรับจา้งผลติเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม ซึง่ตอ้งรอการประมลูงานจากภาครัฐ บรษัิทฯ 

จงึมแีนวความคดิทีจ่ะเขา้ลงทนุในธรุกจิทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดอ้ยา่งสม า่เสมอ จงึเป็นทีม่าของการเขา้ลงทนุในธรุกจิผลติไฟฟ้าซึง่มสีญัญาซือ้

ขายไฟฟ้าทีแ่น่นอนกบัหน่วยงานภาครฐั 

 โดยในปี 2558 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) ไดม้มีตเิห็นชอบแผนปรับปรงุแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 

2558 – 2579 (PDP 2015) และพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) โดยไดใ้หค้วามส าคญักบัการสรา้งความมัน่คงทาง

พลงังานผา่นการกระจายเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า และเพิม่สดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนใหม้ากขึน้ ซึง่จากแผน PDP 2015 

ดงักลา่ว บรษัิทฯ จงึเห็นวา่ธรุกจิผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลในขณะนัน้ เป็นธรุกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตและสามารถสรา้งรายไดอ้ยา่ง

สม า่เสมอใหแ้กบ่รษัิทฯ เนือ่งจากมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีแ่น่นอนกบัหน่วยงานภาครัฐ รวมทัง้เป็นการขยายขอบเขตงานและกระจายความ

เสีย่งของธรุกจิเดมิของบรษัิทฯ คอื การรับจา้งผลติเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม ซึง่ตอ้งรอการประมลูงานจากภาครัฐ 

บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจเขา้ลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล ซึง่รวมถงึการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ UKB, UAB และ SBM (บรษัิททีจ่ะขาย)  

 บรษัิทฯ ไดล้งทนุใน UKB, UAB และ SBM ดงันี ้

- เมือ่เดอืนกนัยายน 2558 บรษัิทฯ ลงทนุในหุน้สามญัของ UKB รอ้ยละ 99.99 มลูคา่ 160.02 ลา้นบาท และเงนิใหกู้ย้มืแก ่UKB เพือ่

น าไปช าระหนีส้ถาบนัการเงนิ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ๆ พรอ้มดอกเบีย้จ านวน 365.68 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 525.70 ลา้นบาท 

- ในเดอืนกมุภาพนัธ ์2559 บรษัิทฯ ลงทนุในหุน้สามญัของ UAB รอ้ยละ 99.99 มลูคา่ 95.12 ลา้นบาท และเงนิใหกู้ย้มืแก ่UAB เพือ่

น าไปช าระหนีส้ถาบนัการเงนิ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ๆ พรอ้มดอกเบีย้ และรายจา่ยลงทนุเพือ่ปรับปรงุเครือ่งจกัรจ านวน 384.12 

ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 479.24 ลา้นบาท  

- ในเดอืนกมุภาพนัธ ์2559 บรษัิทฯ ลงทนุในหุน้สามญัของ SBM รอ้ยละ 99.99 มลูคา่ 164.88 ลา้นบาท และเงนิใหกู้ย้มืแก ่SBM เพือ่

น าไปช าระหนีส้ถาบนัการเงนิ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ๆ พรอ้มดอกเบีย้ และรายจา่ยลงทนุเพือ่ปรับปรงุเครือ่งจกัรจ านวน 278.88 

ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 443.76 ลา้นบาท 

- โดยบรษัิทฯ ใชแ้หลง่เงนิทนุจาก (1) การลงทนุใน UKB: บรษัิทฯ ใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น และผูล้งทนุ

เฉพาะเจาะจง ในปี 2558 ซึง่เงนิเพิม่ทนุทีไ่ดร้ับเทา่กบั 1,263.33 ลา้นบาท และ (2) การลงทนุใน UAB และ SBM: บรษัิทฯ ใชเ้งนิจาก

การออกและเสนอขายหุน้กู ้ครัง้ที ่1/2559 เมือ่เดอืนมกราคม 2559 จ านวน 800 ลา้นบาท และเงนิจากขอ้ (1) ขา้งตน้ 

 ทัง้นี ้ ในขณะทีบ่รษัิทฯ เขา้ซือ้หุน้ของบรษัิททีจ่ะขายดงักลา่ว บรษัิททีจ่ะขายทัง้ 3 แหง่ไดห้ยดุด าเนนิการผลติไฟฟ้าเนือ่งจากไดร้ับ

ผลตอบแทนไมคุ่ม้คา่ อยา่งไรก็ตาม ในขณะนัน้บรษัิทฯ เล็งเห็นวา่ บรษัิทฯ น่าจะสามารถบรหิารจัดการลดตน้ทนุเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติ

ไฟฟ้าของบรษัิททีจ่ะขาย และจะสามารถท าใหบ้รษัิททีจ่ะขายทัง้ 3 แหง่กลบัมามผีลประกอบการทีน่่าจะสรา้งก าไรได ้

 โดยในการเขา้ซือ้หุน้ของบรษัิททีจ่ะขายดงักลา่ว บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ท าการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) รวมถงึประเมนิคา่ใชจ้า่ยในการ

ลงทนุเพิม่เตมิ รวมทัง้จัดท าประมาณการในการปรับปรงุและซอ่มแซมเครือ่งจักรของบรษัิททีจ่ะขาย เพือ่ใหส้ามารถกลบัมาเดนิเครือ่งได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ และไดน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 2/2558 เพือ่พจิารณาอนุมตัพิรอ้มกบัการลงทนุในหุน้สามญัของ

บรษัิททีจ่ะขายดงักลา่ว รวมทัง้ไดแ้ตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ

ดงักลา่วไดใ้หค้วามเห็นวา่เห็นควรใหอ้นุมตัริายการดงักลา่ว  
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ปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลของ UKB, UAM และ SBM 

 UKB: หลงัจากไดม้กีารปรับปรงุซอ่มแซมเครือ่งจักรบางสว่น สามารถเดนิเครือ่งจักรเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง อนึง่ UKB เริม่มผีล

ประกอบการขาดทนุในปี 2563 

 UAB และ SBM: บรษัิทฯ พบวา่เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการตน้ทนุการผลติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ UAB และ SBM มคีวามจ าเป็นตอ้ง

ปรับเปลีย่นเครือ่งจักรใหส้ามารถรองรบัเชือ้เพลงิชวีมวลชนดิอืน่ เชน่ ไมส้บั หรอืหญา้เนเปียร ์ เป็นเชือ้เพลงิแทนเปลอืกไมแ้ละแกลบ ซึง่ใน

ขณะนัน้มรีาคาสงูมากและมปีรมิาณไมเ่พยีงพอในบางชว่งเวลา สง่ผลใหต้น้ทนุการผลติสงูและไมคุ่ม้คา่ทีจ่ะใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ รวมถงึระยะเวลา

และคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุเครือ่งจักรของบรษัิททีจ่ะขายไมเ่ป็นไปตามทีป่ระเมนิไว ้ เนือ่งจากสภาพของเครือ่งจักรในขณะทีซ่ ือ้มาไม่

สมบรูณ์ อนัเป็นผลจากการหยดุเดนิเครือ่งจักรเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัองคป์ระกอบของโรงไฟฟ้าดงักลา่วมี

การดดัแปลงหลายสว่น และขาดการซอ่มบ ารงุมาเป็นระยะเวลานาน โดยที ่

- UAB เป็นโรงไฟฟ้าทีเ่ครือ่งจกัรถกูออกแบบมาเพือ่ใชเ้ปลอืกไมเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าทัง้หมด ซึง่เปลอืกไมถ้งึแมจ้ะมรีาคาถกู 

แตม่ปีระสทิธภิาพในการใหค้วามรอ้นต า่ประกอบกบัการควบคมุคณุภาพของเปลอืกไมท้ าไดย้าก ท าใหเ้ปลอืกไมท้ีซ่ ือ้มามคีา่ความชืน้สงู 

นอกจากนัน้แลว้ สารเคมใีนเปลอืกไมย้งัท าปฎกิริยิากบัทอ่ Super Heat ท าใหต้อ้งเปลีย่นทอ่ Super Heat ในระยะเวลาสัน้กวา่ปกต ิคอื

ทกุๆ 2 ปี ในงบประมาณกวา่ 10 ลา้นบาท จงึเป็นปัจจัยส าคญัในการตดัสนิใจปรับเปลีย่นเครือ่งจักรใหส้ามารถรองรบัไมส้บัเป็นเชือ้เพลงิ

แทนได ้ อยา่งไรก็ด ี UAB เริม่กลบัมาเดนิเครือ่งจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าไดเ้มือ่เดอืนสงิหาคม 2560 แตย่งัคงมผีลขาดทนุตอ่เนือ่งมา

ตลอดจนถงึปัจจบุนั 

- SBM เป็นโรงไฟฟ้าทีเ่ครือ่งจักรถกูออกแบบมาเพือ่ใชแ้กลบเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าทัง้หมด แตเ่นือ่งจากแกลบมรีาคาสงูมากและ

มปีรมิาณไมเ่พยีงพอในบางชว่งเวลา สง่ผลใหต้น้ทนุการผลติสงูและไมคุ่ม้คา่ทีจ่ะใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ จงึเป็นปัจจัยส าคญัในการตดัสนิใจ

ปรับเปลีย่นเครือ่งจักรใหส้ามารถรองรบัเชือ้เพลงิชวีมวลชนดิอืน่แทน ไดแ้ก ่ไมส้บั และหญา้เนเปียร ์เป็นตน้ อกีทัง้สภาพของเครือ่งจักร

ในขณะทีซ่ ือ้มาไมส่มบรูณ์ อนัเป็นผลจากการหยดุเดนิเครือ่งจักรเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลานาน จงึจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลา

ในการซอ่มแซมและปรับปรงุเครือ่งจักรเป็นระยะเวลานานกวา่ปกต ิอยา่งไรก็ตาม SBM เริม่กลบัมาเดนิเครือ่งจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าไดเ้มือ่

เดอืนมถินุายน 2560 แตย่ังไมส่ามารถเดนิเครือ่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมผีลขาดทนุสทุธมิาอยา่งตอ่เนือ่ง 

อยา่งไรก็ตาม การซอ่มแซมปรับปรงุกย็ังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดท้ัง้ระบบ เนือ่งจากเหตผุลทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

 นอกจากนี ้ในปี 2561 กพช. ยังไดม้กีารปรับปรงุแผนปรับปรงุแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561 – 2579 (PDP 2018) และ 

AEDP โดยปรับลดแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวลจากเดมิ 5,570 เมกะวตัต ์เป็น 3,376 เมกะวตัต ์หรอืลดลงรอ้ยละ 39.3 

ท าใหม้คีวามเสีย่งจากผลการด าเนนิงานในอนาคตทีอ่าจไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ ประกอบกบัระยะเวลาคงเหลอืตามสญัญาขายไฟฟ้าทีม่ี

กบัภาครัฐคอ่นขา้งสัน้  

 ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมาของ UKB UAB และ SBM  

บรษัิท ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ(ลา้นบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ไตรมาสที ่1/2563 

UKB 55.54 45.20 42.72 32.18 (7.43) 

UAB 

(เริม่กลบัมาเดนิเครือ่งจา่ยไฟฟ้า ส.ค. 2560) 

(43.13) (49.51) (77.36) (192.93) (15.96) 

SBM 

(เริม่กลบัมาเดนิเครือ่งจา่ยไฟฟ้า ม.ิย. 2560) 

(256.88) (38.75) (70.19) (130.23) (19.14) 
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ทีม่าของการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ่การจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้

 ในชว่งปลายปี 2562 คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณารว่มกนัอยา่งรอบคอบแลว้เห็นวา่ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าในภาพรวมตลอด

ระยะเวลาทีผ่า่นมาวา่ ยังไมส่ามารถสรา้งผลก าไรใหก้บับรษัิทฯ ได ้ โดยมผีลขาดทนุตดิตอ่กนัอยา่งตอ่เนือ่ง เนือ่งจากรายไดน้อ้ยกวา่

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน คา่เสือ่มราคา ตน้ทนุเชือ้เพลงิสงู (อนัเป็นผลมาจากการเดนิเครือ่งจักรแบบไมต่อ่เนือ่งและจากการทดสอบ

เครือ่งจักร) การดอ้ยคา่ของทรัพยส์นิ (ทีต่อ้งมกีารประเมนิในทกุๆ ปี) และภาระดอกเบีย้ของหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  

ดงันัน้ การจ าหน่ายเงนิลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล จงึเป็นการลดการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวามช านาญเทา่ทีค่วร ซึง่จะ

ลดปัญหาการขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล อกีทัง้ท าใหบ้รษัิทฯ มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีหุ้น้กูท้ ีจ่ะครบ

ก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 และยงัสามารถลดภาระการค ้าประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทีบ่รษัิทฯ ค ้าประกนัใหแ้ก ่ UKB ท าให ้

สามารถลดสดัสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

โดยบรษัิทฯ จะมุง่เนน้การลงทนุในธรุกจิหลกั (Core Business) ของบรษัิทฯ คอื ธรุกจิรับจา้งผลติเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้า

และโทรคมนาคม ซึง่เป็นธรุกจิทีบ่รษัิทฯ มคีวามรูค้วามช านาญมากวา่ 50 ปี 

 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดเ้คยพจิารณาถงึทางเลอืกอืน่ๆ ไดแ้ก ่การเพิม่ทนุ หรอืกูย้มืเงนิเพิม่เตมิเพือ่เสรมิสภาพคลอ่งของหน่วยธรุกจิโรงไฟฟ้า

ชวีมวลของบรษัิทฯ  อยา่งไรก็ตาม การทีบ่รษัิททีจ่ะขายโดยเฉพาะ UAB และ SBM มผีลประกอบการขาดทนุอยา่งตอ่เนือ่ง จงึสง่ผลให ้

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ในงบการเงนิรวมมสีดัสว่นทีส่งู ท าใหไ้มส่ามารถขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากสถาบนั

การเงนิได ้ อกีทัง้ จากประเด็นดงักลา่วจงึสง่ผลใหร้าคาหุน้สามญัของบรษัิทฯ ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง ท าใหก้ารระดมทนุโดยการเพิม่ทนุไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของบรษัิทฯ ได ้ทัง้ในดา้นความตอ้งการซือ้หุน้เพิม่ทนุ และราคาหุน้เพิม่ทนุ 

 บรษัิทฯ จะตอ้งช าระหุน้กูจ้ านวน 300 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ ซึง่จะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 โดยแหลง่เงนิทีจ่ะสามารถใชไ้ถถ่อน

หุน้กูจ้ะมาจากเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหุน้ และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในเงนิใหกู้ย้มื ของโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ 

 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ บรษัิทฯ จงึเหน็วา่การปรับโครงสรา้งการประกอบธรุกจิโดยการจ าหน่ายธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลซึง่มผีลขาดทนุสะสม

เป็นทางเลอืกสดุทา้ยของบรษัิทฯ ในการปรับปรงุสถานะทางการเงนิใหด้ขี ึน้ และจะท าใหบ้รษัิทฯ สามารถยืน่ขอวงเงนิกูย้มืจากสถาบนั

การเงนิส าหรับการขยายการลงทนุในธรุกจิหลกัไดต้อ่ไปในอนาคต  ดงันัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่4/2563 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่

9 กรกฎาคม 2563 จงึมมีตอินุมตัใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี ้

 

1.2 วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บรษัิทฯ จะเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยด์งักลา่ว ภายหลงัจากทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่ 20 สงิหาคม 2563 เพือ่เขา้ท ารายการดงักลา่ว เมือ่ด าเนนิการ

ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดในบนัทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฯ และสญัญาซือ้ขายหุน้ไดส้ าเร็จ บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้จะ

ด าเนนิการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขายและการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัที ่ 21 สงิหาคม 

2563 และ/หรอื ระยะเวลาอืน่ทีบ่รษัิทฯ และผูจ้ะซือ้จะไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

1.3 คูส่ญัญาและความสมัพนัธท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ผูข้าย : บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) (UWC)  

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) (ACE) และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของ ACE 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

ผูซ้ ือ้และผูข้าย 

: ACE ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 

21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

1.4 ลกัษณะโดยท ัว่ไปของรายการ 

บริษัทฯ จะจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 3 

บรษัิท ไดแ้ก ่UKB, UAB และ SBM และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM มอียูก่บับรษัิทฯ พรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจ่าย ใหแ้ก ่ACE และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของ ACE  โดยมรีายละเอยีดของสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายในสว่นที ่

1 ขอ้ 1.5 ของรายงานฉบับนี้ 

ภายหลังจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษัิทฯ จะมไิดม้กีารลงทนุในบรษัิทย่อยทีด่ าเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้า

ชวีมวลอกีตอ่ไป รวมทัง้จะไมม่เีงนิใหกู้ย้มืและภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืใหแ้ก ่UKB, UAB และ SBM อกีตอ่ไปเชน่กนั 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษัิทฯ และบรษัิทในกลุม่ เป็นดงันี้ 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ กอ่นการเขา้ท ารายการ (ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563) 

 

 

 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ หลงัการเขา้ท ารายการ 
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1.5 รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีจ่ าหนา่ยไป 

 

หุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยจ านวน 3 บรษิทั ประกอบดว้ย 

1) หุน้สามัญทัง้หมดทีบ่รษัิทฯ ถอือยู่ใน UKB ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน จ านวน 23,999,998 หุน้ มลู

คา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UKB ในราคาหุน้ละ 8.29 

บาท คดิเป็นมูลคา่ทัง้ส ิน้ 198,959,983.42 บาท (โดยมูลคา่ทางบญัชหีรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ของ UKB ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2563 เทา่กบั 269,980,022.16 บาท) โดย UKB ไมม่กีารกูย้มืเงนิจากบรษัิทฯ แต ่ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2563 UKB มภีาระหนีก้ับสถาบนัการเงนิแหง่หนึง่จ านวน 329,348,533.38 บาท (ซึง่บรษัิทฯ เป็นผูค้ ้าประกนั

เงนิกูด้งักลา่วทัง้จ านวน) และมภีาระหนีต้ามสญัญาเชา่การเงนิจ านวน 532,311.94 บาท (ซึง่บรษัิทฯ ไม่ไดเ้ป็น

ผูค้ ้าประกนัแตอ่ยา่งใด)  

ทัง้นี ้ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ บรษัิทฯ จะด าเนนิการใหส้ถาบนัการเงนิปลดบรษัิทฯ ออกจากการ

เป็นผูค้ ้าประกนัเงนิกูส้ถาบนัการเงนิของ UKB 

2) หุน้สามัญทัง้หมดทีบ่รษัิทฯ ถอือยู่ใน UAB ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน จ านวน 1,593,748 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UAB ในราคาหุน้ละ 0.01 

บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 15,937.48 บาท (โดยมูลคา่ทางบญัชหีรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ของ UAB ณ วนัที ่31 

มนีาคม 2563 เทา่กบั (218,807,120.52) บาท) 

3) หุน้สามัญทัง้หมดทีบ่รษัิทฯ ถอือยู่ใน SBM ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ จ านวน 1,662,498 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ SBM ในราคาหุน้ละ 0.01 

บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 16,624.98 บาท (โดยมลูคา่ทางบญัชหีรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ของ SBM ณ วนัที ่31 

มนีาคม 2563 เทา่กบั (152,362,745.70) บาท) 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืจ านวน 2 บรษิทั ประกอบดว้ย 

บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB และ SBM มอียู่กับบรษัิทฯ พรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจา่ย (หนีเ้งนิใหกู้ย้มื) ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย ("วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์" หรอื 

Closing Date) ใหแ้กผู่จ้ะซือ้ โดยมมีลูคา่ขายรวมประมาณ 321,899,584.81 บาท หรอื 291,699,584.81 บาท 

(แลว้แตก่รณี) โดยแบง่เป็น 

1) สทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ SBM มอียูก่ับบรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย โดยแบง่เป็น 2 

กรณี คอื กรณีที ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) เทา่กับ 150,200,000 บาท และกรณีที ่2: SBM-Non-FiT เทา่กบั 

120,000,000 บาท  โดยหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM มอียูก่ับบรษัิทฯ และดอกเบีย้คา้งจ่าย ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2563 เทา่กับ 305,233,892 บาท6 

 

การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ SBM 

กรณ ี ราคาโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื และเงือ่นไขอืน่ๆ 

กรณทีี ่1:  

SBM-FiT (กรณีฐาน) 

ราคาโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื หรอืราคาซือ้ขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มื เทา่กบั 150,200,000 บาท 

                                                

6 โดยบรษัิทฯ ไดค้ านวณดอกเบีย้คา้งรบัสิน้สดุถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คดิเป็นจ านวนรวม 67,573,316 บาท เทา่นัน้ เนือ่งจาก SBM ไมม่ี

ความสามารถในการช าระหนี ้โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติ (คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของดอกเบีย้คา้งรับจากเงนิใหกู้ย้มื) ไวแ้ลว้

ทัง้จ านวนในปี 2562  
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หาก SBM สามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder กบั กฟภ. ใหเ้ป็นสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กบั กฟผ. ไดเ้ป็นผลส าเร็จภายในวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (ซึง่ก าหนด

ไวว้นัที ่21 สงิหาคม 2563) 

กรณทีี ่2:  

SBM-Non-FiT 

ราคาโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื หรอืราคาซือ้ขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มื เทา่กบั 120,000,000 บาท (ปรับ

ลดลงจากกรณีที ่1 จ านวน 30,200,000 บาท) 

หาก SBM ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder กบั กฟภ. ใหเ้ป็นสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กบั กฟผ. ไดเ้ป็นผลส าเร็จภายในวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ราคาซือ้ขาย

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื จะเทา่กบั 120,000,000 บาท 

เงือ่นไขอืน่ๆ 

หาก SBM สามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น FiT ไดส้ าเร็จภายใน 150 วนั

นับจากวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ผูจ้ะซือ้ตกลงช าระคา่ตอบแทนทีห่กัลดไวจ้ านวน 30,200,000 บาท คนื

ใหแ้กบ่รษัิทฯ โดยผูจ้ะซือ้มสีทิธปิรับลดมลูคา่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืแก ่ SBM ลงในอตัราวนัละ 

200,000 บาท นับจากวนัถดัจากวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ จนถงึวนัก าหนดจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์

(Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ตามทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT ฉบบัใหม ่

(คา่ปรบัลดเปลีย่นสญัญา) ตามขอ้ตกลงการปรับลดมลูคา่กจิการหากการซือ้ขายไมเ่สร็จสมบรูณ์ในวนั Closing 

Date และบรษัิทฯ จะเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย (Expense) ทีย่ังไมไ่ดป้รากฏในตวัเลขงบการเงนิของ SBM ณ 

วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ซึง่เป็นไปเพือ่การปรับปรงุอปุกรณ์เพือ่รองรับเงือ่นไขการเปลีย่นรปูแบบสญัญา

จากระบบ Adder เป็น FiT ตามขอ้ก าหนดของ กฟผ. ซึง่ SBM ตอ้งช าระ และ/หรอื เพือ่ให ้SBM สามารถจ าหน่าย

ไฟฟ้าใหแ้ก ่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT ฉบบัใหมไ่ด ้ โดยผูข้ายตกลงเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ดงักลา่วแทน SBM และยนิยอมใหผู้ซ้ ือ้หกัเอาจากราคาการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืแก ่SBM ที่

จะช าระใหแ้กผู่ข้าย และ/หรอื เรยีกใหผู้ข้ายช าระคนืแกผู่ซ้ ือ้ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้ โดยที่

จ านวนรวมของคา่ใชจ้า่ย (Expense) เมือ่รวมกบัคา่ปรับลดจากการเปลีย่นสญัญาขา้งตน้จะตอ้งไมเ่กนิจ านวน 

30,200,000 บาท 

ทัง้นี ้เนือ่งจากบรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ไดต้กลงก าหนดมลูคา่กจิการของบรษัิททีจ่ะขาย (Enterprise Value) ภายใต ้

สมมตุฐิานวา่ SBM สามารถด าเนนิการเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น FiT ได ้ดงันัน้ บรษัิทฯ 

และผูจ้ะซือ้จงึไดก้ าหนดใหก้ารเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็น FiT เป็นเงือ่นไขของ

การปรับลดมลูคา่กจิการ SBM  

โดยความจ าเป็นที ่ SBM ตอ้งท าการเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น FiT เนือ่งจากสญัญาซือ้

ขายไฟฟ้าแบบ FiT จะท าใหอ้ตัราราคาขายไฟฟ้าสงูขึน้ ซึง่จะชว่ยใหโ้ครงสรา้งรายไดด้ขี ึน้กวา่สญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าแบบ Adder ทีม่อีตัราราคาขายไฟฟ้าทีต่ า่มาก อยา่งไรก็ด ี การเปลีย่นสญัญาดงักลา่วจะตอ้งผา่นการ

ทดสอบระบบและการเดนิเครือ่งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) กอ่น  

 

2) สทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทีบ่รษัิทใหกู้ย้มืแก ่ UAB พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย ในราคาขาย

เทา่กับ 171,699,584.81 บาท โดยหนีเ้งนิใหกู้ย้มื ทีบ่รษัิทใหกู้ย้มืแก ่UAB และดอกเบีย้คา้งจา่ย ณ วนัที ่31 

มนีาคม 2563 เทา่กบั 456,077,319 บาท7 

 

ราคาซือ้ขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มื UAB เทา่กับ 171,699,584.81 บาท ซึง่ค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณจากสญัญา

ซือ้ขายหุน้ ดงันี้ 

ราคาซือ้ขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มื UAB = มลูคา่กจิการของบรษัิททีจ่ะขาย (Enterprise Value)1/ - หนีส้นิทีม่ี

ภาระดอกเบีย้ + หนีข้อง UAB + หนีข้อง SBM - ราคาซือ้ขายหุน้ 

                                                

7 โดยบรษัิทฯ ไดค้ านวณดอกเบีย้คา้งรบัสิน้สดุถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คดิเป็นจ านวนรวม 95,364,343 บาท เทา่นัน้ เนือ่งจาก UAB ไมม่ี

ความสามารถในการช าระหนี ้โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติ (คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของดอกเบีย้คา้งรับจากเงนิใหกู้ย้มื) ไวแ้ลว้

ทัง้จ านวนในปี 2562 
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UKB - ราคาซือ้ขายหุน้ UAB - ราคาซือ้ขายหุน้ SBM - ราคาซือ้ขาย

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื SBM  

= 851,200,000.00 - 1,091,619,080.31 + 456,077,319.00 + 

305,233,892.20 - 198,959,982.42 - 15,937.48 - 16,624.98 – 

150,200,000.00 

= 171,699,584.81 บาท 

หมายเหต:ุ 1/ จะถกูปรับปรงุดว้ยรายการ Post-Closing Adjustments ไดแ้ก ่เงนิสด เงนิทนุหมนุเวยีนสทุธ ิ(Net Working Capital: NWC) 

ของ UKB, UAB และ SBM รวมถงึการปรับปรงุเกีย่วกบัมลูคา่งานซอ่มบ ารงุสว่นเกนิจากใบสัง่ซือ้ทีไ่ดอ้อกใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารซอ่มบ ารงุจ านวน 

3 ใบสัง่ซือ้ ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ โดยสตูรในการค านวณนีม้าจากสญัญาซือ้ขายหุน้ 

 

ขอ้มลูโดยสรุปของสนิทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป มดีงัตอ่ไปนี้ 

 

1.5.1) ขอ้มูลท ัว่ไปและทรพัยส์นิทีส่ าคญัของ UKB 

บรษัิท ยดูบับลวิซ ี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั (UKB) (เดมิชือ่บรษัิท ทอีารซ์ ี คลนีเอ็นเนอรย์ี ่ จ ากดั) จด

ทะเบยีนจัดตัง้เมือ่วนัที ่12 เมษายน 2550 ซึง่เป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิทจ ากดัทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ

ไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ประกอบธรุกจิผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล ประเภท VSPP โดยใชเ้ชือ้เพลงิจากไมส้บั

เป็นหลกั ภายใตช้ือ่ โรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน ตัง้อยูท่ีต่ าบลบา้นโพธิ ์ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 

ดว้ยก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวัตต ์ ซึง่มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กบั กฟภ. จ านวน 8  

เมกะวตัต ์ โดยเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์ (COD) เมือ่วนัที ่ 11 ตลุาคม 2554 ซึง่สญัญาจะสิน้สดุวนัที ่ 10 

พฤษภาคม 2571  

บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้สามัญของ UKB เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2558 จ านวน 23,999,998 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UKB 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563 UKB มทีนุจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 240,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้

สามัญ 24,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมบีรษัิทฯ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญค่ดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของ

ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UKB (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิของ UKB ในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี)้ 
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ก าลงัการผลติไฟฟ้า และระยะเวลาตามสญัญา PPA ของท ัง้ 3 บรษิทั 
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ทรัพยส์นิทีส่ าคัญของ UKB 

ทรัพยส์นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ UKB ประกอบดว้ย ทีด่นิ อาคาร และเครือ่งจักร ซึง่เป็น

ทรัพยส์นิหลกัทีจ่ะใชใ้นการด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน โดยมมีลูคา่ทางบัญชขีองทรัพยส์นิขา้งตน้ตามงบ

การเงนิทีต่รวจสอบแลว้ ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงนิทีส่อบทานแลว้ 

ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 25638 เทา่กบั 403.30 ลา้นบาท และ 391.42 ลา้นบาท ตามล าดับ โดย

มรีายละเอยีดของสนิทรัพยท์ีส่ าคญั สรุปไดด้งันี้ 

 ทีด่นิ จ านวน 6 แปลงตดิกนั เนื้อทีร่วม 54 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา พรอ้มทัง้อาคารโรงไฟฟ้าส าหรับผลติ

กระแสไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต ์และอาคารอืน่ๆ รวม 16 รายการ 

สาระส าคญัของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ UKBารเชา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 

ทีต่ ัง้ท ีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 

เลขที ่386 หมูท่ี ่8 ตดิซอยไมม่ชี ือ่ แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมติรภาพ) กม. 164 +500 ต าบล

บา้นโพธิ ์อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา 

โดยอยูใ่กลส้ถานทีส่ าคญัดงันี ้ ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นโพธิ ์ ตลาดคา้สง่โชคทว ี วดัหนองบวั และ

วทิยาลยัเทคโนโลยอีาชวีศกึษานครราชสมีา (เอเทค)  

พกิดั GPS ละตจิดู (Lat) 15.075903  ลองตจิดู (Long) 102.205468 

ขนาดของทีด่นิ เนือ้ทีร่วม 54 ไร ่3 งาน 4 ตารางวา ประกอบดว้ย 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่35945 เลขทีด่นิ 11 หนา้ส ารวจ 4235 เนือ้ที ่33 ไร ่1 งาน 52 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่35946 เลขทีด่นิ 118 หนา้ส ารวจ 4233 เนือ้ที ่7 ไร ่2 งาน 12 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่35949 เลขทีด่นิ 119 หนา้ส ารวจ 4228 เนือ้ที ่3 ไร ่3 งาน 72 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่38741 เลขทีด่นิ 12 หนา้ส ารวจ 4234 เนือ้ที ่8 ไร ่40 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่173859 เลขทีด่นิ 321หนา้ส ารวจ 10205 เนือ้ที ่3 งาน 64 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่173860 เลขทีด่นิ 322 หนา้ส ารวจ 10206 เนือ้ที ่3 งาน 64 ตารางวา 

รายละเอยีดของทีด่นิ และ

สภาพการใชง้าน 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง คอื อาคารโรงไฟฟ้าชวีมวลส าหรับผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวตัต ์ และ

อาคารอืน่ๆ รวม 16 รายการ 

สภาพทีด่นิเป็นทีร่าบ ประมาณ 27 ไร ่3 งาน 4 ตารางวา ทีเ่หลอืประมาณ 27 ไร ่เป็นบอ่น ้า (บอ่น ้าธรรมชาต ิ

บอ่น ้าตกตะกอน และบอ่น ้าขดุเอง) 

ลกัษณะของทีด่นิ ลกัษณะรปูแปลงเป็นรปูหลายเหลีย่ม โดยทีด่นิตดิซอยไมม่ชี ือ่ หนา้กวา้งประมาณ 412 เมตร ความลกึ

ประมาณ 332 เมตร ระดบัทีด่นิสว่นทีถ่ม มคีวามสงูเสมอระดบัถนนดา้นหนา้  

รายละเอยีดของสิง่ปลกูสรา้ง อาคารโรงไฟฟ้าส าหรับผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวตัต ์และอาคารอืน่ๆ รวม 16 หลงั 

อายอุาคารหลกัทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้า โดยประมาณ 10 ปี 

ผูถ้อืกรรมสทิธิท์ ีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 

บรษัิท ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ากดั 

ภาระผกูพนัในทีด่นิ จ านองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึง่ ในวงเงนิจ านอง 370 ลา้นบาท 

ภาระผกูพนัในสิง่ปลกูสรา้ง จ านองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึง่ ในวงเงนิจ านอง (รวมเครือ่งจักร) 238.86 ลา้น

บาท  

ราคาประเมนิทีด่นิและสิง่ปลกู

สรา้ง 

บรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั ประเมนิดว้ยวธิตีน้ทนุ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการประเมนิเพือ่สาธารณะ ได ้

มลูคา่เทา่กบั 74.18 ลา้นบาท และมลูคา่บงัคบัขาย (รอ้ยละ 60) เทา่กบั 44.51 ลา้นบาท ประเมนิเมือ่วนัที ่

18 มถินุายน 2563 

 

  

                                                

8 เป็นงบการเงนิทีส่อบทานโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเพือ่จัดท างบการเงนิรวมของ UWC แตไ่มม่กีารออกงบการเงนิของ UKB 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่30/139 

 

สถานทีต่ ัง้โรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ากดั โดยบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-

0167 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 และเลขที ่KA-2020-06-0168 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 

 

โฉนดทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง โรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ากดั โดยบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-

0167 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 และเลขที ่KA-2020-06-0168 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่31/139 

 

ภาพถา่ยทางอากาศของทีด่นิ และสิง่ปลูกสรา้ง  

 

ทีม่า: บรษัิทฯ 

 

รูปภาพของโรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน 

 

 

ทีม่า: บรษัิทฯ 

 

 เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวลของ UKB ขนาด 

9.9 เมกะวตัต ์ (9.9 MW Biomass Power Plant) จ านวน 12 รายการ ซึง่รวมถงึเครือ่งก าเนดิไฟฟ้า 

(Generator) 2 เครือ่ง อายเุครือ่งจักรเฉลีย่ประมาณ 8 ปี 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่32/139 

 

ราคาประเมนิเครือ่งจักร ประเมนิโดยบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั ประเมนิดว้ยวธิตีน้ทนุ ไดม้ลูคา่

เทา่กับ 236.08 ลา้นบาท และมลูคา่บงัคบัขาย (รอ้ยละ 50) เทา่กบั 118.04 ลา้นบาท ประเมนิเมือ่วนัที ่

17 มถินุายน 2563 

 

หนีส้นิทีส่ าคญัของ UKB 

หนีส้นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ UKB ไดแ้ก ่เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูย้มื

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ โดยมมีลูคา่ทางบญัชขีองหนี้สนิดังกลา่วตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ ส าหรับงวด 12 

เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 เทา่กบั 306.63 ลา้นบาท และ 34.23 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบการเงนิ

ทีส่อบทานแลว้ ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 เทา่กับ 297.89 ลา้นบาท และ 28.54 ลา้นบาท 

ตามล าดบั  

 

1.5.2) ขอ้มูลท ัว่ไปและทรพัยส์นิทีส่ าคญัของ UAB 

บรษัิท ยูดบับลวิซ ีอ าพัน ไบโอแมส จ ากดั (UAB) (เดมิชือ่ บรษัิท แอด๊วา๊นซ ์ไบโอพาวเวอร ์จ ากดั) จด

ทะเบยีนจัดตัง้เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2546 ซึง่เป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิทจ ากดัทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ

ไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ประกอบธรุกจิผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล ประเภท VSPP โดยใชเ้ชือ้เพลงิจากไมส้บั

เป็นหลกั ภายใตช้ือ่ โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน ตัง้อยู่ทีต่ าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวดับรุรัีมย ์ดว้ยก าลงัการผลติ

ตดิตัง้ 9.5 เมกะวตัต ์ซึง่มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กบั กฟภ. จ านวน 8 เมกะวัตต ์โดยเริม่ตน้

ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(COD) เมือ่วนัที ่6 กมุภาพันธ ์2551 (โดยไดรั้บ Adder จ านวน 0.30 บาทตอ่กโิลวตัต-์

ชัว่โมง (“kWh”) เป็นระยะเวลา 7 ปี สิน้สดุในวนัที ่5 กมุภาพันธ ์2558) ซึง่สญัญาจะสิน้สดุวนัที ่30 ตลุาคม 2568 

บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้สามัญของ UAB เมือ่วนัที ่15 กมุภาพันธ ์2559 จ านวน 1,499,998 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UAB  

ตอ่มาในปี 2560 UAB ไดล้ดจ านวนหุน้ลงจ านวน 1,406,250 หุน้ เพือ่ลา้งผลขาดทนุสะสม และมกีารเพิม่

ทนุในปี 2562 จ านวน 1,500,000 หุน้มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษัิทฯ ยังคงเดมิ 

ทัง้นี ้ ณ วนัที ่ 30 มถินุายน 2563 UAB มทีนุจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 159,375,000 บาท แบง่

ออกเป็นหุน้สามัญ 1,593,750 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมบีรษัิทฯ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญค่ดิเป็นรอ้ยละ 

99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UAB (โปรดดรูายละเอยีดของ UAB ในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี)้ 

 

ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของ UAB 

ทรัพยส์นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ UAB ประกอบดว้ย ทีด่นิ อาคาร และเครือ่งจักร ซึง่เป็น

ทรัพยส์นิหลกัทีจ่ะใชใ้นการด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน ประเภท VSPP โดยมมีูลคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ

ดงักลา่วตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และงบการเงนิที่

สอบทานแลว้ ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 25639 เทา่กบั 263.13 ลา้นบาท และ 252.12 ลา้นบาท 

ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดของสนิทรัพยท์ีส่ าคญั สรุปไดด้งันี ้

 ทีด่นิ จ านวน 4 แปลง เนือ้ทีร่วม 62 ไร่ 30 ตารางวา พรอ้มทัง้อาคารโรงไฟฟ้าส าหรับผลติกระแสไฟฟ้า

ขนาด 9.5 เมกะวตัต ์และอาคารอืน่ๆ จ านวน 13 รายการ 

  

                                                

9 เป็นงบการเงนิทีส่อบทานโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเพือ่จัดท างบการเงนิรวมของ UWC แตไ่มม่กีารออกงบการเงนิของ UAB 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่33/139 

 

สาระส าคญัของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ UAB 

ทีต่ ัง้ท ีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 

เลขที ่100 หมูท่ี ่6 ถนนสายบรบอื-บรุรีมัย ์(ทล.219) ต าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวดับรุรีัมย ์

โดยอยูใ่กลส้ถานทีส่ าคญัดงันี ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรอ่นทอง หมวดการทางบา้นดา่น วดัสนามบนิ และ

ทา่อากาศยานบรุรีัมย ์

พกิดั GPS สว่นที ่1 ละตจิดู (Lat) 15.189898  ลองตจิดู (Long) 103.196712 

สว่นที ่2 ละตจิดู (Lat) 15.189237  ลองตจิดู (Long) 103.195890 

ขนาดของทีด่นิ เนือ้ทีร่วม 62 ไร ่30 ตารางวา ประกอบดว้ย 

สว่นที ่1 ทีด่นิ 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 60 ไร ่2 งาน 74 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่23203 เลขทีด่นิ 65 หนา้ส ารวจ 1169 เนือ้ที ่31 ไร ่31 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่23204 เลขทีด่นิ 66 หนา้ส ารวจ 1168 เนือ้ที ่16 ไร ่3 งาน 39 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่23205 เลขทีด่นิ 67 หนา้ส ารวจ 2327 เนือ้ที ่12 ไร ่3 งาน 4 ตารางวา 

สว่นที ่2 ทีด่นิ 1 แปลงตดิตอ่กนั 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่31510 เลขทีด่นิ 203 หนา้ส ารวจ 724 เนือ้ที ่1 ไร ่1 งาน 56 ตารางวา 

รายละเอยีดของทีด่นิ และ

สภาพการใชง้าน 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง คอื อาคารโรงไฟฟ้าส าหรับผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 9.5 เมกะวตัต ์และอาคารอืน่ๆ 

รวม 13 รายการ 

ลกัษณะของทีด่นิ ลกัษณะรปูแปลงเป็นรปูหลายเหลีย่ม โดยทีด่นิสว่นที ่1 และสว่นที ่2 ตดิถนนสายบรบอื-บรุรีัมย ์(ทล.219) 

หนา้กวา้งประมาณ 220 เมตร และ 192 เมตร ตามล าดบั ระดบัทีด่นิถมสงูระดบัผวิถนน  

รายละเอยีดของสิง่ปลกูสรา้ง อาคารโรงไฟฟ้าส าหรับผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 9.5 เมกะวตัต ์และอาคารอืน่ๆ รวม 13 รายการ 

อายอุาคารหลกัทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้า โดยประมาณ 15 ปี 

ผูถ้อืกรรมสทิธิท์ ีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 

บรษัิท ยดูบับลวิซ ีอ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 

ภาระผกูพนัในทีด่นิ ไมม่ ี

ภาระผกูพนัในสิง่ปลกูสรา้ง ไมม่ ี

ราคาประเมนิทีด่นิและสิง่ปลกู

สรา้ง 

บรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั ประเมนิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด และวธิตีน้ทนุ โดยมวีตัถปุระสงคใ์น

การประเมนิเพือ่สาธารณะ ไดม้ลูคา่เทา่กบั 70.25 ลา้นบาท และมลูคา่บงัคบัขาย (รอ้ยละ 60) เทา่กบั 

42.15 ลา้นบาท ประเมนิเมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2563 

 

สถานทีต่ ัง้โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพนั 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ยดูบับลวิซ ีอ าพนั ไบโอแมส จ ากดั โดยบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-

0165 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 และเลขที ่KA-2020-06-0166 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่34/139 

 

โฉนดทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพนั 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ยดูบับลวิซ ีอ าพนั ไบโอแมส จ ากดั โดยบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-

0165 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 และเลขที ่KA-2020-06-0166 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 

 

รูปภาพของโรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพนั 

  

 

ทีม่า: บรษัิทฯ 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่35/139 

 

 เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวลของ UAB ขนาด 

9.5 เมกะวัตต ์(9.5 MW Biomass Power Plant) จ านวน 7 รายการ ซึง่รวมถงึเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า 

(Turbine and Generator) 1 เครือ่ง อายเุครือ่งจักรเฉลีย่ประมาณ 7 ปี 

ราคาประเมนิเครือ่งจักร ประเมนิโดยบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั ประเมนิดว้ยวธิตีน้ทนุ ไดม้ลูคา่

เทา่กับ 174.81 ลา้นบาท และมลูคา่บงัคบัขาย (รอ้ยละ 50) เทา่กบั 87.40 ลา้นบาท ประเมนิเมือ่วนัที ่

17 มถินุายน 2563 

 

หนีส้นิทีส่ าคญัของ UAB 

หนีส้นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ UAB ไดแ้ก ่ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทฯ และดอกเบีย้คา้ง

จา่ยของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทฯ โดยมมีลูคา่ทางบญัชขีองหนีส้นิดงักลา่วตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 

ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 เทา่กับ 360.71 ลา้นบาท และ 96.47 ลา้นบาท ตามล าดับ 

และงบการเงนิทีส่อบทานแลว้ ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 เทา่กบั 360.71 ลา้นบาท และ 

95.37 ลา้นบาท ตามล าดับ 

 

1.5.3) ขอ้มูลท ัว่ไปและทรพัยส์นิทีส่ าคญัของ SBM 

บรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากดั (SBM) จดทะเบยีนจัดตัง้เมือ่วนัที ่ 10 กรกฎาคม 2545 ซึง่เป็นนติบิคุคล

ประเภทบรษัิทจ ากดัทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ประกอบธรุกจิผลติไฟฟ้าจาก

เชือ้เพลงิชวีมวล ประเภท VSPP โดยใชเ้ชือ้เพลงิจากไมส้บัเป็นหลกั ภายใตช้ือ่ โรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ตัง้อยูท่ีต่ าบล

ดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวดับรุรัีมย ์ดว้ยก าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์ซึง่มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder 

กบั กฟภ. จ านวน 6.5 เมกะวตัต ์โดยเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(COD) เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2549 ซึง่ปัจจบุนั

อยูร่ะหวา่งการขอเปลีย่นแปลงสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder ทีไ่มก่ าหนดวนัสิน้สดุสญัญา มาเป็นสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กับ กฟผ. ซึง่จะสง่ผลใหอ้ายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจะสิน้สดุประมาณวนัที ่ 15 

มกราคม 2568 เนือ่งจากใหอ้ตัราคา่ซือ้ขายไฟฟ้าทีส่งูกวา่ 

บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้สามัญของ SBM เมือ่วนัที ่15 กมุภาพันธ ์2559 จ านวน 2,599,998 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ SBM  

ตอ่มาในปี 2560 SBM ไดล้ดจ านวนหุน้ลงจ านวน 2,477,500 หุน้ เพือ่ลา้งผลขาดทนุสะสม และมกีารเพิม่

ทนุในปี 2562 จ านวน 1,500,000 หุน้มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษัิทฯ ยังคงเดมิ 

ทัง้นี ้ ณ วนัที ่ 30 มถินุายน 2563 SBM มทีนุจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 166,250,000 บาท แบง่

ออกเป็นหุน้สามัญ 1,662,500 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมบีรษัิทฯ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญค่ดิเป็นรอ้ยละ 

99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ SBM (โปรดดรูายละเอยีดของ SBM ในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี้) 

ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของ SBM 

ทรัพยส์นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ SBM ประกอบดว้ย ทีด่นิ อาคาร และเครือ่งจักร ซึง่เป็น

ทรัพยส์นิหลกัทีจ่ะใชใ้นการด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ โดยมมีลูคา่ทางบัญชขีองทรัพยส์นิดงักลา่วตามงบ

การเงนิทีต่รวจสอบแลว้ ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงนิทีส่อบทานแลว้ 

ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 256310 เทา่กับ 174.17 ลา้นบาท และ 167.05 ลา้นบาท ตามล าดับ โดย

มรีายละเอยีดของสนิทรัพยท์ีส่ าคญั สรุปไดด้งันี้ 

                                                

10 เป็นงบการเงนิทีส่อบทานโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเพือ่จัดท างบการเงนิรวมของ UWC แตไ่มม่กีารออกงบการเงนิของ SBM 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่36/139 

 

 ทีด่นิ จ านวน 6 แปลงตดิกนั เนือ้ทีร่วม 75 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา พรอ้มทัง้อาคารโรงไฟฟ้าส าหรับผลติ

กระแสไฟฟ้าขนาด 7.5 เมกะวัตต ์พรอ้มสว่นควบรวม 18 รายการ 

สาระส าคญัของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ SBM 

ทีต่ ัง้ท ีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 

เลขที ่111 หมูท่ี ่6 ถนนสายบรบอื-บรุรีมัย ์(ทล.219) ต าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวดับรุรีัมย ์

โดยอยูใ่กลส้ถานทีส่ าคญัดงันี ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรอ่นทอง หมวดการทางบา้นดา่น วดัสนามบนิ และ

ทา่อากาศยานบรุรีัมย ์

พกิดั GPS ละตจิดู (Lat) 15.188255  ลองตจิดู (Long) 103.195985 

ขนาดของทีด่นิ เนือ้ทีร่วม 75 ไร ่2 งาน 72 ตารางวา ประกอบดว้ย 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่23224 เลขทีด่นิ 90 หนา้ส ารวจ 1152 เนือ้ที ่12 ไร ่51 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่23226 เลขทีด่นิ 92 หนา้ส ารวจ 1150 เนือ้ที ่6 ไร ่2 งาน 90 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่23457 เลขทีด่นิ 181 หนา้ส ารวจ 1093 เนือ้ที ่32 ไร ่3 งาน 55 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่26227 เลขทีด่นิ 93 หนา้ส ารวจ 477 เนือ้ที ่10 ไร ่3 งาน 91 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่31252 เลขทีด่นิ 191 หนา้ส ารวจ 676 เนือ้ที ่11 ไร ่2 งาน 38 ตารางวา 

 โฉนดทีด่นิเลขที ่33220 เลขทีด่นิ 204 หนา้ส ารวจ 784 เนือ้ที ่1 ไร ่1 งาน 47 ตารางวา 

รายละเอยีดของทีด่นิ และ

สภาพการใชง้าน 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง คอื อาคารโรงไฟฟ้าส าหรับผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 7.5 เมกะวตัต ์พรอ้มสว่นควบ

รวม 18 รายการ 

ลกัษณะของทีด่นิ ลกัษณะรปูแปลงเป็นรปูหลายเหลีย่ม โดยทีด่นิตดิถนนสายบรบอื-บรุรีัมย ์ (ทล.219) หนา้กวา้งประมาณ 

220 เมตร ระดบัทีด่นิสว่นทีถ่ม มคีวามสงูเสมอระดบัถนนดา้นหนา้ 

รายละเอยีดของสิง่ปลกูสรา้ง อาคารโรงไฟฟ้าส าหรับผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 7.5 เมกะวตัต ์พรอ้มอาคารอืน่ๆ รวม 18 รายการ 

อายอุาคารหลกัทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้า โดยประมาณ 13 - 18 ปี 

ผูถ้อืกรรมสทิธิท์ ีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 

บรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากดั 

ภาระผกูพนัในทีด่นิ ไมม่ ี

ภาระผกูพนัในสิง่ปลกูสรา้ง ไมม่ ี

ราคาประเมนิทีด่นิและสิง่ปลกู

สรา้ง 

บรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั ประเมนิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด และวธิตีน้ทนุ โดยมวีตัถปุระสงคใ์น

การประเมนิเพือ่สาธารณะ ไดม้ลูคา่เทา่กบั 94.32 ลา้นบาท และมลูคา่บงัคบัขาย (รอ้ยละ 60) เทา่กบั 

56.59 ลา้นบาท ประเมนิเมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2563 

 

 เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวลของ SBM ขนาด 

7.5 เมกะวตัต ์(7.5 MW Biomass Power Plant) จ านวน 12 รายการ ซึง่รวมถงึเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า 

(Turbine and Generator) 1 หน่วย อายเุครือ่งจักรเฉลีย่ประมาณ 10 ปี 

ราคาประเมนิเครือ่งจักร ประเมนิโดยบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั ประเมนิดว้ยวธิตีน้ทนุ ไดม้ลูคา่

เทา่กับ 126.69 ลา้นบาท และมลูคา่บงัคบัขาย (รอ้ยละ 50) เทา่กบั 63.35 ลา้นบาท ประเมนิเมือ่วนัที ่

17 มถินุายน 2563 

 

หนีส้นิทีส่ าคญัของ SBM 

หนีส้นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ SBM ไดแ้ก ่ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทฯ และดอกเบีย้คา้ง

จา่ยของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทฯ โดยมมีลูคา่ทางบญัชขีองหนีส้นิดงักลา่วตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 

ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 เทา่กับ 237.81 ลา้นบาท และ 68.09 ลา้นบาท ตามล าดับ 

และงบการเงนิทีส่อบทานแลว้ ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 เทา่กบั 237.66 ลา้นบาท และ 

67.57 ลา้นบาท ตามล าดับ 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่37/139 

 

สถานทีต่ ัง้โรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากดั โดยบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0163 ลงวนัที ่

24 มถินุายน 2563 และเลขที ่KA-2020-06-0164 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 

 

รูปภาพของโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: บรษัิทฯ 
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โฉนดทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ 

 

 

 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากดั โดยบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0163 ลงวนัที ่

24 มถินุายน 2563 และเลขที ่KA-2020-06-0164 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 
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1.6 มูลคา่รวมของสนิทรพัยท์ีจ่ าหนา่ยไป การช าระคา่ตอบแทน เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณมูลคา่

รวมของสนิทรพัยท์ีจ่ าหนา่ยไปและมูลคา่สิง่ตอบแทน 

1.6.1 มลูคา่รวมของสนิทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป 

มลูคา่รวมของสนิทรัพย ์ และคา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ จะไดรั้บจากการขายหุน้ทีจ่ะขายและการโอนสทิธิ

เรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทีผู่จ้ะซือ้จะช าระใหแ้กผู่ข้าย สามารถแบง่ไดด้งันี้ 

การซือ้ขายหุน้สามัญของบรษัิททีจ่ะขายจ านวน 3 บรษัิท ประกอบดว้ย 

(1) มลูคา่รวมของหุน้สามัญของ UKB จ านวน 23,999,998 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UKB ในราคาหุน้ละ 8.29 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 

198,959,983.42 บาท โดยมลูคา่ทางบญัชหีรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ของ UKB ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 เทา่กับ 

269,980,022.16 บาท หรอื 11.25 บาทตอ่หุน้ 

(2) มลูคา่รวมของหุน้สามัญของ UAB จ านวน 1,593,748 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UAB ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท คดิเป็นมูลคา่ทัง้ส ิน้ 15,937.48 

บาท โดยมลูคา่ทางบญัชหีรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ของ UAB ณ วันที ่31 มนีาคม 2563 เทา่กับ (218,807,120.52) บาท 

หรอื (137.29) บาทตอ่หุน้ 

(3) มลูคา่รวมของหุน้สามัญของ SBM จ านวน 1,662,498 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ SBM ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท คดิเป็นมูลคา่ทัง้ส ิน้ 16,624.98 

บาท โดยมลูคา่ทางบญัชหีรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ของ SBM ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 เทา่กับ (152,362,745.70) บาท 

หรอื (91.65) บาทตอ่หุน้ 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืจ านวน 2 บรษิทั ประกอบดว้ย 

บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB และ SBM มอียู่กบับรษัิทฯ พรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจา่ย (หนีเ้งนิใหกู้ย้มื) ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย ใหแ้กผู่จ้ะซือ้ โดยมมีลูคา่ขายรวมประมาณ 

321,899,584.81 บาท หรอื 291,699,584.81 บาท (แลว้แตก่รณี) โดยแบง่เป็น 

(1) ราคาขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ UAB เทา่กับ 171,699,584.81 บาท11 โดยหนีเ้งนิกูย้มื ที ่UAB มอียู่

ตอ่บรษัิทฯ และดอกเบีย้คา้งจา่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 เทา่กบั 456,077,319 บาท12 และ 

(2) ราคาขายหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ SBM ซึง่แบง่เป็น 2 กรณี คอื กรณีที ่ 1: SBM-FiT (กรณีฐาน) เทา่กับ 

150,200,000 บาท และกรณีที ่2: SBM-Non-FiT เทา่กบั 120,000,000 บาท ตามล าดบั โดยหนี้

เงนิกูย้มืที ่SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ และดอกเบีย้คา้งจา่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 เทา่กับ 305,233,892 

บาท13 

 

1.6.2 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณสนิทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไปและมลูคา่สิง่ตอบแทน 

บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงจะใชมู้ลคา่รวมของกจิการ (Enterprise Value) ของบรษัิททีจ่ะขาย ซึง่ก าหนด

ภายใตส้มมตฐิานวา่ กจิการของบรษัิททีจ่ะขายไมม่เีงนิสด และไมม่หีนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (Cash-Free and Debt-

                                                

11 อา้งองิจากขอ้มลูทางการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 โดยทีจ่ านวนเงนิทีไ่ดร้ับจรงิทัง้หมดจะตอ้งถกูปรับปรงุ ณ วนัทีเ่กดิรายการจริง ซึง่จะ

เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายหุน้ 

12 โปรดดเูชงิอรรถ 7 หนา้ที ่26 

13 โปรดดเูชงิอรรถ 6 หนา้ที ่25 
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Free Basis) เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาหุน้ทีจ่ะขายและราคาโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิใหกู้ย้มื โดยบรษัิทฯ 

และผูจ้ะซือ้ตกลงก าหนดมลูคา่รวมกจิการบรษัิททีจ่ะขายเป็นจ านวน 851,200,000 บาท 

ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ ซึง่บรษัิทฯ และผูจ้ะ

ซือ้ตกลงจะปรับปรุงมลูคา่รวมกจิการเป้าหมาย ดว้ยมลูคา่เงนิสด หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ และเงนิทนุหมนุเวยีนสทุธิ

ทีแ่ทจ้รงิของบรษัิททีจ่ะขาย ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (Closing Date) ตามเงือ่นไข และวธิกีารค านวณใน

สญัญาซือ้ขายหุน้ ภายหลงัวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (Post-Closing Adjustments) 

 

1.6.3 เงือ่นไขในการช าระเงนิ 

ผูจ้ะซือ้ตกลงจะวางเงนิมัดจ าใหแ้กบ่รษัิทฯ ในวนัทีม่กีารลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ เป็นจ านวน 

85,120,000 บาท และผูจ้ะซือ้จะด าเนนิการช าระเงนิทีเ่หลอืใหแ้กบ่รษัิทฯ ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ตาม

เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ ตามรายละเอยีดในขอ้ 12 ของสารสนเทศเกีย่วกับรายการจ าหน่ายไปซึง่

สนิทรัพย ์บญัช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทีส่ง่มากับหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

ทัง้นี ้เงนิมัดจ าจ านวน 85,120,000 บาท แบง่เป็น 2 งวด ดงันี ้งวดที ่1 จ านวน 51,120,000 บาท ในวนัที่

ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ และงวดที ่ 2 จ านวน 34,000,000 บาท ภายใน 1 วนัท าการนับจากวนัทีบ่รษัิทฯ ไดส้ง่มอบ

ส าเนาใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร (อ.6) ส าหรับโรงไฟฟ้าของ UKB14 ใหแ้กผู่จ้ะซือ้ 

 

1.7 ประเภทและขนาดของรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

รายการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB, UAB และ SBM 

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตน

สทุธ ิ(NTA) 

UKB 

= (251,545,690 บาท1/ * 99.99%) / 447,035,538 บาท2/ 

= รอ้ยละ 56.27 

UAB และ SBM 

ไมส่ามารถค านวณได ้เนือ่งจากมคีา่ NTA ตดิลบ 

UKB 

รอ้ยละ 56.27 

UAB และ SBM 

n.a. 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ไมส่ามารถค านวณได ้ เนือ่งจากบรษัิทฯ มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงาน 

ในขณะที ่UAB และ SBM มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานเชน่กนั 

n.a. 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน UKB 

= 599,368,894 บาท3/ / 1,921,326,418 บาท4/ 

= รอ้ยละ 31.20 

UAB 

= 456,093,256 บาท5/ / 1,921,326,418 บาท4/ 

= รอ้ยละ 23.74 

SBM 

= 305,250,517 บาท6/ / 1,921,326,418 บาท4/ 

= รอ้ยละ 15.89 

UKB 

รอ้ยละ 31.20 

UAB 

รอ้ยละ 23.74 

SBM 

รอ้ยละ 15.89 

4. เกณฑม์ลูคา่ของหลกัทรัพย ์ ไมส่ามารถค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทฯ ไมม่กีารออกหลักทรัพยใ์หม่เพือ่

ช าระคา่ซือ้ขายสนิทรัพย ์

n.a. 

เกณฑส์งูสดุ ตาม เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน  

(UKB รอ้ยละ 31.20 + UAB รอ้ยละ 23.74 + SBM รอ้ยละ 15.89) 

รอ้ยละ 70.82 

เกณฑส์งูสดุเมือ่รวมขนาดรายการยอ้นหลงั 6 เดอืน ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน รอ้ยละ 73.66 

                                                

14 อยูร่ะหวา่งการออกเอกสารฉบบัใหมเ่พือ่ทดแทนฉบบัเดมิ โดยเจา้หนา้ทีข่องเทศบาลต าบลบา้นโพธิจ์ะเขา้ตรวจโรงงานภายในเดอืนกรกฎาคม 

2563 ซึง่บรษัิทฯ คาดวา่จะไดร้ับเอกสารใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร (อ.6) ฉบบัใหมภ่ายในสปัดาหถ์ดัไป 
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ทีม่า: 

1/ สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง UKB = สนิทรัพยร์วมจ านวน 620,817,501 บาท - สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนจ านวน 5 บาท - สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อ

ตดับญัชจี านวน 18,474,689 บาท - หนีส้นิรวมจ านวน 350,797,118 บาท อา้งองิจากงบการเงนิทีส่อบทานแลว้ของ UKB ส าหรับงวด 3 เดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 

2/ สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ = สนิทรัพยร์วมจ านวน 1,921,326,418 บาท - สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนจ านวน 1,803,753 บาท - หนีส้นิรวม

จ านวน 1,482,631,634 บาท - สว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคมุจ านวน (10,144,507) บาท อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้

ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  

3/ ประกอบดว้ย (1) มลูคา่ตามบญัชขีอง UKB ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ตามสดัสว่นการถอืหุน้ จ านวน 270,020,361 บาท (ซึง่เป็นมลูคา่ทีส่งู

กวา่ราคาซือ้ขายหุน้สามญัของ UKB ซึง่เทา่กบั 198,959,983 บาท) และ (2) ภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัเงนิกูข้อง UKB ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2563 จ านวน 329,348,533 บาท 

4/ สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ ตามงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  

5/ ประกอบดว้ย (1) คา่หุน้สามญัของ UAB จ านวน 15,937 บาท (โดยมลูคา่ตามบญัชขีอง UAB ตามสดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 

เทา่กบั (218,806,846) บาท) และ (2) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ UAB ซึง่ค านวณจากมลูคา่หนีเ้งนิกูย้มืและดอกเบีย้คงคา้งของ 

UAB ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 จ านวน 456,077,319 บาท (เป็นมลูคา่ทีส่งูกวา่ราคาโอนสทิธใินหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ UAB ซึง่เทา่กบั 

171,699,585 บาท) 

6/ ประกอบดว้ย (1) คา่หุน้สามญัของ SBM จ านวน 16,625 บาท (โดยมลูคา่ตามบญัชขีอง SBM ตามสดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2563 เทา่กบั (152,362,562) บาท) และ (2) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ SBM ซึง่ค านวณจาก มลูคา่หนีเ้งนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งรับ

ของ SBM ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 จ านวน 305,233,892 บาท (เป็นมลูคา่ทีส่งูกวา่การโอนสทิธใินหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ SBM ซึง่เทา่กบั 

150,200,000 บาท หรอื 120,000,000 บาท แลว้แตก่รณ)ี 

 

1.8 แผนการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหนา่ยทรพัยส์นิ 

บรษัิทฯ มแีผนใชเ้งนิทีไ่ดรั้บจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ ซึง่คาดวา่จะไดรั้บเงนิจากผูจ้ะซือ้ประมาณ  

520.89 ลา้นบาท หรอื 490.69 ลา้นบาท (แลว้แตก่รณี)15 ดงันี้ 

รายการใชเ้งนิ กรณทีี ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) กรณทีี ่2: SBM-Non-FiT 

1. ช าระคนืหุน้กูม้ปีระกนัจ านวน 300 ลา้นบาท ทีจ่ะครบก าหนด

ช าระในเดอืนมนีาคม 25641/ 

300.00 ลา้นบาท 

2. ช าระคนืเงนิกูย้มือืน่ๆ 60.00 ลา้นบาท 

3. ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทฯ ในธรุกจิหลกัทัง้ในและ

ตา่งประเทศ ทีจ่ะสามารถสรา้งผลก าไรใหก้บับรษัิทฯ ได ้

160.89 ลา้นบาท 130.69 ลา้นบาท 

รวม 520.89 ลา้นบาท 490.89 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ

1/ ทัง้นี ้ บรษัิทฯ เหน็วา่การตอ่อายหุุน้กูด้งักลา่วไมม่คีวามเหมาะสม เนือ่งจากผลประกอบการของบรษัิทฯ มกีารขาดทนุสะสมตดิตอ่กนัเป็น

เวลาหลายปี อนัเป็นผลกระทบมาจากผลขาดทนุของหน่วยธรุกจิโรงไฟฟ้า ซึง่สง่ผลใหเ้ครดติเรตติง้ของบรษัิทฯ มอีนัดบัลดลง ประกอบกบั

วตัถปุระสงคห์ลกัในการออกหุน้กูใ้นครัง้แรก เป็นไปเพือ่การลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้า และการออกหุน้กูใ้นครัง้ตอ่ ๆ  มา เป็นไปเพือ่น าไปช าระ

คนืหุน้กูท้ ีอ่อกในครัง้กอ่น จงึเป็นผลตอ่เนือ่งท าใหหุ้น้กูข้องบรษัิทฯ มคีวามน่าสนใจลดลง นอกจากนี ้หากบรษัิทฯ ยงัคงตอ่อายหุุน้กูอ้อกไป 

บรษัิทฯ จะตอ้งรับภาระดอกเบีย้ในการออกหุน้กูท้ ีส่งูขึน้จากการลดลงของเครดติเรตติง้ และดว้ยภาวะเศรษฐกจิก็อาจสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ตอ้ง

รับภาระคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีส่งูขึน้ 

ยังไมร่วมยอดช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ยในวนัทีไ่ถถ่อนหุน้กู ้ ในอตัรารอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี ซึง่ขึน้กบัจ านวนวนัทีต่อ้งช าระ โดยหุน้กูม้ ี

ก าหนดช าระทกุวนัที ่20 มนีาคม วนัที ่20 มถินุายน วนัที ่20 กนัยายน และวนัที ่20 ธนัวาคม ของทกุปี ซึง่บรษัิทฯ อาจพจิารณาน าไปหกั

จากรายการที ่3. ตอ่ไป 

 

                                                

15 ตวัเลขอา้งองิจากขอ้มลูทางการเงนิของ UKB, UAB และ SBM ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 โดยทีจ่ านวนเงนิทีไ่ดร้ับจรงิทัง้หมดจะตอ้งถกูปรับปรงุ 

ณ วนัทีเ่กดิรายการจรงิ ซึง่จะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายหุน้ นอกจากนี ้บรษัิทฯ จะมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ตาม

รายละเอยีดในขอ้ 8 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์บญัช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

ในครัง้นี ้



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่42/139 

 

1.9 เง ือ่นไขในการท ารายการ 

บรษัิทฯ จะจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB, UAB และ SBM ซึง่รวมทัง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน

หนีเ้งนิใหกู้ย้มืทัง้หมดของ UAB และ SBM โดยมเีงือ่นไขในการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) บรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ในการเขา้ท ารายการดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีง

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธลิงคะแนน โดยไมนั่บ

สว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี16 และทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของผูจ้ะซือ้มี

มตอินุมัตธิรุกรรมดงักลา่วขา้งตน้ ตามเงือ่นไขใน พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั และ/หรอื กฎและ

ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ 

(2) เงือ่นไขบงัคบักอ่นในสญัญาซือ้ขายหุน้ไดม้กีารด าเนนิการครบถว้นสมบรูณ์ หรอืไดรั้บยกเวน้โดย

คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ โดยมรีายละเอยีดในขอ้ 12 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไป

ซึง่สนิทรัพย ์บัญช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทีแ่นบมากับหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

 

1.10 สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในคร ัง้นี ้

สรุปสาระส าคัญของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยอ์ยูใ่นขอ้ 12 ของ

สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ บญัช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ในครัง้นี ้

 

2. ขอ้มูลของบรษิทั ยูดบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ากดั, บรษิทั ยดูบับลวิซ ีอ าพนั ไบโอแมส จ ากดั, และ

บรษิทั สตกึไบโอแมส จ ากดั ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีจ่ะจ าหนา่ยไป 

ปรากฏตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 1 – 3 ของรายงานฉบับนี ้ 

  

                                                

16 จากขอ้มลูผูถ้อืหุน้ลา่สดุ ณ วนัที ่2 เมษายน 2563 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีส าหรับการพจิารณาวาระนี ้



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่43/139 

 

สว่นที ่2: ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการจ าหนา่ยไปซึง่

สนิทรพัย ์

 

 ในการพจิารณาความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณา

จากปัจจัยส าคัญ ดงัตอ่ไปนี้ 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ 

เนือ่งจากในปี 2562 เป็นตน้มา บรษัิทฯ ไดท้บทวนนโยบายเพือ่ปรับเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิาร กลยทุธ์

ทางธรุกจิ และกลยุทธใ์นการบรหิารจัดการ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบธรุกจิและสรา้ง

ความเตบิโตอยา่งยั่งยนืใหก้บับรษัิทฯ โดยการมุง่เนน้การลงทนุในธรุกจิหลัก และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งทีส่ามารถท า

ก าไรใหก้บับรษัิทฯ ได ้และลดการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ มคีวามช านาญนอ้ย รวมทัง้ลดภาระหนีส้นิทีเ่กดิจากการ

ลงทนุในธรุกจิทีไ่มส่รา้งผลก าไร และใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่ทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไว ้ซึง่บรษัิทฯ ไดก้ าหนดกลยุทธ์

ทางธรุกจิทีส่ าคญั ดงันี้  

1.1 มุง่เนน้การลงทนุในธรุกจิหลัก (Core Business) ของบรษัิทฯ คอื ธรุกจิเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้า

และโทรคมนาคม ซึง่เป็นธรุกจิทีบ่รษัิทฯ มคีวามรู ้ความช านาญมากวา่ 50 ปี โดยบรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการผลติเสา

สง่ไฟฟ้าแรงสงูรายแรกของประเทศไทย สถานไีฟฟ้าย่อยและเสาโทรคมนาคม ซึง่มฐีานลกูคา้ทัง้ภาครัฐและเอกชน

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อกีทัง้เป็นผูผ้ลติเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage Transmission Tower) ทีม่ี
แรงดนัสงูสดุถงึ 500 กโิลโวลต ์(kV) ซึง่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก กฟผ. อกีดว้ย 

1.2 ลดการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ยังมคีวามช านาญนอ้ย อาท ิ ธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิชวี

มวลและก๊าซชวีภาพ โดยบรษัิทฯ ไดท้ยอยปรับลดการลงทนุในธรุกจิดงักลา่วและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งมาตัง้แตปี่ 2562 

ดงันี ้

(1) บรษัิทฯ ไดห้ยดุการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทย่อยทีป่ระสบผลขาดทนุจากการด าเนนิงานไปแลว้จ านวน 2 

แหง่ ไดแ้ก ่ (ก) บรษัิท พาราไดซ ์ กรนี เอนเนอยี ่ จ ากดั ประกอบธรุกจิผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ ซึง่มผีลการ

ด าเนนิงานทีข่าดทนุมาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตท่ีเ่ริม่ลงทนุในปี 2558 โดยทีเ่ริม่ขายทรัพยส์นิหลกัออกไปแลว้ตัง้แตปี่ 

2561 และ (ข) บรษัิท ยดูับบลวิซซี ี (กมัพูชา) จ ากดั ประกอบธรุกจิโรงงานไมส้บัเพือ่จัดหาวตัถดุบิเชือ้เพลงิป้อน

ใหก้บัโรงไฟฟ้าของบรษัิทยอ่ย อนัเป็นผลมาจากประเทศกัมพูชาไดม้กีารทบทวนนโยบายทางดา้นธรุกจิการสบัไม ้

และอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกับไม ้ โดยไดส้ัง่ระงับการด าเนนิกจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัโรงงานผลติไมส้บัเป็นการ

ชัว่คราว ท าใหบ้รษัิท ยดูับบลวิซซี ี (กมัพูชา) จ ากดั ตอ้งแบกรับภาระคา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิธรุกจิ จนเกดิผล

ขาดทนุจากการด าเนนิงาน 

(2) บรษัิทฯ ไดจั้ดประเภทของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิของธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ คอื UKB, UAB 

และ SBM ในงบการเงนิรวมและเงนิลงทนุในบรษัิทย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เป็น “กลุม่สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายทีจั่ด

ประเภทเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย” และ ”หนีส้นิทีร่วมในกลุม่สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายทีจั่ดประเภทเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไว ้

เพือ่ขาย” อนัเป็นผลมาจากการทีบ่รษัิทฯ มแีผนทีจ่ะขายเงนิลงทนุทัง้หมดในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลใหแ้กผู่ท้ีส่นใจ17 

เนือ่งจากภายหลงัการเขา้ลงทนุ บรษัิทฯ พจิารณาแลว้วา่ บรษัิทฯ ไมม่คีวามช านาญในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล

เทา่ทีค่วร จงึเป็นสว่นหนึง่ทีส่ง่ผลใหโ้รงไฟฟ้า 2 แหง่ คอื โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ใช ้

ระยะเวลาในการปรับเปลีย่นและซอ่มแซมเครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้านานกวา่ทีว่างแผนไว ้ รวมทัง้

                                                

17 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่7/2562 เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2562 มมีตอินุมตัใิหข้ายหน่วยธรุกจิโรงไฟฟ้าโดยการจ าหน่ายเงนิลงทนุ

ทีถ่อือยูท่ัง้หมดใน UKB, UAB และ SBM ใหแ้กผู่ส้นใจขอซือ้หน่วยธรุกจิโรงไฟฟ้า  
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ยังไมส่ามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ย่างตอ่เนื่องและเต็มก าลงัการผลติ18 ในขณะทีโ่รงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน มไิดม้ปัีญหา

เกีย่วกบัการปรับเปลีย่นและซอ่มแซมเครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้า จงึไม่กระทบตอ่ความสามารถใน

การผลติแตอ่ยา่งใด 

 โดยเครือ่งจักรของโรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน ในชว่งปี 2559 ทีบ่รษัิทฯ เขา้ลงทนุเป็นเครือ่งจักรทีร่องรับการ

ใชเ้ปลอืกไมเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าทัง้หมด ซึง่เปลอืกไมม้รีาคาถกู แตม่ปีระสทิธภิาพต า่ในดา้นการใหค้วาม

รอ้น ประกอบกบัไม่สามารถควบคมุคณุภาพของเปลอืกไมไ้ด ้ ท าใหเ้ปลอืกไมท้ีซ่ ือ้มามคีา่ความชืน้สงู อกีทัง้ในการ

ใชเ้ปลอืกไมเ้ป็นเชือ้เพลงิ สารเคมใีนเปลอืกไมจ้ะท าปฎกิริยิากบัทอ่ Super Heat ท าใหต้อ้งเปลีย่นทอ่ Super Heat 

ในระยะเวลาสัน้กวา่ปกต ิ อาจจะตอ้งเปลีย่นในระยะเวลาทกุๆ 2 ปี ในงบประมาณกวา่ 10 ลา้นบาท บรษัิทฯ จงึ

ตดัสนิใจปรับเปลีย่นเครือ่งจักรใหส้ามารถใชไ้มส้บัเป็นเชือ้เพลงิแทนได ้ แตอ่าจไม่สามารถปรับปรุงเครือ่งจักรไดด้ี

เทา่ทีค่วร ทัง้นี ้ โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน เริม่กลับมาเดนิเครือ่งจา่ยไฟฟ้าเมือ่เดอืนสงิหาคม 2560 โดยมผีลขาดทนุ

สทุธมิาอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่เทา่กับ (49.51) ลา้นบาท (77.36) ลา้นบาท (191.93) ลา้นบาท และ (15.96) ลา้นบาท 

ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 ตามล าดับ สว่นปรมิาณขายไฟเฉลีย่ในระหวา่งการเดนิเครือ่งไดเ้พยีง 

5.9 เมกะวตัต ์5.67 เมกะวตัต ์5.36 เมกะวตัต ์ในปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 ตามล าดบั และมปีรมิาณ

ขายไฟเฉลีย่เทา่กบั 2.53 เมกะวตัต ์2.99 เมกะวตัต ์และ 3.02 เมกะวตัต ์ในปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 

2563 ตามล าดบั 

สว่นเครือ่งจักรของโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ในชว่งเวลาทีบ่รษัิทฯ เขา้ลงทนุเมือ่ปี 2559 เป็นเครือ่งจักรที่

รองรับการใชแ้กลบเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าทัง้หมด แตเ่นือ่งจากแกลบมรีาคาสงูมากและมปีรมิาณไม่

เพยีงพอในบางชว่งเวลา สง่ผลใหต้น้ทนุการผลติสงูและไม่คุม้คา่ทีจ่ะใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจปรับปรุง

เครือ่งจักรใหส้ามารถรองรับการใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวลชนดิอืน่แทน ไดแ้ก ่ ไมส้บั19 หญา้เนเปียร ์ และเปลอืกไม ้ ทัง้นี้ 

โรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ เริม่กลับมาเดนิเครือ่งจ่ายไฟฟ้าเมือ่เดอืนมถินุายน 2560 แตย่ังไม่สามารถเดนิเครือ่งขายไฟ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมผีลขาดทนุสทุธมิาอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เทา่กับ (38.75) ลา้นบาท (70.19) ลา้นบาท 

(130.23) ลา้นบาท และ (19.14) ลา้นบาท ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 ตามล าดับ สว่นปรมิาณ

ขายไฟเฉลีย่ในระหวา่งการเดนิเครือ่งไดเ้พยีง 6.3 เมกะวตัต ์4.04 เมกะวตัต ์4.37 เมกะวัตต ์ในปี 2561 – 2562 และ

ไตรมาสที ่1 ปี 2563 ตามล าดับ และมปีรมิาณขายไฟเฉลีย่เทา่กบั 2.18 เมกะวัตต ์1.98 เมกะวัตต ์และ 4.10 เมกะ

วตัต ์ในปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 ตามล าดับ20  

จากปัญหาของโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แหง่ขา้งตน้ เป็นสว่นหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความไม่ช านาญในธรุกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษัิทฯ ทีจ่ะตอ้งมคีวามสามารถในการจัดการ ตัง้แตก่ารจัดการเชือ้เพลงิชวีมวล การใช ้

เชือ้เพลงิชวีมวล รวมถงึการเดนิเครือ่งจักร  นอกจากนี้ ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองเชือ้เพลงิ

ลว่งหนา้ เพือ่ใชผ้ลติไฟฟ้าเพือ่ขายใหก้บั กฟภ. ซึง่มรีะยะเวลาเรยีกเก็บหนี ้ (Collection Period) ประมาณ 30 วัน 

รวมเป็นระยะเวลาตัง้แตซ่ือ้เชือ้เพลงิ จนถงึระยะเวลาทีบ่รษัิทย่อยจะไดรั้บเงนิจากการขายรวมประมาณ 60 วัน 

ในขณะทีร่ะยะเวลาการช าระหนีค้า่เชือ้เพลงิตอ้งช าระเป็นเงนิสด ท าใหส้ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและฐานะ

ทางการเงนิของบรษัิทย่อย  

                                                

18 ปรมิาณการผลติไฟฟ้ายอ้นหลงัของโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ อยูใ่นสว่นที ่2 ขอ้ 2.1 ขอ้ยอ่ย (6.2) ของรายงานฉบบันี ้

19 ซึง่ราคาแกลบสงูกวา่ไมส้บัประมาณรอ้ยละ 45 – 55 ขึน้อยูก่บัชว่งเวลา 

20 ไมนั่บรวมชว่งทีห่ยดุผลติ 4 เดอืนในปี 2561 
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จากเหตผุลทัง้หมดขา้งตน้ ท าใหบ้รษัิทฯ ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิทแม ่จ าเป็นตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ

อยา่งตอ่เนือ่งแก ่UKB, UAB และ SBM โดยมยีอดหนีเ้งนิใหกู้ย้มืแกบ่รษัิทย่อยคงคา้ง ณ สิน้ปี 2561 สิน้ปี 2562 และ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 รวมประมาณ 1,078.77 ลา้นบาท 598.62 ลา้นบาท และ 598.37 ลา้นบาท ตามล าดับ 

โดยในครัง้นี ้ บรษัิทฯ ไดบ้รรลขุอ้ตกลงในการจ าหน่ายไปซึง่ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ ภายใตก้าร

ด าเนนิงานของ UKB, UAB และ SBM รวมทัง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM ยังคงคา้งกบั

บรษัิทฯ ซึง่แมว้า่จะเป็นธรุกจิทีน่่าจะมรีายไดเ้ขา้มาสม า่เสมอตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า แตก็่ประสบปัญหาตามที่

ช ีแ้จงไวข้า้งตน้ จนกระทัง่สง่ผลใหผ้ลการด าเนนิงานโดยรวมของกลุม่ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลมผีลขาดทนุมาอย่าง

ตอ่เนือ่ง มภีาระหนี้สนิสงู อกีทัง้กระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงนิของบรษัิทฯ เป็นอย่างมาก 

1.3 ลดผลกระทบทีเ่กดิจากอัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวมทัง้ภาระค ้าประกนัเงนิกู ้ เนือ่งจาก

บรษัิทฯ มอีต้ราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้สงู และมภีาระค ้าประกนัเงนิกูท้ัง้จ านวนใหแ้ก ่UKB ท าใหส้ง่ผลกระทบ

โดยตรงตอ่การขออนุมัตวิงเงนิสนิเชือ่เพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิ เพือ่น าไปใชข้ยายธรุกจิอืน่ และ/หรอื ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน ประกอบกับสถาบนัการเงนิบางแหง่เสนอแนวทางใหบ้รษัิทฯ ขายเงนิลงทนุในโรงไฟฟ้าชวีมวลที่

กอ่ใหเ้กดิผลขาดทนุ และภาระหนีส้นิเพิม่ขึน้ ออกไปกอ่น จงึจะพจิารณาการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นสนิเชือ่แก่

บรษัิทฯ 

1.4 ลดปัญหาดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิ โดยบรษัิทฯ เริม่มผีลกระทบดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิจาก

การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิแกบ่รษัิทยอ่ยดงักลา่ว ประกอบกบับรษัิทฯ มภีาระตอ้งไถถ่อนหุน้กูม้ปีระกนั

ครัง้ที ่1/2563 จ านวน 300 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ทีจ่ะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 ซึง่บรษัิทฯ มขีอ้จ ากดัที่

จะออกหุน้กูใ้หมเ่พือ่มาช าระคนื (Roll Over) เนือ่งจากวตัถุประสงคเ์ริม่ตน้ในการออกหุน้กูม้ปีระกนั ครัง้ที ่1/2563 มา

จากการทีหุ่น้กู ้ครัง้ที ่1/2559 จ านวน 800 ลา้นบาท ครบก าหนดไถถ่อนในปี 2561 โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใชล้งทนุ

ในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล ซึง่ตอ่มาภายหลงัไดม้กีารออกหุน้กูม้ปีระกนัเพือ่ Roll Over แลว้จ านวน 2 ครัง้ ไดแ้ก ่(1) 

บรษัิทฯ ไดอ้อกหุน้กูม้ปีระกนัครัง้ที ่1/2561 ซึง่ครบก าหนดไถถ่อนในปี 2563 จ านวน 600 ลา้นบาท เพือ่น าเงนิมา

ช าระคนืหุน้กูเ้ดมิบางสว่น และ (2) บรษัิทฯ ไดอ้อกหุน้กูม้ปีระกนัครัง้ที ่ 1/2562 ซึง่จะครบก าหนดไถถ่อนในเดอืน

มนีาคม 2564 จ านวน 300 ลา้นบาท ซึง่จากผลประกอบการโดยรวมของธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลมผีลขาดทนุมาอย่าง

ตอ่เนือ่งจงึไมเ่ป็นทีจ่งูใจผูล้งทนุอกีตอ่ไป ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึจ าเป็นตอ้งหาแหลง่เงนิใหมเ่พือ่น ามาใชใ้นการช าระคนื

หุน้กูม้ปีระกนัดงักลา่ว ซึง่ไดแ้ก ่การทยอยขายกลุม่ทรัพยส์นิทีก่อ่ใหเ้กดิภาระแกบ่รษัิทฯ ซึง่การสรรหาผูท้ีส่นใจเขา้

มาซือ้ก็มไิดด้ าเนนิการไดง้า่ยนัก แตก็่เป็นทางออกสดุทา้ยทีด่ที ึส่ดุ ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบันของบรษัิทฯ 

อนึง่ ณ วนัทีค่รบก าหนดไถถ่อนหุน้กูม้ปีระกนัครัง้ที ่1/2563 ในวนัที ่20 มนีาคม 2564 บรษัิทฯ จะตอ้งช าระ

ตน้เงนิ 300 ลา้นบาท พรอ้มทัง้ช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ย ทัง้นี ้ หุน้กูด้งักลา่วมเีงือ่นไขทีใ่หผู้อ้อกหุน้กูไ้ถถ่อนกอ่น

ก าหนดได ้ และหากภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ บรษัิทฯ มเีงือ่นไขทีจ่ะตอ้งน าเงนิทีไ่ดรั้บสทุธจิากการเขา้ท า

รายการในครัง้นี้ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ไปช าระคนืหนีหุ้น้กูก้อ่นครบก าหนดไถถ่อนในทนัท ี

1.5 ทบทวนการจัดสรรเวลาและใหค้วามส าคัญกับการบรหิารธรุกจิหลกัทีม่คีวามช านาญ อกีทัง้จะไดทุ้ม่เท

ไปกบัแกปั้ญหาผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมาของธรุกจิหลัก โดยมติอ้งกงัวลกับธุรกจิอืน่ๆ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่

บรษัิทฯ เขา้ลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งทุม่เทเพือ่แกปั้ญหาของโรงไฟฟ้าให ้

สามารถด าเนนิการผลติไดอ้ยา่งเต็มทีแ่ละตอ่เนื่อง ท าใหต้อ้งจัดสรรเวลาเพือ่ดแูลธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลควบคูไ่ปกับ

ธรุกจิหลัก ทัง้นี ้บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการพัฒนาโครงการธรุกจิใหเ้ชา่เสาโทรคมนาคมในตา่งประเทศ ซึง่เป็นธรุกจิทีจ่ะ

สรา้งรายไดท้ีส่ม ่าเสมอ (Recurring Income) ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในอนาคต 
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การออกหุน้กูข้องบรษิทัฯ ทีผ่า่นมา 
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ดงันัน้ การจ าหน่ายไปซึง่ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ดังกลา่ว รวมทัง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะ

เจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM ยังคงคา้งกับบรษัิทฯ ถอืวา่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุในสถานการณ์ปัจจบุนั

ของบรษัิทฯ ซึง่จะเป็นการลดการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไม่มคีวามช านาญเทา่ทีค่วร อกีทัง้ท าใหบ้รษัิทฯ มกีระแส

เงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีหุ้น้กูท้ ีจ่ะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 ระยะเวลาอนัใกล ้ และสว่นทีเ่หลอืใช ้

เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด าเนนิธรุกจิทัง้ในและตา่งประเทศ ทีจ่ะสรา้งผลก าไรใหแ้กบ่รษัิทฯ ซึง่จะมสีว่นชว่ยใน

การเพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบธรุกจิและสรา้งความเตบิโตอย่างยั่งยนืใหก้ับบรษัิทฯ รวมทัง้สง่ผลดตีอ่สภาพ

คลอ่งทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี ้และผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในอนาคตตอ่ไป 

 

2. เปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 

2.1 ขอ้ดแีละประโยชนข์องการเขา้ท ารายการ 

(1) สนับสนุนนโยบายและกลยุทธใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ทีจ่ะเนน้การลงทนุในธรุกจิหลกั (Core 

Business) ซึง่บรษัิทฯ มคีวามเชีย่วชาญ และการลงทนุในธรุกจิทีจ่ะสรา้งผลก าไรไดม้ากกวา่ 

จากนโยบายและแผนกลยุทธใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ทีก่ลา่วถงึในสว่นที ่2 ขอ้ 1.1 – 1.2 ขา้งตน้ 

การจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB, UAB และ SBM ซึง่ประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลรวม 3 แหง่ ซึง่มี

ผลการด าเนนิงานโดยรวมขาดทนุและมภีาระหนีส้งู จงึเป็นการด าเนนิการตามนโยบายและกลยุทธใ์นการด าเนนิ

ธรุกจิของบรษัิทฯ โดยทีจ่ะเนน้การลงทนุในธรุกจิหลกั (Core Business) ทีบ่รษัิทฯ มคีวามช านาญ และเขา้ใจใน

ธรุกจิ รูจ้ดุแข็ง จดุออ่น ซึง่จะสง่ผลใหส้ามารถปรับตัวเขา้กับสภาพการแขง่ขนัทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ไดด้กีวา่การลงทนุในธรุกจิอืน่ๆ และการลงทนุในธรุกจิทีจ่ะสรา้งผลก าไรไดม้ากกวา่ 

(2) มสีภาพคลอ่งทางการเงนิมากขึน้ โดยมกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีหุ้น้กูท้ีจ่ะครบก าหนดใน

เดอืนมนีาคม 2564 เพือ่มใิหบ้รษัิทฯ ผดินัดช าระหนี ้และยังท าใหค้วามสามารถในการช าระหนีข้องบรษัิทฯ ดขีึน้ดว้ย 

จากการทีบ่รษัิทฯ มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานตดิตอ่กนัตัง้แตปี่ 2559 เป็นตน้มา โดยทีบ่รษัิทฯ มกี าไร

กอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงนิได ้คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย ตดิลบในปี 2560 - 2562 จ านวน (51.33) ลา้น

บาท (376.92) ลา้นบาท และ (606.33) ลา้นบาท ตามล าดับ จงึท าใหบ้รษัิทฯ มสีภาพคลอ่งทางการเงนิคอ่นขา้งต า่ 

ประกอบกบัภาระทางการเงนิทีต่อ้งใหค้วามชว่ยเหลอืแกธ่รุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล ซึง่หากผลการด าเนนิงานรวมในปี 

2563 ยังไมด่ขี ึน้ย่อมสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งของบรษัิทฯ อยา่งมาก โดยจะกระทบโดยตรงตอ่กระแสเงนิสดทีจ่ะใชใ้น

การช าระหนีหุ้น้กูจ้ านวน 300 ลา้นบาท ทีจ่ะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 ดว้ย ซึง่จะท าใหบ้รษัิทฯ หรอืบรษัิท

ยอ่ยฯ ตอ้งหาแหลง่เงนิเพือ่น ามาช าระหนี ้โดยอาจจะมาจากการขายเงนิลงทนุ และ/หรอื ทรัพยส์นิ หรอืการเพิม่ทนุ

จดทะเบยีน ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ เชน่ ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) และสทิธอิอกเสยีง 

(Control Dilution) (แลว้แตก่รณี) สว่นการออกหุน้กูใ้หมห่รอืขอวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ภายใตค้วามสามารถ

ในการช าระหนี ้และอัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ ปัจจุบนัจะมโีอกาสคอ่นขา้งนอ้ย ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น

ที ่2 ขอ้ 1.3 – 1.4 ขา้งตน้ 

ทัง้นี ้ ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ จะท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บเงนิสดเขา้มาเสรมิสภาพคลอ่งทนัที

ประมาณ 520.89 ลา้นบาท หรอื 490.69 ลา้นบาท แลว้แตก่รณี21 ซึง่เพยีงพอตอ่การช าระหนีหุ้น้กูม้ปีระกนัวงเงนิ 

300 ลา้นบาท อกีทัง้ยังเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธหิุน้กูม้ปีระกนัครัง้ที ่1/2562 ครบก าหนดใน

                                                

21 จ านวน 520.89 ลา้นบาท ตามกรณีที ่1: SBM-FiT คอื SBM สามารถเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นแบบ FiT กบั กฟผ. ใหแ้ลว้เสร็จกอ่นวนัที่

ท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ หรอืจ านวน 490.69 ลา้นบาท ตามกรณีที ่2: SBM-Non-FiT คอื SBM ไมส่ามารถเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นแบบ 

FiT กบั กฟผ. ใหแ้ลว้เสร็จกอ่นวนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์  ทัง้นี ้ ตวัเลขดงักลา่วยังไมไ่ดห้กัคา่ใชจ้า่ยในการโอนหุน้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ ซึง่จะเป็นภาระคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทฯ 
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ปี 2564 ขอ้ 8.1422 โดยคาดวา่อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวยีนเร็วจะเพิม่ขึน้เป็น 0.63 เทา่ อตัราสว่นความสามารถ

ในการช าระดอกเบีย้ (ICR) เพิม่ขึน้เป็น 6.13 เทา่ 

อนึง่ หากบรษัิทฯ ไมส่ามารถจ าหน่ายเงนิลงทนุและสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูย้มืแก ่UKB UAB และ SBM ใน

ครัง้นีไ้ดท้นักอ่นวนัครบก าหนดไถถ่อนหุน้กูใ้นเดอืนมนีาคม 2564 บรษัิทฯ อาจจ าเป็นตอ้งขอรับการสนับสนุนทาง

การเงนิจากบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งเชน่ทีเ่คยด าเนนิการมา แตเ่นื่องจากบรษัิทฯ ยังคงมหีนีค้า้งช าระอยูเ่ดมิ การกูย้มื

เพิม่เตมิอาจจะท าไดไ้มง่า่ยนัก 

(3) ไดรั้บเงนิคนืจากการใหเ้งนิกูย้มืกบั UAB และ SBM ในทนัท ีและลดภาระผกูพันจากการค ้าประกนัเงนิกู ้

ใหแ้ก ่UKB 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ซึง่รวมถงึการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM ยังคงคา้งกบั

บรษัิทฯ ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บช าระหนีเ้งนิใหกู้ย้มืคนืจ านวน 171.70 ลา้นบาท และ 120.00 - 150.20 ลา้นบาท 

ตามล าดบั (จากยอดเงนิกูย้มืคา้งช าระ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เทา่กบั 456.08 ลา้นบาท และ 305.23 ลา้นบาท 

ตามล าดบั23) รวมทัง้บรษัิทฯ มติอ้งค ้าประกนัเงนิกูย้มืของ UKB ทัง้จ านวนกับเจา้หนี้สถาบนัการเงนิอกีตอ่ไป โดย

ภาระหนีข้อง UKB ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 เทา่กบั 329.35 ลา้นบาท  

ซึง่หากพจิารณาจากผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมาของ UAB และ SBM ทีป่ระสบผลขาดทนุอยา่งมากอนั

เนือ่งมาจากปัญหาทีอ่ธบิายไวแ้ลว้ในสว่นที ่2 ขอ้ 1 ขา้งตน้ ประกอบกับอายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีค่งเหลอืไมเ่กนิ

ประมาณ 5 ปี โดยจะสิน้สดุในวนัที ่ 30 ตลุาคม 2568 ส าหรับ UAB, และสิน้สดุประมาณวันที ่ 15 มกราคม 2568 

ส าหรับ SBM ซึง่หากบรษัิทฯ ไมส่ามารถตอ่อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟภ. และ/หรอื กฟผ. ได ้จะสง่ผลท าให ้

การด าเนนิงานหยดุชะงัก และจะสง่ผลกระทบตอ่เนือ่งถงึความสามารถในการช าระหนีเ้งนิกูค้นืใหแ้กบ่รษัิทฯ 

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จงึเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ทีท่ าใหไ้ดรั้บเงนิใหกู้ย้มืกับ UAB และ SBM 

คนืในทนัทโีดยมติอ้งรอให ้ UAB และ SBM มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีท้ีอ่าจจะใชร้ะยะเวลานาน 

รวมทัง้เป็นการลดภาระผูกพันจากการค ้าประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่UKB อกีดว้ย 

(4) มหีนีส้นิ ดอกเบีย้จา่ย และอตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) ลดลง 

การจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB, UAB และ SBM ในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บเงนิจากการขาย

หุน้สามัญจ านวน 198.99 ลา้นบาท และไดรั้บคา่โอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM ยังคงคา้งกบั

บรษัิทฯ จ านวน 321.90 ลา้นบาท หรอื 291.70 ลา้นบาท (แลว้แตก่รณี) รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ประมาณ 520.89 

ลา้นบาท หรอื 490.69 ลา้นบาท (แลว้แตก่รณี) (ซึง่ยังไม่ไดห้ักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้ท ารายการในครัง้นี)้

โดยบรษัิทฯ จะน าเงนิสว่นหนึง่ทีไ่ดรั้บจากการเขา้ท ารายการไปใชใ้นการช าระหนีหุ้น้กูท้ีจ่ะครบก าหนดในเดอืน

มนีาคม 2564 จ านวน 300 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืจะน าไปใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทฯ และ/หรอื ลงทนุใน

ธรุกจิเสาโทรคมนาคมเพือ่เชา่ในตา่งประเทศ (ในโซนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต)้ 

เมือ่พจิารณาจากงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ณ วันที ่31 มนีาคม 2563 พบวา่ บรษัิทฯ มเีงนิสดและรายการ

เทยีบเทา่เงนิสดจ านวน 87.85 ลา้นบาท หนีส้นิรวมจ านวน 1,482.63 ลา้นบาท (ซึง่มรีายการทีส่ าคญั คอื (1) หุน้กู ้

จ านวน 296.02 ลา้นบาท (โดยเป็นยอดเงนิตน้ของหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดช าระในเดอืนมนีาคม 2564 ซึง่เทา่กับ 300 

                                                

22 ขอ้ก าหนดสทิธหิุน้กู ้ครัง้ที ่1/2562 ขอ้ 8.14 ก าหนดวา่ “ในกรณีทีบ่รษัิทยอ่ยของผูอ้อกหุน้กูไ้ดด้ าเนนิการขายทีด่นิ อาคาร หรอือปุกรณ์ใน

โรงไฟฟ้าชวีมวลโรงใดโรงหนึง่ ใน (1) โรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน และ/หรอื (2) โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพนั และ/หรอื (3) โรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ หรอื

ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ด าเนนิการขายหุน้ใน (1) UKB และ/หรอื (2) UAB และ/หรอื (3) SBM บรษัิทฯ จะตอ้งน าเงนิทีไ่ดไ้มต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ของ

จ านวนเงนิสทุธทิีไ่ดร้ับจากการขายโรงไฟฟ้า หรอืจากการขายหุน้ภายหลงัหกัภาระหนีส้นิและคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีม่ตีอ่สถาบนัทางการเงนิ มาช าระคนื

หนีหุ้น้กูก้อ่นครบก าหนดไถถ่อนในทนัท”ี 

23 โปรดดเูชงิอรรถ 6 ในหนา้ที ่25 และเชงิอรรถ 7 ในหนา้ที ่26 
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ลา้นบาท) และ (2) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและบคุคลอืน่จ านวน 292.65 ลา้นบาท) สว่นของผูถ้อืหุน้

จ านวน 438.69 ลา้นบาท ขาดทนุสะสมทีย่ังไม่ไดจ้ัดสรรจ านวน 1,675.41 ลา้นบาท โดยมอีตัราสว่นทางการเงนิที่

ส าคัญ ดงันี ้

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2562 ไตรมาส 1/2563 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวยีนเร็ว 1/ 0.48 เทา่ 0.20 เทา่ 

อตัราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ยสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 2/ 2.63 เทา่ 2.10 เทา่ 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) 2/ 3.85 เทา่ 3.38 เทา่ 

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงนิได ้คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3/ (2.00) เทา่ (8.85) เทา่ 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio: ICR)  (0.07) เทา่ 5.25 เทา่ 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) 1/ (0.18) เทา่ 0.24 เทา่ 

หมายเหต ุ

1/ สะทอ้นถงึสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ ซึง่แสดงวา่บรษัิทฯ อาจจะมกีระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานทีไ่มเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี ้

2/ สะทอ้นถงึภาระหนีส้นิทีค่อ่นขา้งสงู เมือ่เทยีบกบัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

3/ ตวัเลขทีต่ดิลบ เนือ่งจากบรษัิทมกี าไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงนิได ้ คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) ทีต่ดิลบจากผลการ

ด าเนนิการทีม่ผีลขาดทนุ ซึง่สว่นใหญม่าจากตน้ทนุสว่นเพิม่ของธรุกจิเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู ทีม่กีารรับงานสญัญาโครงการลว่งหนา้คอ่นขา้ง

นาน และขาดทนุจากสนิคา้เหล็กทีเ่สือ่มสภาพ รวมทัง้การทีโ่รงไฟฟ้าชวีมวล อ าพนั และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ยังไมส่ามารถด าเนนิการผลติ

ไฟฟ้าไดเ้ต็มก าลงัการผลติ 

 

ทัง้นี ้ อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวมทีผ่า่นมา ณ สิน้ปี 2561 และ 2562 เทา่กับ 

1.26 เทา่ และ 3.85 เทา่ ตามล าดบั ซึง่อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากในปี 2562 มาจากการ

ทีบ่รษัิทฯ มหีนีส้นิรวมเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 11.26 (มาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนั 

16.00 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทอืน่ 9.50 ลา้นบาท ในขณะทีเ่งนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

ลดลงจ านวน 62.73 ลา้นบาท) และสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 63.51 เนือ่งจากบรษัิทฯ มผีลการ

ด าเนนิงานขาดทนุ  

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ บรษัิทฯ มเีงือ่นไขทีจ่ะตอ้งน าเงนิทีไ่ดรั้บสทุธจิากการเขา้ท ารายการในครัง้

นีไ้มต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ไปช าระคนืหนีหุ้น้กูก้อ่นครบก าหนดไถ่ถอนในทนัท ีซึง่หากบรษัิทฯ ช าระหนีค้นืหุน้กูท้ัง้จ านวน 

300 ลา้นบาท จะสง่ผลท าใหห้นีส้นิของบรษัิทฯ ลดลงในทนัท ีรวมทัง้ยังเป็นการลดภาระดอกเบีย้จา่ยส าหรับหูน้กูซ้ ึง่

มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.50 ตอ่ปี อกีดว้ย ทัง้นี ้หากพจิารณาเฉพาะรายการช าระหนีหุ้น้กูด้ังกลา่ว อตัราสว่นหนี้สนิ

ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้จะลดลงจาก 3.38 เทา่ เหลอื 1.74 เทา่ อัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ยสทุธติอ่สว่นของผู ้

ถอืหุน้ลดลงจาก 2.10 เทา่ เหลอื 1.42 เทา่  

ดงันัน้ การจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB, UAB และ SBM ซึง่รวมถงึการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้

เงนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ในครัง้นี ้จะท าใหบ้รษัิทฯ ลดภาระหนีส้นิและมตีน้ทนุทางการเงนิ

ทีล่ดลง สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) ลดลงตามไปดว้ย  

(5) เพิม่ความสามารถในการหาแหลง่เงนิกูใ้นอนาคตของบรษัิทฯ เพือ่น าไปใชใ้นการขยายธุรกจิในสว่น

ธรุกจิหลักของบรษัิทฯ และธรุกจิอืน่ทีม่ศีักยภาพ 

ปัจจุบนั บรษัิทฯ ไมม่วีงเงนิกูร้ะยะยาวกับสถาบนัการเงนิ โดยการจัดหาแหลง่เงนิกูจ้ะมาจากการออกและ

เสนอขายหุน้กูใ้หแ้กผู่ล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่ (Institutional Investors and High Networth 

Investors: II&HNW) ซึง่มอีตัราดอกเบีย้สงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงนิกูแ้บบมรีะยะเวลาส าหรับลกูคา้รายใหญช่ัน้ด ี

(Minimum Loan Rate: MLR) รวมทัง้มคีา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการออกหุน้กูด้ว้ย 

ดงันัน้ การทีบ่รษัิทฯ จะมอีตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ทีจ่ะลดลงภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ 

และฐานะการเงนิทีด่ขี ึน้ตามทีอ่ธบิายตามสว่นที ่ 2 ขอ้ 1.3 ทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มฐีานะทาง



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่50/139 

 

การเงนิทีแ่ข็งแกร่งขึน้ และเพิม่ความสามารถทีจ่ะหาแหลง่เงนิกูเ้พิม่ได ้ ซึง่รวมถงึการขอวงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนั

การเงนิทีม่โีอกาสทีจ่ะไดรั้บอัตราดอกเบีย้ทีต่ า่กวา่การระดมทนุจากการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นปัจจบุนั 

ภายหลงัการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB, UAB และ SBM ซึง่รวมถงึการโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน

หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM ยังคงคา้งกับบรษัิทฯ ในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะมเีงนิสดคงเหลอืหลงัจากน าไปช าระคนื

หนีหุ้น้กูแ้ลว้ อกีจ านวนหนึง่ประมาณ 220.89 ลา้นบาท24 หรอื 190.69 ลา้นบาท25 ท าใหบ้รษัิทฯ มโีอกาสทีจ่ะน าเงนิ

สดคงเหลอืบางสว่น และ/หรอื วงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจไดรั้บการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิเพิม่เตมิ ไปลงทนุเพิม่ใน

ธรุกจิหลัก (Core Business) รวมทัง้ช าระคนืเงนิกูย้มือืน่ๆ ได ้ซึง่ในเบือ้งตน้บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะขยายการลงทนุไปยัง

ธรุกจิเสาโทรคมนาคมเพือ่เชา่ในตา่งประเทศ (ในโซนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต)้ ซึง่เป็นธรุกจิทีม่รีายไดส้ม า่เสมอ 

(Recurring Income) และบรษัิทฯ คาดวา่จะสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้กบ่รษัิทฯ มากกวา่ธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลที่

จ าหน่ายไป อนัจะสง่ผลดตีอ่บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ในระยะยาว 

ดงันัน้ จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จงึเป็นสว่นชว่ยในการเพิม่ความสามารถในการกอ่หนี้ในอนาคตของ

บรษัิทฯ เพือ่น าไปใชใ้นการขยายธรุกจิในสว่นธรุกจิหลักของบรษัิทฯ ทีม่ศีักยภาพ อกีทัง้ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จะได ้

ทุม่เทในการแกปั้ญหาผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมาของธรุกจิหลัก โดยมติอ้งกงัวลกับธรุกจิอืน่ๆ  ทัง้นี ้ปัจจุบนั บรษัิทฯ 

อยูร่ะหวา่งการเตรยีมความพรอ้มในการพัฒนาโครงการธรุกจิใหเ้ชา่เสาโทรคมนาคมในตา่งประเทศ ซึง่จะสรา้ง

รายไดท้ีส่ม า่เสมอ (Recurring Income) ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในอนาคต 

(6) ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ตอ่ไปในอนาคต 

บรษัิทฯ ไดเ้ริม่ลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลตัง้แตปี่ 2558 เนือ่งจากบรษัิทฯ เห็นวา่เป็นธุรกจิทีม่รีายได ้

สม า่เสมอจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก ่ กฟภ. แตก่ารด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษัิทฯ ทีผ่า่นมาประสบปัญหา

หลายดา้นซึง่สว่นใหญม่าจากการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ อาท ิการบรหิาร

ตน้ทนุการผลติโดยปรับเปลีย่นเชือ้เพลงิเพือ่ใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า การปรับปรุงเครือ่งจักรเพือ่ใหร้องรับกบัการ

ปรับเปลีย่นเชือ้เพลงิทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้าจากแกลบมาเป็นไมส้บั การใชเ้งนิลงทนุเพือ่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาเครือ่งจักร

ใหส้ามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและเต็มประสทิธภิาพ รวมถงึการใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ช าระคา่เชือ้เพลงิ 

จงึสง่ผลใหท้ีผ่า่นมาบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิอย่างตอ่เนือ่งใหแ้ก ่UAB และ SBM 

ซึง่มยีอดหนีเ้งนิตน้คงคา้งตามงบการเงนิทีส่อบทานแลว้ ณ วันที ่31 มนีาคม 2563 จ านวน 360.71 ลา้นบาท และ 

237.81 ลา้นบาท ตามล าดบั  

สว่นการด าเนนิงานของ UKB มกีารใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคอ่นขา้งสงู ซึง่มี

ยอดหนีค้งคา้ง ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 จ านวน 329.35 ลา้นบาท (จากเดมิ ณ สิน้ปี 2561 เป็นเงนิกูย้มืจาก 

บรษัิทฯ จ านวน 331.40 ลา้นบาท)  ทัง้นี ้ จ านวนเงนิทีบ่รษัิทฯ ใหกู้ย้มืสงูสดุแก ่ UKB, UAB และ SBM รวมกนั

ประมาณ 1,178.77 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 ซึง่เป็นจ านวนเงนิทีส่งูจนสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งทางการเงนิของบรษัิทฯ 

โดยทีต่ลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา บรษัิทฯ ตอ้งใชแ้หลง่เงนิจากการออกหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืจากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตามที่

อธบิายไวข้า้งตน้ เพือ่น ามาใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่UKB, UAB และ SBM โดยบรษัิทฯ ยังไม่ไดช้ าระช าระ

คนืทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้จากทัง้ 3 บรษัิทแตอ่ยา่งใด (ยกเวน้เงนิใหกู้ย้มืแก ่ UKB ซึง่บรษัิทฯ ไดรั้บคนืทัง้จ านวน 

                                                

24 ค านวณจากเงนิทัง้หมดทีไ่ดร้ับจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ตามกรณีที ่1: SBM- FiT หกัดว้ย เงนิทีน่ าไปช าระคนืหุน้กูป้ระมาณ 300 ลา้น

บาท (ไมร่วมดอกเบีย้) คงเหลอืประมาณ 220.89 ลา้นบาท 

25 ค านวณจากเงนิทัง้หมดทีไ่ดร้ับจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ตามกรณีที ่ 2: SBM-Non-FiT หกัดว้ย เงนิทีน่ าไปช าระคนืหุน้กูป้ระมาณ 300 

ลา้นบาท (ไมร่วมดอกเบีย้) คงเหลอืประมาณ 190.69 ลา้นบาท  
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จากการที ่UKB กูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่เพือ่มาช าระหนีค้นืบรษัิทฯ แตบ่รษัิทฯ ก็ตอ้งค ้าประกนัเงนิกูย้มื

ดงักลา่วทัง้จ านวน) 

ดงันัน้ หากบรษัิทฯ ยังคงด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลตอ่ไป ก็จะตอ้งหาแนวทางด าเนนิการเพือ่บรหิาร

จัดการความเสีย่งตา่งๆ ทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ รวมถงึความเสีย่งอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต แตห่ากบรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัติ

ใหจ้ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB, UAB และ SBM ในครัง้นี ้จะสง่ผลดตีอ่บรษัิทฯ และจะเป็นการลดความ

เสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล ดงันี้ 

(6.1) ลดความเสีย่งจากการทีอ่ายุคงเหลอืของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าคอ่นขา้งสัน้ 

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ จะ

สิน้สดุในวนัที ่10 พฤษภาคม 2571 วนัที ่30 ตลุาคม 2568 และประมาณวนัที ่15 มกราคม 2568 ตามล าดับ ซึง่เป็น

ระยะเวลาสัน้มาก และหากบรษัิทฯ ไมส่ามารถตอ่อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าได ้ จะสง่ผลท าใหก้ารด าเนนิงาน

หยดุชะงัก และจะสง่ผลกระทบตอ่เนือ่งถงึความสามารถในการช าระหนีเ้งนิกูค้นืใหแ้กบ่รษัิทฯ 

(6.2) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวามเชีย่วชาญมากนัก 

 ภายหลงัจากการเขา้ลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลมาตัง้แตปี่ 2558 บรษัิทฯ ก็ประสบปัญหาหลายดา้น

ตามทีช่ ีแ้จงไวข้า้งตน้ โดยสว่นหนึง่ของปัญหามาจากความไมเ่ชีย่วชาญในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลอยา่งถ่องแท ้ ท า

ใหก้ารแกปั้ญหาในดา้นกระบวนการผลติ และการปรับเปลีย่นเครือ่งจักรเพือ่รองรับการใชเ้ชือ้เพลงิจากไมส้บัมคีวาม

ลา่ชา้กวา่ก าหนดอยา่งมาก และยังไมส่ามารถผลติไดเ้ต็มก าลงัการผลติ ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ จงึเป็น

การลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวามเชีย่วชาญมากนัก และเป็นชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 

เนือ่งจากมผีูส้นใจทีจ่ะเขา้มาลงทนุเพือ่ซือ้หุน้ของโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ ซึง่รวมถงึการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้

เงนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ดว้ย 

 โดยปรมิาณการผลติไฟฟ้าเพือ่จ าหน่ายยอ้นหลงัของโรงไฟฟ้าแตล่ะแหง่ เป็นดงันี้ 

 

 

 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่52/139 

 

 

ทีม่า: บรษัิทฯ 

 

อยา่งไรก็ตาม เมือ่เดอืนมนีาคม 2563 โรงไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ไดท้ าสญัญาจา้งเดนิเครือ่งและบ ารุงรักษา

โรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance Services Agreement หรือ “สัญญา O&M”) กับบรษัิทแหง่หนึง่ ให ้

เป็นผูบ้รหิารโรงไฟฟ้าชวีมวล เพือ่ควบคมุการผลติกระแสไฟฟ้าและการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นกระบวนการ

ผลติ โดยมเีงือ่นไขการรับประกนั อาท ิความสามารถในการผลติและขายไฟฟ้า จ านวนชัว่โมงในการเดนิเครือ่งทัง้ปี 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ก าไรขัน้ตน้ และตน้ทนุเชือ้เพลงิเฉลีย่ เป็นตน้ โดยทีโ่รงไฟฟ้าจะตอ้งซอ่มบ ารุงเครือ่งจักร

ใหม้สีภาพทีพ่รอ้มใชง้านกอ่นทีจ่ะเริม่การรับประกนัตามสญัญาดงักลา่ว ซึง่โรงไฟฟ้าทัง้ 3 แหง่ ยังอยูใ่นระหวา่งการ

ด าเนนิการซอ่มบ ารุง และทดสอบเครือ่งจักร  

(6.3) ลดความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานในอนาคตซึง่อาจจะไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้

หากโรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ยังไมส่ามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดอ้ย่างตอ่เนื่อง

และเต็มก าลงัการผลติ จะสง่ผลใหยั้งคงมผีลขาดทนุจากการด าเนนิงาน ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จงึเป็นการ

ลดความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานในอนาคตซึง่อาจจะไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ แมว้า่บรษัิทฯ จะคาดการณ์วา่

ภายหลงัจากปรับปรุงเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้าแลว้เสร็จ และด าเนนิการผลติโดยผูเ้ชีย่วชาญตามสัญญา 

O&M แลว้ จะสามารถผลติไดเ้ต็มก าลงัการผลติก็ตาม 

(6.4) มติอ้งรับภาระในการจัดหาแหลง่เงนิเพือ่ใหก้ารสนับสนุนและชว่ยเหลอืแกธ่รุกจิโรงไฟฟ้า 

ทีผ่่านมาบรษัิทฯ ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทย่อยมาอยา่งตอ่เนื่อง ตามทีช่ ีแ้จงไวข้า้งตน้ 

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จงึเป็นการลดความเสีย่งในการจัดหาแหลง่เงนิเพือ่มาสนับสนุนทางดา้นการเงนิใน

อนาคต หากผลประกอบการของโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้และ/หรอื การซอ่มแซม

โรงไฟฟ้าทีม่อีายุการใชง้านมานาน26 อกีทัง้มติอ้งจัดหาหลกัประกนัเงนิกู ้ (หากเป็นเงือ่นไขเพิม่เตมิจากสถาบนั

การเงนิ) รวมทัง้ไม่กระทบตอ่อัตราสว่นทางการเงนิทีอ่าจจะเพิม่ขึน้ เชน่ อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

(6.5) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทีใ่ชเ้งนิทนุหมนุเวยีนสงู 

ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลเป็นธรุกจิทีต่อ้งใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนสงู เนือ่งจากตอ้งจัดซือ้เชือ้เพลงิซึง่สว่นใหญม่า

จากภาคการเกษตรมาไวร้องรับการผลติไฟฟ้าลว่งหนา้ ซึง่ตอ้งช าระภายใน 3 วนัท าการ ในขณะทีก่ารรับช าระเงนิคา่

ไฟฟ้ามรีะยะเวลานานประมาณ 60 วนั ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ จงึเป็นการลดความเสีย่งจากการลงทนุใน

ธรุกจิทีใ่ชเ้งนิทนุหมนุเวยีนสงู 

                                                

26 อายกุารใชง้านของอาคารหลกัของโรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพนั และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ประมาณ 10 ปี 15 ปี และ 13 

- 18 ปี (ค านวณถงึ ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2563) ตามล าดบั 

อายกุารใชง้านของเครือ่งจักร อปุกรณ์ ของโรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพนั และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ประมาณ 8 ปี 7 ปี และ

10 ปี (ค านวณถงึ ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2563) ตามล าดบั 
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(6.6) ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของนโยบายการรับซือ้ไฟฟ้าของภาครัฐใน

อนาคต 

เนือ่งจากแผนพัฒนาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (แผน PDP 2018) ไดม้กีาร

เปลีย่นแปลงก าลงัการผลติตามสญัญาของโรงไฟฟ้าแตล่ะประเภท โดยปรับลดก าลงัการผลติตามสญัญาของ

โรงไฟฟ้าชวีมวลลดลงจาก 5,570 เมกะวตัต ์เหลอื 3,376 เมกะวัตต ์ตามแผน PDP 2015 โดยบรษัิทยอ่ยในฐานะ

ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก จงึตอ้งศกึษาและหาแนวทางเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาธรุกจิ ให ้

สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาพลงังานทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงในอนาคตตอ่ไป รวมถงึโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนทีม่ผีลกบั

การแขง่ขนัในการซือ้เชือ้เพลงิชวีมวลมากขึน้ในอนาคต ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จงึเป็นลดความเสีย่งที่

อาจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการรับซือ้ไฟของภาครัฐ 

(7) จ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีม่ไิดรั้บประโยชนใ์นสทิธปิระโยชนต์า่งๆ อยา่งเต็มที ่ 

เนือ่งจากผลการด าเนนิงานของทัง้ 3 บรษัิท มาจากผลด าเนนิงานตามปกตธิรุกจิ ซึง่มไิดรั้บผลตอบแทน

สว่นเพิม่หรอืสทิธปิระโยชนใ์ดๆ ดงันี ้

 รายไดค้า่ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน เป็นอตัราคา่ซือ้ขายไฟฟ้าตามระบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ของ กฟภ. มไิดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากอตัราคา่ไฟฟ้าในระบบ Adder ซึง่การจา่ยคา่ Adder (สว่นเพิม่

ราคารับซือ้ไฟฟ้า) สิน้สดุตัง้แตปี่ 2559 และคา่ FiT Premium สิน้สดุตัง้แตว่นัที ่10 ตลุาคม 2562 

สว่นโรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน เป็นอตัราคา่ซือ้ขายไฟฟ้าตามระบบ FiT ของ กฟภ. โดยคา่ Adder (สว่น

เพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า) สิน้สดุลงตัง้แตปี่ 2558  

ดงันัน้ จงึท าใหบ้รษัิทยอ่ยไม่ไดรั้บประโยชนส์ว่นเพิม่จากอัตราคา่ซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder และ FiT 

Premium ดงัเชน่ทีผ่า่นมา 

อนึง่ ส าหรับโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ซึง่อยูร่ะหวา่งการขอเปลีย่นแปลงสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder 

ทีไ่ม่ก าหนดวนัสิน้สดุสญัญาจาก กฟภ. มาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าตามระบบ FiT กบั กฟผ. ซึง่จะ

ไดรั้บอตัราคา่ซือ้ไฟฟ้าทีด่กีวา่ปัจจุบนั แตส่ญัญาดงักลา่วจะสิน้สดุลงในวนัที ่15 มกราคม 2568  

 สทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ของ SBM สิน้สดุ

ลงเมือ่วนัที ่23 มกราคม 2562 สว่น UKB และ UAB จะสิน้สดุในวนัที ่10 ตลุาคม 2566 และวนัที ่30 

มกราคม 2564 ตามล าดบั  

โดย UKB ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธเิป็นระยะเวลาเวลา 8 ปี นับแตว่นัทีเ่ริม่มี

รายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ คอืเมือ่วนัที ่ 11 ตลุาคม 2554 รวมทัง้สามารถน าผลขาดทนุใน

ระหวา่งปีทีไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดม้าหักออกจากก าไรสทุธเิป็นเวลา 5 ปี27 (สิน้สดุในวนัที ่10 ตลุาคม 

2566) 

สว่น UAB ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธเิวลา 8 ปี นับแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ

ประกอบกจิการนัน้คอืเมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2554 รวมทัง้ UAB ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

ส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทนุในอัตรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิ 5 ปี ซึง่จะสิน้สดุในวนัที ่ 30 

มกราคม 2564  

  

                                                

27 วนัที ่21 กนัยายน 2559 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุมมีตใิหเ้พกิถอนสทิธแิละประโยชนก์ารยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเป็นเวลา 1 ปี ท า

ใหร้ะยะลดลงเหลอื 4 ปี 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่54/139 

 

2.2 ขอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ 

(1) เสยีโอกาสในการไดรั้บช าระหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทัง้หมดจาก UAB และ SBM โดยตอ้งตดัหนีส้ญู (Hair Cut) 

หนีเ้งนิใหกุ้ย้มืในทนัท ี

การทีบ่รษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ ใหแ้ก่

ผูจ้ะซือ้ โดยไดรั้บคา่ตอบแทนรวมเป็น 2 กรณี คอื กรณีที ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) ประมาณ 321.90 ลา้นบาท หรอื

กรณีที ่2: SBM-Non-FiT ประมาณ 291.70 ลา้นบาท ในขณะทีย่อดหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทัง้หมดแก ่UAB และ SBM ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2563 รวมกนัเทา่กับ 761.31 ลา้นบาท28  

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ จงึท าใหบ้รษัิทฯ เสยีโอกาสในการไดรั้บช าระหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทัง้หมดจาก 

UAB และ SBM โดยตอ้งตดัหนี้สญู (Hair cut) หนีเ้งนิใหกู้ย้มืดงักลา่วลง ดงันี ้กรณีที ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) บรษัิท

จะเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บช าระหนีค้นืจาก UAB และ SBM ประมาณ 439.41 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57.72 ของ

หนีเ้งนิใหกู้ย้มืรวม หรอืกรณีที ่ 2: SBM-Non-FiT บรษัิทจะเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บช าระหนีค้นืจาก UAB และ SBM 

ประมาณ 469.61 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 61.68 ของหนีเ้งนิใหกู้ย้มืรวม  อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการใน

ครัง้นี ้ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บเงนิในทนัท ีโดยมติอ้งรอให ้UAB และ SBM มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนี้ที่

อาจจะใชร้ะยะเวลานาน และ/หรอื อาจตอ้งตัง้ส ารอง หรอืตดัหนีส้ญูเพิม่เตมิอกีในภายหลงั 

(2) รับรูผ้ลขาดทนุทางบญัชแีละภาษีทีเ่กดิจากการขายสนิทรัพยใ์นทนัท ี

จากการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB, UAB และ SBM ซึง่รวมถงึการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้

เงนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ในครัง้นี ้บรษัิทฯ คาดวา่จะบนัทกึผลขาดทนุจากการขายสนิทรัพย์

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการประมาณ 210.12 ลา้นบาท ส าหรับกรณีที ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) และประมาณ 240.32 

ลา้นบาท ส าหรับกรณีที ่ 2: SBM-Non-FiT29 และบนัทกึผลขาดทนุจากการขายสนิทรัพยใ์นงบการเงนิรวมประมาณ 

157.33 ลา้นบาท ส าหรับกรณีที ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) และประมาณ 187.53 ลา้นบาท ส าหรับกรณีที ่2: SBM-

Non-FiT30  ทัง้นี ้ผลขาดทนุทีจ่ะเกดิขึน้จรงิจะถูกปรับปรุงดว้ยตัวเลขจรงิ ณ วนัทีเ่ขา้ท ารายการ  

เพือ่ใหเ้ห็นภาพรวมจากการเขา้ท ารายการ บรษัิทฯ ไดจ้ัดท างบการเงนิเสมอืนโดยอา้งองิตวัเลขจากงบ

การเงนิทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 ซึง่ไมนั่บรวมรายการทรัพยส์นิ หนี้สนิ และผลการ

ด าเนนิงานของ UKB, UAB และ SBM ปรับปรุงดว้ยรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการท ารายการนีเ้ทา่นัน้ โดยไมร่วม

ธรุกรรมอืน่ทีจ่ะเกดิขึน้ภายหลงัจากนัน้ อย่างไรก็ตาม งบการเงนิเสมอืนดงักลา่วเป็นการจัดท าขึน้เพือ่ใหเ้ห็นภาพรวม

จากการเขา้ท ารายการเทา่นัน้ ซึง่รายการทัง้หมดจะถกูปรับปรุงดว้ยตัวเลขจรงิ ณ วนัทีเ่ขา้ท ารายการ 

  

                                                

28 โปรดดเูชงิอรรถ 2 หนา้ที ่5 

29 ประมาณการโดยบรษัิทฯ ซึง่อา้งองิจากงบการเงนิ ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2563 โดยค านวณจากสว่นตา่งของรายการ “สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

หรอืกลุม่สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายทีจั่ดประเภทเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย” กบัจ านวนเงนิทีไ่ดร้ับจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้

30 ประมาณการโดยบรษัิทฯ ซึง่อา้งองิจากงบการเงนิ ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2563 โดยไมนั่บรวมผลการด าเนนิงานของ UKB, UAB และ SBM 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่55/139 

 

งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) งบการเงนิ 

ณ 31  

งบการเงนิเสมอืน 

หลงัเขา้ท ารายการ1/ 

งบการเงนิ 

ณ 31  

งบการเงนิเสมอืน 

หลงัเขา้ท ารายการ2/ 

 มนีาคม 

2563 

กรณีที ่1: 

SBM-FiT 

(กรณีฐาน) 

กรณีที ่2: 

SBM-Non-

FiT 

มนีาคม 

2563 

กรณีที ่1: 

SBM-FiT 

(กรณีฐาน) 

กรณีที ่2: 

SBM-Non-

FiT 

งบแสดงฐานะการเงนิ       

สนิทรพัย ์       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 87.85 314.06 283.86 69.53 295.75 265.55 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 105.19 105.19 105.19 138.30 132.53 132.53 

สนิคา้คงเหลอื 212.99 212.99 212.99 212.99 212.99 212.99 

สนิทรัพยม์ไีวเ้พือ่ขาย 1,099.28 15.31 15.31 731.02 0.00 0.00 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 2.29 2.29 2.29 1.53 1.53 1.53 

   รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,507.60 649.84 619.64 1,153.37 642.80 612.60 

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม 32.69 32.69 32.69 81.33 81.33 81.33 

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 6.75 6.75 6.75 

เงนิฝากตดิภาระ 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ ์ 317.16 314.49 314.49 305.22 305.22 305.22 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

สนิทรัพยเ์งนิไดภ้าษีอากร - 42.02 48.06 - 42.02 48.06 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 59.75 59.75 59.75 59.05 59.05 59.05 

   รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 413.73 453.08 459.12 456.48 498.50 504.54 

   รวมสนิทรพัย ์ 1,921.33 1,102.92 1,078.76 1,609.85 1,141.30 1,117.14 

หนีส้นิ       

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 314.65 314.65 314.65 312.40 312.40 312.40 

ประมาณการภาระหนีส้นิตามสญัญา 45.08 45.08 45.08 45.08 45.08 45.08 

สนิทรัพยม์ไีวเ้พือ่ขาย (หนีส้นิ) 422.97 0.00 0.00 - - - 

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยคา้งจา่ย 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 

เงนิกูย้มืจากบรษัิทอืน่ 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 

เงนิกูย้มืจากบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนั 233.65 233.65 233.65 233.65 233.65 233.65 

หุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 296.02 0.00 0.00 296.02 0.00 0.00 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 5.95 5.95 5.95 5.90 5.90 5.90 

   รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,395.31 676.32 676.32 970.04 674.02 674.02 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 4.60 4.60 4.60 4.19 4.19 4.19 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์

พนักงาน 

41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 41.27 41.27 41.27 35.27 35.27 35.27 

   รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 87.32 87.32 87.32 80.91 80.91 80.91 

   รวมหนีส้นิ 1,482.63 763.64 763.64 1,050.95 754.93 754.93 

สว่นของผูถ้อืหุน้       

ทนุเรยีกช าระ 1,316.25 1,316.25 1,316.25 1,316.25 1,316.25 1,316.25 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 574.33 574.33 574.33 574.33 574.33 574.33 

ขาดทนุสะสม (1,658.34) (1,757.76) (1,781.92) (1,530.74) (1,703.27) (1,727.43) 

สว่นเกนิตรีาคาทีด่นิ 223.92 223.92 223.92 199.06 199.06 199.06 

องคป์ระกอบอืน่ๆ (8.81) (8.81) (8.81) - - - 

    รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ ่ 447.35 347.93 323.77 558.90 386.37 362.21 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่56/139 

 

งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) งบการเงนิ 

ณ 31  

งบการเงนิเสมอืน 

หลงัเขา้ท ารายการ1/ 

งบการเงนิ 

ณ 31  

งบการเงนิเสมอืน 

หลงัเขา้ท ารายการ2/ 

 มนีาคม 

2563 

กรณีที ่1: 

SBM-FiT 

(กรณีฐาน) 

กรณีที ่2: 

SBM-Non-

FiT 

มนีาคม 

2563 

กรณีที ่1: 

SBM-FiT 

(กรณีฐาน) 

กรณีที ่2: 

SBM-Non-

FiT 

สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย (8.65) (8.65) (8.65) - - - 

    รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 438.70 339.28 315.12 558.90 386.37 362.21 

    รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,921.33 1,102.92 1,708.76 1,609.85 1,141.30 1,117.14 

สรปุงบก าไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จ       

รายไดร้วม 257.35 138.09 138.09 143.24 137.78 137.78 

ตน้ทนุรวม (217.30) (101.67) (101.67) (101.67) (101.67) (101.67) 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย & บรหิาร (40.61) (34.74) (34.74) (32.70) (32.70) (32.70) 

ตน้ทนุทางการเงนิ (19.03) (12.88) (12.88) (13.91) (12.88) (12.88) 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงนิได ้ (7.61) 41.92 47.96 (0.1) 41.92 47.96 

ขาดทนุจากการขายสนิทรพัย ์(ธุรกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวล) 

- (157.33) (187.53) - (210.12) (240.32) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงนิได ้ (19.59) (168.54) (198.74) (5.04) (219.60) (249.80) 

ภาษีเงนิได ้ 7.61 (41.92) (47.96) 0.1 (41.92) (47.96) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (27.20) (126.61) (150.78) (5.14) (177.68) (201.84) 

หมายเหต ุ

1/ หลกัการ: ปรับปรงุรายการโดย (1) ไมนั่บรวมสนิทรัพย ์ หนีส้นิ และผลการด าเนนิงานของ UKB, UAB และ SBM (2) บนัทกึรายการที่

เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้อาท ิเงนิสดทีไ่ดร้ับ, ช าระคนืหุน้กู ้เป็นตน้ 

2/ หลกัการ: ปรับปรงุรายการโดย (1) ค านวณสว่นตา่งของรายการ “สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนหรอืกลุม่สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายทีจั่ดประเภทเป็น

สนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย” กบัจ านวนเงนิทีไ่ดร้ับจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ (2) บนัทกึรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้

อาท ิเงนิสดทีไ่ดร้ับ, ช าระคนืหุน้กู ้เป็นตน้ ซึง่กรณีนีจ้ะเกดิรายไดภ้าษีเงนิได ้ค านวณจาก ผลขาดทนุจากการขายสนิทรัพย ์x อตัราภาษีรอ้ย

ละ 20 ซึง่สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการลดคา่ใชจ้า่ยภาษีในปีตอ่ไปไดอ้กี 5 ปี 

 

ดงันัน้ ในงบการเงนิของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ จะรับรูผ้ลขาดทนุจากการขายทรัพยส์นิ

ทางบญัช ีซึง่ผลขาดทนุดงักลา่วมไิดเ้ป็นการจา่ยเงนิสด และมไิดส้ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบรษัิทฯ  

อนึง่ ทีผ่่านมาบรษัิทฯ ไดม้กีารรับรูผ้ลขาดทนุจากการลงทนุและเงนิใหกู้ย้มืแก่ UAB และ SBM ไวใ้น

รายการคา่ใชจ้่ายอืน่ มาอยา่งตอ่เนือ่ง เนือ่งจากผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ดังนี ้

รายการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการลงทนุและเงนิใหกู้ย้มืแก ่UAB และ SBM  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2562 2561 2562 

บนัทกีในรายการคา่ใชจ้า่ยอืน่     

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยอ์นัเนือ่งมาจากบรษัิทฯ ไดท้ าการจัดประเภท

ของเงนิลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าไปเป็นสนิทรัพยห์มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (UAB 

และ SBM) 

- 114.56   

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิม (UAB และ SBM) 46.29 -   

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน (ในธรุกจิโรงไฟฟ้า) 154.20 99.69   

หนีส้งสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทยอ่ย (UAB และ SBM)   - 632.09 

หนีส้งสยัจะสญูของดอกเบีย้คา้งรับจากบรษัิทยอ่ย (UAB และ SBM)   - 166.92 

รวม 200.49 214.25 - 799.01 

รวมท ัง้ส ิน้ 414.74 799.01 
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นอกจากนี ้ การท ารายการในครัง้นี ้ คาดวา่บรษัิทฯ จะมผีลขาดทนุทางภาษีจากการจ าหน่ายหุน้สามัญของ

บรษัิททีจ่ะขายประมาณ 532.02 ลา้นบาท และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB และ SBM มอียู่กบับรษัิทฯ 

พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย31 ประมาณ 439.41 ลา้นบาท ส าหรับกรณีที ่1: SBM-FiT (กรณีฐาน) และประมาณ 469.61 

ลา้นบาท ส าหรับกรณีที ่2: SBM-Non-FiT32  

 

3. การวเิคราะหเ์กีย่วกบัเง ือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้ 

เมือ่พจิารณาเกีย่วกบัเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ เงือ่นไข

ของสญัญาอยูภ่ายใตพ้ืน้ฐานทั่วไปของการเจรจาตอ่รองและเป็นเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป ซึง่เป็นไปตามทีบ่รษัิทฯ 

ตอ้งการ โดยมเีงือ่นไขการช าระทีช่ดัเจนและเป็นประโยชนก์ับบรษัิทฯ 

การทีส่ญัญาซือ้ขายหุน้มกีารก าหนดคา่ตอบแทนเป็น 2 กรณี คอื กรณีที ่1: SBM-FiT และกรณีที ่2: SBM-

Non-FiT เป็นการเอือ้ประโยชน์ใหบ้รษัิทฯ สามารถทีจ่ะเขา้ท าการซือ้ขายไดต้ามระยะเวลาทีต่อ้งการโดยมติอ้งรอให ้

การเปลีย่นแปลงสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น FiT กบั กฟผ. แลว้เสร็จ  

ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2563 กฟผ. ไดอ้อกหนังสอืแจง้ให ้SBM ทราบวา่ SBM ผา่นการพจิารณาค าขอ

และไดรั้บสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบการรับซือ้ไฟฟ้าเป็นแบบ FiT โดยทีจ่ะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนสดุทา้ย คอื 

จะตอ้งผ่านการทดสอบระบบและการเดนิเครือ่งก าเนดิไฟฟ้า (Trial Run) จาก กฟผ. กอ่น ซึง่ปัจจบุนั SBM อยู่

ระหวา่งการตดิตัง้อปุกรณ์ในการทดสอบระบบซึง่คาดวา่จะตดิตัง้แลว้เสร็จชว่งกลางเดอืนสงิหาคม 2563 จากนัน้จะ

เขา้สูข่ัน้ตอนการ Trial Run จาก กฟผ. การเปลีย่นแปลงสญัญซือ้ขายไฟฟ้า โดยคาดวา่การด าเนนิการทัง้หมดจะ

แลว้เสร็จประมาณตน้เดอืนกนัยายน 2563 ซึง่จากความชดัเจนขา้งตน้ จงึมโีอกาสที ่SBM จะสามารถด าเนนิการตาม

ขัน้ตอนตา่งๆ ไดต้ามทีค่าดการณ์ไว ้

(โปรดดสูรุปสาระส าคัญของสญัญาซือ้ขายหุน้ อยูใ่นขอ้ 12 ของสารสนเทศเกีย่วกับรายการจ าหน่ายไปซึง่

สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ตามบัญช ี2 (ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี)้ 

 

4. สรุปความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย ์

บรษัิทฯ ไดท้บทวนนโยบายเพือ่ปรับเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิาร กลยทุธท์างธรุกจิ และกลยทุธใ์นการ

บรหิารจัดการ โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบธรุกจิและสรา้งความเตบิโตอยา่งยั่งยนืใหก้บั

บรษัิทฯ โดยการมุง่เนน้การลงทนุในธรุกจิหลัก และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งทีส่ามารถท าก าไรใหก้ับบรษัิทฯ ได ้และลดการ

ลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ มคีวามช านาญนอ้ย รวมทัง้ลดภาระหนีส้นิทีเ่กดิจากการลงทนุในธรุกจิทีไ่ม่สรา้งผลก าไร 

และใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่ทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไว ้บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดกลยทุธท์างธรุกจิทีส่ าคญั ดงันี้ 

1) มุง่เนน้การลงทนุในธรุกจิหลัก (Core Business) ของบรษัิทฯ คอื ธรุกจิเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้า

และโทรคมนาคม ซึง่เป็นธรุกจิทีบ่รษัิทฯ มคีวามรู ้ความช านาญมากวา่ 50 ปี โดยบรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการผลติเสา

สง่ไฟฟ้าแรงสงูรายแรกของประเทศไทย สถานไีฟฟ้าย่อยและเสาโทรคมนาคม ซึง่มฐีานลกูคา้ทัง้ภาครัฐและเอกชน

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

2) ลดการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ยังมคีวามช านาญนอ้ย อาท ิ ธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิชวี

มวลและก๊าซชวีภาพ โดยบรษัิทฯ ไดท้ยอยปรับลดการลงทนุในธรุกจิพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพมาตัง้แตปี่ 

                                                

31 โปรดดเูชงิอรรถ 2 ในหนา้ที ่5 

32 ประมาณการจากสว่นตา่งของตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิกบัจ านวนเงนิทีค่าดวา่จะไดร้ับจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้
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2562 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดจั้ดประเภทของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิของธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ คอื UKB, UAB 

และ SBM ในงบการเงนิรวมและเงนิลงทนุในบรษัิทย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เป็น “กลุม่สนิทรัพย ์(หนี้สนิ) ทีจ่ะ

จ าหน่ายทีจั่ดประเภทเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย” อนัเป็นผลมาจากการทีบ่รษัิทฯ มแีผนทีจ่ะขายเงนิลงทนุ

ทัง้หมดในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลใหแ้กผู่ท้ีส่นใจ เนื่องจากภายหลงัการเขา้ลงทนุ บรษัิทฯ พจิารณาแลว้วา่บรษัิทฯ 

ไมม่คีวามช านาญในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลเทา่ทีค่วร จงึเป็นสว่นหนึง่ทีส่ง่ผลใหโ้รงไฟฟ้า 2 แหง่ คอื โรงไฟฟ้าชวี

มวล อ าพัน และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ใชร้ะยะเวลาในการปรับเปลีย่นและซอ่มแซมเครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้น

การผลติไฟฟ้านานกวา่ทีว่างแผนไว ้รวมทัง้ยังไมส่ามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ย่างตอ่เนือ่งและเต็มก าลงัการผลติ ในขณะ

ทีโ่รงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน มไิดม้ปัีญหาเกีย่วกบัการปรับเปลีย่นและซอ่มแซมเครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ

ไฟฟ้า จงึไม่กระทบตอ่ความสามารถในการผลติแตอ่ย่างใด 

 จากปัญหาของโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แหง่ขา้งตน้ เป็นสว่นหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความไม่ช านาญในธรุกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษัิทฯ ทีจ่ะตอ้งมคีวามสามารถในการจัดการ ตัง้แตก่ารจัดการเชือ้เพลงิชวีมวล การใช ้

เชือ้เพลงิชวีมวล รวมถงึการเดนิเครือ่งจักร  นอกจากนี้ ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองเชือ้เพลงิ

ลว่งหนา้ เพือ่ใชผ้ลติไฟฟ้าใหไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ท าใหส้ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและฐานะทางการเงนิของบรษัิท

ยอ่ย 

จากเหตผุลทัง้หมดขา้งตน้ ท าใหบ้รษัิทฯ ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิทแม ่จ าเป็นตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ

อยา่งตอ่เนือ่งใหแ้ก ่UKB, UAB และ SBM โดยมยีอดหนีเ้งนิใหกู้ย้มืแกบ่รษัิทยอ่ยคงคา้ง ณ สิน้ปี 2561 สิน้ปี 2562 

และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 รวมประมาณ 1,078.77 ลา้นบาท 598.62 ลา้นบาท และ 598.37 ลา้นบาท ตามล าดับ 

โดยในครัง้นี ้ บรษัิทฯ ไดบ้รรลขุอ้ตกลงในการจ าหน่ายไปซึง่ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ ภายใตก้าร

ด าเนนิงานของ UKB, UAB และ SBM ซึง่แมว้า่จะเป็นธรุกจิทีน่่าจะมรีายไดเ้ขา้มาสม า่เสมอตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

แตก็่ประสบปัญหาตามทีช่ ีแ้จงไวข้า้งตน้ จนกระทัง่สง่ผลใหผ้ลการด าเนนิงานโดยรวมของกลุม่ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวี

มวลมผีลขาดทนุมาอย่างตอ่เนือ่ง มภีาระหนีส้นิสงู อกีทัง้กระทบตอ่สภาพคลอ่งของบรษัิทฯ เป็นอยา่งมาก 

3) ลดผลกระทบทีเ่กดิจากอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวมทัง้ภาระค ้าประกนัเงนิกู ้ เนือ่งจาก

บรษัิทฯ มอีต้ราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้สงู และมภีาระค ้าประกนัเงนิกูท้ัง้จ านวนใหแ้ก ่UKB ท าใหส้ง่ผลกระทบ

โดยตรงตอ่การขออนุมัตวิงเงนิสนิเชือ่เพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิ เพือ่น าไปใชข้ยายธรุกจิอืน่ และ/หรอื ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน ประกอบกับสถาบนัการเงนิบางแหง่เสนอแนวทางใหบ้รษัิทฯ ขายเงนิลงทนุในโรงไฟฟ้าชวีมวลที่

กอ่ใหเ้กดิผลขาดทนุ และภาระหนีส้นิเพิม่ขึน้ ออกไปกอ่น จงึจะพจิารณาการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นสนิเชือ่แก่

บรษัิทฯ 

4) ลดปัญหาดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิ โดยบรษัิทฯ เริม่มผีลกระทบดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิจาก

การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิแกบ่รษัิทยอ่ยดงักลา่ว ประกอบกบับรษัิทฯ มภีาระตอ้งไถถ่อนหุน้กูม้ปีระกนั

ครัง้ที ่ 1/2563 จ านวน 300 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ทีจ่ะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 ซึง่บรษัิทฯ ไม่อยูใ่น

เงือ่นไขทีจ่ะออกหุน้กูใ้หมเ่พือ่มาช าระคนื (Roll Over) อกีตอ่ไปเนือ่งจากวัตถปุระสงคเ์ริม่ตน้ในการออกหุน้กูม้ี

ประกนั ครัง้ที ่1/2563 มาจากการออกหุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 จ านวน 800 ลา้นบาท ครบก าหนดไถถ่อนในปี 2561 โดย

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชล้งทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล ซึง่ตอ่มาภายหลงัไดม้กีารออกหุน้กูม้ปีระกนัเพือ่ Roll Over 

แลว้จ านวน 2 ครัง้ ซึง่จากผลประกอบการโดยรวมของธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลมผีลขาดทนุมาอย่างตอ่เนือ่งจงึไมเ่ป็น

ทีจ่งูใจผูล้งทนุอกีตอ่ไป ดงันัน้ การทยอยขายกลุม่ทรัพยส์นิทีก่อ่ใหเ้กดิภาระแกบ่รษัิทฯ ก็เป็นทางออกสดุทา้ยทีด่ที ึ่

สดุ ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนัของบรษัิทฯ 

5) ทบทวนการจัดสรรเวลาและใหค้วามส าคัญกับการบรหิารธรุกจิหลกัทีม่คีวามช านาญ อกีทัง้จะไดทุ้ม่เท

ในการแกปั้ญหาผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมาของธรุกจิหลัก โดยมติอ้งกงัวลกับธรุกจิอืน่ๆ  ทัง้นี ้ บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่ง
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การพัฒนาโครงการธรุกจิใหเ้ชา่เสาโทรคมนาคมในตา่งประเทศ ซึง่เป็นธรุกจิทีจ่ะสรา้งรายไดท้ีส่ม ่าเสมอ 

(Recurring Income) ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในอนาคต 

ดงันัน้ การจ าหน่ายไปซึง่ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ดังกลา่ว รวมทัง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะ

เจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB และ SBM ยังคงคา้งกับบรษัิทฯ จงึเป็นการลดการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวาม

ช านาญเทา่ทีค่วร และเพือ่ท าใหบ้รษัิทฯ มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีหุ้น้กูท้ ีจ่ะครบก าหนดอนัใกล ้โดย

บรษัิทฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเขา้ท ารายการในครัง้นีไ้ปช าระคนืหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 จ านวน 

300 ลา้นบาท และเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด าเนนิธรุกจิทัง้ในและตา่งประเทศทีจ่ะสรา้งผลก าไรใหแ้ก่

บรษัิทฯ ซึง่จะมสีว่นชว่ยในการเพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบธรุกจิและสรา้งความเตบิโตอยา่งยั่งยนืใหก้ับบรษัิทฯ 

รวมทัง้จะสง่ผลดตีอ่สภาพคลอ่งทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี ้ และผลการด าเนนิงานโดยรวมของ 

บรษัิทฯ ในอนาคตตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ดงันี ้ 

(1) สนับสนุนนโยบายและกลยุทธใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ทีจ่ะเนน้การลงทนุในธรุกจิหลกั (Core Business) 

ซึง่บรษัิทฯ มคีวามเชีย่วชาญ และเขา้ใจในธรุกจิ รูจ้ดุแข็ง จุดออ่น ซึง่จะสง่ผลใหส้ามารถปรับตวัเขา้กับสภาพ

การแขง่ขนัทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วไดด้กีวา่การลงทนุในธรุกจิอืน่ๆ รวมทัง้การลงทนุในธรุกจิทีจ่ะ

สรา้งผลก าไรไดม้ากกวา่ 

(2) มสีภาพคลอ่งทางการเงนิมากขึน้ โดยมกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีหุ้น้กูท้ ีจ่ะครบก าหนดในเดอืน

มนีาคม 2564 เพือ่มใิหบ้รษัิทฯ ผดินัดช าระหนี ้และยังท าใหค้วามสามารถในการช าระหนีข้องบรษัิทฯ ดขีึน้ดว้ย 

ทัง้นี ้ เนือ่งจากบรษัิทฯ มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานตดิตอ่กนัตัง้แตปี่ 2559 เป็นตน้มา และมกี าไรกอ่นหัก

ดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได ้ คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) ตดิลบในปี 2560 - 2562 จงึท าให ้

บรษัิทฯ มสีภาพคลอ่งทางการเงนิคอ่นขา้งต า่ ประกอบกับภาระทางการเงนิทีต่อ้งใหค้วามชว่ยเหลอืแกธ่รุกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวล ซึง่หากผลการด าเนนิงานรวมในปี 2563 ยังไมด่ขี ึน้ย่อมสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งของบรษัิทฯ 

อยา่งมาก โดยจะกระทบโดยตรงตอ่กระแสเงนิสดทีจ่ะใชใ้นการช าระหนีหุ้น้กูจ้ านวน 300 ลา้นบาท ทีจ่ะครบ

ก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 ดว้ย ดงันัน้ บรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งหาแหลง่เงนิเพือ่น ามาช าระหนีหุ้น้กูด้งักลา่ว 

(3) ไดรั้บเงนิคนืจากการใหเ้งนิกูย้มืกบั UAB และ SBM ในทนัท ีโดยมติอ้งรอให ้UAB และ SBM มกีระแสเงนิสดที่

เพยีงพอในการช าระหนีท้ีอ่าจจะใชร้ะยะเวลานาน เนือ่งจากผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาของ UAB และ SBM 

ประสบผลขาดทนุอยา่งมาก อกีทัง้อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีค่งเหลอืไมเ่กนิประมาณ 5 ปี ซึง่จะสง่ผลกระทบ

ตอ่เนือ่งถงึความสามารถในการช าระหนีเ้งนิกูค้นืใหแ้กบ่รษัิทฯ นอกจากนี ้ ยังเป็นการลดภาระผูกพันจากการค ้า

ประกนัเงนิกูส้ถาบนัการเงนิทัง้จ านวนใหแ้ก ่ UKB โดยภาระหนีข้อง UKB ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 เทา่กับ 

329.35 ลา้นบาท 

(4) มหีนีส้นิ ดอกเบีย้จา่ย และมอีัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) ลดลง โดยหากบรษัิทฯ จะน าเงนิ

สว่นหนึง่ทีไ่ดรั้บจากการเขา้ท ารายการไปใชใ้นการช าระหนีหุ้น้กูท้ ีจ่ะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม 2564 จ านวน 

300 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืจะน าไปใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในธรุกจิหลกัของบรษัิทฯ ซึง่รวมถงึการลงทนุใน

ธรุกจิเสาโทรคมนาคมเพือ่เชา่ในตา่งประเทศ (ในโซนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต)้ และช าระคนืเงนิกูย้มือืน่ๆ ทัง้นี้ 

หากพจิารณาเฉพาะรายการช าระหนีหุ้น้กูด้งักลา่ว อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้จะลดลงจาก 3.38 เทา่ 

เหลอื 1.74 เทา่ อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ยสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 2.10 เทา่ เหลอื 1.42 

เทา่ 

(5) เพิม่ความสามารถในการหาแหลง่เงนิกูใ้นอนาคตของบรษัิทฯ เพือ่น าไปใชใ้นการขยายธรุกจิในสว่นธรุกจิหลกั

ของบรษัิทฯ และธรุกจิอืน่ทีม่ศีกัยภาพ ซึง่ในเบือ้งตน้บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการเตรยีมความพรอ้มในการพัฒนา
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โครงการธรุกจิเสาโทรคมนาคมเพือ่เชา่ในตา่งประเทศ (ในโซนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต)้ ซึง่เป็นธรุกจิทีม่รีายได ้

สม า่เสมอ (Recurring Income) และบรษัิทฯ คาดวา่จะสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้กบ่รษัิทฯ มากกวา่ธรุกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวลทีจ่ะจ าหน่ายไป อนัจะสง่ผลดตีอ่บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ในระยะยาว 

(6) ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทัง้ 3 แหง่ตอ่ไปในอนาคต โดยทีต่ลอด

ระยะเวลาทีผ่า่นมา บรษัิทฯ ตอ้งใชแ้หลง่เงนิจากการออกหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืจากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตามทีอ่ธบิาย

ไวข้า้งตน้ เพือ่น ามาใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก ่UKB, UAB และ SBM โดยยังไม่ไดช้ าระคนืทัง้เงนิตน้และ

ดอกเบีย้แตอ่ย่างใด (ยกเวน้เงนิใหกู้ย้มืแก ่ UKB ซึง่บรษัิทฯ ไดรั้บคนืทัง้จ านวน จากการที ่ UKB กูย้มืเงนิจาก

สถาบนัการเงนิแหง่หนึง่เพือ่มาช าระหนีค้นืบรษัิทฯ แตบ่รษัิทฯ ก็ตอ้งค ้าประกนัเงนิกูย้มืดงักลา่วทัง้จ านวน) 

ดงันัน้ หากบรษัิทฯ ยังคงด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลตอ่ไป ก็จะตอ้งหาแนวทางด าเนนิการเพือ่บรหิารจัดการ

ความเสีย่งตา่งๆ ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี รวมถงึความเสีย่งอืน่ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต แตห่ากบรษัิทฯ ไดรั้บ

อนุมัตใิหจ้ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB, UAB และ SBM ในครัง้นี ้จะสง่ผลดตีอ่บรษัิทฯ และจะเป็น

การลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล ดงัตอ่ไปนี้ 

(6.1) ลดความเสีย่งจากการทีอ่ายุคงเหลอืของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าคอ่นขา้งสัน้ โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ จะสิน้สดุในวนัที ่ 10 

พฤษภาคม 2571 วนัที ่30 ตลุาคม 2568 และวนัที ่15 มกราคม 2568 ตามล าดับ ซึง่เป็นระยะเวลาสัน้

มาก และหากบรษัิทฯ ไม่สามารถตอ่อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าได ้จะสง่ผลท าใหก้ารด าเนนิงานหยดุชะงัก 

และจะสง่ผลกระทบตอ่เนือ่งถงึความสามารถในการช าระหนีเ้งนิกูค้นืใหแ้กบ่รษัิทฯ 

(6.2) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวามเชีย่วชาญมากนัก โดยการเขา้ลงทนุในธรุกจิ

โรงไฟฟ้าชวีมวลมาตัง้แตปี่ 2558 บรษัิทฯ ก็ประสบปัญหาหลายดา้นตามทีช่ ีแ้จงไวข้า้งตน้ โดยสว่นหนึง่

ของปัญหามาจากความไมเ่ชีย่วชาญในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลอยา่งถ่องแท ้ การจ าหน่ายไปซึง่โรงไฟฟ้า

ชวีมวลในชว่งเวลานีม้คีวามเหมาะสม เนือ่งจากมผีูส้นใจทีจ่ะเขา้มาลงทนุเพือ่ซือ้หุน้ของโรงไฟฟ้าชวี

มวลทัง้ 3 แหง่ และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ดว้ย 

(6.3) ลดความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานในอนาคตซึง่อาจจะไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ โดยหากโรงไฟฟ้า

ชวีมวล อ าพัน และโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ ยังไม่สามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและเต็มก าลงั

การผลติ จะสง่ผลใหยั้งคงมผีลขาดทนุจากการด าเนนิงาน 

(6.4) มติอ้งรับภาระในการจัดหาแหลง่เงนิเพือ่ใหก้ารสนับสนุนและชว่ยเหลอืแกธ่รุกจิโรงไฟฟ้า ซึง่ทีผ่า่นมา

บรษัิทฯ ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทยอ่ยมาอยา่งตอ่เนือ่ง 

(6.5) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลทีใ่ชเ้งนิทนุหมนุเวยีนสงู เนือ่งจากตอ้งจัดซือ้

เชือ้เพลงิซึง่สว่นใหญม่าจากภาคการเกษตรมาไวร้องรับการผลติไฟฟ้าลว่งหนา้ ซึง่ตอ้งช าระภายใน 3 วนั

ท าการ ในขณะทีก่ารรับช าระเงนิคา่ไฟฟ้ามรีะยะเวลานานประมาณ 60 วนั 

(6.6) ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของนโยบายการรับซือ้ไฟฟ้าของภาครัฐในอนาคต 

(7) จ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีม่ไิดรั้บประโยชนใ์นสทิธปิระโยชนต์า่งๆ อยา่งเต็มที ่ เชน่ Adder และ FiT Premium 

ตามสญัญา PPA และสทิธปิระโยชนท์างภาษีจาก BOI ทีห่มดอายไุปแลว้ 

 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักลา่วมขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) เสยีโอกาสในการไดรั้บช าระหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทัง้หมดจาก UAB และ SBM โดยตอ้งตดัหนี้สญู (Hair Cut) หนีเ้งนิ

ใหกู้ย้มืในทนัทปีระมาณรอ้ยละ 57.72 ของหนีเ้งนิใหกู้ย้มืรวมส าหรับกรณีที ่1: SBM-FiT หรอืรอ้ยละ 61.68 ของ

หนีเ้งนิใหกู้ย้มืรวมส าหรับกรณีที ่ 2: SBM-Non-FiT  อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ ท าใหบ้รษัิทฯ 
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ไดรั้บเงนิในทนัท ี โดยมติอ้งรอให ้ UAB และ SBM มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีท้ีอ่าจจะใชร้ะยะ

เวลานาน และ/หรอื อาจตอ้งตัง้ส ารอง หรอืตดัหนี้สญูเพิม่เตมิอกีในภายหลงั 

(2) รับรูผ้ลขาดทนุทางบญัชแีละภาษีทีเ่กดิจากการขายสนิทรัพยใ์นทนัท ี ซึง่บรษัิทฯ คาดวา่จะบนัทกึผลขาดทนุ

จากการขายสนิทรัพยใ์นงบการเงนิเฉพาะกจิการประมาณ 210.12 ลา้นบาทส าหรับกรณีที ่ 1: SBM-FiT หรอื

ประมาณ 240.32 ลา้นบาทส าหรับกรณีที ่ 2: SBM-Non-FiT และบนัทกึผลขาดทนุจากการขายสนิทรัพยใ์นงบ

การเงนิรวมประมาณ 157.33 ลา้นบาทส าหรับกรณีที ่1: SBM-FiT หรอืประมาณ 187.53 ลา้นบาทส าหรับกรณีที ่

2: SBM-Non-FiT ทัง้นี ้ ผลขาดทนุทีจ่ะเกดิขึน้จรงิจะถูกปรับปรุงดว้ยตวัเลขจรงิ ณ วนัทีเ่ขา้ท ารายการ 

นอกจากนี ้การท ารายการในครัง้นี ้คาดวา่บรษัิทฯ จะมผีลขาดทนุทางภาษีจากการจ าหน่ายหุน้สามัญของบรษัิท

ทีจ่ะขายรวมประมาณ 532.02 ลา้นบาท และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM มอียูก่ับบรษัิทฯ 

พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่ายประมาณ 439.41 ลา้นบาท ส าหรับกรณีที ่1: SBM-FiT หรอืประมาณ 469.61 ลา้นบาท 

ส าหรับกรณีที ่2: SBM-Non-FiT  

 

หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกับ ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี้ 

ท าใหบ้รษัิทฯ มสีภาพคลอ่งทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนีใ้นอนาคตอนัใกล ้ซึง่บรษัิทฯ ยังไมม่แีหลง่เงนิอืน่ทีจ่ะน ามาใช ้

ในการช าระคนืหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดไถถ่อนในเดอืนมนีาคม 2564 รวมถงึเพือ่ใชข้ยายการลงทนุในธรุกจิหลกัที่

บรษัิทฯ มคีวามเชีย่วชาญกวา่ ซึง่จะสง่ผลดตีอ่การพลกิฟ้ืนผลการด าเนนิงาน สง่ผลดตีอ่ภาพรวมของบรษัิทฯ และผู ้

ถอืหุน้ในระยะยาว อกีทัง้ยังเป็นการลดความเสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยมขีอ้ดอ้ย คอื เสยีโอกาสทีจ่ะ

ไดรั้บช าระหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทัง้หมดจาก UAB และ SBM โดยตอ้งตดัหนีส้ญู (Hair Cut) ในทนัท ีและการรับรูผ้ลขาดทนุ

จากการขายทรัพยส์นิในทนัทเีชน่กนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากบรษัิทฯ ยังคงเงนิลงทนุในโรงไฟฟ้าดงักลา่วตอ่ไปและ

ผลการด าเนนิงานของ UAB และ SBM ยังไมด่ขี ึน้เชน่ในอดตีทีผ่า่นมา บรษัิทฯ ก็มโีอกาสทีจ่ะตอ้งทยอยรับรูผ้ล

ขาดทนุจากการลงทนุดงักลา่วตอ่ไปในอนาคตเชน่กนั ดงันัน้ การท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้มี

ความสมเหตุสมผล 
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สว่นที ่3: ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เกีย่วกบัความเหมาะสมของมูลคา่สนิทรพัยท์ีจ่ะจ าหนา่ยไป 

 

สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นีไ้ดแ้ก ่ หุน้สามัญของ (1) บรษัิท ยดูับบลวิซ ี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั 

(“UKB”) (2) บรษัิท ยดูบับลวิซ ีอ าพัน ไบโอแมส จ ากดั (“UAB”) และ (3) บรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากัด (“SBM”) 

และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย 

(รวมเรยีกวา่ "หนีเ้งนิใหกู้ย้มื") โดยก าหนดราคาซือ้ขายหุน้และหนีเ้งนิใหกู้ย้มืรวมทัง้ส ิน้ 490.69 – 520.89 ลา้นบาท 

แบง่ไดเ้ป็นมลูคา่การซือ้ขายแตล่ะบรษัิทได ้ดงันี้ 

1) หุน้สามัญของ UKB ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน จ านวน 23,999,998 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UKB ในราคาหุน้ละ 8.29 บาท คดิเป็นมูลคา่

ทัง้ส ิน้ 198,959,983.42 บาท 

2) หุน้สามัญของ UAB ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน จ านวน 1,593,748 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UAB ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 

15,937.48 บาท และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนี้ในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจ่าย (หนีเ้งนิใหกู้ย้มื) ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะซือ้ขาย โดยมมีลูคา่รวม 171,699,584.81 บาท 

3) หุน้สามัญของ SBM ซึง่ด าเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ จ านวน 1,662,498 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ SBM ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 

16,624.98 บาท และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจา่ย (หนีเ้งนิใหกู้ย้มื) ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะซือ้ขาย โดยมมีลูคา่รวม 120,000,000 - 

150,200,000 บาท โดยราคาขายแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี้ 

กรณีที ่ 1: SBM จะตอ้งด าเนนิการเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder ทีท่ ากับการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

(Adder PPA) มาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff  (FiT) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

(FiT PPA) ราคาซือ้ขายหนีข้อง SBM จะเทา่กบั 150,200,000 บาท  

กรณีที ่2: SBM ไม่สามารถเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder PPA มาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ 

Feed-in Tariff  (FiT) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 150 วนันับจากวนัทีท่ าการซือ้

ขายเสร็จสมบรูณ์ ราคาซือ้ขายหนีข้อง SBM จะเทา่กับ 120,000,000 บาท  

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการประเมนิความเหมาะสมของมลูคา่หุน้สามัญของ UKB, UAB และ SBM 

ซึง่เป็นสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้ดว้ยวธิกีารตา่งๆ จ านวน 6 วธิ ีไดแ้ก่ 

1) วธิมีลูคา่หุน้ตามบัญช ี(Book Value Approach) 

2) วธิมีลูคา่ตามบัญชทีีป่รับปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

3) วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

4) วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัช ี(Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 

5) วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 

6) วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่สามารถประเมนิมลูค่าหุน้สามัญของ UKB, UAB และ SBM โดย

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาดได ้เนือ่งจาก UKB, UAB และ SBM ไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอื

ตลาดรองซือ้ขายหลกัทรัพยใ์ดๆ จงึไมม่รีาคาตลาดอา้งองิ ดงันัน้ การประเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ UKB, UAB และ 

SBM จะประเมนิจาก 5 วธิทีีเ่หลอืตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 
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 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาความเหมาะสมของราคาหุน้สามัญของ UKB, UAB และ SBM รวมถงึ

การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB และ SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ จากการศกึษาขอ้มลูและ

เอกสารทีไ่ดรั้บจาก บรษัิทฯ, UKB, UAB และ SBM เชน่ ผลการด าเนนิงานในอดตีของ UKB, UAB และ SBM สญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิจัดท าโดยบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากัด 

และเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการในครัง้นี้ รวมทัง้ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยโดยทัว่ไป เชน่ แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) งบการเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัช ี งบการเงนิภายใน ขอ้มลูที่

เปิดเผยในเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ (www.set.or.th) และเว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(www.sec.or.th) และขอ้มูลทางการเงนิจากเว็บไซตต์า่งๆ เป็นตน้  

 ทัง้นี ้ ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในรายงานฉบับนีต้ัง้อยูบ่นสมมตฐิานวา่ ขอ้มลูและเอกสาร

ดงักลา่วเป็นขอ้มลูทีส่มบรูณ์ ครบถว้น และถกูตอ้ง รวมทัง้เป็นการพจิารณาจากสถานการณ์และขอ้มลูทีส่ามารถรับรู ้

ไดใ้นปัจจบุนั ณ วนัทีจ่ัดท ารายงานฉบบันี ้  หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ หรอืเกดิเหตกุารณ์ใดเกดิขึน้ในอนาคต อาจ

สง่ผลกระทบอย่างมนัียส าคัญตอ่การด าเนนิธรุกจิ ประมาณการทางการเงนิของ UKB, UAB และ SBM การประเมนิ

และการวเิคราะหข์องทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ รวมถงึการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้ตอ่การท ารายการในครัง้นีไ้ด ้ 

 หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระสามารถสรุปความเห็น

เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคาหุน้สามัญของ UKB, UAB และ SBM รวมถงึการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้น

หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ ไดด้งันี้ 
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1. การประเมนิมูลคา่หุน้สามญัของบรษิทั ยูดบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ากดั (“UKB”) 

1.1 วธิมีูลคา่หุน้ตามบญัช ี(Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะแสดงใหเ้ห็นถงึมลูคา่หุน้สามัญของ UKB ซึง่ปรากฏตามบัญช ีณ ขณะใด

ขณะหนึง่ โดยเป็นการประเมนิจากมูลคา่ตามบัญชขีอง UKB ตามงบการเงนิงวดลา่สดุ ณ วันที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่

เป็นงบการเงนิภายในของ UKB ทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 3 

เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 ทัง้นี ้สามารถน างบการเงนิดงักลา่วมาค านวณหามลูคา่หุน้ตามบญัชขีอง UKB ได ้

ดงันี ้

UKB (หน่วย: ลา้นบาท) 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 240.00 

ก าไรสะสม  

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 0.11 

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 29.87 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 269.98 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (หุน้) 24,000,0001/ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท/หุน้) 11.25 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ทีต่ราไว ้10.00 บาทตอ่หุน้ 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่หุน้สามัญของ UKB เทา่กบั 11.25 บาทตอ่หุน้ หรอืมูลคา่

กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั 269.98 ลา้นบาท  

 

1.2 วธิมีูลคา่ตามบญัชทีีป่รบัปรงุแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี ้ เป็นการน าสนิทรัพยร์วมของ UKB หักดว้ยหนี้สนิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพัน

และหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ปรากฏตามงบการเงนิงวด

ลา่สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ UKB ทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบ

การเงนิรวมของบรษัิทฯ และปรับปรุงดว้ยรายการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากวนัทีใ่นงบการเงนิ หรอืรายการทีม่ี

ผลกระทบท าใหม้ลูคา่ตามบญัชสีะทอ้นมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ เชน่ สว่นเพิม่หรอืสว่นลดจากการประเมนิราคา

ทรัพยส์นิทียั่งไมไ่ดบ้นัทกึในงบการเงนิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from 

Losses Carried Forward) หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ เป็นตน้  

ในการประเมนิมลูคา่หุน้ของ UKB โดยวธินีี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้ชม้ลูคา่ตามบญัชซีึง่ปรากฏตาม

งบการเงนิลา่สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ของ UKB มาปรับปรุง โดยไดพ้จิารณาประเด็นส าคญั ดงันี้ 

1.2.1 สว่นเพิม่จากการประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิ 

UKB มรีายการทรัพยส์นิทีม่กีารประเมนิราคา ไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ทีใ่ชใ้นการด าเนนิธรุกจิผลติ

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล สรุปไดด้งันี้ 

1.2.1.1 ทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง  

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั (“ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ”) ซึง่เป็นผูป้ระเมนิราคา

ทรัพยส์นิอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพือ่ประเมนิราคาทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ของ UKB 

โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการส ารวจและประเมนิราคาทรัพยส์นิเมือ่วนัที ่ 18 มถินุายน 2563 ตาม

รายงานลงวนัที ่ 24 มถินุายน 2563 (เลขที ่KA-2020-06-0167) เพือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนั33ของทรัพยส์นิและ

                                                

33 มลูคา่ตลาด หมายถงึ มลูคา่เป็นตวัเงนิซึง่ประมาณวา่เป็นราคาของทรัพยส์นิทีส่ามารถใชต้กลงซือ้/ขายกนัได ้ระหวา่งผูเ้ต็มใจขายกบัผูเ้ต็มใจ

ซือ้ ณ วนัทีป่ระเมนิมลูคา่ ภายใตเ้งือ่นไขการซือ้ขายปรกตทิีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายไมม่ผีลประโยชนเ์กีย่วเนือ่งกนั โดยไดม้กีารเสนอขายทรัพยส์นิใน
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เพือ่วตัถปุระสงคส์าธารณะ โดยใชว้ธิกีารประเมนิดว้ยวธิคีดิจากตน้ทนุ (Cost Approach) รายละเอยีดสมมตฐิานหลกั

ทีใ่ชใ้นการประเมนิของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ สรุปไดด้ังนี ้

(ก) ทีด่นิ 

การประเมนิราคาทีด่นิ ผูป้ระเมนิไดส้ ารวจขอ้มลูตลาด เปรยีบเทยีบในบรเิวณใกลเ้คยีง (Market Value 

Comparable Approach) ซึง่พจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ ท าเล/ทีต่ัง้ การคมนาคม ขนาดและรูปร่างทีด่นิ 

สภาพแวดลอ้ม และระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้ จากนัน้ท าการวเิคราะหป์รับแกร้าคาทีแ่ตกตา่งจากขอ้มูลราคาตลาด 

(Adjustment Grid Sale Analysis) และน ามาวเิคราะหใ์หน้ ้าหนักขอ้มลู (Weight Quality Score) ทัง้นี ้ขอ้มูลตลาด

ทีจ่ะใชใ้นการประเมนิมลูคา่ทีด่นิ มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

ทีด่นิ UKB 

โฉนดเลขที ่ 35945, 35946, 35949, 38741, 173859 และ 173860 

เนือ้ที ่ 54-3-4 ไร ่(21,904 ตารางวา) หกัเนือ้ทีส่ว่นทีเ่ป็นบอ่น ้า ประมาณ 27 ไร ่(10,800 ตารางวา)  

พืน้ทีป่ระเมนิสทุธ ิ27-3-4 ไร ่(11,104 ตาราวา)  

ทีต่ัง้ทรัพยส์นิ เลขที ่386 หมู ่8 ต าบลบา้นโพธิ ์อ าเภอนครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา 

สภาพทีด่นิ ทีด่นิจ านวน 6 แปลงตดิกนั หนา้กวา้งตดิซอยไมม่ชี ือ่ ประมาณ 412 เมตร ลกึประมาณ 332 เมตร มบีอ่น ้า

จ านวน 3 บอ่ ไดแ้ก ่บอ่น ้าธรรมชาต ิประมาณ 25 ไร ่ (ลกึ 8 เมตร) บอ่ตกตะกอน ประมาณ 1 ไร ่ (ลกึ 6 

เมตร) พืน้ทีข่ดุเป็นบอ่น ้า ประมาณ 1 ไร ่(ลกึ 5 เมตร) รวมพืน้ทีบ่อ่น ้าทัง้สิน้ 27 ไร ่ 

ระดบัทีด่นิถมแลว้สงูเสมอถนนดา้นหนา้ 

การใชป้ระโยชนบ์นทีด่นิ ทีต่ัง้โรงไฟฟ้าชวีมวล 

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ บรษัิท ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ากดั 

ภาระผกูพนัทีจ่ดทะเบยีน จ านองเป็นประกนักบัธนาคารออมสนิ 

วนัทีป่ระเมนิ 18 มถินุายน 2563 

ราคาประเมนิ  38.86 ลา้นบาท (3,500 บาท/ตารางวา) 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0167 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 

 

ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิเีปรยีบเทยีบตลาด ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดค้ดัเลอืกขอ้มูลราคาตลาดที่

มกีารเสนอขายหรอืขายในพืน้ทีท่ีต่ัง้ทรัพยส์นิหรอืท าเลทีต่ัง้บรเิวณใกลเ้คยีง ซึง่ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ

พจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นขอ้มูลทีม่ศีกัยภาพใกลเ้คยีงกนักับทรัพยส์นิทีจ่ะประเมนิ มาเป็นขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรับวเิคราะห์

เปรยีบเทยีบกับทรัพยส์นิ โดยขอ้มลูทีน่ ามาเปรยีบเทยีบเป็นขอ้มลูตลาดประเภททีด่นิเปลา่จ านวน 4 รายการ บรเิวณ

ใกลเ้คยีง ซึง่มรีาคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 2,000 – 5,000 บาทตอ่ตารางวา เพือ่น ามาวเิคราะหม์ลูคา่ทรัพยส์นิ 

จากนัน้จงึประเมนิราคาทีด่นิโดยพจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ สถานทีต่ัง้ ขนาดและรูปร่างของทีด่นิ ลกัษณะ ชนดิ 

และคณุภาพของสิง่ทีพั่ฒนา รวมถงึระยะเวลาดว้ย และใหค้ะแนนโดยวธิถีว่งน ้าหนัก (Weighted Quality Score: 

WQS) เป็นตัวปรับราคาในการเปรยีบเทยีบกบัทรัพยส์นิ โดยขอ้มลูตลาดของทีด่นิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ และสรุปราคา

ประเมนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาดของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ มดีงันี้ 

ขอ้มลูราคาตลาดเปรยีบเทยีบในการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ 

รายการ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 2 ขอ้มลู 4 ขอ้มลู 5 

ประเภททรัพยส์นิ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ 

ท าเลทีต่ัง้ ซอยไมม่ชี ือ่ ซอยไมม่ชี ือ่ ถนนประชารัฐพัฒนา ซอยไมม่ชี ือ่  

เนือ้ทีด่นิ 14-3-56 ไร ่

(5,956 ตร.ว.) 

18-0-11 ไร ่

(7,211 ตร.ว.) 

25 ไร ่

(10,000 ตร.ว.) 

140 ไร ่

(56,000 ตร.ว.) 

รปูแปลงทีด่นิ รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม รปูคลา้ยสีเ่หลีย่มจตรุัส รปูหลายเหลีย่ม 

หนา้กวา้ง  150 เมตร 81 เมตร 18 เมตร 100 เมตร 

                                                

ระยะเวลาพอสมควร และโดยทีท่ัง้สองฝ่ายไดต้กลงซือ้ขายดว้ยความรอบรูอ้ยา่งรอบคอบและปราศจากภาวะกดดนั ทัง้นี ้ใหถ้อืดว้ยวา่สามารถโอน

สทิธคิรอบครองตามกฎหมายโดยสมบรูณ์ในสนิทรัพยไ์ด ้จะไมค่ านงึถงึตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ คา่ธรรมเนยีมหรอืภาษีอืน่ใด 
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ขอ้มลูราคาตลาดเปรยีบเทยีบในการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ 

รายการ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 2 ขอ้มลู 4 ขอ้มลู 5 

ระดับดนิ ยังไมไ่ดป้รับปรงุถมดนิ สงู

เสมอถนน 

ยังไมไ่ดป้รับปรงุถมดนิ สงู

เสมอถนน 

ยังไมไ่ดป้รับปรงุถมดนิ ต ่า

กวา่ถนน 0.5 เมตร 

ยังไมไ่ดป้รับปรงุถมดนิ สงู

เสมอถนน 

ลักษณะถนน  ถนนดนิกวา้ง 4 เมตร ถนนดนิกวา้ง 8 เมตร ถนนคอนกรตีกวา้ง 5 เมตร ถนนลกูรังกวา้ง 8 เมตร 

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท ์ ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท ์ ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท ์ ไฟฟ้า 

ผังเมอืง อยูร่ะหวา่งการจัดท าผังเมอืงใหม ่

ประโยชนส์งูสดุ เกษตรกรรม เกษตรกรรม ทีอ่ยูอ่าศัย ทีอ่ยูอ่าศัย 

ศักยภาพการพัฒนา คอ่นขา้งต ่า อยูใ่นเกณฑป์านกลาง อยูใ่นเกณฑป์านกลาง อยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

เงือ่นไข เสนอขาย เสนอขาย ขายแลว้ประมาณ 1 ปี เสนอขาย 

ราคา  5,036 บาท/ตร.ว. 3,750 บาท/ตร.ว. 3,750 บาท/ตร.ว. 2,000 บาท/ตร.ว. 

วนัทีไ่ดร้ับขอ้มลู 18 ม.ิย. 2563 18 ม.ิย. 2563 18 ม.ิย. 2563 18 ม.ิย. 2563 

 

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 2 ขอ้มลู 4 ขอ้มลู 5 

ท าเลทีต่ัง้  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

ต าแหน่งทีด่นิ  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

สภาพแวดลอ้ม  ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

การคมนาคม  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

รปูรา่งและขนาดทีด่นิ  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

สภาพทีด่นิ  ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

สาธารณูปโภค  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

ศักยภาพในการพัฒนา  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

ขอ้จ ากัดกฎหมาย  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

การวเิคราะหใ์หน้ า้หนกัขอ้มลู1/ 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ระดบั

คะแนน 

(%) 

ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 2 ขอ้มลู 4 ขอ้มลู 5 

ท าเลทีต่ัง้ 15 5 6 5 6 3 

ต าแหน่งทีด่นิ 10 5 6 5 6 3 

สภาพแวดลอ้ม 15 6 5 6 7 2 

การคมนาคม 10 5 5 5 7 3 

รปูรา่งและขนาดทีด่นิ 15 5 8 7 6 1 

สภาพทีด่นิ 10 8 6 6 3 3 

สาธารณูปโภค 5 5 5 4 5 4 

ศักยภาพในการพัฒนา 15 5 5 3 4 4 

ขอ้จ ากัดกฎหมาย 5 5 5 5 5 4 

รวม 100 545 580 520 555 280 

การปรบัปัจจยัและระดบัคณุภาพ 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 2 ขอ้มลู 4 ขอ้มลู 5 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.ว.)   5,036  3,750 3,750 2,000  

ราคาทีเ่หมาะสม (บาท/ตร.ว.)   5,000 3,450 3,750 2,000  

ระดับคะแนนถว่งน ้าหนัก 545 580 520 555 280 

อัตราสว่นในการปรับแก ้ 1.0000 0.9397 1.0481 0.9820 1.9464 

ระยะเวลาขาย  0.6209 0.9091 1.0000 0.9091 

ราคาทีป่รับแกแ้ลว้ (บาท/ตร.ว.)   2,917.26 3,287.15 3,682.43 3,538.96 

ระดับความส าคัญของการเปรยีบเทยีบ 1.00 5% 40% 50% 5% 

มลูคา่ทีเ่ปรยีบเทยีบได ้ 3,478.89 145.86 1,314.86 1,841.22 176.95 

มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ (บาท/ตร.ว.)  3,500     

หมายเหต:ุ 1/ Rating score 1-2 = ต า่, 3-4 = พอใช,้ 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 = ดมีาก 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่67/139 

 

มลูคา่ตลาดทีด่นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิ เลขที ่

KA-2020-06-0167 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 เทา่กับ 3,500 บาท/ตารางวา คดิเป็นมลูคา่รวมเทา่กบั 38.86 ลา้น

บาท 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของทีด่นิทีอ่ยูใ่น

บรเิวณใกลเ้คยีงเป็นวธิทีีเ่หมาะสม เนือ่งจากเป็นการเปรยีบเทยีบกับสนิทรัพยท์ีม่ลีักษณะ และ/หรอื บรเิวณใกลเ้คยีง

กบัสนิทรัพยท์ีป่ระเมนิทีม่กีารซือ้ขายหรอืมรีาคาเสนอขาย รวมทัง้การเปรยีบเทยีบและปรับปรุงการใหค้ะแนนโดยวธิี

ถว่งน ้าหนักของสนิทรัพยท์ีป่ระเมนิและขอ้มูลตลาดทีน่ ามาเปรยีบเทยีบดว้ยปัจจัยตา่งๆ เชน่ ท าเล ลกัษณะพืน้ที ่

รูปทรง ต าแหน่งทีต่ัง้ ส ิง่อ านวยความสะดวก การคมนาคม เป็นตน้ ท าใหไ้ดร้าคาทีเ่ป็นปัจจบุนัและสามารถสะทอ้น

มลูคา่ของสนิทรัพยต์ามสภาพปัจจุบนัไดม้ากทีส่ดุ 

 

(ข) อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 

ตามรายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 (เลขที ่KA-2020-06-0167) ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิตีน้ทนุ (Cost Approach) เนือ่งจากผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระพจิารณาแลว้เห็นวา่

ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่มลีักษณะและการใชง้านเฉพาะ ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach)  

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการสรา้งใหม ่ (Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มราคา

ทางกายภาพ (Physical Deterioration) คา่เสือ่มราคาทางการใชป้ระโยชน์ (Functional Obsolescence) และคา่เสือ่ม

ราคาทางเศษฐกจิหรอืปัจจัยภายนอก (Economic Obsolescence) โดยรายละเอยีดการประเมนิมดีงัตอ่ไปนี้ 

 รายการอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

UKB 

พืน้ที ่

 

(ตร.ม.) 

มลูคา่ทดแทนใหม ่ อายุ 

(ปี) 

การคดิคา่เสือ่มราคา มลูคา่ทดแทนใหม ่

หกัคา่เสือ่มราคา 

(ลา้นบาท) 

เฉลีย่ตอ่หนว่ย  

(บาท/ตร.ม.) 

รวม 

(ลา้นบาท) 

ปีละ 

(%) 

รวม 

(%) 

รวมหกั 

(ลา้นบาท) 

1 อาคารโกดังเก็บแกลบและวัตถดุบิ 2,950.00 6,000.00 17.70 10 3% 30% 5.31 12.39 

2 อาคารหมอ้น ้าและเตาเผา 3 ชัน้ 931.00 8,000.00 7.45 10 3% 30% 2.23 5.21 

3 อาคารส านักงานและก าเนดิไฟฟ้า 3 ชัน้ 1,275.00 8,894.12 11.34 10 3% 30% 3.40 7.94 

4 อาคารโรงบ าบัดน ้าบรสิทุธิ ์ 160.00 4,500.00 0.72 10 3% 30% 0.22 0.50 

5 อาคารซอ่มบ ารงุ 200.00 6,500.00 1.30 10 3% 30% 0.39 0.91 

6 อาคารเครือ่งชัง่น ้าหนัก 15.00 6,500.00 0.10 10 3% 30% 0.03 0.07 

7 อาคารส านักงาน (สว่นตอ่เตมิ) 48.60 10,000.00 0.49 2 3% 6% 0.03 0.46 

8 อาคารหอ้งน ้า 1 (ขา้งอาคารส านักงาน) 6.48 8,000.00 0.05 2 3% 6% 0.003 0.05 

9 อาคารหอ้งน ้า 2 (ขา้งอาคารเครือ่งชัง่) 5.72 8,000.00 0.04 2 3% 6% 0.003 0.04 

10 อาคารสถานีน ้ามันดเีซล 24.50 6,000.00 0.15 3 3% 9% 0.01 0.13 

11 โรงจอดรถ 144.00 1,200.00 0.17 3 3% 9% 0.01 0.16 

12 ป้อมยาม 50.00 3,000.00 0.15 9 3% 27% 0.04 0.11 

13 บอ่ตกตะกอน (Sludge Drying Bed) 50.00 3,000.00 0.15 9 3% 27% 0.04 0.11 

14 บอ่บ าบัดน ้า (Waste Water Pond) 247.00 1,500.00 0.37 9 3% 27% 0.10 0.27 

15 ถนนและลานคอนกรตี 11,590.00 500.00 5.80 9 3% 27% 1.56 4.23 

16 รัว้คอนกรตี 1,500.00 2,500.00 3.75 9 3% 27% 1.01 2.74 

 รวมมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง2/   49.72     35.32 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0167 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 

หมายเหต:ุ 1/ ในการก าหนดมลูคา่ตน้ทนุทดแทนใหมผู่ป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระอา้งองิจากราคาประเมนิคา่กอ่สรา้งอาคารปี 2563 - 2564 

ก าหนดโดยสมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรัพยส์นิแหง่ประเทศไทย  

 2/ อาคารและสิง่ปลกูสรา้งบางรายการ เชน่ อาคารระบบหลอ่เย็น (Cooling Tower) และงานฐานรากรองรับเครือ่งจักร เป็นตน้ ได ้

ถกูประเมนิรวมในสว่นของเครือ่งจักร ในรายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-

06-0168 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563  

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่68/139 

 

 ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกบัผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิ

ราคาทีเ่หมาะสมส าหรับการประเมนิมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งในครัง้นี ้ คอื วธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน 

(Replacement Cost Approach) เนือ่งจากทรัพยส์นิมกีารออกแบบเพือ่การใชง้านเฉพาะ และมกีารปรับปรุงดว้ยคา่

เสือ่มราคาตามสภาพและอายุการใชง้านของอาคารสิง่ปลกูสรา้ง ณ วนัส ารวจ เพือ่สะทอ้นถงึสภาพการใชง้านของ

ทรัพยส์นิ ดงันัน้ ราคาประเมนิอาคารและสว่นปรับปรุงทีด่นิของ UKB โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงาน

เลขที ่KA-2020-06-0167 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน เทา่กบั 35.32 ลา้น

บาท  

1.2.1.2 เครือ่งจกัรและอุปกรณ ์ 

ตามรายงานประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ลงวนัที ่ 24 มถินุายน 2563 (เลขที ่

KA-2020-06-0168) โดยท าการประเมนิทรัพยส์นิวนัที ่ 17 มถินุายน 2563 เพือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจุบนัของ

ทรัพยส์นิและเพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ ในการประเมนิมลูคา่ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิตีน้ทนุตาม

สภาพ (Cost Approach) เป็นเกณฑใ์นการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ เนือ่งจากลักษณะของทรัพยส์นิมขีอ้มูลตลาดทีม่ี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั หรอืประเภทเดยีวกนัทีส่ามารถน ามาสนับสนุนทางการตลาดจ านวนมากเพยีงพอในชว่งเวลา

เดยีวกนัทีจ่ะสามารถน ามาใชเ้ป็นมลูคา่ตวัแทนของทรัพยส์นิได ้ 

ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach) ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการ

สรา้งใหม ่ (Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มราคาทางกายภาพ (Physical Deterioration) คา่เสือ่มราคา

ทางการใชป้ระโยชน ์ (Functional Obsolescence) และคา่เสือ่มราคาทางเศรษฐกจิหรอืปัจจัยภายนอก (Economic 

Obsolescence) โดยสรุปราคาประเมนิเครือ่งจักรและอปุกรณ์ของ UKB ไดด้งันี้ 

 รายการเครือ่งจกัรและอุปกรณ์  

UKB 

จ านวน 

(รายการ) 

อายุ

เครือ่งจกัร 

(ปี) 

อายุการ

ใชง้าน1/ 

(ปี) 

สภาพ

เครือ่งจกัร 

(%) 

ตน้ทุน

ทดแทนใหม ่ 

(ลา้นบาท) 

Percentage of 

Condition2/ 

(%) 

มลูคา่ตลาด2/3/ 

(ลา้นบาท) 

   N n C RCN P=C*(1-n/N) FMV = 

RCN*P*F*E 

1 ชดุเก็บและล าเลยีง Rice Husk Storage System 

and Tranferring Unit 

1 20 8 0.80 18.98 48% 9.11 

2 หมอ้น ้า (Boiler)  1 25 8 0.85 234.84 58% 135.74 

3 เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า (Generator) 1 25 8 0.85 82.38 58% 47.62 

4 เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า (Diesel Generator) 1 25 8 0.85 1.59 58% 0.92 

5 เครือ่งอัดลม (Air Compressor) 3 20 8 0.80 1.60 48% 0.77 

6 ชดุควบคมุการผลติไฟฟ้า (Control and 

Monitoring System) 

1 20 8 0.85 37.61 51% 19.18 

7 หอระบายความรอ้น (Cooling Tower) 1 25 8 0.85 13.27 58% 7.67 

8 ชดุปรับสภาพน ้า (Water Treatment System) 1 20 8 0.80 11.13 48% 5.34 

9 ระบบควบคมุไฟฟ้าแรงดันต ่า (Electrical Low 

Voltage System) 

1 20 8 0.85 18.02 51% 9.19 

10 เครือ่งชัง่รถบรรทกุ (Truck Scale) 1 15 8 0.80 1.45 37% 0.54 

 รวมมลูคา่เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 12    420.88  236.08 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0168 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 

หมายเหต:ุ  

1/ เครือ่งจักรและอปุกรณ์มกีารปรับปรงุซอ่มบ ารงุใหญ ่(Plant Shutdown) ไปเมือ่ชว่งวนัที ่7 – 22 ธนัวาคม 2559 จงึท าใหอ้ายกุารผา่นงาน

ของเครือ่งจักรลดลง (หมายถงึสามารถใชง้านเครือ่งจักรไดน้านขึน้) 

2/ ในการประเมนิมลูคา่เพือ่หามลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งจักร ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระอา้งองิสตูรการค านวณหามลูคา่ยตุธิรรมของ

เครือ่งจักรและอปุกรณ์ตามสมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรัพยส์นิแหง่ประเทศไทย และสมาคมนักประเมนิราคาอสิระไทย ดงันี ้ 

 สรปุสตูรการค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งจักร ดงันี ้

มลูคา่ตลาดยตุธิรรม  = ตน้ทนุทดแทนใหม ่– คา่เสือ่มราคารวมทัง้หมด 
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คา่เสือ่มราคารวมทัง้หมด = อายตุามระยะเวลาใชง้านของเครือ่งจักร /อายกุารใชง้านทางกายภาพ 

FMV = RCN x P x F x E 

P = (1-n/N) x C 

ก าหนดให ้ RCN = ตน้ทนุทดแทนใหม ่(Replacement Cost New) 

 P = คา่เสือ่มราคาทางกายภาพ (Physical Deterioration) 

 F = คา่เสือ่มราคาทางประโยชนใ์ชส้อย (Functional Obsolescence) 

 E = คา่เสือ่มราคาจากปัจจัยภายนอกหรอืทางเศรษฐกจิ (Economic/External Obsolescence) 

 N = อายกุารใชง้านของเครือ่งจักร (ปี) (Physical Life) 

 n = อายกุารใชง้านทีผ่า่นมาของเครือ่งจักร (ปี) (Chronological Age) 

 C = สภาพของเครือ่งจักร (%) (Condition Factor) 

3/ มลูคา่ตลาด (Fair Market Value) คอื ประมาณการในรปูจ านวนเงนิ ซึง่เครือ่งจักรสามารถเปลีย่นมอืกนัระหวา่งผูซ้ ือ้-ผูข้ายทีม่คีวามเต็มใจ 

ปราศจากแรงกดัดนัใหซ้ือ้หรอืขาย ณ วนัทีป่ระเมนิ โดยทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายมคีวามรอบคอบ และมคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของเครือ่งจักร 

ตลอดจนปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัทีเ่ทา่เทยีมกนั มลูคา่นีร้วมคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางตรงและทางออ้มทัง้หมด เชน่ คา่ขนสง่ คา่ประกอบ 

และคา่ตดิตัง้ ฯลฯ เพือ่ใหเ้ครือ่งจักรท างานไดอ้ยา่งสมบรูณ์ มลูคา่ดงักลา่วจงึเป็นมลูคา่ของเครือ่งจักรซึง่มกีารใชง้านอยา่งตอ่เนือ่ง 

โดยทัว่ไปแลว้จะเหมาะสมในกรณีทีท่ัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายมจีดุมุง่หมายทีจ่ะคงเครือ่งจักรตามสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของ

การด าเนนิงาน มใิชม่ลูคา่ทีเ่กดิจากการแยกขายเครือ่งจักรออกเป็นสว่นหรอืเป็นชิน้ หรอืเกดิจากการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนข์อง

เครือ่งจักรไปจากการใชง้านเดมิ 

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิราคาที่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่เครือ่งจักรและอปุกรณ์ในครัง้นี ้คอื วธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Replacement Cost 

Approach) เนือ่งจากทรัพยส์นิมกีารออกแบบเพือ่การใชง้านเฉพาะ และมกีารปรับปรุงราคาประเมนิเพือ่สะทอ้นถงึ

สภาพการใชง้านของทรัพยส์นิ รวมถงึการปรับปรุงอตัราการตดัคา่เสือ่มราคาของทรัพยส์นิจากการปิดซอ่มบ ารุงครัง้

ใหญ ่ดงันัน้ ราคาประเมนิเครือ่งจักรและอปุกรณ์ของ UKB โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานเลขที ่KA-

2020-06-0168 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน เทา่กับ 236.08 ลา้นบาท  

สามารถสรุปเปรยีบเทยีบกับมลูคา่ตามบญัชสีนิทรัพยถ์าวรของ UKB ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (ระยะเวลา

ทีใ่กลเ้คยีงกับวนัประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ) ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

UKB มลูคา่ตามบญัช ี

ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2563 

(1) 

ราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

 

(2) 

ราคาประเมนิสงู (ต า่) 

กวา่มลูคา่ตามบญัช ี

(3) = (2)-(1) 

สนิทรัพยถ์าวรทีไ่ดร้ับการประเมนิ 

ทีด่นิ 11.43 38.861/ 27.43 

อาคารและสว่นปรับปรงุอาคาร 266.50 35.321/,3/ (231.18) 

เครือ่งจักรและอปุกรณ ์ 108.81 236.082/,3/ 127.27 

รวมสนิทรพัยถ์าวรทีไ่ดร้บัการประเมนิ  386.74 310.26 (76.48) 

สนิทรัพยถ์าวรทีไ่มไ่ดร้ับการประเมนิ 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์    

- อปุกรณแ์ละเครือ่งใชส้ านักงาน 3.42   

- ยานพาหนะ 1.25   

- งานระหวา่งกอ่สรา้ง -   

รวมสนิทรัพยถ์าวรทีไ่มไ่ดร้ับการประเมนิ 4.67   

รวมทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 391.42   

บวก: สนิทรพัย ์(หนีส้นิ) ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

(Deferred Tax Assets or Liabilities) 

  15.304/ 

รายการปรบัปรงุ: สว่นของผูถ้อืหุน้   (61.19) 
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หมายเหต:ุ 

1/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0167 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 

2/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0168 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563  

3/ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดร้วมมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งบางสว่นไวใ้นการประเมนิมลูคา่เครือ่งจักรและอปุกรณ์  

4/ ประมาณการสนิทรัพย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (Deferred Tax Assets (Liabilities)) ในอตัราภาษีรอ้ยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่ง

ราคาประเมนิและมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ 

 

ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดป้รับปรุงสว่นของผูถ้อืหุน้ของ UKB ลดลงจากสว่นตา่งราคาประเมนิ

และมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ – สทุธ ิจ านวน 61.19 ลา้นบาท 

 

สรุปการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชขีอง UKB 

จากการพจิารณารายการทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ UKB 

โดยวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้ สรุปไดด้งันี้ 

UKB (หน่วย: ลา้นบาท) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 269.98 

รายการปรับปรงุ  

รายการสว่นเพิม่ (สว่นลด) จากการประเมนิราคาทรัพยส์นิ (61.18)1/ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ - สทุธหิลงัปรบัปรงุ  208.80 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (หุน้) 24,000,0002/ 

มลูคา่ตามบญัชหีลงัปรบัปรงุตอ่หุน้ (บาท/หุน้)  8.70 

หมายเหต:ุ 1/ โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 1.2.1 ของรายงานฉบบันี ้

 2/ มลูคา่ทีต่ราไว ้10.00 บาทตอ่หุน้ 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่หุน้ของ UKB เทา่กับ 8.70 บาทตอ่หุน้ หรอืมลูคา่กจิการ  

(Firm Equity Value) เทา่กับ 208.80 ลา้นบาท 
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1.3 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ UKB โดยน ามลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (Book Value 

per Share) ตามทีป่รากฏในงบการเงนิงวดลา่สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ UKB ที่

ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ โดยมลูคา่ตามบญัชเีทา่กบั 11.25 บาทตอ่หุน้ 

คณูดว้ยคา่มัธยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายไดห้ลักจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

หมนุเวยีน (Renewable Energy) เป็นหลกัเชน่เดยีวกนักบั UKB จ านวน 8 บรษัิท โดยเป็นขอ้มลูยอ้นหลงัในชว่งเวลา

ตา่งๆ จนถงึวนัที ่16 มถินุายน 2563 สรุปไดด้งันี้ 

รายชือ่ ชือ่ยอ่

หลกัทรพัย ์

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1. บรษัิท บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) BCPG บรษัิทประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน รวมถงึ

ลงทุนในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

หมนุเวยีน 

2. บรษัิท พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA EA และบรษัิทยอ่ย ด าเนนิธรุกจิหลกั 5 ธรุกจิ (1) ธรุกจิผลติและจ าหน่าย

น ้ามนัไบโอดเีซล (B100) กลเีซอรนีบรสิทุธิ ์ และผลติภัณฑพ์ลอยได ้ (2) 

ธรุกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (ผา่นกลุม่บรษัิท

ยอ่ย) (3) ธรุกจิพฒันาและผลติแบตเตอรี ่(ผา่นกลุม่บรษัิทยอ่ย) (4) ธรุกจิ

บรกิารสถานอีดัประจไุฟฟ้า และสถานบีรกิารน ้ามนั เชือ้เพลงิอืน่ๆ เพือ่ยาน

ยนตท์กุประเภท รวมถงึกจิการขายปลกึสนิคา้ ในรา้นคา้ปลกีทัว่ไป รา้น

สะดวกซือ้ และธรุกจิศนูยก์ารคา้ พรอ้มการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิ (ผา่นก

ลมุบรษัิทยอ่ย) และ (5) ธรุกจิวจัิย และพฒันา (ผา่นกลุม่บรษัิทยอ่ย) 

3. บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) GUNKUL การประกอบธรุกจิของกลุม่บรษัิท สามารถจ าแนกไดด้งันี ้ (1) ธรุกจิผลติ 

จัดหา และจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรบัระบบไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่ง-

ประเทศ (2) ธรุกจิผลติ จัดหา และจ าหน่ายผลติภัณฑป์ระหยัดพลงังาน 

รวมถงึพลงังานทางเลอืกทีเ่หมาะสม (3) ธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (4) ธรุกจิกอ่สรา้ง

โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน (Engineering Procurement and 

Contruction) และ (5) ธรุกจิการใหบ้รกิารบ ารงุรักษาโรงไฟฟ้า 

(Operating and Maintenance) 

4. บรษัิท เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) SPCG ประกอบธรุกจิดา้นการลงทนุ โดยการถอืหุน้บรษัิทในเครอื เพือ่ด าเนนิ

ธรุกจิ 4 ดา้น ดงันี ้ (1) ธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ (Solar 

Farm) ธรุกจิบรกิารรับเหมากอ่สรา้งโซลารฟ์ารม์แบบครบวงจร (Engi-

neering, Procurement and Construction: EPC) และธรุกจิบรกิารดา้น

การปฏบิตักิาร การบ ารงุรักษา และการประมวลผลโซลารฟ์ารม์ 

(Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M) (2) ธรุกจิหลงัคา

เหล็กและโครงสรา้งพรอ้มบรกิารครบวงจร (Steel Roof) (3) ธรุกจิ

จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา (Solar 

Roof) และ (4) ผูแ้ทนจ าหน่ายและผูใ้หบ้รกิารเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า 

(Inverter) อยา่งเป็นทางการ (Authorised Sales & Service 

Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมน ี

5. บรษัิท เสรมิสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 

SSP บรษัิทประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company) ที่

ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน และธรุกจิที่

เกีย่วขอ้งอืน่ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ ทัง้นีม้บีรษัิท เสรมิสรา้ง พลงังาน 

จ ากดั เป็นบรษัิทแกน ด าเนนิโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ตัง้อยูท่ี ่จ.ลพบรุ ีมปีรมิาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายตามสญัญา 40 เมกะวตัต ์
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รายชือ่ ชือ่ยอ่

หลกัทรพัย ์

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

6. บรษัิท ซปุเปอร ์เอนเนอรย์ ีคอรเ์ปอเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 

SUPER ธรุกจิผลติและจัดจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และธรุกจิที่

เกีย่วขอ้ง รวมทัง้ธรุกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7. บรษัิท ทพีซี ีเพาเวอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) TPCH ประกอบธรุกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company) ที่

ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน โดยมบีรษัิท 

ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร ์ จ ากดั ซึง่ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า

จากชวีมวล เป็นบรษัิทแกน 

8. บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั 

(มหาชน) 

TSE ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์และ

พลังงานหมนุเวยีนอืน่ โดยสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ธรุกจิ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลาร์เซลล ์

(Solar PV) และธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass Power Plants) 

ทีม่า: www.set.or.th 

หมายเหต:ุ บรษัิทจดทะเบยีนทีน่ ามาเปรยีบเทยีบในครัง้นี ้ไมร่วมบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ นอ้ย

กวา่ 360 วนัท าการ (ไดแ้ก ่บรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)), บรษัิทจดทะเบยีนทีย่า้ยหมวดอตุสาหกรรมมานอ้ยกวา่ 360 วนั

ท าการ (ไดแ้ก ่บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)), กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้าทีล่งทนุในโครงการโรงไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลงังาน

หมนุเวยีนเป็นเชือ้เพลงิ (ไดแ้ก ่ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซปุเปอร ์ เอนเนอรย์ ี (SUPEREIF) และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน

โรงไฟฟ้ากลุม่น ้าตาลบรุรีัมย ์(BRRGIF)), และบรษัิทจดทะเบยีนทีต่ดิเครือ่งหมาย SP และ/หรอื NP ณ วนัทีท่ าการประเมนิราคาหุน้ (ไดแ้ก ่บมจ. 

อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์เอ็นเนอรย์ี ่คอรป์อเรชัน่)  

 

 ขอ้มลูทางการเงนิของบรษัิทจดทะเบยีนทีใ่ชอ้า้งองิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บรษิทั มลูคา่ตลาด 

ณ วนัที ่16 มถินุายน 

2563 

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2563 

รายไดร้วม  

ยอ้นหลงั  

4 ไตรมาสลา่สดุ 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ

ยอ้นหลงั  

4 ไตรมาสลา่สดุ 

1. BCPG 32,183.43  42,490.67 4,240.51  1,882.93  

2. EA 145,470.00  74,040.77 16,610.78  6,244.53  

3. GUNKUL 24,338.13  41,143.27 7,784.34  2,430.04  

4. SPCG 16,752.63  22,857.80 5,438.40  2,724.24  

5. SSP 6,730.60  15,056.22 1,629.30  648.40  

6. SUPER 25,435.00  58,441.16 8,217.23  2,703.20  

7. TPCH 4,854.52  8,261.07 1,668.46  575.82  

8. TSE 6,226.09  15,869.991/ 2,101.13  798.74  

UKB n.a. 620.78 358.08 23.88 

UAB n.a. 327.04 110.31 (166.73) 

SBM n.a. 218.35 79.54 (108.37) 

ทีม่า: SETSMART และงบการเงนิของแตล่ะบรษัิททีเ่ผยแพรบ่นเว็บไซต ์

หมายเหต:ุ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไมไ่ดพ้จิารณาถงึมลูคา่ตลาด สนิทรัพยร์วม รายไดร้วม และก าไรสทุธขิองบรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบ 

เนือ่งจากจ านวนบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทีม่รีายไดห้ลกัจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน (Renewable 

Energy) มไีมม่ากนัก 

1/ มลูคา่สนิทรัพยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 

  

http://www.set.or.th/
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 สรุปการประเมนิราคาหุน้สามัญของ UKB ไดด้งันี ้ 

UKB คา่ P/BV Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทา่) 

 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 

1. BCPG 2.18  2.22  2.16  1.96  1.95  2.00  2.09  2.20  

2. EA 6.12  6.10  6.09  5.88  6.29  6.55  7.14  8.59  

3. GUNKUL 2.27  2.29  2.28  2.12  2.11  2.17  2.36  2.56  

4. SPCG 1.24  1.26  1.24  1.16  1.22  1.29  1.37  1.42  

5. SSP 1.71  1.74  1.71  1.61  1.65  1.70  1.78  1.91  

6. SUPER 1.59  1.48  1.29  1.01  0.93  0.94  0.99  1.12  

7. TPCH 1.71  1.70  1.64  1.46  1.50  1.58  1.67  1.69  

8. TSE 1.09  1.09  1.09  0.95  1.00  1.07  1.10  1.07  

คา่มธัยฐานของ 8 บรษิทั 1.71 1.72 1.68 1.54 1.58 1.64 1.73 1.80 

มลูคา่หุน้ของ UKB (บาท/หุน้) 19.26 19.33 18.86 17.30 17.72 18.42 19.45 20.23 

ทีม่า: SETSMART 

 

จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่หุน้ของ UKB เทา่กับ 17.30 – 20.23 บาทตอ่หุน้ หรอื

มลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั 415.15 – 485.42 ลา้นบาท 

 

1.4 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (Price to Earning Ratio Approach: P/E Ratio) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ UKB โดยการน าผลรวมของก าไรสทุธติอ่หุน้ของ 

UKB (Earnings per Share) 12 เดอืนยอ้นหลงั สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ UKB ที่

ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ซึง่เทา่กบั 0.995 บาทตอ่หุน้ คณูดว้ยคา่มัธยฐาน 

(Median) ของ P/E Ratio ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ หมวด

พลงังานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายไดห้ลักจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน (Renewable 

Energy) เป็นหลกัเชน่เดยีวกนักบั UKB จ านวน 8 บรษัิท โดยเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัในชว่งเวลาตา่งๆ จนถงึวนัที ่ 16 

มถินุายน 2563 สรุปไดด้งันี้ 

UKB คา่ P/E Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทา่) 

 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 

1. BCPG 17.60  17.90  17.67  16.43  16.63  17.43  17.50  16.24  

2. EA 24.04  23.96  23.78  22.76  24.72  26.24  29.12  34.60  

3. GUNKUL 10.35  10.48  10.64  10.19  10.35  10.85  12.05  16.11  

4. SPCG 6.29  6.34  6.30  5.95  6.22  6.50  6.85  6.91  

5. SSP 10.77  10.94  10.96  10.73  11.16  11.51  12.22  13.57  

6. SUPER 10.51  9.81  8.66  6.98  6.62  6.77  8.96  13.02  

7. TPCH 13.74  13.60  13.12  11.55  11.67  12.14  12.68  12.45  

8. TSE 7.92  7.89  7.93  6.92  8.57  10.52  12.69  16.79  

คา่มธัยฐานของ 8 บรษิทั 10.64 10.71 10.80 10.46 10.75 11.18 12.45 14.84 

มลูคา่หุน้ของ UKB (บาท/หุน้) 10.59 10.66 10.74 10.41 10.70 11.12 12.39 14.76 

ทีม่า: SETSMART 

 

จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่หุน้ของ UKB เทา่กับ 10.41 – 14.76 บาทตอ่หุน้ หรอื

มลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั 249.81 – 354.31 ลา้นบาท 
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1.5 วธิมีูลคา่ปจัจบุนักระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 การประเมนิมลูคา่หุน้ตามวธินีี ้ เป็นวธิทีีค่ านงึถงึผลการด าเนนิงานของ UKB ในอนาคต โดยการค านวณหา

มลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดสทุธดิว้ยอตัราสว่นลดทีเ่หมาะสม ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

ค านวณหาอตัราตน้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือ่ใชเ้ป็น

อตัราสว่นลดและค านวณหากระแสเงนิสดสทุธใินอนาคตจากประมาณการทางการเงนิของ UKB ในระยะเวลา 9 ปี

ขา้งหนา้ (ปี 2563 – 2571) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

ระยะเวลา 20 ปี ซึง่จะสิน้สดุวันที ่10 พฤษภาคม 2571 (สญัญาแบบ Feed-in Tariff) และใหส้มมตฐิานวา่ UKB จะ

หยดุด าเนนิกจิการภายหลงัจากเดอืนพฤษภาคม 2571 และไม่มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญัเกดิขึน้ รวมถงึไมม่ี

ภัยธรรมชาตทิีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่แตล่ะโครงการของ UKB อยา่งเป็นนัยส าคัญ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและ

สถานการณ์ในปัจจบุนั 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท าประมาณการทางการเงนิของ UKB โดยอา้งองิขอ้มูล และสมมตฐิานที่

ไดรั้บจาก UKB และจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการพจิารณาหามลูคา่

ยตุธิรรมของหุน้สามัญของ UKB ในครัง้นีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้หากภาวะเศรษฐกจิ และปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่

การด าเนนิงานของ UKB รวมทัง้สถานการณ์ภายในของ UKB มกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคญัจากสมมตฐิานที่

ก าหนด มลูคา่หุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีีจ้ะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั 

 สมมตฐิานทีส่ าคญัในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ สรุปไดด้งันี้ 

 UKB ด าเนนิธรุกจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล ใชเ้ชือ้เพลงิในรูปของแกลบและไมส้บั ตามสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อายุสญัญา 20 ปี ก าลงัการผลติสงูสดุ 9.99 เมกะ

วตัต ์โดยมกี าลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเทา่กบั 8.00 เมกะวตัต ์และก าลงัไฟฟ้าใชเ้อง 1.00 เมกะวตัต ์ 

 สรุปเงือ่นไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าไดด้งันี ้ 

ชือ่โครงการ โรงไฟฟ้าโกเมน โคราช 

ด าเนนิการโดย UKB 

ทีต่ัง้โครงการ ต. บา้นโพธิ ์อ. เมอืง จ. นครราชสมีา 

เลขทีส่ญัญา VSPP-PEA 075/2550 และสญัญาแกไ้ขครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 

วนัทีต่ามสญัญา 25 มกราคม 2551, 19 กรกฎาคม 2555 (แกไ้ขครัง้ที ่1) และ 19 ตลุาคม 2559 (แกไ้ขครัง้ที ่2) 

คูส่ญัญา การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

อายสุญัญา 20 ปี 

วนัที ่COD 11 ตลุาคม 2554 

วนัสิน้สดุของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 10 พฤษภาคม 2571 

ปรมิาณขายตามสญัญา  8.00 เมกะวตัต ์

ก าลงัการผลติส าหรับใชเ้อง 1.00 เมกะวตัต ์

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.99 เมกะวตัต ์

หมายเหต ุ - โครงการโรงไฟฟ้าโกเมน โคราช ไดเ้ลอืกเปลีย่นระบบการคดิคา่ไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น 

Feed-in Tariff (FiT) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน เรือ่ง การรับซือ้ไฟฟ้าจาก

พลงังานแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่ 11 

มนีาคม 2559  

- โครงการโรงไฟฟ้าโกเมน โคราช จะไดร้ับคา่ไฟฟ้าในอตัรา FiT + FiT Premium  โดยอตัรา FiT 

Premium เทา่กบั 0.30 บาท/หน่วย สิน้สดุการรับอตัรา FiT Premium วนัที ่10 ตลุาคม 2562 

 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ปี 2560 – 2562 เทา่กบั 293.35 ลา้นบาท 274.43 ลา้นบาท และ 297.08 ลา้น

บาท ตามล าดับ ลดลงรอ้ยละ 6.45 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.25 จากปีกอ่นหนา้ ตามล าดบั โดยลดลงในปี 2561  
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ชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 เทา่กบั 67.24 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.99 จากปีกอ่นหนา้ เนือ่งจากในเดอืน

กมุภาพันธ ์2563 มกีารปิดโรงไฟฟ้าเพือ่ซอ่มบ ารุง 4 - 5 วนั  

(ก) ปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีข่ายใหก้ับ กฟภ.  

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีจ่่ายเขา้ระบบ กฟภ. ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 เทา่กบั 64,615.51 

เมกะวตัต-์ชัว่โมง 60,309.56 เมกะวัตต-์ชัว่โมง 66,199.86 เมกะวัตต-์ชัว่โมง และ 15,734.33 เมกะวตัต-์ชัว่โมง  

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานปรมิาณพลงัไฟฟ้า

ขายใหก้บั กฟภ. เทา่กับ 62,342.08 เมกะวตัต-์ชัว่โมง (ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขาย กฟภ. = ปรมิาณพลงัไฟฟ้าตาม 

PPA x จ านวนวนัผลติโดยเฉลีย่ x 24 ชัว่โมง x Capacity Factor) ในปี 2563 โดยมสีมมตฐิานปิดซอ่มบ ารุงประมาณ 

23 วนัในชว่งครึง่หลงัของปี 2563 เพือ่ปรับปรุงเครือ่งจักรใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาจา้งเดนิเครือ่ง

และบ ารุงรักษา (“สญัญา O&M”) ซึง่ UKB ไดเ้ขา้ท าสญัญากับบรษัิท แอพคอน โอเปอรเ์รชัน่ส ์แอนด ์เมนเทนแนนซ ์

จ ากัด (“APCON”) โดย UKB ไดเ้ขา้ท าสญัญา O&M ดงักลา่วในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563  

ส าหรับปี 2564 – 2571 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน ตามประมาณการของบรษัิทฯ โดย

ก าหนดให ้ความสามารถในการผลติและขายไฟเฉลีย่ (Capacity Factor) อยู่ทีร่อ้ยละ 97.00 ของปรมิาณพลงัไฟฟ้า

ตามสญัญา PPA โดยพจิารณาจากมาตรฐานของเครือ่งจักร (ต า่กวา่ Capacity Factor เฉลีย่ในปี 2560 - 2562 และ

ไตรมาสที ่1 ปี 2563 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 97.89) และใหส้มมตฐิานแผนการซอ่มบ ารุงประจ าปี (Annual Maintenance) 

จ านวน 15 วนัตอ่ปี และแผนการซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ ่(Major Overhaul) จ านวน 25 วนั (ด าเนนิการในปี 2568) รวมถงึ

ไดป้ระมาณวนัปิดแบบไม่ไดว้างแผนไว ้ จ านวน 12 วนัตอ่ปี หรอืคดิเป็นจ านวนชัว่โมงเดนิเครือ่งทัง้ปี (Availability 

Factor: AF) ประมาณรอ้ยละ 88.55 – 92.60 (ซึง่ใกลเ้คยีงกับคา่เฉลีย่ Availability Factor เฉลีย่ในปี 2560 - 2562 

และไตรมาสที ่1 ปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 92.63)  

(ข) อตัรารับซือ้ไฟฟ้า  

UKB จะไดรั้บคา่ไฟฟ้าในอตัรา FiT และ FiT Premium ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับกจิการพลงังาน เรือ่ง การรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff 

(FiT) พ.ศ. 2559 โดยสตูรอตัราคา่ไฟฟ้า ดงันี ้ 

อตัราการรับซือ้ไฟฟ้ารวม = FiTF + FiTV + FiTPremium (เฉพาะ 8 ปีแรกของการขายไฟฟ้า) 

โดยที ่

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นคงที ่ 

(FiT Fixed (FiTF)) 

= เป็นอตัราทีค่ดิจากตน้ทนุการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าและคา่ด าเนนิการและบ ารงุรักษา (O&M) ตลอด

อายกุารใชง้าน โดยก าหนดใหค้งทีต่ลอดอายกุารสนับสนุนโครงการ (เทา่กบั 2.39 บาท/หน่วย) 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นผนัแปร  

(FiT Variables (FiTV)) 

= เป็นอตัราทีค่ดิจากตน้ทนุของวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติพลงัไฟฟ้าซึง่เปลีย่นไปตามเวลา โดย

อตัรานีจ้ะเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งตามอตัราเงนิเฟ้อขัน้พืน้ฐาน (Core Inflation) ส าหรับประเภท

เชือ้เพลงิชวีมวล 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าพเิศษ  

(FiT Premium) 

= เป็นอตัรารับซือ้ไฟฟ้าเพิม่เตมิจากอตัรา FiT ปกต ิ โดยอตัราจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทของ

เทคโนโลย ี (เชือ้เพลงิหมนุเวยีน) และโครงการทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีพ่เิศษ เชน่ จังหวดัชายแดน

ภาคใต ้ อตัราการรับซือ้ไฟฟ้ารปูแบบพเิศษนี ้ไดร้ับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัที่

จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ (เทา่กบั 0.30 บาท/หน่วย) 

 

อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ทีป่ระกาศใชใ้นปี 25581/: ส าหรบัโครงการ VSPP กลุม่พลงังานชวีมวล 

ก าลงัการผลติ (MW) FiT (บาท/หนว่ย) ระยะเวลาสนบัสนนุ 

(ปี) 

FiT Premium  

(บาท/หนว่ย) (8 ปีแรก) FiTF FiTV.2560 FiT2/ 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ > 3 MW 2.39 1.85 4.24 20 0.303/ 

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน เรือ่ง การรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 
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หมายเหต:ุ  

1/ อตัรา FiT ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตไิดม้มีตไิวใ้นการประชมุครัง้ที ่2/2557 (ครัง้ที ่2) เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2557  

2/ อตัรา FiT ส าหรับโครงการทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบภายในปี 2560 หลงัจากนัน้ อตัรา FiTV จะเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งตามอตัราเงนิเฟ้อขัน้พืน้ฐาน 

(Core Inflation) ส าหรับเชือ้เพลงิชวีมวล เทา่นัน้ 

3/ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าโกเมน โคราช (UKB) สิน้สดุการรับอตัรา FiT Premium วนัที ่10 ตลุาคม 2562 

 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นผันแปร (FiTV) ยอ้นหลงัโรงไฟฟ้าประเภทเชือ้เพลงิชวีมวล ส าหรับก าลงัการผลติ > 

3 เมกะวตัต ์ไดด้งันี้ 

ปี FiTV (บาท/หนว่ย) อตัราการเพิม่ข ึน้ (รอ้ยละ) 

2560 1.8500 - 

2561 1.8604 0.56% 

2562 1.8736 0.71% 

2563 1.8833 0.52% 

 

ในปี 2563 อัตรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นผันแปร (FiTV) ส าหรับโรงไฟฟ้าประเภทเชือ้เพลงิชวีมวล เทา่กบั 1.8833 

บาท/หน่วย ตามประกาศคณะกรรมการกจิการพลงังาน เรือ่ง สตูรการค านวณอัตราการรับซือ้ไฟฟ้า Feed-in Tariff 

ในสว่นผันแปร (FiTV) ส าหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน และอตัรา FiTV ประจ าปี 2563 โดยปรับขึน้จากปี 

2563 รอ้ยละ 0.52  

ดงันัน้ ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานอตัรารับซือ้

ไฟฟ้าสว่นผันแปร (FiTV) ในปี 2564 - 2571 ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.09 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราเงนิเฟ้อขัน้

พืน้ฐาน (Core Inflation) ในชว่ง 20 ปียอ้นหลงั (ปี 2544 - 2562 และเดอืนมกราคม – พฤษภาคม 2563) ซึง่เป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกจิการพลงังานทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ 

 สรุปประมาณการรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ UKB ไดด้งันี้ 

UKB หนว่ย 2561A 2562A 3M2563A 2563F 2564F 2565F 

จ านวนวนัใน 1 ปี (วนั) 365.00 365.00 91.00 366.00 365.00 365.00 

จ านวนวนัผลติโดยเฉลีย่1/ 

(Operating Days) 

(วนั) 326.75 349.15  83.89  336.174/ 338.00  338.00  

จ านวนชัว่โมงเดนิเครือ่งทัง้ปี2/ 

(Availability Factor: AF) 

(รอ้ยละ) 89.52% 95.66%5/ 92.19% 91.85% 92.60% 92.60% 

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าขาย กฟภ. (MWh) 60,309.56  66,199.86  15,734.33  62,342.086/ 62,949.126/  62,949.126/  

Capacity Factor3/ (รอ้ยละ) 96.13% 98.75% 100.39% 97.00% 97.00% 97.00% 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าตอ่หน่วย        

FiTF (บาท) 2.3900 2.3900 2.3900 2.3900 2.3900 2.3900 

FiTV (บาท) 1.8604 1.8736 1.8833 1.8833 1.9038  1.9246  

FiT Premium (บาท) 0.3000 0.22537/ - - - - 

รวมอตัรารับซือ้ไฟฟ้าเฉลีย่ (บาท) 4.5504 4.4487 4.2733 4.2733 4.2938  4.3146  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (ลา้นบาท) 274.43  297.08  67.24  266.41  270.29  271.60  

 

UKB หนว่ย 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

จ านวนวนัใน 1 ปี (วนั) 365.00 366.00 365.00 365.00 365.00 131.008/ 

จ านวนวนัผลติโดยเฉลีย่1/ 

(Operating Days) 

(วนั) 338.00  339.00 328.004/ 338.00  338.00  116.008/ 

จ านวนชัว่โมงเดนิเครือ่งทัง้ปี2/ (รอ้ยละ) 92.60% 92.62% 89.86% 92.60% 92.60% 88.55% 
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UKB หนว่ย 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

(Availability Factor: AF) 

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าขาย กฟภ. (MWh) 62,949.126/  63,135.366/  61,086.726/  62,949.126/  62,949.126/  21,603.846/  

Capacity Factor3/ (รอ้ยละ) 97.00% 97.00% 97.00% 97.00% 97.00% 97.00% 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าตอ่หน่วย        

FiTF (บาท) 2.3900 2.3900 2.3900 2.3900 2.3900 2.3900 

FiTV (บาท) 1.9456  1.9668  1.9882  2.0099  2.0318  2.0539  

FiT Premium (บาท) - - - - - - 

รวมอตัรารับซือ้ไฟฟ้าเฉลีย่ (บาท) 4.3356  4.3568  4.3782  4.3999  4.4218  4.4439  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (ลา้นบาท) 272.92  275.07  267.45  276.97  278.35  96.01  

หมายเหต:ุ 

1/ ด าเนนิการผลติ 24 ชัว่โมงตอ่วนั 

2/ Availability Factor = จ านวนชัว่โมงผลติ/จ านวนชัว่โมงใน 1 ปี  โดยมแีผนการซอ่มบ ารงุประจ าปี (Annual Maintenance) 15 วนั การปิด

ซอ่มนอกแผน (Unplanned Shut Down) 12 วนั และการปิดซอ่มบ ารงุครัง้ใหญ ่(Major Overhaul) 10 วนั ทกุๆ 5 ปี 

3/ Capacity Factor = ปรมิาณพลงัไฟฟ้าขาย/ปรมิาณพลงัไฟฟ้าตาม PPA 

4/ เป็นปีทีม่กีารซอ่มบ ารงุครัง้ใหญ ่(Major Overhaul) เพิม่เตมิอกี 10 วนั จากการซอ่มบ ารงุประจ าปีและการปิดซอ่มนอกแผน 27 วนั  

5/ Availability Factor ในปี 2562 จะสงูกวา่ในชว่งปี 2561 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 เนือ่งจากในปี 2562 มกีารปิดซอ่มบ ารงุนอ้ย และเรง่การ

ผลติกระแสไฟฟ้า เพือ่ใชส้ทิธ ิFiT Premium ซึง่จะสิน้สดุวนัที ่10 ตลุาคม 2562  

6/ ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขาย กฟภ. = ปรมิาณพลงัไฟฟ้าตาม PPA x จ านวนวนัผลติโดยเฉลีย่ x 24 x Capacity Factor 

7/ คา่เฉลีย่ เนือ่งจาก UKB สิน้สดุการรับอตัรา FiT Premium วนัที ่10 ตลุาคม 2562 

8/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT สิน้สดุวนัที ่10 พฤษภาคม 2571 

 

 ตน้ทนุขาย  

 ตน้ทนุขาย ประกอบดว้ย ตน้ทนุเชือ้เพลงิ คา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานและจัดการ 

(Operating and Management Expenses) คา่ไฟฟ้า เงนิน าสง่กองทนุพัฒนาไฟฟ้า คา่ด าเนนิการโครงการรับซือ้

ไฟฟ้า (PEA Commission) คา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย คา่สารเคม ีคา่น ้ามัน คา่ขนสง่ คา่เชา่รถตกั คา่ซอ่มแซม

และบ ารุงรักษา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  

 ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 ตน้ทนุขาย (ไมร่วมคา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย) เทา่กับ 

187.67 ลา้นบาท 164.97 ลา้นบาท 186.11 ลา้นบาท และ 53.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.97 รอ้ยละ 60.11 

รอ้ยละ 62.65 และรอ้ยละ 79.51 ของรายไดจ้ากการขายพลังไฟฟ้า ตามล าดับ โดยเพิม่ขึน้ในชว่งไตรมาสที ่ 1 ปี 

2563 เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 มสีาเหตหุลักมาจากอตัราคา่ไฟฟ้าลดลงจากการสิน้สดุสทิธ ิFiT Premium 0.30 บาท

ตอ่หน่วย และตน้ทนุคา่เชือ้เพลงิเพิม่ขึน้  

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาจากขอ้มลูในอดตีของ 

UKB โดยสมมตฐิานทีส่ าคญัสรุปไดด้งันี้ 

- วตัถดุบิในการผลติไฟฟ้าของ UKB ไดแ้ก ่ เปลอืกไม ้ แกลบ และไมส้บั โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระให ้

สมมตฐิานตน้ทนุวตัถดุบิในชว่งไตรมาสที ่ 2 – 3 ปี 2563 เทา่กับ 2.16 บาทตอ่หน่วยไฟฟ้า (kWh) 

(โดยประมาณจากตน้ทนุวตัถดุบิเฉลีย่ที ่ 1,150 บาท/ตนั) ซึง่พจิารณาจากราคาวตัถดุบิอา้งองิในสญัญา 

O&M กบั APCON และปรับขึน้เล็กนอ้ย และคณูดว้ยอัตราการใชว้ตัถดุบิแตล่ะประเภทในชว่งปี 2563 และ

ชว่งมกราคม – เมษายน 2563 ของ UKB นอกจากนีใ้นปี 2565 – 2571 ใหส้มมตฐิานตน้ทนุวตัถดุบิเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 1.09 ตอ่ปี ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราเงนิเฟ้อขัน้พืน้ฐาน (Core Inflation) ในชว่ง 20 ปียอ้นหลงั (ปี 

2544 - 2562 และเดอืนมกราคม – พฤษภาคม 2563) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับอัตราการเพิม่ขึน้ของราคารับซือ้

ไฟฟ้าสว่นผันแปร (FiTV) ซึง่มกีารปรับตามอตัราเงนิเฟ้อขัน้พืน้ฐาน 
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- คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานและจัดการ (O&M) เทา่กบั 2.21 - 3.08 ลา้นบาทตอ่เดอืน ตามทีร่ะบใุนสญัญา 

O&M ระหวา่ง UKB และ APCON ลงวนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563 ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน

เริม่ให ้APCON เขา้มาด าเนนิงานตัง้แต่ไตรมาสที ่2 ปี 2563  

- คา่ไฟฟ้า เทา่กบัรอ้ยละ 0.70 ของรายไดค้า่ไฟฟ้า ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่อัตราสว่นคา่ไฟฟ้าตอ่รายไดจ้ากการ

ขายไฟฟ้าในชว่งปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 

- เงนิน าสง่กองทนุพัฒนาไฟฟ้าในอตัรา 0.01 บาทตอ่หน่วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน 

ผูรั้บใบอนุญาตผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานหมนุเวยีนประเภทลมและแสงอาทติย ์ ใหน้ าสง่เงนิเขา้กองทนุ

พัฒนาไฟฟ้าในอตัรา 0.01 บาทตอ่หน่วยของปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีผ่ลติเพือ่จ าหน่ายและใชเ้อง 

- คา่ด าเนนิโครงการรับซือ้ไฟฟ้า กฟภ. เทา่กับรอ้ยละ 2.00 ของรายไดข้ายไฟฟ้า ภายใตส้ญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้ากบั กฟภ. ปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบจะถูกหักออกรอ้ยละ 2.00 ของปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีข่าย

ให ้ กฟภ. เพือ่เป็นคา่ด าเนนิการโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเล็กมากตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 

2563 คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญ่ เชน่ คา่ใชจ้า่ยพนักงาน คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา คา่วสัดสุ ิน้เปลอืง และ

คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานอืน่ๆ จะถูกรวมไวใ้นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานและจัดการ (O&M)  

 

 สรุปประมาณการตน้ทนุขายไฟฟ้าของ UKB ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

UKB 2561A 2562A 3M2563A 2563F 2564F 2565F 

ตน้ทนุวตัถดุบิ 128.81  151.28  41.23  141.93  137.96  139.46  

คา่ด าเนนิงานและจัดการ (O&M) 27.801/  26.631/  10.191/ 35.31  36.96  36.96  

คา่ไฟฟ้า 2.30  1.61  0.54  1.93  1.89  1.90  

เงนิน าสง่กองทนุพฒันาไฟฟ้า 0.60  0.66  0.16  0.62  0.63  0.63  

คา่ด าเนนิโครงการรับซือ้ไฟฟ้า กฟภ. 5.46  5.93  1.34  5.32  5.41  5.43  

รวมตน้ทนุขายไฟฟ้า  

(ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

164.97  186.11  53.46  185.12  182.85  184.39  

ตน้ทนุขายไฟฟ้าตอ่หน่วย (บาท) 2.74  2.81  3.40  2.97  2.90  2.93  

อตัราสว่นตน้ทนุขาย (ไมร่วมคา่เสือ่ม

ราคา) ตอ่รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

(รอ้ยละ) 

60.11% 62.65% 79.51% 69.49% 67.65% 67.89% 

ตน้ทนุขายไฟฟ้า  

(รวมคา่เสือ่มราคา) 

197.04  218.92  65.32  233.32  231.40  232.05  

อตัราสว่นตน้ทนุขายตอ่รายไดจ้าก

การขายไฟฟ้า (รอ้ยละ) 

71.80% 73.69% 97.15% 87.58% 85.61% 85.44% 

หมายเหต:ุ 

1/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดร้วม คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการอืน่ส าหรับปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 เขา้ไปในคา่ใชจ้า่ย

ด าเนนิงานและจัดการ (O&M) เพือ่การเปรยีบเทยีบ (พนักงานสว่นใหญ ่และคา่ใชจ้า่ยด าเนนิการโอนไปยัง APCON)2/ สญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าแบบ FiT สิน้สดุวนัที ่10 พฤษภาคม 2571 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

UKB 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F2/ 

ตน้ทนุวตัถดุบิ 140.98  142.94  139.81  145.64  147.23  51.08  

คา่ด าเนนิงานและจัดการ (O&M) 36.96  36.96  36.96  36.96  36.96  15.40  

คา่ไฟฟ้า 1.91  1.93  1.87  1.94  1.95  0.67  

เงนิน าสง่กองทนุพฒันาไฟฟ้า 0.63  0.63  0.61  0.63  0.63  0.22  

คา่ด าเนนิโครงการรับซือ้ไฟฟ้า กฟภ. 5.46  5.50  5.35  5.54  5.57  1.92  
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UKB 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F2/ 

รวมตน้ทนุขายไฟฟ้า  

(ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

185.94  187.96  184.60  190.71  192.34  69.29  

ตน้ทนุขายไฟฟ้าตอ่หน่วย (บาท) 2.95  2.98  3.02  3.03  3.06  3.21  

อตัราสว่นตน้ทนุขาย (ไมร่วมคา่เสือ่ม

ราคา) ตอ่รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

(รอ้ยละ) 

68.13% 68.33% 69.02% 68.86% 69.10% 72.17% 

ตน้ทนุขายไฟฟ้า  

(รวมคา่เสือ่มราคา) 

232.63  234.77  236.02  242.24  244.14  89.17  

อตัราสว่นตน้ทนุขายตอ่รายไดจ้าก

การขายไฟฟ้า (รอ้ยละ) 

85.24% 85.35% 88.25% 87.46% 87.71% 92.88% 

หมายเหต:ุ 

1/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดร้วม คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการอืน่ส าหรับปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 เขา้ไปในคา่ใชจ้า่ย

ด าเนนิงานและจัดการ (O&M) เพือ่การเปรยีบเทยีบ (พนักงานสว่นใหญ ่และคา่ใชจ้า่ยด าเนนิการโอนไปยัง APCON) 

2/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT สิน้สดุวนัที ่10 พฤษภาคม 2571 

 

 คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 

 คา่ใชจ้่ายบรหิาร ประกอบดว้ย คา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่บรหิารจัดการ คา่เบีย้ประกนัภัยทรัพยส์นิ คา่ตรวจสอบ

บญัช ีคา่รักษาความปลอดภัย คา่ภาษีบ ารุงทอ้งที ่คา่ภาษีโรงเรอืน คา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

เป็นตน้ 

 ในปี 2560 – 2562 คา่ใชจ้่ายบรหิารเทา่กบั 9.74 ลา้นบาท 19.09 ลา้นบาท และ 15.39 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 96.01 และลดลงรอ้ยละ 19.38 จากปีกอ่นหนา้ ตามล าดับ โดยคา่ใชจ้า่ยบรหิารเพิม่ขึน้ในปี 2561 

สว่นใหญจ่ากคา่บรหิารจัดการเพิม่ขึน้ และในปี 2562 คา่ใชจ้า่ยบรหิารลดลงสว่นใหญ ่ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยบรหิาร

จัดการลดลง ตามนโยบายของบรษัิทฯ ในการคดิคา่บรหิารจัดการกับบรษัิทย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 ไตรมาสที ่1 ปี 2563 เทา่กบั 3.71 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 49.94 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ย

บรหิาร ดงันี้ 

 คา่ใชจ้่ายพนักงาน ในปี 2563 เทา่กับ 2.24 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่ใชจ้่ายพนักงานในชว่งไตร

มาสที ่1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 – 2571 คา่ใชจ้า่ยพนักงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

3.76 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับประมาณ 2 เทา่ของคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 

20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยพนักงานลดลงในปี 2563 เนือ่งจาก UKB มกีารจัด

โครงสรา้งองคก์รใหมแ่ละใหพ้นักงานออกบางสว่นเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ย 

- คา่บรหิารจัดการ เทา่กับ 0.60 ลา้นบาทตอ่เดอืน ในชว่งไตรมาสที ่ 2 – 3 ของปี 2563 และปี 2564 ซึง่

เทา่กับคา่เฉลีย่คา่บรหิารจัดการปันสว่นในชว่งเดอืนมกราคม – เมษายน ปี 2563 นอกจากนีใ้นปี 2565 – 

2571 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานคา่บรหิารจัดการปันสว่นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 ตอ่ปี อา้งองิจาก

คา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) 

ทัง้นี ้คา่บรหิารจัดการในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 เพิม่ขึน้จากปี 2562 เนือ่งจากบรษัิทฯ เปลีย่นวธิกีาร

จัดสรร (Cost Allocation) คา่ใชจ้า่ยบรหิารจากเดมิพจิารณาจากสดัสว่นรายได ้ เป็นปัจจุบันพจิารณาจาก

สดัสว่นการใชเ้วลาในการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร (Management Effort) ในแตล่ะบรษัิทย่อย  

- คา่ภาษีโรงเรอืน ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ภาษีป้าย และภาษีอืน่ๆ คงทีเ่ทา่กบั 0.31 ลา้นบาท โดยประมาณการจาก

คา่ใชจ้่ายภาษีในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) 
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- คา่เบีย้ประกนัภัยทรัพยส์นิ คงทีเ่ทา่กบั 0.87 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่เบีย้ประกนัภัยทรัพยส์นิ

ในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) 

- คา่ตรวจสอบบญัช ี(Internal and External Audit) ในปี 2563 เทา่กบั 0.74 ลา้นบาท ซึง่ประมาณการจาก

คา่ตรวจสอบบญัชใีนชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 – 2571 ให ้

สมมตฐิานคา่ตรวจสอบบัญชเีพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 ตอ่ปี ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดชันรีาคา

ผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) 

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่รักษาความปลอดภัย และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในปี 2563 เทา่กับคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วในชว่ง

ไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 – 2571 ใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้า่ย

ดงักลา่วเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) 

ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) 

 สรุปประมาณการคา่ใชจ้า่ยบรหิารของ UKB ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

UKB 2561A 2562A 3M2563A 2563F 2564F 2565F 

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 4.60  5.18  0.66  2.34  2.16  2.25  

คา่บรหิารจัดการ 8.39  2.97  2.08  7.48  7.20  7.34  

คา่ภาษีโรงเรอืน ภาษีป้าย และภาษีอืน่ๆ 0.29  0.30  0.08  0.31  0.31  0.31  

คา่เบีย้ประกนัภัยทรัพยส์นิ 0.74  0.87  0.22  0.87  0.87  0.87  

คา่ตรวจสอบบญัช ี 1.04  1.09  0.18  0.74  0.75  0.77  

คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 0.69  0.72  0.18  0.71  0.71  0.71  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 3.35  4.26  0.31  1.23  1.25  1.28  

รวมคา่ใชจ้า่ยบรหิาร 19.09  15.39  3.71  13.68  13.25  13.51  

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่รายได ้

จากการขายไฟฟ้าและรายไดจ้ากการ

ขายวตัถดุบิ (รอ้ยละ) 

6.96% 4.92% 3.10% 4.29% 4.90% 4.97% 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

UKB 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F1/ 

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 2.33  2.42  2.51  2.60  2.70  1.17  

คา่บรหิารจัดการ 7.47  7.61  7.76  7.90  8.05  3.42  

คา่ภาษีโรงเรอืน ภาษีป้าย และภาษีอืน่ๆ 0.31  0.31  0.31  0.31  0.31  0.13  

คา่เบีย้ประกนัภัยทรัพยส์นิ 0.87  0.87  0.87  0.87  0.87  0.36  

คา่ตรวจสอบบญัช ี 0.78  0.79  0.81  0.82  0.84  0.36  

คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 0.71  0.71  0.71  0.71  0.71  0.30  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 1.30  1.32  1.35  1.37  1.40  0.59  

รวมคา่ใชจ้า่ยบรหิาร 13.77  14.04  14.31  14.59  14.88  6.32  

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่รายได ้

จากการขายไฟฟ้าและรายไดจ้ากการ

ขายวตัถดุบิ (รอ้ยละ) 

5.05% 5.10% 5.35% 5.27% 5.35% 6.59% 

หมายเหต:ุ 1/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT สิน้สดุวนัที ่10 พฤษภาคม 2571  

  ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาคา่ใชจ้า่ยแบบ Pro-rata Basis ตามระยะเวลาด าเนนิการ 

 

 ตน้ทนุทางการเงนิ 

 ตน้ทนุทางการเงนิประกอบดว้ย ดอกเบีย้จา่ยเงนิกูย้มืระยะสัน้ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และ

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 มจี่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้ 28.54 ลา้นบาท เงนิกูย้มื
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ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 300.80 ลา้นบาท (กอ่นหักคา่ธรรมเนยีมรอตดัจ าหน่าย) และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทาง

การเงนิ 0.52 ลา้นบาท โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวมอีตัราดอกเบีย้อา้งองิกับ MLR ลบดว้ยอัตราสว่นทีต่กลง

ในสญัญาเงนิกู ้โดยมอีตัราดอกเบีย้เฉลีย่ ณ ปัจจุบนัประมาณรอ้ยละ 5.65 ตอ่ปี  

 

 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

 UKB ไดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากการสง่เสรมิการลงทนุตามบัตรสง่เสรมิเลขที ่ 1524(9)/2551 ลงวนัที ่ 21 

พฤษภาคม 2551 ส าหรับกจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล โดย UKB จะไดรั้บสทิธแิละประโยชนจ์ากการไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ (วนัที ่

11 ตลุาคม 2544 รวมทัง้สามารถน าผลขาดทนุในระหวา่งปีทีไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดม้าหักออกจากก าไรสทุธเิป็น

เวลา 5 ปี  อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจบุนั สทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไดห้มดอายไุปแลว้ ดงันัน้ การจัดท าประมาณ

การทางการเงนิในครัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดใหอ้ตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบัรอ้ยละ 20 

 

 คา่ใชจ้า่ยลงทุน (Capital Expenditure) 

 UKB จะลงทนุเพือ่ปรับปรุงเครือ่งจักรในปี 2563 จ านวน 8.00 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะด าเนนิการในชว่ง

เดอืนกรกฎาคม 2563 นอกจากนี ้UKB ประมาณการงบประมาณปรับปรุงครัง้ใหญ ่(Major Overhaul) ในปี 2568 โดย

มงีบประมาณ 15.00 ลา้นบาท ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยซอ่มบ ารุงประจ าปี (Annual Maintenance) ไดถ้กูรวมไวใ้นคา่ใชจ้า่ย

ในการด าเนนิงานและจัดการ (O&M) แลว้  

 นอกจากนีท้ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้หส้มมตฐิานเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ใชจ้่ายลงทนุอืน่ๆ อกีประมาณ 

0.50 ลา้นบาท ตอ่ปี  

 

 อตัราการหมุนเวยีนสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนีส้นิหมุนเวยีน 

 ก าหนดโดยพจิารณาขอ้มูลในอดตีของ UKB ปี 2561 – 2562 และชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 ดงันี ้

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่  เฉลีย่ประมาณ 69 วนั 

สนิคา้คงเหลอื  เฉลีย่ประมาณ 25 วนั 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่  เฉลีย่ประมาณ 20 วนั 

 

 สรุปประมาณการทางการเงนิของ UKB ส าหรับไตรมาสที ่2 – 4 ปี 2563 และปี 2564 – 2571 เป็นดงัตอ่ไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทนุ 9M2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F1/ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 199.17  270.29  271.60  272.92  275.07  267.45  276.97  278.35  96.01  

ตน้ทนุขายไฟฟ้า (167.99) (231.40) (232.05) (232.63) (234.77) (236.02) (242.24) (244.14) (89.17) 

ก าไรขัน้ตน้จากการขายไฟฟ้า 31.17  38.90  39.55  40.29  40.30  31.43  34.72  34.21  6.83  

รายไดร้วม 199.59 270.86  272.17  273.50  275.65  268.02  277.55  278.94  96.21  

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร (9.97) (13.25) (13.51) (13.77) (14.04) (14.31) (14.59) (14.88) (6.32) 

ก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) 21.62 26.21  26.62  27.10  26.84  17.68  20.72  19.92  0.72  

EBITDA 58.49 75.47  74.99  74.50  74.36  69.81  72.96  72.43  20.89  

ก าไรสทุธ ิ 6.49 8.34  10.67  12.50  13.83  8.13  12.29  13.48  0.26  

งบแสดงฐานะการเงนิ 9M2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F1/ 

สนิทรัพยร์วม 595.60  546.43  526.30  506.16  485.46  456.93  430.56  402.77  356.58  

หนีส้นิรวม 319.13  261.62  230.82  198.19  163.65  126.99  88.33  47.06  0.61  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 276.47  284.80  295.47  307.97  321.81  329.94  342.23  355.71  355.97  

หมายเหต:ุ 1/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT สิน้สดุวนัที ่10 พฤษภาคม 2571 
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 อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดให ้ UKB ขายทีด่นิทีม่อียู่ออกไป เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาประมาณการคอืปี 

2571 ดว้ยราคาตลาดของทีด่นิซึง่เทา่กบั 38.86 ลา้นบาท (ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ 

แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่ KA-2020-06-0167 ลงวนัที ่ 24 มถินุายน 2563) และปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 ตอ่ปี 

คา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) 

 

 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชต้น้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) จากคา่เฉลีย่ถว่งน ้าหนักของตน้ทนุของหนี ้(Kd) และตน้ทนุของทนุ (Ke) ของ UKB เป็นอตัราสว่นลดทีใ่ชใ้น

การค านวณมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิอง UKB ดงันี ้

 WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke = ตน้ทนุของทนุ หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) 

Kd  = ตน้ทนุของหนี ้หรอือัตราดอกเบีย้เงนิกูข้อง UKB  

T = อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

E = สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

D = หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ 

ตน้ทนุของทนุ (Ke) หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงันี ้

 Ke (หรอื Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 

โดยที ่

Risk Free Rate (Rf) = อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี มคีา่เทา่กบัรอ้ยละ 1.34 ตอ่

ปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่16 มถินุายน 2563) ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลทีม่ี

อายใุกลเ้คยีงกบัระยะเวลาประมาณการ (ระยะเวลาประมาณการ 9 ปี ซึง่พจิารณาจาก

ระยะเวลาคงเหลอืของสญัญา PPA)  

Beta (β) = 0.483 – 0.913 เทา่ โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่ Unlevered Beta ของบรษัิทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

ซึง่มรีายไดห้ลกัจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน (Renewable 

Energy) เป็นหลกัเชน่เดยีวกนักบั UKB จ านวน 8 บรษัิท34 (คา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 1 ปี จนถงึ

                                                

34 ประกอบดว้ย บรษัิท บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน),  บรษัิท พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน), บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน), บรษัิท เอส

พซีจี ีจ ากดั (มหาชน), บรษัิท เสรมิสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน), บรษัิท ซปุเปอร ์ เอนเนอรย์ ีคอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน), 

บรษัิท ทพีซี ีเพาเวอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทจดทะเบยีนทีน่ ามาเปรยีบเทยีบในครัง้นี ้ ไมร่วมบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ นอ้ยกวา่ 

360 วนัท าการ (ไดแ้ก ่บรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)), บรษัิทจดทะเบยีนทีย่า้ยหมวดอตุสาหกรรมมานอ้ยกวา่ 360 วนัท า

การ (ไดแ้ก ่ บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์ จ ากดั (มหาชน)), กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้าทีล่งทนุในโครงการโรงไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลงังาน

หมนุเวยีนเป็นเชือ้เพลงิ (ไดแ้ก ่ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า ซปุเปอร ์ เอนเนอรย์ ี (SUPEREIF) และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน

โรงไฟฟ้ากลุม่น ้าตาลบรุรีัมย ์(BRRGIF)), และบรษัิทจดทะเบยีนทีต่ดิเครือ่งหมาย SP และ/หรอื NP ณ วนัทีท่ าการประเมนิราคาหุน้ (ไดแ้ก ่บมจ. 

อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์เอ็นเนอรย์ี ่คอรป์อเรชัน่) 
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วนัที ่ 16 มถินุายน 2563) และปรับปรุงดว้ยอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อื

หุน้ของ UKB ในอนาคต 

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายปีถัวเฉลีย่จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉลีย่ยอ้นหลงั 28 ปี 

ตัง้แตปี่ 2535 - 2562 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 12.17 ตอ่ปี ซึง่เป็นระยะเวลาตัง้แตม่กีาร

ประกาศใชพ้ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นชว่ง

ระยะเวลาทีส่ะทอ้นอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ไดด้ทีีส่ดุ 

Kd = ประมาณการอัตราดอกเบีย้เงนิกูเ้ฉลีย่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 5.65 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับอตัรา

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืในปัจจุบนัของ UKB 

D/E Ratio = อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ที ่0.00 – 1.11 เทา่ ซึง่เทา่กับประมาณการ

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของ UKB ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

T = ประมาณอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ทีร่อ้ยละ 20 ตอ่ปี 

 

จากสมมตฐิานขา้งตน้ อัตราสว่นลดหรอื WACC เทา่กบัรอ้ยละ 6.57 – 7.69 ตอ่ปี และจะสามารถค านวณ

กระแสเงนิสดของ UKB ไดด้งันี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

UKB 9M2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F1/ 

EBITDA 58.49 75.47  74.99  74.50  74.36  69.81  72.96  72.43  20.89  

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (4.32) (5.24) (5.32) (5.42) (5.37) (3.54) (4.14) (3.98) (0.14) 

เงนิทนุหมนุเวยีน (9.79) (0.96) (0.31) (0.32) (0.29) 1.59  (1.86) (0.27) 145.382/  

คา่ใชจ้า่ยลงทนุ (8.00) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (15.50) (0.50) (0.50) 0.00  

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

36.38 

 

68.77  68.85  68.26  68.20  52.37  66.46  67.68  166.13  

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแส

เงนิสด (PV of FCFF) 

34.42  

 

60.48  56.34  52.02  48.47  34.74  41.23  39.33  94.01  

หมายเหต:ุ 1/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT สิน้สดุวนัที ่10 พฤษภาคม 2571 

 2/ ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 148.67 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอื 10.08 ลา้นบาท และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 

13.38 ลา้นบาท ตามล าดบั 

UKB (ลา้นบาท) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of FCFF) 461.04 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 25.60 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดรวม 486.64 

บวก: เงนิสด และเงนิฝากธนาคาร ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 52.491/ 

หกั: ภาระหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้งวดลา่สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (326.95)1/ 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – สทุธ ิ 212.182/ 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด (หุน้) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 24,000,000.003/ 

มลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (บาทตอ่หุน้)  8.84 

หมายเหต:ุ 1/ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 30.27 ลา้นบาท และเงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนัเงนิกูส้ถาบนัการเงนิ 

จ านวน 22.22 ลา้นบาท จากงบการเงนิของ UKB ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 2/ ภาระหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 28.54 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิจ านวน 297.89 ลา้นบาท และหนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิจ านวน 0.52 ลา้นบาท จากงบการเงนิของ UKB 

ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ UKB ทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท า

งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 

 3/ มลูคา่ทีต่ราไว ้10.00 บาทตอ่หุน้  

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่84/139 

 

จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดมู้ลคา่หุน้ของ UKB เทา่กับ 8.84 บาทตอ่หุน้ และมลูคา่สว่นของ 

ผูถ้อืหุน้ (Firm Equity Value) เทา่กับ 212.18 ลา้นบาท 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของมลูคา่หุน้ของ UKB โดย

ปรับคา่ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรอื WACC จากเดมิเพิม่ขึน้และลดลงรอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี จากอตัราสว่น

ลดขา้งตน้ เพือ่สะทอ้นถงึผลกระทบของมลูคา่หุน้ของ UKB จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทนุหรอืตน้ทนุทาง

การเงนิของ UKB โดยสรุปผลของการวเิคราะหค์วามไว ไดด้ังนี้ 

UKB Discount Rate (รอ้ยละตอ่ปี) 

6.90 – 8.07 6.57 – 7.69 6.24 – 7.31 

มลูคา่หุน้ UKB (บาทตอ่หุน้) 8.49 8.84  9.20  

มลูคา่ Firm Equity Value ของ UKB (ลา้นบาท) 203.83  212.18  220.74  

 

 ผลจากการวเิคราะหค์วามไวโดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลด จะไดม้ลูคา่หุน้ของ UKB เทา่กับ 8.49 – 

9.20 บาทตอ่หุน้ และมลูคา่ Firm Equity Value เทา่กบั 203.83 – 220.74 ลา้นบาท 

 

 ทัง้นี ้ การประเมนิมลูคา่หุน้ในครัง้นีจ้ัดท าโดยอา้งองิจากสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ และ UKB ภายใต ้

สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกบัแผนธรุกจิและนโยบายตา่งๆ ของUKB 

รวมถงึนโยบายของภาครัฐ หรอืสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืเกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่ปกต ิอาจท าใหเ้กดิความ

แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัจากการด าเนนิธรุกจิในปัจจุบนัของ UKB หรอืเปลีย่นแปลงไปจากประมาณการและตัวแปร

ทีก่ าหนดไว ้ อาจท าใหป้ระมาณการทีก่ าหนดขึน้ภายใตส้มมตฐิานทีก่ลา่วมาขา้งตน้เปลีย่นแปลงไปอย่างมนัียส าคญั 

และอาจสง่ผลกระทบใหม้ลูคา่หุน้ของ UKB ทีป่ระเมนิไดเ้ปลีย่นแปลงไปเชน่กนั 

 

1.6 สรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัราคาซือ้หุน้ UKB  

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่หุน้ของ UKB ตามการประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิตีา่งๆ ดงันี้ 

UKB ราคาหุน้ 

UKB1/ 

Firm Equity 

Value ของ UKB1/ 

เงนิสดและ

เงนิฝาก2/  

Firm Equity Value 

– สทุธ ิของ UKB 

ความเหมาะสมของ

วธิกีารประเมนิมลูคา่ 

 (บาท/หุน้) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

  (1) (2) (3) = (1) – (2) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 11.25 269.98 52.49 217.49 ไมเ่หมาะสม 

วธิมีลูคา่ตามบญัชที ีป่รบัปรงุแลว้ 8.703/ 208.803/ 52.49 156.30 เหมาะสม 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. n.a. n.a. n.a. ไมส่ามารถประเมนิได ้

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 17.30 – 20.23 415.15 – 485.42 52.49 362.66 – 432.92 ไมเ่หมาะสม 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ 10.41 – 14.76 249.84 – 354.24 52.49 197.35 – 301.75 ไมเ่หมาะสม 

วธิมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด 8.49 – 9.20 203.83 – 220.74 52.49 151.34 – 168.24 เหมาะสม 

หมายเหต:ุ 1/ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 UKB มทีนุจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 240.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 24.00 ลา้นหุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท  

 2/ ปรับปรงุโดยการหกั เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 30.27 ลา้นบาท และเงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนัเงนิกูส้ถาบนั

การเงนิ จ านวน 22.22 ลา้นบาท (จากงบการเงนิของ UKB ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563) ออกไป เนือ่งจาก

ราคาซือ้ขายหุน้ UKB ในครัง้นี ้เป็นราคาทีไ่มร่วมรายการเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร (Cash-Free Basis) 

 3/ มลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ต า่กวา่มลูคา่ตามบญัช ี เนือ่งจากการปรับปรงุมลูคา่ทรัพยส์นิลดลงจากราคาประเมนิทรัพยส์นิต า่

กวา่มลูคา่ตามบญัชทีรัพยส์นิ (โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 1.2 ของรายงานฉบบันี)้  

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่85/139 

 

เปรยีบเทยีบมลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) – สทุธ ิจากวธิตีา่งๆ กับราคาซือ้ขายหุน้ UKB ในครัง้นี ้ดงันี ้

UKB Firm Equity Value  

– สทุธ ิของ UKB1/ 

ราคาขายหุน้ UKB2/ ราคาขายสงูกวา่ (ต า่กวา่)  

Firm Equity Value – สทุธ ิของ UKB 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

 (1)  (2) (3) = (2) – (1) (4) = (3)/(2) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 217.49 198.96 (18.53) (9.31) 

วธิมีลูคา่ตามบญัชที ีป่รบัปรงุแลว้ 156.30 198.96 42.66 21.44 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. n.a. n.a. n.a. 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 362.66 – 432.92 198.96 (233.96) – (163.70) (117.59) – (82.28) 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ 197.35 – 301.75 198.96 (102.79) – 1.61 (51.66) – 0.81 

วธิมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด 151.34 – 168.24 198.96 30.72 – 47.62 15.44 – 23.93 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) – สทุธ ิ ค านวณโดยการหกัเงนิสดและเงนิฝากธนาคารออกไป (ตามทีค่ านวณในตาราง

ขา้งตน้) เนือ่งจากราคาซือ้ขายหุน้ UKB ในครัง้นี ้เป็นราคาทีไ่มร่วมรายการเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร (Cash-Free Basis) 

 2/ ราคาซือ้ขายหุน้ UKB ในครัง้นี ้เป็นราคาทีไ่มร่วมรายการเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร (Cash-Free Basis)  ทัง้นี ้ราคาขายดงักลา่ว

จะถกูปรับปรงุดว้ยรายการ Post-Closing Adjustments ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้ 

 

 จากตารางสรุปขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) – สทุธ ิ(หลงัหักรายการเงนิสดและ

เงนิฝากธนาคาร) ของ UKB ทีป่ระเมนิไดโ้ดยใชว้ธิกีารตา่งๆ จะอยูร่ะหวา่ง 151.34 – 432.92 ลา้นบาท  

วธิมีลูคา่หุน้ตามบัญชเีป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึผลประกอบการ และฐานะของบรษัิท ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดย

พจิารณาจากผลการด าเนนิงานในอดตี แตว่ธินีีไ้ม่ไดค้ านงึถงึมลูคา่สนิทรัพยท์ีแ่ทจ้รงิ และความสามารถในการท า

ก าไรของ UKB ในอนาคต ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโดยรวม ดงันัน้ วธินีีจ้งึไม่สะทอ้นถงึมลู

คา่ทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ UKB 

สว่นวธิมีูลคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้เป็นวธิทีีม่กีารปรับปรุงรายการตา่งๆ ใหส้ะทอ้นถงึมูลคา่ตลาดของ

สนิทรัพย ์ ณ ปัจจุบนั มากกวา่วธิมีูลคา่หุน้ตามบญัช ี ซึง่วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถสะทอ้นถงึราคา

ตลาดของทรัพยส์นิ แตไ่มไ่ดส้ะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรของ UKB ในอนาคต  อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระเห็นวา่มูลคา่กจิการ (Firm Equity Value) ของ UKB จากวธิมีูลคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้ สะทอ้น

ถงึมลูคา่ตลาดของทรัพยส์นิและเป็นมลูคา่พืน้ฐานของกจิการ ดงันัน้ วธินีี้จงึสามารถสะทอ้นถงึมลูคา่พืน้ฐานของ 

UKB  

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่สามารถประเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ UKB โดยวธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาดได ้

เนือ่งจาก UKB ไม่ไดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดรองซือ้ขายหลักทรัพยใ์ดๆ จงึไมม่รีาคา

ตลาดอา้งองิ  

 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัช ี ใชมู้ลคา่ตามบญัชซีึง่เป็นขอ้มลูในอดตีของ UKB มาเปรยีบเทยีบกบั

อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอหมวด

พลงังานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายไดห้ลักจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน (Renewable 

Energy) เป็นหลกัเชน่เดยีวกนักบั UKB จ านวน 8 บรษัิท35  อยา่งไรก็ตาม บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมขีนาดใหญก่วา่ 

UKB มาก ด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม พลงังานจากขยะ และพลงังานจากชวีมวล และไม่

มบีรษัิทใดด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิจากชวีมวลเพยีงอยา่งเดยีวเชน่เดยีวกับ UKB (ยกเวน้ บรษัิท แอ๊ป

โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) (ACE) ซึง่ด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลเพยีงอยา่งเดยีว แต ่ACE เป็นบรษัิท

ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ นอ้ยกวา่ 360 วนัท าการ จงึไมถ่กูรวมในกลุม่บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบในครัง้นี)้ 

                                                

35 โปรดดรูายชือ่บรษัิทในสว่นที ่3 ขอ้ 1.3 ของรายงานฉบบันี ้ 
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จงึท าใหก้ารใชอ้ตัราสว่นอา้งองิของกลุม่บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมาใชใ้นการประเมนิมลูคา่หุน้ของ UKB ในครัง้นี ้

อาจไม่สามารถน ามาเป็นเกณฑใ์นการก าหนดมลูคา่หุน้ทีเ่หมาะสมได ้ ประกอบกบัมูลคา่ตามบญัชเีป็นผลการ

ด าเนนิงานในอดตี ไม่ไดส้ะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรของ UKB ในอนาคต  ดงันัน้ การประเมนิมลูคา่หุน้

ดว้ยวธินีี้อาจไม่สะทอ้นถงึมลูคา่ทีเ่หมาะสมของ UKB 

วธิอีัตราสว่นราคาต่อก าไรต่อหุน้ใชก้ าไรต่อหุน้ 12 เดอืนยอ้นหลังสิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็น

ขอ้มลูในอดตีของ UKB มาเปรยีบเทยีบกับอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

หรือตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายไดห้ลักจากธุรกจิผลติและจ าหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (Renewable Energy) เป็นหลักเชน่เดยีวกันกับ UKB จ านวน 8 บรษัิท อย่างไรก็ตาม 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่การประเมนิมูลคา่หุน้ดว้ยวธินีี้อาจไม่สะทอ้นถงึมลูคา่ทีเ่หมาะสมของ UKB เชน่กนั 

โดยมเีหตผุลตามทีก่ลา่วในยอ่หนา้กอ่นหนา้นี ้ 

วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสดจะวเิคราะหผ์ลของการด าเนนิการในอดตี ตลอดจนสะทอ้นถงึ

ความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสด และผลการด าเนนิการในอนาคตของ UKB ทัง้นี ้ วธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิอง

กระแสเงนิสดเป็นการค านวณกระแสเงนิสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงนิ ซึง่ตัง้อยูบ่นสมมตฐิานตา่งๆ ที่

ไดรั้บจากบรษัิทฯ และ UKB และก าหนดขึน้มาภายใตภ้าวะเศรษฐกจิ และสถานการณ์ปัจจบุัน การเปลีย่นแปลงใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต อนัมผีลกระทบตอ่สมมตฐิานดงักลา่วขา้งตน้อย่างมนัียส าคญั อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการใน

อนาคตของบรษัิทฯ ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ หรอืท าใหต้วัแปรตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูคา่เปลีย่นแปลงไป 

ดงันัน้ มลูคา่หุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีีก็้จะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั 

CapAd มคีวามเห็นวา่วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้และวธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดเป็นวธิทีี่

เหมาะสมในการประเมนิมลูคา่หุน้ของ UKB ในครัง้นี ้  เนือ่งจากวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถสะทอ้นถงึ

มลูคา่พืน้ฐานทรัพยส์นิของ UKB ขณะทีว่ธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดสามารถสะทอ้นความสามารถในการ

ท าก าไรในอนาคตของ UKB  โดยสรุป CapAd เห็นวา่มูลคา่ยตุธิรรม (Fair Value) – สุทธขิองหุน้ UKB 

เทา่กบั 151.34 – 168.24 ลา้นบาท (สุทธจิากเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 

จ านวน 52.49 ลา้นบาท) ซึง่ต า่กวา่ราคาขายหุน้เทา่กบั 30.72 – 47.62 ลา้นบาท หรอืต า่กวา่รอ้ยละ 

15.44 – 23.93 ของราคาขายหุน้  ดงัน ัน้ ราคาขายหุน้สามญัของ UKB ที ่198.96 ลา้นบาทเป็นราคาที่

เหมาะสม เนือ่งจากสงูกวา่มูลคา่ยตุธิรรมของหุน้สามญัของ UKB  
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2. การประเมนิมูลคา่หุน้ของบรษิทั ยดูบับลวิซ ีอ าพนั ไบโอแมส จ ากดั (“UAB”) 

 

2.1 วธิมีูลคา่หุน้ตามบญัช ี(Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี้ จะแสดงใหเ้ห็นถงึมลูคา่หุน้ของ UAB ซึง่ปรากฏตามบญัช ี ณ ขณะใด

ขณะหนึง่ โดยเป็นการประเมนิจากมูลคา่ตามบัญชขีอง UAB ตามงบการเงนิงวดลา่สดุ ณ วันที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่

เป็นงบการเงนิภายในของ UAB ทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 3 

เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 ทัง้นี ้สามารถน างบการเงนิดงักลา่วมาค านวณหามลูคา่หุน้ของ UAB ไดด้งันี้ 

UAB (หน่วย: ลา้นบาท) 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 159.38 

ขาดทนุสะสม (378.18) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ (218.81) 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (หุน้) 1,593,7501/ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท/หุน้) (137.29) 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้ 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่หุน้สามัญของ UAB เทา่กับ (137.29) บาทตอ่หุน้ หรอื

มลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั (218.81) ลา้นบาท  

 

2.2 วธิมีูลคา่ตามบญัชทีีป่รบัปรงุแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี้ เป็นการน าสนิทรัพยร์วมของ UAB หักดว้ยหนีส้นิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพัน

และหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ปรากฏตามงบการเงนิงวด

ลา่สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ UAB ทีผู่ส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบ

การเงนิรวมของบรษัิทฯ และปรับปรุงดว้ยรายการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากวนัทีใ่นงบการเงนิ หรอืรายการทีม่ี

ผลกระทบท าใหม้ลูคา่ตามบญัชสีะทอ้นมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ เชน่ สว่นเพิม่หรอืสว่นลดจากการประเมนิราคา

ทรัพยส์นิทียั่งไมไ่ดบ้นัทกึในงบการเงนิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from 

Losses Carried Forward) หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ เป็นตน้  

ในการประเมนิมลูคา่หุน้ของ UAB โดยวธินีี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้ชม้ลูคา่ตามบญัชซีึง่ปรากฏตาม

งบการเงนิลา่สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ของ UAB มาปรับปรุง โดยไดพ้จิารณาประเด็นส าคญั ดงันี้ 

2.2.1 สว่นเพิม่จากการประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิ 

UAB มรีายการทรัพยส์นิทีม่กีารประเมนิราคา ไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ทีใ่ชใ้นการด าเนนิธรุกจิผลติ

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล สรุปไดด้งันี้ 

2.2.1.1 ทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง  

UAB ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบ

จากส านักงาน ก.ล.ต. เพือ่ประเมนิราคาทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ของ UAB โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระได ้

ท าการส ารวจและประเมนิราคาทรัพยส์นิเมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2563 ตามรายงานลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 (เลขที ่

KA-2020-06-0165) เพือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจุบนั36ของทรัพยส์นิและเพือ่วตัถปุระสงคส์าธารณะ โดยใชว้ธิกีาร

                                                

36 มลูคา่ตลาด หมายถงึ มลูคา่เป็นตวัเงนิซึง่ประมาณวา่เป็นราคาของทรัพยส์นิทีส่ามารถใชต้กลงซือ้/ขายกนัได ้ระหวา่งผูเ้ต็มใจขายกบัผูเ้ต็มใจ

ซือ้ ณ วนัทีป่ระเมนิมลูคา่ ภายใตเ้งือ่นไขการซือ้ขายปรกตทิีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายไมม่ผีลประโยชนเ์กีย่วเนือ่งกนั โดยไดม้กีารเสนอขายทรัพยส์นิใน
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ประเมนิดว้ยวธิคีดิจากตน้ทนุ (Cost Approach) รายละเอยีดสมมตฐิานหลักทีใ่ชใ้นการประเมนิของผูป้ระเมนิราคา

ทรัพยส์นิอสิระ สรุปไดด้งันี้ 

(ก) ทีด่นิ 

การประเมนิราคาทีด่นิ ผูป้ระเมนิไดส้ ารวจขอ้มูลตลาด เปรียบเทยีบในบรเิวณใกลเ้คยีง (Market Value 

Comparable Approach) ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ท าเล/ที่ตัง้ การคมนาคม ขนาดและรูปร่างที่ด ิน 

สภาพแวดลอ้ม และระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้ จากนัน้ท าการวเิคราะห์ปรับแกร้าคาทีแ่ตกต่างจากขอ้มูลราคา

ตลาด (Adjustment Grid Sale Analysis) และน ามาวิเคราะห์ใหน้ ้ าหนักขอ้มูล (Weight Quality Score) ทั ้งนี้ 

ขอ้มลูตลาดทีจ่ะใชใ้นการประเมนิมลูคา่ทีด่นิ มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี ้

ทีด่นิ UAB 

โฉนดเลขที ่ สว่นที ่1: 23203, 23204 และ 23205 

สว่นที ่2: 31510 

เนือ้ที ่ สว่นที ่1: เนือ้ทีด่นิรวม 60-2-74 ไร ่(24,274 ตารางวา)  

สว่นที ่2: เนือ้ทีด่นิรวม 1-1-56 ไร ่(556 ตารางวา) 

ทีต่ัง้ทรัพยส์นิ เลขที ่100 หมู ่6 ถนนสายบรบอื-บรุรีัมย ์(ทล.219) ต าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวดับรุรีัมย ์ 

สภาพทีด่นิ สว่นที ่1: ทีด่นิรปูแปลงเป็นรปูหลายเหลีย่ม 

สว่นที ่2: ทีด่นิรปูแปลงเป็นรปูสีเ่หลีย่มดา้นไมเ่ทา่ 

พืน้ทีร่าบ ถมสงูเสมอระดบัถนนผา่นหนา้  

การใชป้ระโยชนบ์นทีด่นิ ทีต่ัง้โรงไฟฟ้าชวีมวล 

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ บรษัิท ยดูบับลวิซ ีอ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 

ภาระผกูพนัทีจ่ดทะเบยีน ไมม่ ี

วนัทีป่ระเมนิ 17 มถินุายน 2563 

ราคาประเมนิ  สว่นที ่1: 36.41 ลา้นบาท (@ 1,500 บาทตอ่ตารางวา)  

สว่นที ่2: 2.23 ลา้นบาท (@ 4,000 บาทตอ่ตารางวา) 

รวมมลูคา่ทีด่นิ 38.64 ลา้นบาท 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0165 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 

 

ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิเีปรยีบเทยีบตลาด ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดค้ดัเลอืกขอ้มูลราคาตลาดที่

มกีารเสนอขายหรอืขายในพืน้ทีท่ีต่ัง้ทรัพยส์นิหรอืท าเลทีต่ัง้บรเิวณใกลเ้คยีง ซึง่ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ

พจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นขอ้มูลทีม่ศีกัยภาพใกลเ้คยีงกนักับทรัพยส์นิทีจ่ะประเมนิ มาเป็นขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรับวเิคราะห์

เปรยีบเทยีบกับทรัพยส์นิ โดยขอ้มลูทีน่ ามาเปรยีบเทยีบเป็นขอ้มลูตลาดประเภททีด่นิเปลา่จ านวน 4 รายการ บรเิวณ

ใกลเ้คยีง ซึง่มรีาคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 2,000 – 5,000 บาทตอ่ตารางวา เพือ่น ามาวเิคราะหม์ลูคา่ทรัพยส์นิ 

จากนัน้จงึประเมนิราคาทีด่นิโดยพจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ สถานทีต่ัง้ ขนาดและรูปร่างของทีด่นิ ลกัษณะ ชนดิ 

และคณุภาพของสิง่ทีพั่ฒนา รวมถงึระยะเวลาดว้ย และใหค้ะแนนโดยวธิถีว่งน ้าหนัก (Weighted Quality Score: 

WQS) เป็นตัวปรับราคาในการเปรยีบเทยีบกบัทรัพยส์นิ โดยขอ้มลูตลาดของทีด่นิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ และสรุปราคา

ประเมนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาดของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ มดีงันี้ 

ขอ้มลูราคาตลาดเปรยีบเทยีบในการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ 

รายการ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ประเภททรัพยส์นิ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ 

ท าเลทีต่ัง้ ถนนสายบรบอื-บรุรีัมย ์(ทล.219) ถนนสายบรบอื-บรุรีัมย ์(ทล.219) ถนนสายบรบอื-บรุรีัมย ์(ทล.219) ถนนสายบรบอื-บรุรีัมย ์(ทล.219) 

เนือ้ทีด่นิ 28-2-20 ไร ่ 6 ไร ่ 23 ไร ่ 6 ไร ่

                                                

ระยะเวลาพอสมควร และโดยทีท่ัง้สองฝ่ายไดต้กลงซือ้ขายดว้ยความรอบรูอ้ยา่งรอบคอบและปราศจากภาวะกดดนั ทัง้นี ้ใหถ้อืดว้ยวา่สามารถโอน

สทิธคิรอบครองตามกฎหมายโดยสมบรูณ์ในสนิทรัพยไ์ด ้จะไมค่ านงึถงึตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ คา่ธรรมเนยีมหรอืภาษีอืน่ใด  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่89/139 

 

ขอ้มลูราคาตลาดเปรยีบเทยีบในการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ 

รายการ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

(11,420 ตร.ว.) (2,400 ตร.ว.) (9,200 ตร.ว.) (2,400 ตร.ว.) 

รปูแปลงทีด่นิ รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ รปูหลายเหลีย่ม รปูสีเ่หลีย่มดา้นไมเ่ทา่ รปูหลายเหลีย่ม 

หนา้กวา้ง  240 เมตร 120 เมตร 120 เมตร 100 เมตร 

ระดับดนิ ปรับถมแลว้  

ต ่ากวา่ถนน 0.1 เมตร 

ปรับถมแลว้  

ต ่ากวา่ถนน 0.1 เมตร 

ยังไมป่รับถมดนิ ต ่ากวา่ถนน 

1.0 เมตร 

ยังไมป่รับถมดนิ ต ่ากวา่ถนน 

1.0 เมตร 

จ านวนดา้นตดิถนน 3 ดา้น 2 ดา้น 1 ดา้น 2 ดา้น 

ลักษณะถนน  ถนนลาดยางกวา้ง 12 เมตร ถนนลาดยางกวา้ง 12 เมตร ถนนลาดยางกวา้ง 12 เมตร ถนนลาดยางกวา้ง 12 เมตร 

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท ์ ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท ์ ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท ์ ไฟฟ้า 

ผังเมอืง สเีขยีว ประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม 

สชึมพู ประเภทชมุชน สชึมพ ูประเภทชมุชน สชึมพ ูประเภทชมุชน 

ประโยชนส์งูสดุ ทีอ่ยูอ่าศัยและเกษตรกรรม ทีอ่ยูอ่าศัยและเกษตรกรรม ทีอ่ยูอ่าศัยและเกษตรกรรม ทีอ่ยูอ่าศัยและเกษตรกรรม 

ศักยภาพการพัฒนา อยูใ่นเกณฑป์านกลาง อยูใ่นเกณฑป์านกลาง อยูใ่นเกณฑป์านกลาง อยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

เงือ่นไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

ราคา  4,000 บาท/ตร.ว. 4,000 บาท/ตร.ว. 5,000 บาท/ตร.ว. 4,000 บาท/ตร.ว. 

วนัทีไ่ดร้ับขอ้มลู 17 ม.ิย. 2563 17 ม.ิย. 2563 17 ม.ิย. 2563 17 ม.ิย. 2563 

 

ทรพัสนิสว่นที ่1: เนือ้ทีด่นิรวม 60-2-74 ไร่ (24,274 ตารางวา) 

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ท าเลทีต่ัง้  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

ต าแหน่งทีด่นิ  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

สภาพแวดลอ้ม  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ 

การคมนาคม  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ 

รปูรา่งและขนาดทีด่นิ  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ 

สภาพทีด่นิ  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ 

สาธารณูปโภค  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

ศักยภาพในการพัฒนา  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ 

ขอ้จ ากัดกฎหมาย  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

การวเิคราะหใ์หน้ า้หนกัขอ้มลู1/ 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ระดบั

คะแนน 

(%) 

ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ท าเลทีต่ัง้ 10 7 7 7 7 7 

ต าแหน่งทีด่นิ 10 7 7 7 7 7 

สภาพแวดลอ้ม 10 2 7 7 7 7 

การคมนาคม 10 2 7 7 7 7 

รปูรา่งและขนาดทีด่นิ 20 1 6 8 9 8 

สภาพทีด่นิ 15 2 6 8 8 7 

สาธารณูปโภค 5 7 7 7 7 7 

ศักยภาพในการพัฒนา 15 2 7 8 8 7 

ขอ้จ ากัดกฎหมาย 5 5 5 5 5 5 

รวม 100 320 655 740 760 710 

การปรบัปัจจยัและระดบัคณุภาพ 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.ว.)   4,000 4,000 5,000 4,000 

ราคาทีเ่หมาะสม (บาท/ตร.ว.)   3,000 3,500 4,000 3,200 

ระดับคะแนนถว่งน ้าหนัก 320 655 740 760 710 

อัตราสว่นในการปรับแก ้ 1.0000 0.4885 0.4324 0.4211 0.4507 

ราคาทีป่รับแกแ้ลว้ (บาท/ตร.ว.)   1,465.65 1,513.51 1,684.21 1,442.25 

ระดับความส าคัญของการเปรยีบเทยีบ 1.00 25% 25% 25% 25% 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่90/139 

 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

มลูคา่ทีเ่ปรยีบเทยีบได ้ 1,526.41 366.41 378.38 421.05 360.56 

มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ (บาท/ตร.ว.)  1,500     

หมายเหต:ุ 1/ Rating score 1-2 = ต า่, 3-4 = พอใช,้ 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 = ดมีาก 

 

ทรพัสนิสว่นที ่2: เนื้อทีด่นิรวม 1-1-56 ไร่ (556 ตารางวา) 

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ท าเลทีต่ัง้  ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

ต าแหน่งทีด่นิ  ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

สภาพแวดลอ้ม  ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

การคมนาคม  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

รปูรา่งและขนาดทีด่นิ  ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

สภาพทีด่นิ  ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

สาธารณูปโภค  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

ศักยภาพในการพัฒนา  ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรัพยส์นิ 

ขอ้จ ากัดกฎหมาย  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

การวเิคราะหใ์หน้ า้หนกัขอ้มลู1/ 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ระดบั

คะแนน 

(%) 

ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ท าเลทีต่ัง้ 10 8 7 7 7 7 

ต าแหน่งทีด่นิ 10 8 7 7 7 7 

สภาพแวดลอ้ม 10 8 7 7 7 7 

การคมนาคม 10 7 7 7 7 7 

รปูรา่งและขนาดทีด่นิ 20 8 6 8 9 8 

สภาพทีด่นิ 15 8 6 8 8 7 

สาธารณูปโภค 5 7 7 7 7 7 

ศักยภาพในการพัฒนา 15 8 7 8 8 7 

ขอ้จ ากัดกฎหมาย 5 5 5 5 5 5 

รวม 100 770 655 740 760 710 

การปรบัปัจจยัและระดบัคณุภาพ 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.ว.)   4,000 4,000 5,000 4,000 

ราคาทีเ่หมาะสม (บาท/ตร.ว.)   3,000 3,500 4,000 3,200 

ระดับคะแนนถว่งน ้าหนัก 770 655 740 760 710 

อัตราสว่นในการปรับแก ้ 1.0000 1.1756 1.0405 1.0132 1.0845 

ราคาทีป่รับแกแ้ลว้ (บาท/ตร.ว.)   3,526.72 3,641.89 4,052.63 3,470.42 

ระดับความส าคัญของการเปรยีบเทยีบ 1.00 15% 30% 30% 25% 

มลูคา่ทีเ่ปรยีบเทยีบได ้ 3,704.97 529.01 1,092.57 1,215.79 867.61 

มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ (บาท/ตร.ว.)  4,000     

หมายเหต:ุ 1/ Rating score 1-2 = ต า่, 3-4 = พอใช,้ 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 = ดมีาก 

 

มลูคา่ตลาดทีด่นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิ เลขที ่

KA-2020-06-0165 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 คดิเป็นมูลคา่รวมเทา่กับ 38.64 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ทีด่นิสว่นที ่

1 ทีร่าคาตลาด 1,500 บาท/ตารางวา คดิเป็นมลูคา่รวม 36.41 ลา้นบาท และทีด่นิสว่นที ่2 ทีร่าคาตลาด 4,000 บาท/

ตารางวา คดิเป็นมูลคา่รวม 2.23 ลา้นบาท) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของทีด่นิทีอ่ยูใ่น

บรเิวณใกลเ้คยีงเป็นวธิทีีเ่หมาะสม เนือ่งจากเป็นการเปรยีบเทยีบกับสนิทรัพยท์ีม่ลีักษณะ และ/หรอื บรเิวณใกลเ้คยีง
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กบัสนิทรัพยท์ีป่ระเมนิทีม่กีารซือ้ขายหรอืมรีาคาเสนอขาย รวมทัง้การเปรยีบเทยีบและปรับปรุงการใหค้ะแนนโดยวธิี

ถว่งน ้าหนักของสนิทรัพยท์ีป่ระเมนิและขอ้มูลตลาดทีน่ ามาเปรยีบเทยีบดว้ยปัจจัยตา่งๆ เชน่ ท าเล ลกัษณะพืน้ที ่

รูปทรง ต าแหน่งทีต่ัง้ ส ิง่อ านวยความสะดวก การคมนาคม เป็นตน้ ท าใหไ้ดร้าคาทีเ่ป็นปัจจบุนัและสามารถสะทอ้น

มลูคา่ของสนิทรัพยต์ามสภาพปัจจุบนัไดม้ากทีส่ดุ 

 

(ข) อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 

ตามรายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 (เลขที ่KA-2020-06-0165) ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิตีน้ทนุ (Cost Approach) เนือ่งจากผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระพจิารณาแลว้เห็นวา่

ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่มลีักษณะและการใชง้านเฉพาะ ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach)  

ประเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการสรา้งใหม ่(Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มราคาทาง

กายภาพ (Physical Deterioration) คา่เสือ่มราคาทางการใชป้ระโยชน์ (Functional Obsolescence) และคา่เสือ่ม

ราคาทางเศษฐกจิหรอืปัจจัยภายนอก (Economic Obsolescence) โดยรายละเอยีดการประเมนิมดีงัตอ่ไปนี้ 

 รายการอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

UAB 

พืน้ที ่

 

(ตร.ม.) 

มลูคา่ทดแทนใหม ่ อายุ 

(ปี) 

การคดิคา่เสือ่มราคา มลูคา่ตามสภาพ

ปัจจุบนั 

 (ลา้นบาท) 

เฉลีย่ตอ่หนว่ย  

(บาท/ตร.ม.) 

รวม 

(ลา้นบาท) 

ปีละ 

(%) 

รวม 

(%) 

รวมหกั 

(ลา้นบาท) 

1 บา้นเดีย่วตกึชัน้เดยีว 88.36 6,500.00 0.57 10 - 10% 0.06 0.52 

2 อาคารควบคมุการผลติและจา่ย

กระแสไฟฟ้า 

1,040.00 5,550.00 5.77 15 2.3% 34% 1.97 3.80 

3 อาคารคลูลิง่ทาวเวอร์1/         

4 โรงบ าบัดน ้าเสยี 312.50 3,500.00 1.09 15 3% 45% 0.16 0.60 

5 สว่นโลง่หลังคาคลมุ 1 90.00 4,000.00 0.36 15 3% 45% 0.004 0.20 

6 ป้อมยาม 20.00 3,390.00 0.07 15 - 20% 0.002 0.06 

7 หอ้งน ้า 21.00 2,625.00 0.06 3 - 3% 7.20 0.05 

8 อาคารโกดังจัดเก็บเชือ้เพลงิ 4,100.00 4,500.00 18.45 13 3% 39% 1.62 11.25 

9 อาคารโกดัง 800.00 4,500.00 3.60 15 3% 45% 0.29 1.98 

10 สว่นโลง่หลังคาคลมุ 2 320.00 2,00.00 0.64 15 3% 45% 0.29 0.35 

11 บอ่บ าบัด 1 1,760.00 250.00 0.44 3 3% 9% 0.04 0.40 

12 บอ่บ าบัด 2 550.00 250.00 0.14 3 3% 9% 0.01 0.13 

13 บอ่บ าบัด 3 1,175.0 250.00 0.29 3 3% 9% 0.03 0.27 

14 ลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก (ขนาด 100*160 ม.) 16,000.00 600.00 9.60 15 3% 45% 4.32 5.28 

15 ลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก (ขนาด 90*230 ม.) 20,380.00 600.00 12.23 15 3% 45% 5.50 6.73 

 รวมมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง   53.31     31.62 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0165 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 

หมายเหต:ุ 

1/ ไมป่ระเมนิมลูคา่เนือ่งจากประเมนิรวมในสว่นของเครือ่งจักรรายการที ่2 เครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า (Turbine and Generator) ในรายงานการ

ประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0166 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563  

2/ ในการก าหนดมลูคา่ตน้ทนุทดแทนใหมแ่ละคา่เสือ่มราคา ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระพจิารณาเปรยีบเทยีบโดยอา้งองิจากราคาประเมนิคา่

กอ่สรา้งอาคารปี 2563 - 2564 ก าหนดโดยสมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรัพยส์นิแหง่ประเทศไทย  

 

 ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกบัผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิ

ราคาทีเ่หมาะสมส าหรับการประเมนิมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งในครัง้นี ้ คอื วธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน 

(Replacement Cost Approach) เนือ่งจากทรัพยส์นิมกีารออกแบบเพือ่การใชง้านเฉพาะ และมกีารปรับปรุงดว้ยคา่

เสือ่มราคาตามสภาพและอายุการใชง้านของอาคารสิง่ปลกูสรา้ง ณ วนัส ารวจ เพือ่สะทอ้นถงึสภาพการใชง้านของ

ทรัพยส์นิ ดงันัน้ ราคาประเมนิอาคารและสว่นปรับปรุงทีด่นิของ UAB โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงาน
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เลขที ่KA-2020-06-0165 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน เทา่กบั 31.62 ลา้น

บาท 

 ตามรายงานประเมนิของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานเลขที ่ KA-2020-06-0165 ลงวนัที ่ 26 

มถินุายน 2563 มลูคา่ตลาดทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งรวม เทา่กบั 70.25 ลา้นบาท และมมีลูคา่บังคบัขาย เทา่กับ 42.15 

ลา้นบาท (ราคาบงัคบัขายมสีว่นลดรอ้ยละ 40 จากมูลคา่ตลาด) 

 มลูคา่บงัคบัขาย (Force Sale) เป็นราคาสภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีค่าดวา่จะมผีูซ้ ือ้ทรัพยส์นินัน้ไปใช ้

ประโยชน ์โดยคาดวา่จะขายทรัพยส์นิไปไดใ้นระยะเวลาสัน้ 

 ในการพจิารณามลูคา่บงัคับขาย (Force Sale) ผูป้ระเมนิราคาอสิระพจิารณาการใหค้ะแนนตามคณุสมบตัิ

ของทรัพยส์นิ ไดแ้ก ่ ท าเลทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้ม การใชป้ระโยชน์และศกัยภาพในการพัฒนา ขอ้จ ากดัทาง

กฎหมาย การคมนาคม สาธารณูปโภค และลักษณะทางกายภาพ สรุปไดด้งันี้ 

 คณุสมบตัทิ ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง UAB น า้หนกั ตวัคณู1/ คะแนน 

1 ท าเลทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้ม 5 5 25 

2 การใชป้ระโยชนแ์ละศกัยภาพในการพฒันา 5 5 25 

3 ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย 3 1 3 

4 การคมนาคม 3 5 15 

5 สาธารณูปโภค 2 5 10 

6 ลกัษณทางกายภาพ 2 4 8 

รวมคะแนน 86 

หมายเหต:ุ 1/ การพจิารณาระดบัตวัคณู 1-2 = ต า่มาก, 3 – 4 = ต า่, 5 – 6 = ปานกลาง, 7 – 8 = ด ีและ 9 – 10 = ดมีาก 

 

 ตารางสว่นลดราคาบงัคับขาย 

ราคาบงัคบัขาย (Force Sale) ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง UAB 

คะแนน สว่นลด คะแนน สว่นลด 

180 – 200 15% 88 – 110 35% 

157 – 179 20% 65 – 87 40% 

134 – 156 25% 45 – 64 45% 

111 - 133 30% 20 - 42 50% 

 

 จากการพจิารณาของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิ ระดบัคะแนนของทรัพยส์นิเทา่กับ 86 คะแนน อยูใ่นชว่ง

สว่นลดรอ้ยละ 40 ของราคาตลาดทรัพยส์นิ คดิเป็นมลูคา่บงัคับขาย เทา่กบั 42.15 ลา้นบาท  

 

2.2.1.2 เครือ่งจกัรและอุปกรณ ์ 

ตามรายงานประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ลงวนัที ่ 24 มถินุายน 2563 (เลขที ่

KA-2020-06-0166) โดยท าการประเมนิทรัพยส์นิวนัที ่ 17 มถินุายน 2563  เพือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนัของ

ทรัพยส์นิและเพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ ในการประเมนิมลูคา่ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิตีน้ทนุตาม

สภาพ (Cost Approach) เป็นเกณฑใ์นการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ เนือ่งจากลักษณะของทรัพยส์นิมขีอ้มูลตลาดทีม่ี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั หรอืประเภทเดยีวกนัทีส่ามารถน ามาสนับสนุนทางการตลาดจ านวนมากเพยีงพอในชว่งเวลา

เดยีวกนัทีจ่ะสามารถน ามาใชเ้ป็นมลูคา่ตวัแทนของทรัพยส์นิได ้ 

ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach) ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการ

สรา้งใหม ่ (Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มราคาทางกายภาพ (Physical Deterioration) คา่เสือ่มราคา
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ทางการใชป้ระโยชน ์ (Functional Obsolescence) และคา่เสือ่มราคาทางเศษฐกจิหรอืปัจจัยภายนอก (Economic 

Obsolescence) โดยสรุปราคาประเมนิเครือ่งจักรและอปุกรณ์ของ UAB ไดด้งันี้ 

 รายการเครือ่งจกัรและอุปกรณ์  

UAB 

จ านวน 

(รายการ) 

อายุ

เครือ่งจกัร 

(ปี) 

อายุการ

ใชง้าน1/ 

(ปี) 

สภาพ

เครือ่งจกัร 

(%) 

ตน้ทุน

ทดแทนใหม ่ 

(ลา้นบาท) 

Percentage of 

Condition2/ 

(%) 

มลูคา่ตลาด2/3/ 

(ลา้นบาท) 

   N n C RCN P=C*(1-n/N) FMV = 

RCN*P*F*E 

1 เครือ่งก าเนดิไอน ้า (Boiler) 1 25 7 0.80 160.00 58% 92.16 

2 เครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า (Turbine and 

Generator) 

1 25 7 0.80 120.00 58% 69.12 

3 หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer) 1 20 7 0.80 6.25 52% 3.25 

4 หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer) 1 20 7 0.80 1.25 52% 0.65 

5 เครือ่งปรับสภาพน ้า (Water Treatment 

System) 

1 20 7 0.80 14.65 52% 7.62 

6 รถตกั (Wheel Loader) 1 15 15 - 7.30 10% 0.73 

7 รถตกั (Wheel Loader) 1 12 6 0.80 3.20 40% 1.28 

 รวมมลูคา่เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 7    312.65  174.81 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0166 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563 

หมายเหต:ุ  

1/ เครือ่งจักรและอปุกรณ์มกีารปรับปรงุซอ่มบ ารงุใหญ ่ (Plant Shutdown) หลงัจากหยดุด าเนนิการ เริม่กลบัมาใชง้านไดป้ระมาณเดอืน

มถินุายน 2560 และเนือ่งจากเป็นการซอ่มบ ารงุครัง้ใหญท่ัง้ระบบท าใหเ้ครือ่งจักรกลบัมามปีระสทิธภิาพอกีครัง้ และท าใหอ้ายกุารใชง้าน

ของเครือ่งจักรเพิม่ขึน้ ดงันัน้ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ จงึพจิารณาปรับลดอายผุา่นงานของเครือ่งจักรจาก 14 ปี เหลอื 7 ปี  

2/ ในการประเมนิมลูคา่เพือ่หามลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งจักร ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระอา้งองิสตูรการค านวณหามลูคา่ยตุธิรรมของ

เครือ่งจักรและอปุกรณ์ตามสมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรัพยส์นิแหง่ประเทศไทย และสมาคมนักประเมนิราคาอสิระไทย  

สรปุสตูรการค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งจักร ดงันี ้

มลูคา่ตลาดยตุธิรรม  = ตน้ทนุทดแทนใหม ่– คา่เสือ่มราคารวมทัง้หมด 

คา่เสือ่มราคารวมทัง้หมด = อายตุามระยะเวลาใชง้านของเครือ่งจักร /อายกุารใชง้านทางกายภาพ 

FMV = RCN x P x F x E 

P = (1-n/N) x C 

ก าหนดให ้ RCN = ตน้ทนุทดแทนใหม ่(Replacement Cost New) 

 P = คา่เสือ่มราคาทางกายภาพ (Physical Deterioration) 

 F = คา่เสือ่มราคาทางประโยชนใ์ชส้อย (Functional Obsolescence) 

 E =  คา่เสือ่มราคาจากปัจจัยภายนอกหรอืทางเศรษฐกจิ (Economic/External Obsolescence) 

 N = อายกุารใชง้านของเครือ่งจักร (ปี) (Physical Life) 

 n = อายกุารใชง้านทผีา่นมาของเครือ่งจักร (ปี) (Chronological Age) 

 C = สภาพของเครือ่งจักร (%) (Condition Factor) 

3/ มลูคา่ตลาด (Fair Market Value) คอื ประมาณการในรปูจ านวนเงนิ ซึง่เครือ่งจักรสามารถเปลีย่นมอืกนัระหวา่งผูซ้ ือ้-ผูข้ายทีม่คีวามเต็มใจ 

ปราศจากแรงกดัดนัใหซ้ือ้หรอืขาย ณ วนัทีป่ระเมนิ โดยทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายมคีวามรอบคอบ และมคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของเครือ่งจักร 

ตลอดจนปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัทีเ่ทา่เทยีมกนั มลูคา่นีร้วมคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางตรงและทางออ้มทัง้หมด เชน่ คา่ขนสง่ คา่ประกอบ 

และคา่ตดิตัง้ ฯลฯ เพือ่ใหเ้ครือ่งจักรท างานไดอ้ยา่งสมบรูณ์ มลูคา่ดงักลา่วจงึเป็นมลูคา่ของเครือ่งจักรซึง่มกีารใชง้านอยา่งตอ่เนือ่ง 

โดยทัว่ไปแลว้จะเหมาะสมในกรณีทีท่ัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายมจีดุมุง่หมายทีจ่ะคงเครือ่งจักรตามสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของ

การด าเนนิงาน มใิชม่ลูคา่ทีเ่กดิจากการแยกขายเครือ่งจักรออกเป็นสว่นหรอืเป็นชิน้ หรอืเกดิจากการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนข์อง

เครือ่งจักรไปจากการใชง้านเดมิ 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิราคาที่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่เครือ่งจักรและอปุกรณ์ในครัง้นี ้คอื วธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Replacement Cost 

Approach) เนือ่งจากทรัพยส์นิมกีารออกแบบเพือ่การใชง้านเฉพาะ และมกีารปรับปรุงราคาประเมนิเพือ่สะทอ้นถงึ



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่94/139 

 

สภาพการใชง้านของทรัพยส์นิ รวมถงึการปรับปรุงอตัราการตัดคา่เสือ่มราคาของทรัพยส์นิจากการปิดโรงงาน ดงันัน้ 

ราคาประเมนิเครือ่งจักรและอปุกรณ์ของ UAB โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานเลขที ่ KA-2020-06-

0166 ลงวนัที ่ 24 มถินุายน 2563 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน เทา่กบั 174.81 ลา้นบาท และมมีูลคา่

บงัคบัขาย เทา่กับ 87.40 ลา้นบาท (ราคาบงัคับขายมสีว่นลดรอ้ยละ 50 จากมลูคา่ตลาด) 

 

 มลูคา่บงัคบัขาย (Force Sale) เป็นราคาสภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีค่าดวา่จะมผีูซ้ ือ้ทรัพยส์นินัน้ไปใช ้

ประโยชน ์โดยคาดวา่จะขายทรัพยส์นิไปไดใ้นระยะเวลาสัน้ 

 ในการพจิารณามลูคา่บงัคับขาย (Force Sale) ผูป้ระเมนิราคาอสิระพจิารณาการใหค้ะแนนตามคณุสมบตัิ

ของทรัพยส์นิ ไดแ้ก ่ ท าเลทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้ม การใชป้ระโยชน์และศกัยภาพในการพัฒนา ขอ้จ ากดัทาง

กฎหมาย ความตอ้งการของตลาด อายุการใชง้าน และลกัษณทางกายภาพ สรุปไดด้งันี้ 

 คณุสมบตัเิครือ่งจกัรและอปุกรณ์ UAB น า้หนกั ตวัคณู1/ คะแนน 

1 ท าเลทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้ม 3 3 9 

2 การใชป้ระโยชนแ์ละศกัยภาพในการพฒันา 3 3 9 

3 ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย 5 1 5 

4 ความตอ้งการของตลาด 5 1 5 

5 อายกุารใชง้าน 2 3 6 

6 ลกัษณทางกายภาพ 2 3 6 

รวมคะแนน 40 

หมายเหต:ุ 1/ การพจิารณาระดบัตวัคณู 1-2 = ต า่มาก, 3 – 4 = ต า่, 5 – 6 = ปานกลาง, 7 – 8 = ด ีและ 9 – 10 = ดมีาก 

 

 ตารางสว่นลดราคาบงัคับขาย 

ราคาบงัคบัขาย (Force Sale) เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ UAB 

คะแนน สว่นลด คะแนน สว่นลด 

180 – 200 15% 88 – 110 35% 

157 – 179 20% 65 – 87 40% 

134 – 156 25% 45 – 64 45% 

111 - 133 30% 20 - 42 50% 

 

 จากการพจิารณาของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิ ระดบัคะแนนของทรัพยส์นิเทา่กับ 40 คะแนน อยูใ่นชว่ง

สว่นลดรอ้ยละ 50 ของราคาตลาดทรัพยส์นิ คดิเป็นมลูคา่บงัคับขาย เทา่กบั 87.40 ลา้นบาท 

 

สามารถสรุปเปรยีบเทยีบกับมลูคา่ตามสนิทรัพยถ์าวรของ UAB ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 (ระยะเวลาที่

ใกลเ้คยีงกบัวนัประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ) ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

UAB มลูคา่ตามบญัช ี

ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2563 

(1) 

ราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

 

(2) 

ราคาประเมนิสงู (ต า่) 

กวา่มลูคา่ตามบญัช ี

(3) = (2)-(1) 

สนิทรัพยถ์าวรทีไ่ดร้ับการประเมนิ 

ทีด่นิ 2.16 38.641/ 36.48 

อาคารและสว่นปรับปรงุอาคาร 143.49 31.621/,3/ (111.88) 

เครือ่งจักรและอปุกรณ ์ 175.76 174.812/,3/ (0.95) 

คา่เผือ่การดอ้ยมลูคา่ (86.77)4/  88.77 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่95/139 

 

UAB มลูคา่ตามบญัช ี

ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2563 

(1) 

ราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

 

(2) 

ราคาประเมนิสงู (ต า่) 

กวา่มลูคา่ตามบญัช ี

(3) = (2)-(1) 

สนิทรัพยถ์าวรทีไ่ดร้ับการประเมนิ 

รวมสนิทรพัยถ์าวรทีไ่ดร้บัการประเมนิ  234.64 245.06 10.42 

สนิทรัพยถ์าวรทีไ่มไ่ดร้ับการประเมนิ 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์    

- อปุกรณแ์ละเครือ่งใชส้ านักงาน 4.00   

- ยานพาหนะ 4.19   

- งานระหวา่งกอ่สรา้ง 9.29   

รวมสนิทรัพยถ์าวรทีไ่มไ่ดร้ับการประเมนิ 17.48   

รวมทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 252.12  10.42 

บวก: สนิทรพัย ์(หนีส้นิ) ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

(Deferred Tax Assets or Liabilities) 

  -5/ 

รายการปรบัปรงุ: สว่นของผูถ้อืหุน้   10.42 

หมายเหต:ุ 

1/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0165 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 

2/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0166 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563  

3/ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดร้วมมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งบางสว่นไวใ้นการประเมนิมลูคา่เครือ่งจักรและอปุกรณ์  

4/ ในระหวา่งปี UAB ไดต้ัง้ส ารองคา่เผือ่การลดมลูคา่ทีด่นิ อาคาร และเครือ่งจกัร จ านวน 86.77 ลา้นบาท และรับรูข้าดทนุจากการลดมลูคา่

ดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 

5/ ประมาณการสนิทรัพย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (Deferred Tax Assets (Liabilities)) ในอตัราภาษีรอ้ยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่ง

ราคาประเมนิและมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ ส าหรับในกรณีของ UAB ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ UAB ไมต่อ้งช าระก าไร

จากการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ เนือ่งจากมขีาดทนุสะสมทางภาษีอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

 

ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดป้รับปรุงสว่นของผูถ้อืหุน้ของ UAB เพิม่ขึน้จากสว่นตา่งราคาประเมนิ

และมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ – สทุธ ิจ านวน 10.42 ลา้นบาท 

 

2.2.1.3 ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ 

จากรายงานประเมนิของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามทีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้นี ้ สรุปราคาบงัคบัขาย

ทรัพยส์นิ ไดด้งันี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 รายการ UAB ราคาตลาดของทรพัยส์นิ ราคาบงัคบัขายของทรพัยส์นิ 

1 ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 70.25 42.153/ 

2 เครือ่งจักรและอปุกรณ ์ 174.81 87.404/ 

 รวมราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ 245.06 129.56 

หมายเหต:ุ 

1/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0165 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 

2/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0166 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2563  

3/ ราคาบงัคบัขายทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประมาณทีร่อ้ยละ 60 ของราคาตลาดของทรัพยส์นิ โปรดดรูายละเอยีดตามทีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้นี ้

4/ ราคาบงัคบัขายเครือ่งจักรและอปุกรณ์ประมาณทีร่อ้ยละ 50 ของราคาตลาดของทรัพยส์นิ โปรดดรูายละเอยีดตามทีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้นี ้

 

รวมราคาบงัคบัขายทรัพยส์นิ เทา่กบั 129.56 ลา้นบาท ซึง่พจิารณาเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิของ UAB ในกรณีที ่

UAB ตอ้งเลกิกจิการและขายทรัพยส์นิออกไปแบบเร่งดว่น 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่96/139 

 

2.2.2 สทิธปิระโยชนท์างภาษจีากขาดทุนสะสม (ทางภาษ)ี 

 UAB มขีาดทนุสะสมทางภาษีส าหรับผลขาดทนุจากการด าเนนิงานในปี 2559 – 2562 โดยจะน าไปลดภาระ

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไดไ้มเ่กนิปี 2567 สรุปไดด้งันี้ 

ปีภาษ ี ใชป้ระโยชนท์างภาษไีดจ้นถงึปี ขาดทนุทางภาษ ีUAB (ลา้นบาท) 

2559 2564 43.02 

2560 2565 67.21 

2561 2566 77.09 

2562 2567 86.65 

รวมขาดทนุสะสมทางภาษี 273.97 

สทิธปิระโยชนท์างภาษีจากขาดทนุทางภาษี 54.791/ 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลรอ้ยละ 20 

 

 UAB มผีลขาดทนุสะสมทางภาษีสทุธ ิ 273.97 ลา้นบาท สามารถน าไปลดภาระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไดไ้ม่

เกนิ 54.79 ลา้นบาท โดยขาดทนุสะสมทางภาษีจะทยอยหมดอายภุายในไมเ่กนิปี 2567 ทัง้นี ้CapAd คาดวา่ UAB 

จะไม่สามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากขาดทนุสะสมทางภาษี เนือ่งจากประมาณการทางการเงนิของ UAB 

ภายใตส้มมตฐิานทีก่ าหนด (โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 2.5 ของรายงานฉบับนี)้ UAB จะยังคงมผีลขาดทนุ

จากการด าเนนิงานในอนาคต 

 

2.2.3 คดฟ้ีองรอ้ง 

 เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2562 เจา้หนีร้ายหนึง่ไดฟ้้องรอ้ง UAB ในกรณีผดิเงือ่นไขสญัญาบรกิาร ขอใหช้ าระ

หนีต้ามสญัญา คนืเงนิประกนัผลงาน และช าระดอกเบีย้ผดินัดช าระในอตัรารอ้ยละ 7.50 นับจากวนัผดินัดถงึวนัฟ้อง 

รวมทนุทรัพย ์13.71 ลา้นบาท  

 ณ ปัจจบุนั UAB ไดเ้ขา้เจรจาไกลเ่กลีย่กับเจา้หนีร้ายดงักลา่วแลว้ โดยตกลงช าระเป็นจ านวน 10.20 ลา้น

บาท อย่างไรก็ตาม ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 UAB ไดบ้นัทกึภาระหนีส้นิในสว่นนี้ไว ้ 14.25 ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่

จ านวนทีต่กลงช าระ 

 ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไมไ่ดท้ าการปรับปรุงหนีส้นิของ UAB เพิม่ขึน้/ลดลง จากคดฟ้ีองรอ้ง

ดงักลา่ว 

 

สรุปการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชขีอง UAB: กรณีราคาตลาดของทรัพยส์นิ 

จากการพจิารณารายการทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ UAB 

โดยวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้ สรุปไดด้งันี้ 

มลูคา่ตามบญัชที ีป่รบัปรงุแลว้: ราคาตลาดของทรพัยส์นิ (UAB) (หน่วย: ลา้นบาท) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (218.81) 

รายการปรับปรงุ  

รายการสว่นเพิม่ (สว่นลด) จากการประเมนิราคาทรัพยส์นิ 10.421/ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของ สทุธหิลงัปรบัปรงุ  (208.39) 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (หุน้) 1,593,7502/ 

มลูคา่ตามบญัชหีลงัปรบัปรงุตอ่หุน้ (บาท/หุน้)  (130.75) 

หมายเหต:ุ 1/ โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 2.2.1 ของรายงานฉบบันี ้

 2/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้ 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่97/139 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่หุน้สามัญของ UAB เทา่กับ (130.75) บาทตอ่หุน้ หรอื

มลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั (208.39) ลา้นบาท 

 

สรุปการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชขีอง UAB: กรณีราคาบงัคับขายทรัพยส์นิ 

 ส าหรับธรุกจิทีม่สีภาพคลอ่งเพยีงพอ มกี าไรจากการด าเนนิงาน และมสีว่นของผูถ้อืหุน้เป็นบวก มูลคา่

ทรัพยส์นิควรพจิารณาทีมู่ลคา่ตลาดของทรัพยส์นิ แตใ่นกรณีของ UAB ซึง่มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบและมหีนีส้นิเงนิกูย้มื

อยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยสนิทรัพยส์ว่นใหญข่อง UAB คอื ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ซึง่หากมกีารเลกิกจิการ ณ ปัจจบุนั ราคา

ขายทรัพยส์นิอาจต ่ากวา่ราคาตลาดของทรัพยส์นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ เนือ่งจากราคาตลาดดังกลา่ว

เป็นราคาทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรในการขายทรัพยส์นิ และผูซ้ือ้ตอ้งน าทรัพยส์นิไปใชใ้นลักษณะเดยีวกันเทา่นัน้  

ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่มลูคา่กจิการคงเหลอืของ UAB หากมกีารเลกิกจิการและขาย

สนิทรัพยอ์อกไปอย่างเร่งดว่น มลูคา่รวมกจิการจะเทา่กบัราคาบงัคบัขายทรัพยส์นิ มูลคา่รวมกจิการโดยวธิมีลูคา่ตาม

บญัชทีีป่รับปรุงแลว้ สรุปไดด้งันี ้

มลูคา่ตามบญัชที ีป่รบัปรงุแลว้: ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ (UAB) (หน่วย: ลา้นบาท) 

ราคาบงัคบัขายทรัพยส์นิ 129.561/ 

หมายเหต:ุ 1/ โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 2.2.1.3 ของรายงานฉบบันี ้

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่รวมกจิการของ UAB จากราคาบงัคบัขาย เทา่กบั 129.56 

ลา้นบาท   

 

2.3 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ UAB โดยน ามลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (Book Value 

per Share) ตามทีป่รากฏในงบการเงนิงวดลา่สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ UAB ที่

ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ โดยมลูคา่ตามบัญชเีทา่กับ (137.29) บาทตอ่หุน้ 

คณูดว้ยคา่มัธยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายไดห้ลักจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

หมนุเวยีน (Renewable Energy) เป็นหลกัเชน่เดยีวกนักบั UAB จ านวน 8 บรษัิท โดยเป็นขอ้มลูยอ้นหลงัในชว่งเวลา

ตา่งๆ จนถงึวนัที ่16 มถินุายน 2563 สรุปไดด้งันี้ 

UAB คา่ P/BV Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทา่) 

 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 

1. BCPG 2.18  2.22  2.16  1.96  1.95  2.00  2.09  2.20  

2. EA 6.12  6.10  6.09  5.88  6.29  6.55  7.14  8.59  

3. GUNKUL 2.27  2.29  2.28  2.12  2.11  2.17  2.36  2.56  

4. SPCG 1.24  1.26  1.24  1.16  1.22  1.29  1.37  1.42  

5. SSP 1.71  1.74  1.71  1.61  1.65  1.70  1.78  1.91  

6. SUPER 1.59  1.48  1.29  1.01  0.93  0.94  0.99  1.12  

7. TPCH 1.71  1.70  1.64  1.46  1.50  1.58  1.67  1.69  

8. TSE 1.09  1.09  1.09  0.95  1.00  1.07  1.10  1.07  

คา่มธัยฐานของ 8 บรษิทั 1.71 1.72 1.68 1.54 1.58 1.64 1.73 1.80 

มลูคา่หุน้ของ UAB (บาท/หุน้) (235.06) (235.91) (230.19) (211.10) (216.28) (224.78) (237.40) (246.83) 

ทีม่า: SETSMART 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่98/139 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดม้ลูคา่หุน้สามัญของ UAB เทา่กับ (246.83) – (211.10) บาท

ตอ่หุน้ หรอืมลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั (393.38) – (336.43) ลา้นบาท 

 

2.4 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (Price to Earning Ratio Approach: P/E Ratio) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ UAB โดยการน าผลรวมของก าไรสทุธติอ่หุน้ของ 

UAB (Earnings per Share) 12 เดอืนยอ้นหลงั สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ UAB ที่

ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ซึง่เทา่กบัขาดทนุ 50.17 บาทตอ่หุน้ (ไมร่วม

ขาดทนุจากการดว้ยคา่ทรัพยส์นิจ านวน 86.77 ลา้นบาท) คณูดว้ยคา่มัธยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบรษัิท

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และตลาดหลักทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายได ้

หลกัจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน (Renewable Energy) เป็นหลกัเชน่เดยีวกนักบั UAB 

จ านวน 8 บรษัิท โดยเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัในชว่งเวลาตา่งๆ จนถงึวนัที ่16 มถินุายน 2563 สรุปไดด้งันี้ 

UAB คา่ P/E Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทา่) 

 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 

1. BCPG 17.60  17.90  17.67  16.43  16.63  17.43  17.50  16.24  

2. EA 24.04  23.96  23.78  22.76  24.72  26.24  29.12  34.60  

3. GUNKUL 10.35  10.48  10.64  10.19  10.35  10.85  12.05  16.11  

4. SPCG 6.29  6.34  6.30  5.95  6.22  6.50  6.85  6.91  

5. SSP 10.77  10.94  10.96  10.73  11.16  11.51  12.22  13.57  

6. SUPER 10.51  9.81  8.66  6.98  6.62  6.77  8.96  13.02  

7. TPCH 13.74  13.60  13.12  11.55  11.67  12.14  12.68  12.45  

8. TSE 7.92  7.89  7.93  6.92  8.57  10.52  12.69  16.79  

คา่มธัยฐานของ 8 บรษิทั 10.64 10.71 10.80 10.46 10.75 11.18 12.45 14.84 

มลูคา่หุน้ของ UAB (บาท/หุน้) (533.81) (537.52) (541.64) (524.82) (539.41) (560.86) (624.56) (744.37) 

ทีม่า: SETSMART 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดมู้ลคา่หุน้สามัญของ UAB เทา่กับ (744.37) – (524.82) บาท

ตอ่หุน้ หรอืมลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั (1,186.35) – (836.44) ลา้นบาท 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่99/139 

 

2.5 วธิมีูลคา่ปจัจบุนักระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 การประเมนิมลูคา่หุน้ตามวธินีี ้ เป็นวธิทีีค่ านงึถงึผลการด าเนนิงานของ UAB ในอนาคต โดยการค านวณหา

มลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดสทุธดิว้ยอตัราสว่นลดทีเ่หมาะสม ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

ค านวณหาอตัราตน้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือ่ใชเ้ป็น

อตัราสว่นลดและค านวณหากระแสเงนิสดสทุธใินอนาคตจากประมาณการทางการเงนิของ UAB ในระยะเวลา 6 ปี

ขา้งหนา้ (ปี 2563 – 2568) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

ระยะเวลา 20 ปี ซึง่จะสิน้สดุวนัที ่30 ตลุาคม 2568 (สญัญาแบบ Feed-in Tariff) และใหส้มมตฐิานวา่ UAB จะหยุด

ด าเนนิกจิการภายหลงัจากเดอืนตลุาคม 2568 และไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคญัเกดิขึน้ และเป็นไปภายใต ้

ภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท าประมาณการทางการเงนิของ UAB โดยอา้งองิขอ้มลู และสมมตฐิานที่

ไดรั้บจาก UAB และจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการพจิารณาหามลูคา่

ยตุธิรรมของหุน้สามัญของ UAB ในครัง้นีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี้ หากภาวะเศรษฐกจิ และปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่

การด าเนนิงานของ UAB รวมทัง้สถานการณ์ภายในของ UAB มกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคญัจากสมมตฐิานที่

ก าหนด มลูคา่หุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีีจ้ะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั 

 สมมตฐิานทีส่ าคญัในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ สรุปไดด้งันี้ 

ชือ่โครงการ โรงไฟฟ้าอ าพนั บรุรีัมย ์

ด าเนนิการโดย UAB 

ทีต่ัง้โครงการ ต าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวดับรุรีัมย ์

เลขทีส่ญัญา VSPP-PEA 034/2550 และสญัญาแกไ้ขครัง้ที ่1  

วนัทีต่ามสญัญา 7 ธนัวาคม 2550 และ 19 กรกฎาคม 2559 (แกไ้ขครัง้ที ่1) 

คูส่ญัญา การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

อายสุญัญา 20 ปี 

วนัที ่COD 6 กมุภาพนัธ ์2551 

วนัสิน้สดุของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 30 ตลุาคม 2568 

ปรมิาณขายตามสญัญา  8.00 เมกะวตัต ์

ก าลงัผลติใชเ้อง 1.00 เมกะวตัต ์

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.50 เมกะวตัต ์

หมายเหต ุ โครงการโรงไฟฟ้าอ าพนั บรุรีัมย ์ไดเ้ลอืกเปลีย่นระบบการคดิคา่ไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น Feed-

in Tariff (FiT) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน เรือ่ง การรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังาน

แบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่11 มนีาคม 2559  

 

 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุใน UAB ในปี 2559 และไดเ้ริม่ผลติในเดอืนสงิหาคม 2560 ภายหลงัจากลงทนุ 

อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากเริม่ผลติในปี 2560 ถงึปัจจบุนั UAB มกีารปิดซอ่มบ ารุงเป็นระยะ การด าเนนิการผลติยัง

ไมม่ปีระสทิธภิาพมากนัก 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ปี 2560 – 2562 เทา่กบั 0.35 ลา้นบาท 94.05 ลา้นบาท และ 112.43 ลา้นบาท 

ตามล าดบั เพิม่ขึน้เนือ่งจากในชว่งปี 2560 มกีารด าเนนิการผลติเพยีง 2 เดอืน และในปี 2561 มกีารปิดซอ่มบ ารุงเป็น

ระยะ ขณะทีใ่นปี 2562 มกีารด าเนนิการผลติกระแสไฟฟ้าทกุเดอืน แตยั่งคงมกีารปิดซอ่มบ ารุงในสดัสว่นทีส่งู 

ชว่งไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 เทา่กับ 28.34 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14.25 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ 

เนือ่งจากในไตรมาสที ่1 ปี 2563 มกีารปิดซอ่มบ ารุงนานกวา่ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ 
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(ก) ปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีข่ายใหก้ับ กฟภ. 

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีจ่่ายเขา้ระบบ กฟภ. ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 เทา่กบั 82.08 เมกะ

วตัต-์ชัว่โมง 22,127.68 เมกะวตัต-์ชัว่โมง 26,369.11 เมกะวตัต-์ชัว่โมง และ 6,631.20 เมกะวัตต-์ชัว่โมง  

ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานปรมิาณพลงัไฟฟ้า

ขายใหก้บั กฟภ. เทา่กับ 34,131.04 เมกะวตัต-์ชัว่โมง (ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขาย กฟภ. = ปรมิาณพลงัไฟฟ้าตาม 

PPA x จ านวนวนัผลติโดยเฉลีย่ x 24 x Capacity Factor) ในปี 2563 โดยมสีมมตฐิานปิดซอ่มบ ารุงประมาณ 73.20 

วนัในชว่งไตรมาสที ่ 2 – 4 ปี 2563 เพือ่ปรับปรุงเครือ่งจักรใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาจา้งเดนิเครือ่ง

และบ ารุงรักษา (สญัญา O&M) ซึง่ UAB ไดเ้ขา้ท าสญัญากบับรษัิท แอพคอน โอเปอรเ์รชัน่ส ์แอนด ์เมนเทนแนนซ ์

จ ากัด (APCON) โดย UAB ไดเ้ขา้ท าสญัญา O&M ดงักลา่ว ในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563  

ส าหรับปี 2564 – 2568 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน ตามประมาณการของ UAB  โดยก าหนดให ้

ความสามารถในการผลติและขายไฟเฉลีย่ (Capacity Factor) อยูท่ีร่อ้ยละ 92.00 ของปรมิาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญา 

PPA โดยพจิารณาจากมาตรฐานของเครือ่งจักรภายหลงัการปรับปรุงเครือ่งจักร และอยูใ่นสดัสว่นตามทีรั่บประกนั

โดย APCON ตามสญัญา O&M (สงูกวา่ Capacity Factor เฉลีย่ในปี 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 ซึง่เทา่กับรอ้ย

ละ 55.01) และใหส้มมตฐิาน แผนการซอ่มบ ารุงประจ าปี (Annual Maintenance) จ านวน 20 วนัตอ่ปี และประมาณ

วนัปิดแบบไม่ไดว้างแผนไว ้จ านวน 15 วนัตอ่ปี หรอืคดิเป็นจ านวนชัว่โมงเดนิเครือ่งทัง้ปี (Availability Factor: AF) 

ประมาณรอ้ยละ 90.44 ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่ Availability Factor เฉลีย่ในปี 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 อยู่ทีร่อ้ย

ละ 68.97 เนือ่งจากทีผ่า่นมา UAB มกีารปิดปรับปรุงอย่างตอ่เนือ่งจากการบรหิารจัดการทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ อย่างไร

ก็ตาม หลงัจากการจา้ง APCON ตามสญัญา O&M  ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน UAB มกีารด าเนนิการ

ผลติทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และภายหลงัการปรับปรุงเครือ่งจักรในปี 2563 จะท าใหเ้ครือ่งจักรของ UAB มี

ประสทิธภิาพในการผลติตามมาตรฐานมากขึน้ 

(ข) อตัรารับซือ้ไฟฟ้า  

UAB จะไดรั้บคา่ไฟฟ้าในอตัรา FiT และ FiT Premium ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับกจิการพลงังาน เรือ่ง การรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff 

(FiT) พ.ศ. 2559 (โปรดดสูตูรการค านวณอตัรา FiT ในสว่นที ่3 ขอ้ 1.5 หัวขอ้ รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (ข) อัตรา

รับซือ้ไฟฟ้า ของรายงานฉบับนี)้  

อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของ UAB จะไมไ่ดรั้บ FiT Premium เนือ่งจาก ณ วนัทีเ่ปลีย่นเขา้สญัญา FiT ไดเ้ริม่

ผลติไฟฟ้า (COD) มาเกนิ 8 ปีแลว้  

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นผันแปร (FiTV) ยอ้นหลงัโรงไฟฟ้าประเภทเชือ้เพลงิชวีมวล ส าหรับก าลงัการผลติ > 

3 เมกะวตัต ์ไดด้งันี้ 

ปี FiTV (บาท/หนว่ย) อตัราการเพิม่ข ึน้ (รอ้ยละ) 

2560 1.8500 - 

2561 1.8604 0.56% 

2562 1.8736 0.71% 

2563 1.8833 0.52% 

 

ในปี 2563 อัตรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นผันแปร (FiTV) ส าหรับโรงไฟฟ้าประเภทเชือ้เพลงิชวีมวล เทา่กบั 1.8833 

บาท/หน่วย ตามประกาศคณะกรรมการกจิการพลงังาน เรือ่ง สตูรการค านวณอัตราการรับซือ้ไฟฟ้า Feed-in Tariff 

ในสว่นผันแปร (FiTV) ส าหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน และอตัรา FiTV ประจ าปี 2563 โดยปรับขึน้จากปี 

2563 รอ้ยละ 0.52  
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ดงันัน้ ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ อตัรารับซือ้

ไฟฟ้าสว่นผันแปร (FiTV) ในปี 2564 - 2568 ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.09 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราเงนิเฟ้อขัน้

พืน้ฐาน (Core Inflation) ในชว่ง 20 ปียอ้นหลงั (ปี 2544 - 2562 และเดอืนมกราคม – พฤษภาคม 2563) ซึง่เป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกจิการพลงังานทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ 

 สรุปประมาณการรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ UAB ไดด้งันี้ 

UAB หนว่ย 2562A 3M2563A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F5/ 

จ านวนวนัผลติโดยเฉลีย่1/ 

(Operating Days) 

(วนั) 193.00 52.00 253.80  330.00  330.00  330.00  331.00  277.00  

จ านวนชัว่โมงเดนิเครือ่งทัง้ปี2/ 

Availability Factor: AF) 

(รอ้ยละ) 52.88% 57.14% 69.34% 90.41% 90.41% 90.41% 90.44% 91.12% 

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าขาย กฟภ.3/ (MWh) 26,369.11  6,631.20  40,768.87  58,291.20  58,291.20  58,291.20  58,467.84  48,929.28  

Capacity Factor4/ (รอ้ยละ) 71.07% 66.86% 83.78% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าตอ่หน่วย          

FiTF (บาท) 2.3900  2.3900  2.3900  2.3900  2.3900  2.3900  2.3900  2.3900  

FiTV (บาท) 1.8736  1.8833  1.8833  1.9038  1.9246  1.9456  1.9668  1.9882  

รวมอตัรารับซือ้ไฟฟ้าเฉลีย่ (บาท) 4.2636  4.2733  4.2733  4.2938  4.3146  4.3356  4.3568  4.3782  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (ลา้นบาท) 112.43  28.34  174.22  250.29  251.50  252.72  254.73  214.22  

หมายเหต:ุ 1/ ด าเนนิการผลติ 24 ชัว่โมงตอ่วนั 

 2/ Availability Factor = จ านวนชัว่โมงผลติ/จ านวนชัว่โมงใน 1 ปี โดยมแีผนการซอ่มบ ารงุประจ าปี (Annual Maintenance) และ

ปิดซอ่มนอกแผน (Unplanned Shut Down) รวม 35 วนั 

 3/ ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขาย กฟภ. = ปรมิาณพลงัไฟฟ้าตาม PPA x จ านวนวนัผลติโดยเฉลีย่ x 24 x Capacity Factor 

 4/ Capacity Factor = ปรมิาณพลงัไฟฟ้าขาย/ปรมิาณพลงัไฟฟ้าตาม PPA 

 5/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT สิน้สดุวนัที ่30 ตลุาคม 2568 

 

 ตน้ทนุขาย  

 ตน้ทนุขาย ประกอบดว้ย ตน้ทนุเชือ้เพลงิ คา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานและจัดการ 

(Operating and Management Expenses) คา่ไฟฟ้า เงนิน าสง่กองทนุพัฒนาไฟฟ้า คา่ด าเนนิการโครงการรับซือ้

ไฟฟ้า (PEA Commission) คา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย คา่สารเคม ีคา่น ้ามัน คา่ขนสง่ คา่เชา่รถตกั คา่ซอ่มแซม

และบ ารุงรักษา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  

 ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 ตน้ทนุขาย (ไมร่วมคา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย) เทา่กับ 

13.23 ลา้นบาท 94.98 ลา้นบาท 126.84 ลา้นบาท และ 29.34 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3,800.13 รอ้ยละ 

100.99 รอ้ยละ 112.82 และรอ้ยละ 103.55 ของรายไดจ้ากการขายพลงัไฟฟ้า ตามล าดบั 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาจากขอ้มลูในอดตีของ 

UAB โดยสมมตฐิานทีส่ าคญัสรุปไดด้งันี้ 

- วตัถดุบิในการผลติไฟฟ้าของ UAB ไดแ้ก ่ไมส้บั เปลอืกไม ้และแกลบ โดยวตัถดุบิสว่นใหญ่ทีใ่ชเ้ป็นไมส้ับ  

โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานตน้ทนุวตัถดุบิ ในชว่งไตรมาสที ่ 2 – 3 ปี 2563 เทา่กบั 2.74 

บาทตอ่หน่วยไฟฟ้า (kWh) (โดยประมาณจากตน้ทนุวัตถดุบิเฉลีย่ที ่1,023.75 บาท/ตนั) ซึง่พจิารณาจาก

ราคาวัตถดุบิอา้งองิในสญัญา O&M กับ APCON และปรับขึน้เล็กนอ้ย และคณูดว้ยอตัราการใชว้ตัถดุบิแตล่ะ

ประเภทในชว่งไตรมาสที ่4 ปี 2562 – ไตรมาสที ่1 ปี 2563 ของ UAB นอกจากนีใ้นปี 2565 – 2568 ให ้

สมมตฐิานตน้ทนุวตัถดุบิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.09 ตอ่ปี ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อัตราเงนิเฟ้อขัน้พืน้ฐาน (Core 

Inflation) ในชว่ง 20 ปียอ้นหลงั (ปี 2544 - 2562 และเดอืนมกราคม – พฤษภาคม 2563) เพือ่ให ้
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สอดคลอ้งกับอัตราการเพิม่ขึน้ของราคารับซือ้ไฟฟ้าสว่นผันแปร (FiTV) ซึง่มกีารปรับตามอัตราเงนิเฟ้อขัน้

พืน้ฐาน 

- คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานและจัดการ (O&M) เทา่กบั 2.01 – 2.88 ลา้นบาทตอ่เดอืน ตามทีร่ะบใุนสญัญา 

O&M ระหวา่ง UAB และ APCON ลงวนัที ่31 มกราคม 2563 ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน

เริม่ให ้APCON เขา้มามาด าเนนิงานตัง้แตไ่ตรมาสที ่2 ปี 2563 

- คา่ไฟฟ้า ในปี 2563 เทา่กับรอ้ยละ 4.71 ของรายไดค้า่ไฟฟ้า  ซึง่เทา่กบัคา่ไฟฟ้าในชว่งไตรมาสที ่ 1 ปี 

2563 และส าหรับปี 2564 - 2568 คา่ไฟฟ้าเทา่กับรอ้ยละ 2.00 ของรายไดค้า่ไฟฟ้า  ซึง่ทีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระใหส้มมตฐิานอตัราคา่ไฟฟ้าใกลเ้คยีงกับ UAB ภายหลงัการปรับปรุงเครือ่งจักรและการใชก้ าลงัการ

ผลติทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้   

- เงนิน าสง่กองทนุพัฒนาไฟฟ้าในอตัรา 0.01 บาทตอ่หน่วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน 

ผูรั้บใบอนุญาตผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานหมนุเวยีนประเภทลมและแสงอาทติย ์ ใหน้ าสง่เงนิเขา้กองทนุ

พัฒนาไฟฟ้าในอตัรา 0.01 บาทตอ่หน่วยของปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีผ่ลติเพือ่จ าหน่ายและใชเ้อง 

- คา่ด าเนนิโครงการรับซือ้ไฟฟ้า กฟภ. เทา่กับรอ้ยละ 2.00 ของรายไดข้ายไฟฟ้า ภายใตส้ญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้ากบั กฟภ. ปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบจะถูกหักออกรอ้ยละ 2.00 ของปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีข่าย

ให ้กฟภ. เพือ่เป็นคา่ด าเนนิการโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 

- คา่เบีย้ประกนัภัยโรงงาน คงทีเ่ทา่กบั 0.59 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่เบีย้ประกนัภัยทรัพยส์นิในชว่ง

ไตรมาสที ่1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) 

- ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2563 คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญ ่เชน่ คา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา คา่วัสดุ

ส ิน้เปลอืง และคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานอืน่ๆ จะถกูรวมไวใ้นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานและจัดการ 

(O&M) ทัง้นี ้พนักงานสว่นใหญแ่ละคา่ใชจ้่ายด าเนนิการโอนไปยัง APCON   

 สรุปประมาณการตน้ทนุขายไฟฟ้าของ UAB ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

UAB 2562A 3M2563A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F2/ 

ตน้ทนุวตัถดุบิ 88.10  20.63  114.21  163.08  164.86  166.66  168.99  142.96  

คา่ด าเนนิงานและจัดการ (O&M) 30.38  6.62  29.93 34.56  34.56  34.56  34.56  28.80  

คา่ไฟฟ้า 5.36  1.34  8.21  5.01  5.03  5.05  5.09  4.28  

เงนิน าสง่กองทนุพฒันาไฟฟ้า 0.26  0.07  0.41  0.58  0.58  0.58  0.58  0.49  

คา่ด าเนนิโครงการรับซือ้ไฟฟ้า กฟภ. 2.15  0.54  3.46  5.01  5.03  5.05  5.09  4.28  

คา่เบีย้ประกนัภัยโรงงาน 0.59  0.15  0.59  0.59  0.59  0.59  0.59  0.49  

รวมตน้ทนุขายไฟฟ้า  

(ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

126.84  29.34  153.94  156.80  208.83  210.66  212.50  214.91  

ตน้ทนุขายไฟฟ้าตอ่หน่วย (บาท) 4.81 4.42 3.78  3.85  3.58  3.61  3.65  3.68  

อตัราสว่นตน้ทนุขาย (ไมร่วมคา่

เสือ่มราคา) ตอ่รายไดจ้ากการ

ขายไฟฟ้า (รอ้ยละ) 

112.82% 103.55% 88.36% 90.00% 83.43% 83.76% 84.08% 84.37% 

ตน้ทนุขายไฟฟ้า  

(รวมคา่เสือ่มราคา) 

164.29  41.68  204.88  257.18  259.13  260.50  261.72  220.13  

อตัราสว่นตน้ทนุขายตอ่รายได ้

จากการขายไฟฟ้า (รอ้ยละ) 

146.13% 147.07% 117.60% 102.75% 103.03% 103.08% 102.75% 102.76% 

หมายเหต:ุ 1/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดร้วม คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการอืน่ส าหรับปี 2562 และไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 เขา้ไปในคา่ใชจ้า่ย

ด าเนนิงานและจัดการ (O&M) เพือ่การเปรยีบเทยีบ (พนักงานสว่นใหญ ่และคา่ใชจ้า่ยด าเนนิการโอนไปยัง APCON) 

 2/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT สิน้สดุวนัที ่30 ตลุาคม 2568  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่103/139 

 

 คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 

 คา่ใชจ้่ายบรหิาร ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยพนักงาน คา่บรหิารจัดการ คา่ตรวจสอบบัญช ี คา่รักษาความ

ปลอดภัย คา่ภาษีบ ารุงทอ้งที ่คา่ภาษีโรงเรอืน คา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ในปี 2560 – 2562 คา่ใชจ้่ายบรหิาร เทา่กับ 20.96 ลา้นบาท 10.54 ลา้นบาท และ 11.11 ลา้นบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 49.71 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.36 จากปีกอ่นหนา้ ตามล าดบั โดยในปี 2560 มกีารปรับโครงสรา้งบรษัิท

ภายหลงัจากการซือ้กจิการ และในไตรมาสที ่1 ปี 2563 คา่ใชจ้า่ยบรหิาร เทา่กบั 2.62 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.39 

จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ย

บรหิาร ดงันี้ 

 คา่ใชจ้่ายพนักงาน ในปี 2563 เทา่กับ 1.08 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่ใชจ้่ายพนักงานในชว่งไตร

มาสที ่1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 – 2568 คา่ใชจ้า่ยพนักงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

3.76 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับประมาณ 2 เทา่ของคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 

20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) ทัง้นี้ คา่ใชจ้า่ยพนักงานลดลงในปี 2563 เนือ่งจาก UAB มกีารจัด

โครงสรา้งองคก์รใหมแ่ละใหพ้นักงานออกบางสว่นเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ย 

- คา่บรหิารจัดการ เทา่กับ 0.425 ลา้นบาทตอ่เดอืน ในชว่งไตรมาสที ่2 – 3 ของปี 2563 และปี 2564 ซึง่

เทา่กับคา่เฉลีย่คา่บรหิารจัดการปันสว่นในชว่งเดอืนมกราคม – เมษายน 2563 นอกจากนี้ในปี 2565 – 

2568 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานคา่บรหิารจัดการปันสว่นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 ตอ่ปี อา้งองิจาก

คา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563)

ทัง้นี ้ คา่บรหิารจัดการในชว่งไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 เพิม่ขึน้จากปี 2562 เนือ่งจากบรษัิทฯ เปลีย่นวธิกีาร

จัดสรร (Cost Allocation) คา่ใชจ้า่ยบรหิารจากเดมิพจิารณาจากสดัสว่นรายได ้ เป็นปัจจุบันพจิารณาจาก

สดัสว่นการใชเ้วลาในการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร (Management Effort) ในแตล่ะบรษัิทย่อย  

- คา่ภาษีโรงเรอืน ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ภาษีป้าย และภาษีอืน่ๆ คงทีท่ีเ่ทา่กบั 1.05 ลา้นบาท โดยประมาณการ

จากคา่ใชจ้่ายภาษีในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) 

- คา่ตรวจสอบบญัช ีในปี 2563 เทา่กบั 0.40 ลา้นบาท ซึง่ประมาณการจากคา่ตรวจสอบบัญชใีนชว่งไตรมาส

ที ่ 1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 – 2571 ใหส้มมตฐิานคา่ตรวจสอบบญัชี

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 ตอ่ปี ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี 

(ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) 

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่รักษาความปลอดภัย และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในปี 2563 เทา่กับคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วในชว่ง

ไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 – 2571 ใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้า่ย

ดงักลา่วเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) 

ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) 

 สรุปประมาณการคา่ใชจ้า่ยบรหิารของ UAB ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

UAB 2562A 3M2563A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F1/ 

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 4.98  (0.15)2/ 0.66  1.12  1.17  1.21  1.25  1.08  

คา่บรหิารจัดการ 1.12  1.75  5.57  5.10  5.20  5.29  5.39  4.58  

คา่ภาษีโรงเรอืน ภาษีป้าย และ

ภาษีอืน่ๆ 

1.06  0.26  1.05  1.05  1.05  1.05  1.05  0.88  

คา่ตรวจสอบบญัช ี 0.63  0.10  0.40  0.41  0.42  0.42  0.43  0.37  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่104/139 

 

UAB 2562A 3M2563A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F1/ 

คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 0.34  0.08  0.34  0.34  0.34  0.34  0.34  0.28  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 2.97  0.58  1.86  1.73  1.77  1.80  1.83  1.56  

รวมคา่ใชจ้า่ยบรหิาร 11.11  2.62  9.88  9.76  9.94  10.12  10.30  8.75  

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและรายได ้

จากการขายวตัถดุบิ (รอ้ยละ) 

9.68% 9.26% 5.67% 3.90%3/ 3.95% 4.00% 4.05% 4.08% 

หมายเหต:ุ 1/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT สิน้สดุวนัที ่30 ตลุาคม 2568 

  ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาคา่ใชจ้า่ยแบบ Pro-rata Basis ตามระยะเวลาด าเนนิการ 

 2/ ปรับปรงุส ารองประมาณการผลประโยชนพ์นักงาน จ านวน 0.43 ลา้นบาท 

 3/ อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและรายไดจ้ากการขายวตัถดุบิลดลง เนือ่งจากตัง้แตปี่ 2564 UAB ให ้

สมมตฐิานมกีารผลติเต็มประสทิธภิาพมากขึน้ ภายหลงัจากปิดปรับปรงุเป็นระยะๆ ในชว่ง 2 – 3 ปีทีผ่า่นมา 

 

 ตน้ทนุทางการเงนิ 

 ตน้ทนุทางการเงนิประกอบดว้ย ดอกเบีย้จา่ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และหนี้สนิตาม

สญัญาเชา่ทางการเงนิ โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 มจี่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 360.71 ลา้น

บาท และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 0.20 ลา้นบาท โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มอีตัรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ 6.00 ตอ่ปี  

 

 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

 UAB ไดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากการสง่เสรมิการลงทนุตามบัตรสง่เสรมิเลขที ่ 2069(9)/2548 ลงวนัที ่ 28 

พฤศจกิายน 2548 ส าหรับกจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล โดย UAB จะไดรั้บสทิธแิละประโยชนจ์ากการไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ (คอื 

วนัที ่31 มกราคม 2551) รวมทัง้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทนุในอตัรารอ้ย

ละ 50 ของอตัราปรกต ิมกี าหนด 5 ปี รวมทัง้สามารถน าผลขาดทนุในระหวา่งปีทีไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดม้าหักออก

จากก าไรสทุธเิป็นเวลา 5 ปี   

 นอกจากนี ้ ภายหลงัระยะเวลายกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลขา้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดให ้

อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบัรอ้ยละ 20  

 

 คา่ใชจ้า่ยลงทุน (Capital Expenditure) 

 UAB จะลงทนุเพือ่ปรับปรุงเครือ่งจักรในปี 2563 จ านวน 16.25 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะด าเนนิการในชว่ง

เดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ทัง้นี้ คา่ใชจ้า่ยซอ่มบ ารุงประจ าปี (Annual Maintenance) ไดถ้กูรวมไวใ้น

คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานและจัดการ (O&M) แลว้   

 นอกจากนีท้ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้หส้มมตฐิานเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ใชจ้่ายลงทนุอืน่ๆอกีประมาณ 0.50 

ลา้นบาท ตอ่ปี  

 

 อตัราการหมุนเวยีนสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนีส้นิหมุนเวยีน 

 ก าหนดโดยพจิารณาขอ้มูลในอดตีของ UAB ปี 2561 - 2562 และชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 ดงันี ้

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่ เฉลีย่ประมาณ 94 วนั 

สนิคา้คงเหลอื เฉลีย่ประมาณ 68 วนั 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่ เฉลีย่ประมาณ 82 วนั 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่105/139 

 

 สรุปประมาณการทางการเงนิของ UAB ส าหรับไตรมาสที ่2 – 4 ปี 2563 และปี 2564 – 2568 เป็นดงัตอ่ไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทนุ 9M2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F1/ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 145.88  250.29  251.50  252.72  254.73  214.22  

ตน้ทนุขายไฟฟ้า (163.20) (257.18) (259.13) (260.50) (261.72) (220.13) 

ก าไรขัน้ตน้จากการขายไฟฟ้า (17.32) (6.89) (7.63) (7.77) (6.99) (5.91) 

รายไดร้วม 146.11  250.68  251.89  253.12  255.13  214.56  

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร (7.26) (9.76) (9.94) (10.12) (10.30) (8.75) 

ก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) (24.35) (16.25) (17.18) (17.50) (16.90) (14.32) 

EBITDA 11.64 32.43  31.64  30.83  30.25  24.78  

ก าไรสทุธ ิ (45.99) (37.90) (38.82) (39.14) (38.55) (32.35) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 9M2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F1/ 

สนิทรัพยร์วม 276.20  247.26  208.83  170.00  131.57  5.45  

หนีส้นิรวม 541.00  549.96  550.35  550.66  550.77  457.01  

สว่นของผูถ้อืหุน้ (264.80) (302.70) (341.52) (380.66) (419.20) (451.56) 

หมายเหต:ุ 1/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT สิน้สดุวนัที ่30 ตลุาคม 2568 

 

 อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดให ้ UAB ขายทีด่นิทีม่อียูอ่อกไป เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาประมาณการคอืปี 

2568 ดว้ยราคาตลาดของทีด่นิ ณ ปัจจุบนั ซึง่เทา่กบั 38.64 ลา้นบาท (ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของ

บรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0165 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563) และปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 

ตอ่ปี คา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) 

 

 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชต้น้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) จากคา่เฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของตน้ทนุของหนี ้(Kd) และตน้ทนุของทนุ (Ke) ของ UAB เป็นอตัราสว่นลดทีใ่ชใ้น

การค านวณมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิอง  UAB ดงันี ้

 WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke = ตน้ทนุของทนุ หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) 

Kd  = ตน้ทนุของหนี ้หรอือัตราดอกเบีย้เงนิกูข้อง UAB  

T = อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

E = สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

D = หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ 

ตน้ทนุของทนุ (Ke) หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงันี ้

 Ke (หรอื Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 

โดยที ่

Risk Free Rate (Rf) = อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลอาย ุ6 ปี มคีา่เทา่กับรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่ 16 มถินุายน 2563) ซึง่เป็นอัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลทีม่ี

อายใุกลเ้คยีงกบัระยะเวลาประมาณการ (ระยะเวลาประมาณการ 6 ปี ซึง่พจิารณาจาก

ระยะเวลาคงเหลอืของสญัญา PPA) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่106/139 

 

Beta (β) = 1.32 เทา่ โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่ Unlevered Beta ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และตลาดหลักทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ซึง่มี

รายไดห้ลกัจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน (Renewable 

Energy) เป็นหลักเชน่เดยีวกนักบั UAB จ านวน 8 บรษัิท37 (คา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 1 ปี จนถงึ

วนัที ่ 16 มถินุายน 2563) และปรับปรุงดว้ยอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อื

หุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ของบรษัิทจดทะเบยีนทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ 8 บรษัิท  

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายปีถัวเฉลีย่จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉลีย่ยอ้นหลงั 28 ปี 

ตัง้แตปี่ 2535 - 2562 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 12.17 ตอ่ปี ซึง่เป็นระยะเวลาตัง้แตม่กีาร

ประกาศใชพ้ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นชว่ง

ระยะเวลาทีส่ะทอ้นอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ไดด้ทีีส่ดุ 

Kd = ประมาณการอัตราดอกเบีย้เงนิกูเ้ฉลีย่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 6.00 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับอตัรา

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืในปัจจุบนัของ UAB 

D/E Ratio = อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ที ่1.73 เทา่ ซึง่เทา่กับคา่มัธยฐานอตัราสว่น

หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ของบรษัิทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ซึง่มี

รายไดห้ลักจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน (Renewable Energy) 

เป็นหลักเชน่เดยีวกนักับ UAB จ านวน 8 บรษัิท เนื่องจาก UAB มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบไม่

สามารถน ามาค านวณอัตราสว่นหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ได ้

T = ประมาณอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ทีร่อ้ยละ 0 ตอ่ปี (จากประมาณการทางการเงนิ UAB 

จะมผีลการด าเนนิงานขาดทนุตลอดระยะเวลาประมาณการ) 

จากสมมตฐิานขา้งตน้ อตัราสว่นลดหรอื WACC เทา่กับรอ้ยละ 9.56 ตอ่ปี และจะสามารถค านวณกระแสเงนิ

สดของ UAB ไดด้งันี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

UAB 9M2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F1/ 

EBITDA 11.64 32.43  31.64  30.83  30.25  24.78  

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิทนุหมนุเวยีน (12.36) (12.73) (0.20) (0.34) (0.57) 3.05  

คา่ใชจ้า่ยลงทนุ (16.25) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) 0.00  

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

(16.97) 19.21  30.94  29.99  29.18  27.83  

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแส

เงนิสด (PV of FCFF) 

(15.85) 16.37  24.06  21.29  18.91  16.71  

หมายเหต:ุ 1/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT สิน้สดุวนัที ่30 ตลุาคม 2568 

 

UAB (ลา้นบาท) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of FCFF) 81.50 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 25.74 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดรวม 107.25 

บวก: เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 7.191/ 

                                                

37 โปรดดรูายชือ่บรษัิทในสว่นที ่3 ขอ้ 1.3 ของรายงานฉบบันี ้



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 
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UAB (ลา้นบาท) 

หกั: ภาระหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้งวดลา่สดุและดอกเบีย้คา้งจา่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (456.28)2/ 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – สทุธ ิ (341.84) 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด (หุน้) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 1,593,750.003/ 

มลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (บาทตอ่หุน้)  (214.49) 

หมายเหต:ุ 1/ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 7.19 ลา้นบาท จากงบการเงนิของ UAB ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุ

วนัที ่31 มนีาคม 2563 

 2/ ภาระหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้และดอกเบีย้คา้งจา่ย ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 360.71 ลา้นบาท 

หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิจ านวน 0.20 ลา้นบาท และดอกเบีย้คา้งจา่ยจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

จ านวน 95.37 ลา้นบาท จากงบการเงนิของ UAB ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ 

UAB ทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 

 3/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้  

 

จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่หุน้ของ UAB เทา่กบั (214.49) บาทตอ่หุน้ และมลูคา่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ (Firm Equity Value) เทา่กบั (341.84) ลา้นบาท 

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของมูลคา่หุน้ของ UAB โดย

ปรับคา่ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรอื WACC จากเดมิเพิม่ขึน้และลดลงรอ้ยละ 10.00 ตอ่ปี จากอตัราสว่น

ลดขา้งตน้ เพือ่สะทอ้นถงึผลกระทบของมลูคา่หุน้ของ UAB จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทนุหรอืตน้ทนุทาง

การเงนิของ UAB โดยสรุปผลของการวเิคราะหค์วามไว ไดด้ังนี ้

UAB Discount Rate (รอ้ยละตอ่ปี) 

10.52% 9.56% 8.61% 

มลูคา่หุน้ UAB (บาทตอ่หุน้) (217.10) (214.49) (211.74) 

มลูคา่ Firm Equity Value ของ UAB (ลา้นบาท) (346.01) (341.84) (337.46) 

 

 ผลจากการวเิคราะหค์วามไวโดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลด จะไดมู้ลคา่สว่นของผูถ้อืหุน้ (Firm Equity 

Value) อยูใ่นชว่ง (346.01) – (337.46) ลา้นบาท 

 

 ทัง้นี ้ การประเมนิมลูคา่หุน้ในครัง้นีจ้ัดท าโดยอา้งองิจากสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ และ UAB ภายใต ้

สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกบัแผนธรุกจิและนโยบายตา่งๆ ของUAB 

รวมถงึนโยบายของภาครัฐ หรอืสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืเกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่ปกต ิอาจท าใหเ้กดิความ

แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัจากการด าเนนิธรุกจิในปัจจุบนัของ UAB หรอืเปลีย่นแปลงไปจากประมาณการและตัวแปร

ทีก่ าหนดไว ้ อาจท าใหป้ระมาณการทีก่ าหนดขึน้ภายใตส้มมตฐิานทีก่ลา่วมาขา้งตน้เปลีย่นแปลงไปอย่างมนัียส าคญั 

และอาจสง่ผลกระทบใหม้ลูคา่หุน้ของ UAB ทีป่ระเมนิไดเ้ปลีย่นแปลงไปเชน่กนั 
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2.6 สรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัราคาหุน้ของ UAB และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน

ฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB มอียูต่อ่บรษิทัฯ 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่หุน้ (Firm Equity Value) ของ UAB ตามการประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิตีา่งๆ บวกดว้ย

มลูคา่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB มอียู่ตอ่บรษัิทฯ จะเทา่กับมูลคา่สนิทรัพยท์ีจ่ะ

จ าหน่ายไปในครัง้นี้ สรุปไดด้ังนี้ 

UAB มลูคา่หุน้ UAB 

(Firm Equity 

Value)1/ 

เงนิกูย้มืและ

ดอกเบีย้คา้ง

จา่ย2/  

เงนิสดและ 

เงนิฝาก3/  

มลูคา่รวมกจิการ 

UAB – สทุธิ4/ 

ความเหมาะสมของ

วธิกีารประเมนิมลูคา่ 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

 (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) – (3)  

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี (218.81) 456.08 7.19 230.08  ไมเ่หมาะสม 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้:  

ราคาตลาดของทรัพยส์นิ 

(208.39) 456.08 7.19 240.50  ไมเ่หมาะสม 

วธิมีลูคา่ตามบญัชที ีป่รบัปรงุแลว้: 

ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ 

129.565/ -5/ -5/ 129.56 เหมาะสม 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. n.a. n.a. n.a. ไมส่ามารถประเมนิได ้

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี (393.38) – (336.43) 456.08 7.19 55.51 – 112.45 ไมส่ามารถประเมนิได ้

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (1,186.35) - (836.44)  456.08 7.19 (737.46) – (387.55) ไมส่ามารถประเมนิได ้

วธิมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (346.01) – (337.46) 456.08 7.19 102.87 – 111.43 เหมาะสม 

หมายเหต:ุ 1/ ในกรณีทัว่ไป หุน้สามญัของบรษัิททีม่สีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบ จะมมีลูคา่หุน้สามญัเทา่กบัศนูย ์หรอืไมม่มีลูคา่  

  แตใ่นกรณีของ UAB ซึง่มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบ และมหีนีส้นิสงูกวา่สว่นของผูถ้อืหุน้มาก โดยเงนิกูย้มืสว่นใหญม่าจากบรษัิทฯ 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่อง UAB ดว้ย ดงันัน้ ถงึแมบ้รษัิทฯ จะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากในสว่นของขาดทนุจากเงนิลงทนุในหุน้ของ 

UAB เพิม่เตมิ แตบ่รษัิทฯ ในฐานะเจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืจะไดร้ับเงนิผลกระทบจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติ า่กวา่กวา่มลูคา่เงนิใหกู้ย้มื 

และจะไดร้ับช าระเงนิกูย้มืไมเ่ต็มจ านวน 

  แนวคดิดงักลา่วมผีลเหมอืนกบัการทีบ่รษัิทฯ ท าการแปลงหนีเ้งนิใหกู้ย้มืเป็นทนุ ซึง่จะท าใหห้นีส้นิหายไป และท าใหส้ว่นของ 

ผูถ้อืหุน้กลบัมาเป็นบวก 

 2/ ในการท ารายการครัง้นี ้ บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB มอียูต่อ่บรษัิทฯ โดยมมีลูคา่ตาม

บญัชรีวม 456.08 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 360.71 

ลา้นบาท และดอกเบีย้คา้งจา่ยจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 95.37 ลา้นบาท จากงบการเงนิของ UAB 

ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563  

 3/ ปรับปรงุโดยการหกั เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 7.19 ลา้นบาท (จากงบการเงนิของ UAB ส าหรับงวด 3 เดอืน 

สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563) ออกไป เนือ่งจากราคาซือ้ขายหุน้ UAB + ราคาโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB ยงัคง

คา้งกบับรษัิทฯ ในครัง้นี ้เป็นราคาทีไ่มร่วมรายการเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร (Cash-Free Basis) 

 4/ มลูคา่รวมกจิการ UAB – สทุธ ิคอื มลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปของ UAB ซึง่ประกอบดว้ย หุน้สามญัทัง้หมดของ UAB และ

การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB โดยไมร่วมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ตามเงือ่นไขใน SPA 

 5/ ราคาบงัคบัขายเป็นราคาทีไ่มไ่ดร้วมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร เป็นราคาทรัพยส์นิหาก UAB เลกิกจิการ ณ ปัจจบุนั และบรษัิทฯ 

ในฐานะเจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืบงัคบัขายทรพัยส์นิถาวรออกไปในทนัท ี

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่109/139 

 

 ตารางเปรยีบเทยีบมลูคา่รวมกจิการของ UAB – สทุธ ิ (มลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป) เปรยีบเทยีบ

กบัราคาขายกจิการของ UAB ในครัง้นี ้

UAB มลูคา่รวมสนิทรพัยท์ ี่

จะจ าหนา่ยไปของ 

UAB1/ 

ราคาขายกจิการ 

UAB2/ 

ราคาขายสงูกวา่ (ต า่กวา่)  

มลูคา่รวมกจิการ UAB – สทุธ ิ

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2) (3) = (2) – (1) (4) = (3)/(2) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 230.08  171.72 (58.36) (33.99) 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้: 

ราคาตลาดของทรัพยส์นิ 

240.50  171.72 (68.78) (40.06) 

วธิมีลูคา่ตามบญัชที ีป่รบัปรงุแลว้: 

ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ 

129.56 171.72 42.16 24.55 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. n.a. n.a. n.a. 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 55.51 – 112.45 171.72 59.26 – 116.21 34.51 – 67.68 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (737.46) – (387.55) 171.72 559.27 – 909.18 325.70 – 529.47 

วธิมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด 102.87 – 111.43 171.72 60.29 – 68.84 35.11 – 40.09 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่รวมกจิการ (Enterprise Value) – สทุธ ิ (มลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป) ค านวณโดยการหกัเงนิสดและเงนิฝาก

ธนาคารออกไป (ตามทีค่ านวณในตารางขา้งตน้) เนือ่งจากราคาซือ้ขายหุน้ UAB และราคาโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่

UAB ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ในครัง้นี ้เป็นราคาทีไ่มร่วมรายการเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร (Cash-Free Basis) 

 2/ ราคาขายกจิการ UAB ประกอบดว้ย ราคาขายหุน้ 0.016 ลา้นบาท + การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB ยังคงคา้ง

กบับรษัิทฯ 171.70 บาท  ทัง้นี ้ราคาขายสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ดงักลา่วจะถกูปรับปรงุดว้ย

รายการ Post-Closing Adjustments ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้ 

 

 จากตารางสรปุขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มลูคา่รวมกจิการ (Enterprise Value) – สทุธ ิของ UAB (มลูคา่รวมสนิทรัพย์

ทีจ่ะจ าหน่ายไป) ทีป่ระเมนิไดโ้ดยใชว้ธิกีารตา่งๆ จะอยูร่ะหวา่ง (737.46) – 240.50 ลา้นบาท 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัชเีป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึผลประกอบการ และฐานะของบรษัิท ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดยพจิารณา

จากผลการด าเนนิงานในอดตี แตว่ธินีีไ้มไ่ดค้ านงึถงึมลูคา่สนิทรัพยท์ีแ่ทจ้รงิ และความสามารถในการท าก าไรของ UAB ใน

อนาคต ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโดยรวม ดังนัน้ วธินีีจ้งึไมส่ะทอ้นถงึมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ 

UAB 

สว่นวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้: ราคาตลาดของทรัพยส์นิ เป็นวธิทีีม่กีารปรับปรงุรายการตา่งๆ ใหส้ะทอ้น

ถงึมลูคา่ตลาดของสนิทรัพย ์ณ ปัจจบุนั มากกวา่วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ีซึง่วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รบัปรงุแลว้สามารถสะทอ้น

ถงึราคาตลาดของทรัพยส์นิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from Losses Carried 

Forward) และเหตกุารณ์ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงนิ แต่ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรของ UAB ในอนาคต  

ดังนัน้ วธินีีจ้งึไมส่ะทอ้นถงึมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ UAB 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในกรณีของ UAB ซึง่มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบและมหีนีส้นิเงนิกูย้มือยูเ่ป็นจ านวนมาก โดย

สนิทรัพยส์ว่นใหญ่ของ UAB คอื ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ซึง่หากมกีารเลกิกจิการ ณ ปัจจบุนั ราคาขายทรัพยส์นิอาจต ่า

กวา่ราคาตลาดของทรัพยส์นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ เนื่องจากราคาตลาดดังกลา่วเป็นราคาทีต่อ้งใช ้

ระยะเวลาพอสมควรในการขายทรัพยส์นิ และผูซ้ือ้ตอ้งน าทรัพยส์นิไปใชใ้นลักษณะเดยีวกันเทา่นัน้ ดังนัน้ วธิมีลูคา่ตาม

บญัชทีีป่รับปรงุแลว้: ราคาบงัคับขายทรัพยส์นิจงึเป็นราคาขัน้ต ่าของ UAB ทีบ่รษัิทฯ ไมค่วรจะขายกจิการในราคาทีต่ ่ากวา่นี้ 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไมส่ามารถประเมนิมลูคา่หุน้สามญัของ UAB โดยวธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาดได ้

เนือ่งจาก UAB ไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดรองซือ้ขายหลักทรัพยใ์ดๆ จงึไมม่รีาคาตลาด

อา้งองิ  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่110/139 

 

 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบัญช ี ใชม้ลูคา่ตามบญัชซี ึง่เป็นขอ้มลูในอดตีของ UAB มาเปรยีบเทยีบกบั

อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชขีองบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดหลักทรพัย ์ เอ็ม เอ ไอหมวด

พลังงานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายไดห้ลักจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน (Renewable 

Energy) เป็นหลักเชน่เดยีวกนักับ UAB จ านวน 8 บรษัิท38  อยา่งไรก็ตาม บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมขีนาดใหญก่วา่ UAB 

มาก ด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์พลังงานลม พลังงานจากขยะ และพลังงานจากชวีมวล และไมม่บีรษัิทใด

ด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิจากชวีมวลเพยีงอย่างเดยีวเชน่เดยีวกบั UAB (ยกเวน้ บรษัิท แอป๊โซลทู คลนี เอ็น

เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) (ACE) ซึง่ด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลเพยีงอยา่งเดยีว แต ่ACE เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพยฯ์ นอ้ยกวา่ 360 วนัท าการ จงึไมถ่กูรวมในกลุม่บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบในครัง้นี)้ จงึท าใหก้ารใชอ้ตัราสว่น

อา้งองิของกลุ่มบรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมาใชใ้นการประเมนิมลูคา่หุน้ของ UAB ในครัง้นี ้อาจไมส่ามารถน ามาเป็นเกณฑ์

ในการก าหนดมลูคา่หุน้ทีเ่หมาะสมได ้ ประกอบกบัมลูคา่ตามบญัชเีป็นผลการด าเนนิงานในอดตี ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึ

ความสามารถในการท าก าไรของ UAB ในอนาคต  ดังนัน้ การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีีอ้าจไมส่ะทอ้นถงึมลูคา่ทีเ่หมาะสม

ของ UAB 

วธิอีัตราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ใชก้ าไรตอ่หุน้ 12 เดอืนยอ้นหลังสิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นขอ้มลูใน

อดีตของ UAB มาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือตลาด

หลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายไดห้ลักจากธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวยีน (Renewable Energy) เป็นหลักเช่นเดียวกันกับ UAB จ านวน 8 บรษัิท อย่างไรก็ตาม ที่ปรกึษาทางการเงนิ

อสิระเห็นวา่การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี้อาจไมส่ะทอ้นถงึมลูคา่ทีเ่หมาะสมของ UAB เชน่กนั โดยมเีหตผุลตามทีก่ลา่วใน

ยอ่หนา้กอ่นหนา้นี ้

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจะวิเคราะห์ผลของการด าเนินการในอดีต ตลอดจนสะทอ้นถึง

ความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสด และผลการด าเนนิการในอนาคตของ UAB ทัง้นี้ วธิมีลูค่าปัจจุบันสทุธขิองกระแส

เงนิสดเป็นการค านวณกระแสเงนิสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงนิ ซึง่ตัง้อยู่บนสมมตฐิานต่างๆ ที่ไดร้ับจาก 

บรษัิทฯ และ UAB และก าหนดขึน้มาภายใตภ้าวะเศรษฐกจิ และสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกดิขึน้ใน

อนาคต อันมผีลกระทบตอ่สมมตฐิานดังกลา่วขา้งตน้อยา่งมนัียส าคัญ อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตของบรษัิทฯ 

ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ หรอืท าใหต้ัวแปรต่างๆ ทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่าเปลีย่นแปลงไป ดังนัน้ มลูค่าหุน้ทีป่ระเมนิได ้

ตามวธินีีก็้จะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสดและราคาบงัคับขายทรัพยส์นิ

เป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการประเมนิมลูคา่รวมกจิการ (Enterprise Value) – สทุธ ิของ UAB (มลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่าย

ไป) ในครัง้นี ้ เนือ่งจากวธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสดสามารถสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของ 

UAB และราคาบงัคับขาย เป็นมลูคา่รวมกจิการ – สทุธ ิในกรณีที ่UAB เลกิกจิการ ณ ปัจจบุัน และบรษัิทฯ ในฐานะเจา้หนี้

เงนิใหกู้ย้มืของ UAB บรษัิทฯ จะไดร้ับช าระเงนิกูย้มืตามมลูคา่คงเหลอืของทรัพยส์นิของ UAB จากการขายทอดตลาดของ

ทรัพยส์นิแบบเรง่ดว่น โดยสรปุ CapAd เห็นวา่มลูคา่ยตุธิรรม (Fair Value) ของมลูคา่รวมกจิการ (Enterprise 

Value) – สทุธ ิของ UAB (มูลคา่รวมสนิทรพัยท์ ีจ่ะจ าหนา่ยไป) เทา่กบั 102.87 – 129.56 ลา้นบาท (สทุธจิาก

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 จ านวน 7.19 ลา้นบาท) ซึง่ต า่กวา่ราคาขายกจิการ 42.16 

– 68.84 ลา้นบาท หรอืต า่กวา่รอ้ยละ 24.55 – 40.09 ของราคาขายกจิการ 

ดงัน ัน้ ราคาขายหุน้สามญัของ UAB และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืท ี ่UAB มอียูต่อ่บรษิทัฯ 

ทีร่าคารวม 171.72 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม เนือ่งจากสงูกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่รวมกจิการของ 

UAB และสงูกวา่ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ 

  

                                                

38 โปรดดรูายชือ่บรษัิทในสว่นที ่3 ขอ้ 1.3 ของรายงานฉบบันี ้



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 
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3. การประเมนิมูลคา่หุน้ของบรษิทั สตกึไบโอแมส จ ากดั (“SBM”) 

3.1 วธิมีูลคา่หุน้ตามบญัช ี(Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี้ จะแสดงใหเ้ห็นถงึมลูคา่หุน้ของ SBM ซึง่ปรากฏตามบญัช ี ณ ขณะใด

ขณะหนึง่ โดยเป็นการประเมนิจากมูลคา่ตามบัญชขีอง SBM ตามงบการเงนิงวดลา่สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่

เป็นงบการเงนิภายในของ SBM ทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 3 

เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 ทัง้นี ้สามารถน างบการเงนิดงักลา่วมาค านวณหามลูคา่หุน้ของ SBM ไดด้งันี้ 

SBM (หน่วย: ลา้นบาท) 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 166.25 

ขาดทนุสะสม (318.61) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ (152.36) 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (หุน้) 1,662,5001/ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท/หุน้) (91.65) 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้ 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดม้ลูคา่หุน้สามัญของ SBM เทา่กับ (91.65) บาทตอ่หุน้ หรอืมลูคา่

กจิการ  (Firm Equity Value) เทา่กับ (152.36) ลา้นบาท  

 

3.2 วธิมีูลคา่ตามบญัชทีีป่รบัปรงุแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี ้ เป็นการน าสนิทรัพยร์วมของ SBM หักดว้ยหนี้สนิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพัน

และหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ปรากฏตามงบการเงนิงวด

ลา่สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ SBM ทีผู่ส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบ

การเงนิรวมของบรษัิทฯ และปรับปรุงดว้ยรายการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากวนัทีใ่นงบการเงนิ หรอืรายการทีม่ี

ผลกระทบท าใหม้ลูคา่ตามบญัชสีะทอ้นมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ เชน่ สว่นเพิม่หรอืสว่นลดจากการประเมนิราคา

ทรัพยส์นิทียั่งไมไ่ดบ้นัทกึในงบการเงนิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from 

Losses Carried Forward) หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ เป็นตน้  

ในการประเมนิมลูคา่หุน้ของ SBM โดยวธินีี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้ชม้ลูคา่ตามบญัชซีึง่ปรากฏตาม

งบการเงนิลา่สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ของ SBM มาปรับปรุง โดยไดพ้จิารณาประเด็นส าคญั ดงันี้ 

3.2.1 สว่นเพิม่จากการประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิ 

SBM มรีายการทรัพยส์นิทีม่กีารประเมนิราคา ไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ทีใ่ชใ้นการด าเนนิธรุกจิผลติ

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล สรุปไดด้งันี้ 

3.2.1.1 ทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง  

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระทีไ่ดรั้บความ

เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพือ่ประเมนิราคาทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ของ SBM โดยผูป้ระเมนิราคา

ทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการประเมนิราคาทรัพยส์นิเมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2563 ตามรายงานลงวันที ่26 มถินุายน 2563 

(เลขที ่ KA-2020-06-0163) เพือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจุบัน39ของทรัพยส์นิและเพือ่วตัถปุระสงคส์าธารณะ โดยใช ้

                                                

39 มลูคา่ตลาด หมายถงึ มลูคา่เป็นตวัเงนิซึง่ประมาณวา่เป็นราคาของทรัพยส์นิทีส่ามารถใชต้กลงซือ้/ขายกนัได ้ระหวา่งผูเ้ต็มใจขายกบัผูเ้ต็มใจ

ซือ้ ณ วนัทีป่ระเมนิมลูคา่ ภายใตเ้งือ่นไขการซือ้ขายปรกตทิีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายไมม่ผีลประโยชนเ์กีย่วเนือ่งกนั โดยไดม้กีารเสนอขายทรัพยส์นิใน

ระยะเวลาพอสมควร และโดยทีท่ัง้สองฝ่ายไดต้กลงซือ้ขายดว้ยความรอบรูอ้ยา่งรอบคอบและปราศจากภาวะกดดนั ทัง้นี ้ใหถ้อืดว้ยวา่สามารถโอน

สทิธคิรอบครองตามกฎหมายโดยสมบรูณ์ในสนิทรัพยไ์ด ้จะไมค่ านงึถงึตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ คา่ธรรมเนยีมหรอืภาษีอืน่ใด  
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วธิกีารประเมนิดว้ยวธิคีดิจากตน้ทนุ (Cost Approach) รายละเอยีดสมมตฐิานหลักทีใ่ชใ้นการประเมนิของผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระ สรุปไดด้งันี ้

(ก) ทีด่นิ 

การประเมนิราคาทีด่นิ ผูป้ระเมนิไดส้ ารวจขอ้มูลตลาด เปรียบเทยีบในบรเิวณใกลเ้คยีง (Market Value 

Comparable Approach) ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ท าเล/ที่ตัง้ การคมนาคม ขนาดและรูปร่างที่ด ิน 

สภาพแวดลอ้ม และระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้ จากนัน้ท าการวเิคราะห์ปรับแกร้าคาทีแ่ตกต่างจากขอ้มูลราคา

ตลาด (Adjustment Grid Sale Analysis) และน ามาวิเคราะห์ใหน้ ้ าหนักขอ้มูล (Weight Quality Score) ทั ้งนี้ 

ขอ้มลูตลาดทีจ่ะใชใ้นการประเมนิมลูคา่ทีด่นิ มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี ้

ทีด่นิ SBM 

โฉนดเลขที ่ 23224, 23226, 23457, 26227, 31252 และ 33220   

เนือ้ที ่ ทีด่นิจ านวน 6 แปลง เนือ้ทีด่นิรวม 75-2-72 ไร ่(30,272 ตารางวา) 

ทีต่ัง้ทรัพยส์นิ เลขที ่111 หมูท่ี ่6 ถนนสายบรบอื – บรุรีัมย ์(ทล.219) ต าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวดับรุรีัมย ์

สภาพทีด่นิ ทีด่นิรปูหลายเหลีย่ม ปรับถมแลว้ สงูเสมอถนน การใชป้ระโยชนใ์นปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

18 รายการ พรอ้มสว่นควบพฒันา 

การใชป้ระโยชนบ์นทีด่นิ ทีต่ัง้โรงไฟฟ้าชวีมวล 

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ บรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากดั 

ภาระผกูพนัทีจ่ดทะเบยีน ไมม่ ี

วนัทีป่ระเมนิ 17 มถินุายน 2563 

ราคาประเมนิ  45.41 ลา้นบาท (@ 1,500 บาท/ตารางวา) 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0163 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 

 

ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิเีปรยีบเทยีบตลาด ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดค้ดัเลอืกขอ้มูลราคาตลาดที่

มกีารเสนอขายหรอืขายในพืน้ทีท่ีต่ัง้ทรัพยส์นิหรอืท าเลทีต่ัง้บรเิวณใกลเ้คยีง ซึง่ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ

พจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นขอ้มูลทีม่ศีกัยภาพใกลเ้คยีงกนักับทรัพยส์นิทีจ่ะประเมนิ มาเป็นขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรับวเิคราะห์

เปรยีบเทยีบกับทรัพยส์นิ โดยขอ้มลูทีน่ ามาเปรยีบเทยีบเป็นขอ้มลูตลาดประเภททีด่นิเปลา่จ านวน 4 รายการ บรเิวณ

ใกลเ้คยีง ซึง่มรีาคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 4,000 – 5,000 บาทตอ่ตารางวา เพือ่น ามาวเิคราะหม์ลูคา่ทรัพยส์นิ 

จากนัน้จงึประเมนิราคาทีด่นิโดยพจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ สถานทีต่ัง้ ขนาดและรูปร่างของทีด่นิ ลกัษณะ ชนดิ 

และคณุภาพของสิง่ทีพั่ฒนา รวมถงึระยะเวลาดว้ย และใหค้ะแนนโดยวธิถีว่งน ้าหนัก (Weighted Quality Score: 

WQS) เป็นตัวปรับราคาในการเปรยีบเทยีบกบัทรัพยส์นิ โดยขอ้มลูตลาดของทีด่นิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ และสรุปราคา

ประเมนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาดของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ มดีงันี้ 

ขอ้มลูราคาตลาดเปรยีบเทยีบในการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ 

รายการ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ประเภททรัพยส์นิ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ 

ท าเลทีต่ัง้ ถนนสายบรบอื-บรุรีัมย ์(ทล.219) ถนนสายบรบอื-บรุรีัมย ์(ทล.219) ถนนสายบรบอื-บรุรีัมย ์(ทล.219) ถนนสายบรบอื-บรุรีัมย ์(ทล.219) 

เนือ้ทีด่นิ 28-2-20 ไร ่

(11,420 ตร.ว.) 

6 ไร ่

(2,400 ตร.ว.) 

23 ไร ่

(9,200 ตร.ว.) 

6 ไร ่

(2,400 ตร.ว.) 

รปูแปลงทีด่นิ รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ รปูหลายเหลีย่ม รปูสีเ่หลีย่มดา้นไมเ่ทา่ รปูหลายเหลีย่ม 

หนา้กวา้ง  240 เมตร 120 เมตร 120 เมตร 100 เมตร 

ระดับดนิ ปรับถมแลว้  

ต ่ากวา่ถนน 0.1 เมตร 

ปรับถมแลว้  

ต ่ากวา่ถนน 0.1 เมตร 

ยังไมป่รับถมดนิ ต ่ากวา่ถนน 

1.0 เมตร 

ยังไมป่รับถมดนิ ต ่ากวา่ถนน 

1.0 เมตร 

จ านวนดา้นตดิถนน 3 ดา้น 2 ดา้น 1 ดา้น 2 ดา้น 

ลักษณะถนน  ถนนลาดยางกวา้ง 12 เมตร ถนนลาดยางกวา้ง 12 เมตร ถนนลาดยางกวา้ง 12 เมตร ถนนลาดยางกวา้ง 12 เมตร 

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท ์ ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท ์ ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท ์ ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท ์
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ขอ้มลูราคาตลาดเปรยีบเทยีบในการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ 

รายการ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ผังเมอืง สเีขยีว ประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม 

สชึมพู ประเภทชมุชน สชึมพู ประเภทชมุชน สชึมพู ประเภทชมุชน 

ประโยชนส์งูสดุ ทีอ่ยูอ่าศัยและเกษตรกรรม ทีอ่ยูอ่าศัยและเกษตรกรรม ทีอ่ยูอ่าศัยและเกษตรกรรม ทีอ่ยูอ่าศัยและเกษตรกรรม 

ศักยภาพการพัฒนา อยูใ่นเกณฑป์านกลาง อยูใ่นเกณฑป์านกลาง อยูใ่นเกณฑป์านกลาง อยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

เงือ่นไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

ราคา  4,000 บาท/ตร.ว. 4,000 บาท/ตร.ว. 5,000 บาท/ตร.ว. 4,000 บาท/ตร.ว. 

วนัทีไ่ดร้ับขอ้มลู 17 ม.ิย. 2563 17 ม.ิย. 2563 17 ม.ิย. 2563 17 ม.ิย. 2563 

 

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ท าเลทีต่ัง้  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

ต าแหน่งทีด่นิ  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

สภาพแวดลอ้ม  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ 

การคมนาคม  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ 

รปูรา่งและขนาดทีด่นิ  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ 

สภาพทีด่นิ  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ 

สาธารณูปโภค  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

ศักยภาพในการพัฒนา  ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ ดกีวา่ทรัพยส์นิ 

ขอ้จ ากัดกฎหมาย  ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ ใกลเ้คยีงทรัพยส์นิ 

การวเิคราะหใ์หน้ า้หนกัขอ้มลู1/ 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ระดบั

คะแนน 

(%) 

ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ท าเลทีต่ัง้ 10 7 7 7 7 7 

ต าแหน่งทีด่นิ 10 7 7 7 7 7 

สภาพแวดลอ้ม 10 2 7 7 7 7 

การคมนาคม 10 2 7 7 7 7 

รปูรา่งและขนาดทีด่นิ 20 1 6 8 9 8 

สภาพทีด่นิ 15 2 6 8 8 7 

สาธารณูปโภค 5 7 7 7 7 7 

ศักยภาพในการพัฒนา 15 2 7 8 8 7 

ขอ้จ ากัดกฎหมาย 5 5 5 5 5 5 

รวม 100 320 655 740 760 710 

การปรบัปัจจยัและระดบัคณุภาพ 

ปัจจยัทีพ่จิารณา ทรพัยส์นิ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 5 ขอ้มลู 6 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.ว.)   4,000 4,000 5,000 4,000 

ราคาทีเ่หมาะสม (บาท/ตร.ว.)   3,000 3,500 4,000 3,200 

ระดับคะแนนถว่งน ้าหนัก 320 655 740 760 710 

อัตราสว่นในการปรับแก ้ 1.0000 0.4885 0.4324 0.4211 0.4507 

ราคาทีป่รับแกแ้ลว้ (บาท/ตร.ว.)   1,465.65 1,513.51 1,684.21 1,442.25 

ระดับความส าคัญของการเปรยีบเทยีบ 1.00 25% 25% 25% 25% 

มลูคา่ทีเ่ปรยีบเทยีบได ้ 1,526.41 366.41 378.38 421.05 360.56 

มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ (บาท/ตร.ว.)  1,500     

หมายเหต:ุ 1/ Rating score 1-2 = ต า่, 3-4 = พอใช,้ 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 = ดมีาก 

 

มลูคา่ตลาดทีด่นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิ เลขที ่

KA-2020-06-0165 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 เทา่กับ 1,500 บาท/ตารางวา คดิเป็นมลูคา่รวมเทา่กบั 45.41 ลา้น

บาท  
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ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของทีด่นิทีอ่ยูใ่น

บรเิวณใกลเ้คยีงเป็นวธิทีีเ่หมาะสม เนือ่งจากเป็นการเปรยีบเทยีบกับสนิทรัพยท์ีม่ลีักษณะ และ/หรอื บรเิวณใกลเ้คยีง

กบัสนิทรัพยท์ีป่ระเมนิทีม่กีารซือ้ขายหรอืมรีาคาเสนอขาย รวมทัง้การเปรยีบเทยีบและปรับปรุงการใหค้ะแนนโดยวธิี

ถว่งน ้าหนักของสนิทรัพยท์ีป่ระเมนิและขอ้มูลตลาดทีน่ ามาเปรยีบเทยีบดว้ยปัจจัยตา่งๆ เชน่ ท าเล ลกัษณะพืน้ที ่

รูปทรง ต าแหน่งทีต่ัง้ ส ิง่อ านวยความสะดวก การคมนาคม เป็นตน้ ท าใหไ้ดร้าคาทีเ่ป็นปัจจบุนัและสามารถสะทอ้น

มลูคา่ของสนิทรัพยต์ามสภาพปัจจุบนัไดม้ากทีส่ดุ 

 

(ข) อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 

ตามรายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 (เลขที ่KA-2020-06-0163) ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิตีน้ทนุ (Cost Approach) เนือ่งจากผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระพจิารณาแลว้เห็นวา่

ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่มลีักษณะและการใชง้านเฉพาะ ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach)  

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการสรา้งใหม ่ (Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มราคา

ทางกายภาพ (Physical Deterioration) คา่เสือ่มราคาทางการใชป้ระโยชน์ (Functional Obsolescence) และคา่เสือ่ม

ราคาทางเศษฐกจิหรอืปัจจัยภายนอก (Economic Obsolescence) โดยรายละเอยีดการประเมนิมดีงัตอ่ไปนี้ 

 รายการอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

SBM 

พืน้ที ่

 

(ตร.ม.) 

มลูคา่ทดแทนใหม ่ อายุ 

(ปี) 

การคดิคา่เสือ่มราคา มลูคา่ตามสภาพ

ปัจจุบนั 

 (ลา้นบาท) 

เฉลีย่ตอ่หนว่ย  

(บาท/ตร.ม.) 

รวม 

(ลา้นบาท) 

ปีละ 

(%) 

รวม 

(%) 

รวมหกั 

(ลา้นบาท) 

1 อาคารส านักงาน สงู 2 ชัน้ พรอ้มชัน้ลอย 615.00 11,768.29 7.24 18 - 26% 1.88 5.36 

2 โรงผลติไฟฟ้า 1,344.00 5,142.86 6.91 18 - 26% 2.10 4.82 

3 อาคารบอยเลอร ์ 960.00 8,000.00 7.68 13 3% 39% 3.00 4.68 

4 โรงเก็บขีเ้ถา้ 368.00 3,500.00 1.29 13 3% 39% 0.50 0.78 

5 โรงเก็บแกลบ 6,000.00 3,500.00 21.00 13 3% 39% 8.19 12.81 

6 โรงกรองน ้า 75.00 4,500.00 0.34 18 3% 54% 0.18 0.16 

7 โรงท าน ้าประปา 60.00 3,500.00 0.21 18 3% 54% 0.11 0.10 

8 โรงซอ่มบ ารงุ 892.50 2,126.05 1.90 13 3% 39% 0.74 1.16 

9 บา้นพักคนงาน หลังที ่1 420.00 4,071.43 1.71 18 - 26% 0.44 1.27 

10 บา้นพักคนงาน หลังที ่2 192.00 6,000.00 1.15 16 - 22% 0.25 0.90 

11 โรงอาหาร 400.00 3,500.00 1.40 18 3% 54% 0.76 0.64 

12 ป้อมยาม 6.25 6,000.00 0.04 18 - 26% 0.01 0.03 

13 โรงจอดรถ 75.00 2,000.00 0.15 13 3% 39% 0.06 0.09 

14 หอ้งน ้า 40.00 5,000.00 0.20 18 - 26% 0.05 0.15 

15 อาคารคลูลิง่ทาวเวอร ์(ไมป่ระเมนิมลูคา่)1/         

16 อาคารโกดังจัดเก็บเชือ้เพลงิ3/ 4,275.00 4,500.00 19.24 13 3% 39% 7.50 11.73 

 17 บอ่บ าบัด 1 550.00 250.00 0.14 3 3% 9% 0.01 0.12 

18 บอ่บ าบัด 2 1,175.00 250.00 0.29 3 3% 9% 0.03 0.27 

19 ลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก (ขนาด 35*270 ม.) 9,450.00 600.00 5.67 18 3% 54% 3.06 2.61 

20 ลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก (ขนาด 50*90 ม.) 4,500.00 600.00 2.70 18 3% 54% 1.46 1.24 

 รวมมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง   79.25     48.91 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0163 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 

หมายเหต:ุ 

1/ ไมป่ระเมนิมลูคา่เนือ่งจากประเมนิรวมในสว่นของเครือ่งจักรรายการที ่ 5 หอระบายความรอ้น (Cooling Tower) ในรายงานการประเมนิราคา

ทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0164 ลงวนัที ่25 มถินุายน 2563 

2/ ในการก าหนดมลูคา่ตน้ทนุทดแทนใหมแ่ละคา่เสือ่มราคา ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระพจิารณาเปรยีบเทยีบโดยอา้งองิจากราคาประเมนิคา่

กอ่สรา้งอาคารปี 2563 - 2564 ก าหนดโดยสมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรัพยส์นิแหง่ประเทศไทย 

3/ อาคารโกดงัจัดเก็บเชือ้เพลงิบางสว่นรกุล ้าทีด่นิแปลงขา้งเคยีง (โฉนดเลขที ่ 23204 และ 23205 ซึง่เป็นทีด่นิของ UAB) จงึพจิารณาไม่

ประเมนิมลูคา่อาคารสว่นทีร่กุล ้าดงักลา่ว 
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 ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกบัผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิ

ราคาทีเ่หมาะสมส าหรับการประเมนิมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งในครัง้นี ้ คอื วธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน 

(Replacement Cost Approach) เนือ่งจากทรัพยส์นิมกีารออกแบบเพือ่การใชง้านเฉพาะ และมกีารปรับปรุงดว้ยคา่

เสือ่มราคาตามสภาพและอายุการใชง้านของอาคารสิง่ปลกูสรา้ง ณ วนัส ารวจ เพือ่สะทอ้นถงึสภาพการใชง้านของ

ทรัพยส์นิ ดงันัน้ ราคาประเมนิอาคารและสว่นปรับปรุงทีด่นิของ SBM โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงาน

เลขที ่KA-2020-06-0163 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน เทา่กบั 48.91 ลา้น

บาท 

 ตามรายงานประเมนิของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานเลขที ่ KA-2020-06-0163 ลงวนัที ่ 26 

มถินุายน 2563 มูลคา่ตลาดทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งรวม เทา่กับ 94.32 ลา้นบาท มมีลูคา่บงัคับขาย เทา่กับ 56.59 ลา้น

บาท (ราคาบงัคับขายมสีว่นลดรอ้ยละ 40 จากมลูคา่ตลาด) 

 มลูคา่บงัคบัขาย (Force Sale) เป็นราคาสภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีค่าดวา่จะมผีูซ้ ือ้ทรัพยส์นินัน้ไปใช ้

ประโยชน ์โดยคาดวา่จะขายทรัพยส์นิไปไดใ้นระยะเวลาสัน้ 

 ในการพจิารณามลูคา่บงัคับขาย (Force Sale) ผูป้ระเมนิราคาอสิระพจิารณาการใหค้ะแนนตามคณุสมบตัิ

ของทรัพยส์นิ ไดแ้ก ่ ท าเลทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้ม การใชป้ระโยชน์และศกัยภาพในการพัฒนา ขอ้จ ากดัทาง

กฎหมาย การคมนาคม สาธารณูปโภค และลักษณทางกายภาพ สรุปไดด้งันี้ 

 คณุสมบตัทิ ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง SBM น า้หนกั ตวัคณู1/ คะแนน 

1 ท าเลทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้ม 5 5 25 

2 การใชป้ระโยชนแ์ละศกัยภาพในการพฒันา 5 5 25 

3 ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย 3 1 3 

4 การคมนาคม 3 5 15 

5 สาธารณูปโภค 2 5 10 

6 ลกัษณทางกายภาพ 2 4 8 

รวมคะแนน 86 

หมายเหต:ุ 1/ การพจิารณาระดบัตวัคณู 1-2 = ต า่มาก, 3 – 4 = ต า่, 5 – 6 = ปานกลาง, 7 – 8 = ด ีและ 9 – 10 = ดมีาก 

 

 ตารางสว่นลดราคาบงัคับขาย 

ราคาบงัคบัขาย (Force Sale) ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง SBM 

คะแนน สว่นลด คะแนน สว่นลด 

180 – 200 15% 88 – 110 35% 

157 – 179 20% 65 – 87 40% 

134 – 156 25% 45 – 64 45% 

111 - 133 30% 20 - 42 50% 

 

 จากการพจิารณาของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิ ระดบัคะแนนของทรัพยส์นิเทา่กับ 86 คะแนน อยูใ่นชว่ง

สว่นลดรอ้ยละ 40 ของราคาตลาดทรัพยส์นิ คดิเป็นมลูคา่บงัคับขาย เทา่กบั 56.59 ลา้นบาท  

 

3.2.1.2 เครือ่งจกัรและอุปกรณ ์ 

ตามรายงานประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ลงวนัที ่ 25 มถินุายน 2563 (เลขที ่

KA-2020-06-0164) โดยท าการประเมนิทรัพยส์นิวนัที ่ 17 มถินุายน 2563 เพือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจุบนัของ

ทรัพยส์นิและเพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ ในการประเมนิมลูคา่ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิตีน้ทนุตาม

สภาพ (Cost Approach) เป็นเกณฑใ์นการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ เนือ่งจาก ลกัษณะของทรัพยส์นิมขีอ้มลูตลาดทีม่ี



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่116/139 

 

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั หรอืประเภทเดยีวกนัทีส่ามารถน ามาสนับสนุนทางการตลาดจ านวนมากเพยีงพอในชว่งเวลา

เดยีวกนัทีจ่ะสามารถน ามาใชเ้ป็นมลูคา่ตวัแทนของทรัพยส์นิได ้ 

ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach) ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการ

สรา้งใหม ่ (Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มราคาทางกายภาพ (Physical Deterioration) คา่เสือ่มราคา

ทางการใชป้ระโยชน ์ (Functional Obsolescence) และคา่เสือ่มราคาทางเศษฐกจิหรอืปัจจัยภายนอก (Economic 

Obsolescence) โดยสรุปราคาประเมนิเครือ่งจักรและอปุกรณ์ของ SBM ไดด้งันี้ 

 รายการเครือ่งจกัรและอุปกรณ์  

SBM 

จ านวน 

(รายการ) 

อายุ

เครือ่งจกัร 

(ปี) 

อายุการ

ใชง้าน1/ 

(ปี) 

สภาพ

เครือ่งจกัร 

(%) 

ตน้ทุน

ทดแทนใหม ่ 

(ลา้นบาท) 

Percentage of 

Condition3/ 

(%) 

มลูคา่ตลาด3/4/ 

(ลา้นบาท) 

   N n C RCN P=C*(1-n/N) FMV = 

RCN*P*F*E 

1 เครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า (Turbine and 

Generator) 

1 25 10 0.80 84.50 48% 40.56 

2 เครือ่งก าเนดิไอน ้า (Boiler) 1 25 10 0.80 90.00 48% 43.20 

3 หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer) 2 20 10 0.80 7.93 40% 3.17 

4 เครือ่งอดัลม (Air Compressor)2/ 1 15 17 - 0.07 20% 0.01 

5 หอระบายความรอ้น (Cooling Tower) 3 25 10 0.80 37.80 48% 18.14 

6 เครือ่งท าน ้าประปาและน ้า DEMIN 1 20 10 0.80 18.00 40% 7.20 

7 ชดุควบคมุไฟฟ้าแรงดนัต า่ (Low Voltage 

Panel) 

1 20 10 0.80 36.00 40% 14.40 

8 ชดุควบคมุระบบไฟฟ้าส ารอง (Battery 

Charger Control System) 

1 20 10 0.80 40% 

9 ชดุควบคมุไฟฟ้าแรงดนัสงู (High Voltage 

Panel)  

1 20 10 0.80 40% 

 รวมมลูคา่เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 12    274.30  126.69 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0164 ลงวนัที ่25 มถินุายน 2563 

หมายเหต:ุ  

1/ เครือ่งจักรและอปุกรณ์มกีารปรับปรงุซอ่มบ ารงุใหญ ่ (Plant Shutdown) หลงัจากหยดุด าเนนิการ เริม่กลบัมาใชง้านไดป้ระมาณเดอืน

มถินุายน 2560 และเนือ่งจากเป็นการซอ่มบ ารงุครัง้ใหญท่ัง้ระบบท าใหเ้ครือ่งจักรกลบัมามปีระสทิธภิาพอกีครัง้ และท าใหอ้ายกุารใชง้าน

ของเครือ่งจกัรเพิม่ขึน้ ดงันัน้ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจงึพจิารณาปรับลดอายผุา่นงานของเครือ่งจักรจาก 16 ปี เหลอื 10 ปี  

2/ เครือ่งจักรและอปุกรณ์อายผุา่นงาน (n) เทา่กบั 15 ปี เกนิมาตรฐานอตุสาหกรรมก าหนดทีใ่หเ้ครือ่งจักรทีย่ังสามารถใชง้านไดอ้ยู ่ ดงันัน้  

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ จงึประเมนิมลูคา่ P คงทีท่ี ่ 20% ตลอดไปจนกวา่จะเลกิใชง้าน เนือ่งจากเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ดงักลา่วยังมี

การใชง้านอยู ่และมกีารบ ารงุรักษาอยูเ่ป็นประจ าทกุปี 

3/ ในการประเมนิมูลค่าเพื่อหามูลค่ายุตธิรรมของเครื่องจักร ผูป้ระเมนิราคาทรัพย์สนิอสิระอา้งองิสูตรการค านวณหามูลค่ายุตธิรรมของ

เครือ่งจักรและอปุกรณ์ตามสมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรัพยส์นิแหง่ประเทศไทย และสมาคมนักประเมนิราคาอสิระไทย  

สรปุสตูรการค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งจักร ดงันี ้

มลูคา่ตลาดยตุธิรรม  = ตน้ทนุทดแทนใหม ่– คา่เสือ่มราคารวมทัง้หมด 

คา่เสือ่มราคารวมทัง้หมด = อายตุามระยะเวลาใชง้านของเครือ่งจักร /อายกุารใชง้านทางกายภาพ 

FMV = RCN x P x F x E 

P = (1-n/N) x C 

ก าหนดให ้ RCN = ตน้ทนุทดแทนใหม ่(Replacement Cost New) 

 P = คา่เสือ่มราคาทางกายภาพ (Physical Deterioration) 

 F = คา่เสือ่มราคาทางประโยชนใ์ชส้อย (Functional Obsolescence) 

 E = คา่เสือ่มราคาจากปัจจัยภายนอกหรอืทางเศรษฐกจิ (Economic/External Obsolescence) 

 N = อายกุารใชง้านของเครือ่งจักร (ปี) (Physical Life) 

 n = อายกุารใชง้านทผีา่นมาของเครือ่งจักร (ปี) (Chronological Age) 

 C = สภาพของเครือ่งจักร (%) (Condition Factor) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่117/139 

 

4/ มลูคา่ตลาด (Fair Market Value) คอื ประมาณการในรปูจ านวนเงนิ ซึง่เครือ่งจักรสามารถเปลีย่นมอืกนัระหวา่งผูซ้ ือ้-ผูข้ายทีม่คีวามเต็มใจ 

ปราศจากแรงกดัดนัใหซ้ือ้หรอืขาย ณ วนัทีป่ระเมนิ โดยทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายมคีวามรอบคอบ และมคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของเครือ่งจักร 

ตลอดจนปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัทีเ่ทา่เทยีมกนั มลูคา่นีร้วมคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางตรงและทางออ้มทัง้หมด เชน่ คา่ขนสง่ คา่ประกอบ 

และคา่ตดิตัง้ ฯลฯ เพือ่ใหเ้ครือ่งจักรท างานไดอ้ยา่งสมบรูณ์ มลูคา่ดงักลา่วจงึเป็นมลูคา่ของเครือ่งจักรซึง่มกีารใชง้านอยา่งตอ่เนือ่ง 

โดยทัว่ไปแลว้จะเหมาะสมในกรณีทีท่ัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายมจีดุมุง่หมายทีจ่ะคงเครือ่งจักรตามสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของ

การด าเนนิงาน มใิชม่ลูคา่ทีเ่กดิจากการแยกขายเครือ่งจักรออกเป็นสว่นหรอืเป็นชิน้ หรอืเกดิจากการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนข์อง

เครือ่งจักรไปจากการใชง้านเดมิ 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิราคาที่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่เครือ่งจักรและอปุกรณ์ในครัง้นี ้คอื วธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Replacement Cost 

Approach) เนือ่งจากทรัพยส์นิมกีารออกแบบเพือ่การใชง้านเฉพาะ และมกีารปรับปรุงราคาประเมนิเพือ่สะทอ้นถงึ

สภาพการใชง้านของทรัพยส์นิ รวมถงึการปรับปรุงอตัราการตัดคา่เสือ่มราคาของทรัพยส์นิจากการปิดโรงงาน ดงันัน้ 

ราคาประเมนิเครือ่งจักรและอปุกรณ์ของ SBM โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานเลขที ่ KA-2020-06-

0164 ลงวนัที ่ 25 มถินุายน 2563 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน เทา่กบั 126.69 ลา้นบาท และมมีูลคา่

บงัคบัขาย เทา่กับ 63.35 ลา้นบาท (ราคาบงัคับขายมสีว่นลดรอ้ยละ 50 จากมลูคา่ตลาด) 

 

 มลูคา่บงัคบัขาย (Force Sale) เป็นราคาสภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีค่าดวา่จะมผีูซ้ ือ้ทรัพยส์นินัน้ไปใช ้

ประโยชน ์โดยคาดวา่จะขายทรัพยส์นิไปไดใ้นระยะเวลาสัน้ 

 ในการพจิารณามลูคา่บงัคับขาย (Force Sale) ผูป้ระเมนิราคาอสิระพจิารณาการใหค้ะแนนตามคณุสมบตัิ

ของทรัพยส์นิ ไดแ้ก ่ ท าเลทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้ม การใชป้ระโยชน์และศกัยภาพในการพัฒนา ขอ้จ ากดัทาง

กฎหมาย ความตอ้งการของตลาด อายุการใชง้าน และลกัษณทางกายภาพ สรุปไดด้งันี้ 

 คณุสมบตัเิครือ่งจกัรและอปุกรณ์ SBM น า้หนกั ตวัคณู1/ คะแนน 

1 ท าเลทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้ม 3 3 9 

2 การใชป้ระโยชนแ์ละศกัยภาพในการพฒันา 3 3 9 

3 ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย 5 1 5 

4 ความตอ้งการของตลาด 5 1 5 

5 อายกุารใชง้าน 2 3 6 

6 ลกัษณทางกายภาพ 2 3 6 

รวมคะแนน 40 

หมายเหต:ุ 1/ การพจิารณาระดบัตวัคณู 1-2 = ต า่มาก, 3 – 4 = ต า่, 5 – 6 = ปานกลาง, 7 – 8 = ด ีและ 9 – 10 = ดมีาก 

 

 ตารางสว่นลดราคาบงัคับขาย 

ราคาบงัคบัขาย (Force Sale) เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ SBM 

คะแนน สว่นลด คะแนน สว่นลด 

180 – 200 15% 88 – 110 35% 

157 – 179 20% 65 – 87 40% 

134 – 156 25% 45 – 64 45% 

111 - 133 30% 20 - 42 50% 

 จากการพจิารณาของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิ ระดบัคะแนนของทรัพยส์นิเทา่กับ 40 คะแนน อยูใ่นชว่ง

สว่นลดรอ้ยละ 50 ของราคาตลาดทรัพยส์นิ คดิเป็นมลูคา่บงัคับขาย เทา่กบั 63.35 ลา้นบาท 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่118/139 

 

สามารถสรุปเปรยีบเทยีบกับมลูคา่ตามบญัชสีนิทรัพยถ์าวรของ SBM ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (ระยะเวลา

ทีใ่กลเ้คยีงกับวนัประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ) ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

SBM มลูคา่ตามบญัช ี

ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2563 

(1) 

ราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

 

(2) 

ราคาประเมนิสงู (ต า่) 

กวา่มลูคา่ตามบญัช ี

(3) = (2)-(1) 

สนิทรัพยถ์าวรทีไ่ดร้ับการประเมนิ 

ทีด่นิ 10.00 45.411/ 35.41 

อาคารและสว่นปรับปรงุอาคาร 87.46 48.911/,3/ (38.54) 

เครือ่งจักรและอปุกรณ ์ 93.93 126.692/,3/ 32.76 

คา่เผือ่การดอ้ยมลูคา่ (27.79)4/  27.79 

รวมสนิทรพัยถ์าวรทีไ่ดร้บัการประเมนิ  163.59 221.01 57.42 

สนิทรัพยถ์าวรทีไ่มไ่ดร้ับการประเมนิ 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์    

- อปุกรณแ์ละเครือ่งใชส้ านักงาน 2.13   

- ยานพาหนะ 0.35   

- งานระหวา่งกอ่สรา้ง 0.99   

รวมสนิทรัพยถ์าวรทีไ่มไ่ดร้ับการประเมนิ 3.46   

รวมทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 167.05  57.42 

บวก: สนิทรพัย ์(หนีส้นิ) ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

(Deferred Tax Assets or Liabilities) 

  -5/ 

รายการปรบัปรงุ: สว่นของผูถ้อืหุน้   57.42 

หมายเหต:ุ 

1/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0163 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 

2/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0164 ลงวนัที ่25 มถินุายน 2563  

3/ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดร้วมมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งบางสว่นไวใ้นการประเมนิมลูคา่เครือ่งจักรและอปุกรณ์  

4/ ในระหวา่งปี 2562 SBM ไดต้ัง้ส ารองคา่เผือ่การลดมลูคา่ทีด่นิ อาคาร และเครือ่งจักร จ านวน 27.79 ลา้นบาท และรับรูข้าดทนุจากการลด

มลูคา่ดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 

5/ ประมาณการสนิทรัพย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (Deferred Tax Assets (Liabilities)) ในอตัราภาษีรอ้ยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่ง

ราคาประเมนิและมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีของ SBM ซึง่มขีาดทนุสะสมทางภาษีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่ให ้

สมมตฐิานน ามาหกักลบกบัก าไรจากการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิได ้ 

 

ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดป้รับปรุงมลูคา่ทรัพยส์นิรวมของ SBM เพิม่ขึน้จากสว่นตา่งราคา

ประเมนิและมูลคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ – สทุธ ิจ านวน 57.42 ลา้นบาท 

 

3.2.1.3 ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ 

 จากรายงานประเมนิของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามทีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้นี ้ สรุปราคาบงัคบัขาย

ทรัพยส์นิ ไดด้งันี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 รายการ SBM ราคาตลาดของทรพัยส์นิ ราคาบงัคบัขายของทรพัยส์นิ 

1 ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 94.32 56.593/ 

2 เครือ่งจักรและอปุกรณ ์ 126.69 63.354/ 

 รวมราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ 221.01 119.94 

หมายเหต:ุ 

1/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0163 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่119/139 

 

2/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0164 ลงวนัที ่25 มถินุายน 2563  

3/ ราคาบงัคบัขายทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประมาณทีร่อ้ยละ 60 ของราคาตลาดของทรัพยส์นิ โปรดดรูายละเอยีดตามทีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้นี ้

4/ ราคาบงัคบัขายเครือ่งจักรและอปุกรณ์ประมาณทีร่อ้ยละ 50 ของราคาตลาดของทรัพยส์นิ โปรดดรูายละเอยีดตามทีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้นี ้

 

 รวมราคาบงัคบัขายทรัพยส์นิ เทา่กบั 119.94 ลา้นบาท ซึง่พจิารณาเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิของ SBM ในกรณีที ่

SBM ตอ้งเลกิกจิการและขายทรัพยส์นิออกไปแบบเร่งดว่น  

 

3.2.2 สทิธปิระโยชนท์างภาษจีากขาดทุนสะสม (ทางภาษ)ี 

 SBM มขีาดทนุสะสมทางภาษีส าหรับผลขาดทนุจากการด าเนนิงานในปี 2558 – 2562 โดยจะน าไปลด

ภาระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไดไ้มเ่กนิปี 2567 สรุปไดด้งันี้ 

ปีภาษ ี ใชป้ระโยชนท์างภาษไีดจ้นถงึปี ขาดทนุทางภาษ ีSBM (ลา้นบาท) 

2558 2563 24.15 

2559 2564 31.90 

2560 2565 61.02 

2561 2566 69.19 

2562 2567 80.31 

รวมขาดทนุสะสมทางภาษ ี 242.41 

สทิธปิระโยชนท์างภาษีจากขาดทนุทางภาษี 48.481/ 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลรอ้ยละ 20 

 

 SBM มผีลขาดทนุสะสมทางภาษีสทุธ ิ 242.41 ลา้นบาท สามารถน าไปลดภาระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไดไ้ม่

เกนิ 48.48 ลา้นบาท โดยขาดทนุสะสมทางภาษีจะทยอยหมดอายภุายในไมเ่กนิปี 2567 ทัง้นี ้CapAd คาดวา่ SBM 

จะไม่สามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากขาดทนุสะสมทางภาษี เนือ่งจากประมาณการทางการเงนิของ SBM 

ภายใตส้มมตฐิานทีก่ าหนด (โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 3.5 ของรายงานฉบบันี)้ SBM จะยังคงมผีลขาดทนุ

จากการด าเนนิงานในอนาคต 

 

สรุปการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชขีอง SBM: กรณีราคาตลาดของทรัพยส์นิ 

จากการพจิารณารายการทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ SBM 

โดยวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้ สรุปไดด้งันี้ 

มลูคา่ตามบญัชที ีป่รบัปรงุแลว้: ราคาตลาดของทรพัยส์นิ (SBM) (หน่วย: ลา้นบาท) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (152.36) 

รายการปรับปรงุ  

รายการสว่นเพิม่ (สว่นลด) จากการประเมนิราคาทรัพยส์นิ 57.421/ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของ สทุธหิลงัปรบัปรงุ  (94.94) 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (หุน้) 1,662,5002/ 

มลูคา่ตามบญัชหีลงัปรบัปรงุตอ่หุน้ (บาท/หุน้)  (57.11) 

หมายเหต:ุ 1/ โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 3.2.1 ของรายงานฉบบันี ้

 2/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้ 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดม้ลูคา่หุน้สามัญของ SBM เทา่กับ (57.11) บาทตอ่หุน้ หรอืมลูคา่

กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั (94.94) ลา้นบาท 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่120/139 

 

 สรุปการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชขีอง SBM: กรณีราคาบงัคับขายทรัพยส์นิ 

ส าหรับธรุกจิทีม่สีภาพคลอ่งเพยีงพอ มกี าไรจากการด าเนนิงาน และมสีว่นของผูถ้อืหุน้เป็นบวก มูลคา่

ทรัพยส์นิควรพจิารณาทีมู่ลคา่ตลาดของทรัพยส์นิ แตใ่นกรณีของ SBM ซึง่มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบและมหีนีส้นิเงนิกูย้มื

อยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยสนิทรัพยส์ว่นใหญข่อง SBM คอื ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ซึง่หากมกีารเลกิกจิการ ณ ปัจจบุนั ราคา

ขายทรัพยส์นิอาจต ่ากวา่ราคาตลาดของทรัพยส์นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ เนือ่งจากราคาตลาดดังกลา่ว

เป็นราคาทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรในการขายทรัพยส์นิ และผูซ้ือ้ตอ้งน าทรัพยส์นิไปใชใ้นลักษณะเดยีวกันเทา่นัน้ 

ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่มลูคา่กจิการคงเหลอืของ SBM หากมกีารเลกิกจิการและขาย

สนิทรัพยอ์อกไปอย่างเร่งดว่น มลูคา่รวมกจิการจะเทา่กบัราคาบงัคบัขายทรัพยส์นิ มูลคา่รวมกจิการโดยวธิมีลูคา่ตาม

บญัชทีีป่รับปรุงแลว้ สรุปไดด้งันี ้

มลูคา่ตามบญัชที ีป่รบัปรงุแลว้: ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ (SBM) (หน่วย: ลา้นบาท) 

ราคาบงัคบัขายทรัพยส์นิ 119.941/ 

หมายเหต:ุ 1/ โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 3.2.1.3 ของรายงานฉบบันี ้

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่รวมกจิการของ SBM จากราคาบงัคบัขาย เทา่กับ 119.94 

ลา้นบาท 

 

3.3 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 

 ปรกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ SBM โดยน ามลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (Book Value 

per Share) ตามทีป่รากฏในงบการเงนิงวดลา่สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ SBM ที่

ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ โดยมลูคา่ตามบญัชเีทา่กบั (91.65) บาทตอ่หุน้ 

คณูดว้ยคา่มัธยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายไดห้ลักจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

หมนุเวยีน (Renewable Energy) เป็นหลกัเชน่เดยีวกนักบั SBM จ านวน 8 บรษัิท โดยเป็นขอ้มลูยอ้นหลงัในชว่งเวลา

ตา่งๆ จนถงึวนัที ่16 มถินุายน 2563 สรุปไดด้งันี้ 

SBM คา่ P/BV Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทา่) 

 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 

1. BCPG 2.18  2.22  2.16  1.96  1.95  2.00  2.09  2.20  

2. EA 6.12  6.10  6.09  5.88  6.29  6.55  7.14  8.59  

3. GUNKUL 2.27  2.29  2.28  2.12  2.11  2.17  2.36  2.56  

4. SPCG 1.24  1.26  1.24  1.16  1.22  1.29  1.37  1.42  

5. SSP 1.71  1.74  1.71  1.61  1.65  1.70  1.78  1.91  

6. SUPER 1.59  1.48  1.29  1.01  0.93  0.94  0.99  1.12  

7. TPCH 1.71  1.70  1.64  1.46  1.50  1.58  1.67  1.69  

8. TSE 1.09  1.09  1.09  0.95  1.00  1.07  1.10  1.07  

คา่มธัยฐานของ 8 บรษิทั 1.71 1.72 1.68 1.54 1.58 1.64 1.73 1.80 

มลูคา่หุน้ของ SBM (บาท/หุน้) (156.91) (157.48) (153.66) (140.91) (144.37) (150.05) (158.48) (164.77) 

ทีม่า: SETSMART 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดม้ลูคา่หุน้สามัญของ SBM เทา่กับ (164.77) – (140.91) บาท

ตอ่หุน้ หรอืมลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั (273.92) – (234.27) ลา้นบาท 
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3.4 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (Price to Earning Ratio Approach: P/E Ratio) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ SBM โดยการน าผลรวมของก าไรสทุธติอ่หุน้ของ 

SBM (Earnings per Share) 12 เดอืนยอ้นหลงั สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ SBM ที่

ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ซึง่เทา่กบัขาดทนุ 48.47 บาทตอ่หุน้ (ไมร่วม

ขาดทนุจากการดว้ยคา่ทรัพยส์นิจ านวน 80.58 ลา้นบาท) คณูดว้ยคา่มัธยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบรษัิท

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และตลาดหลักทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายได ้

หลกัจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน (Renewable Energy) เป็นหลกัเชน่เดยีวกนักบั SBM 

จ านวน 8 บรษัิท โดยเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัในชว่งเวลาตา่งๆ จนถงึวนัที ่16 มถินุายน 2563 สรุปไดด้งันี้ 

SBM คา่ P/E Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทา่) 

 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 

1. BCPG 17.60  17.90  17.67  16.43  16.63  17.43  17.50  16.24  

2. EA 24.04  23.96  23.78  22.76  24.72  26.24  29.12  34.60  

3. GUNKUL 10.35  10.48  10.64  10.19  10.35  10.85  12.05  16.11  

4. SPCG 6.29  6.34  6.30  5.95  6.22  6.50  6.85  6.91  

5. SSP 10.77  10.94  10.96  10.73  11.16  11.51  12.22  13.57  

6. SUPER 10.51  9.81  8.66  6.98  6.62  6.77  8.96  13.02  

7. TPCH 13.74  13.60  13.12  11.55  11.67  12.14  12.68  12.45  

8. TSE 7.92  7.89  7.93  6.92  8.57  10.52  12.69  16.79  

คา่มธัยฐานของ 8 บรษิทั 10.64 10.71 10.80 10.46 10.75 11.18 12.45 14.84 

มลูคา่หุน้ของ SBM (บาท/หุน้) (515.71) (519.30) (523.28) (507.03) (521.12) (541.84) (603.39) (719.14) 

ทีม่า: SETSMART 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดม้ลูคา่หุน้สามัญของ SBM เทา่กับ (719.14) – (507.03) บาท

ตอ่หุน้ หรอืมลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั (1,195.57) – (842.94) ลา้นบาท 
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3.5 วธิมีูลคา่ปจัจบุนักระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 การประเมนิมลูคา่หุน้ตามวธินีี ้ เป็นวธิทีีค่ านงึถงึผลการด าเนนิงานของ SBM ในอนาคต โดยการค านวณหา

มลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดสทุธดิว้ยอตัราสว่นลดทีเ่หมาะสม ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

ค านวณหาอตัราตน้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือ่ใชเ้ป็น

อตัราสว่นลดและค านวณหากระแสเงนิสดสทุธใินอนาคตจากประมาณการทางการเงนิของ SBM ในระยะเวลา 6 ปี

ขา้งหนา้ (ปี 2563 – 2568) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ (กฟผ.) 

สิน้สดุวนัที ่ 15 มกราคม 2568 โดยจะเป็นสญัญาแบบ Feed-in Tariff ตามที ่SBM ไดย้ืน่ค าขอส าหรับการเปลีย่น

รูปแบบเป็น Feed-in Tariff (FiT) ตามประกาศคณะกรรมการกจิการพลงังาน เรือ่ง การก ากับอตัราส าหรับผูผ้ลติ

ไฟฟ้าชวีมวลรายเล็ก พ.ศ. 2563 โดย SBM คาดวา่จะสามารถเริม่ขายไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ใหก้บั กฟผ. ในวนัที ่1 

สงิหาคม 2563  

 นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ SBM จะหยุดด าเนนิกจิการภายหลงัจากเดอืน

พฤศจกิายน 2568 และไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญเกดิขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและ

สถานการณ์ในปัจจบุนั 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท าประมาณการทางการเงนิของ SBM โดยอา้งองิขอ้มลู และสมมตฐิานที่

ไดรั้บจาก SBM และจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการพจิารณาหามลูคา่

ยตุธิรรมของหุน้สามัญของ SBM ในครัง้นีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี้ หากภาวะเศรษฐกจิ และปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่

การด าเนนิงานของ SBM รวมทัง้สถานการณ์ภายในของ SBM มกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคญัจากสมมตฐิานที่

ก าหนด มลูคา่หุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีีจ้ะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั 

 สมมตฐิานทีส่ าคญัในการจดัท าประมาณการทางการเงนิ สรุปไดด้งันี ้

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน SBM สามารถเปลีย่นสญัญาซือ้ขายแบบ Adder กบัการไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาค มาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ตามที ่SBM 

ไดย้ืน่ค าขอส าหรับการเปลีย่นรูปแบบเป็น Feed-in Tariff (FiT) ตามประกาศคณะกรรมการกจิการพลงังาน เรือ่ง การ

ก ากบัอตัราส าหรับผูผ้ลติไฟฟ้าชวีมวลรายเล็ก พ.ศ. 2563 โดยปัจจบุนัไดรั้บอนุมัตทิางเทคนคิแลว้ และคาดวา่จะ

สามารถเขา้ท าสญัญาแบบ FiT กบั กฟผ. โดยไดรั้บอตัราคา่ไฟฟ้าแบบ FiT ภายในไตรมาสที ่3 ปี 2563 และขายเริม่

ขายไฟฟ้าใหก้ับ กฟผ. ในวนัที ่1 สงิหาคม 2563 และระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขายไฟกับ กฟผ. (สญัญา PPA ใหม)่ 

คาดวา่จะสิน้สดุในวนั 15 มกราคม 2568 

 ทัง้นี ้หากไดรั้บการอนุมัตจิาก กฟผ. SBM ตอ้งท าการยกเลกิสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

โดยเงือ่นไขของสญัญา PPA ปัจจบุนั สรุปไดด้งันี้ 

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า แบบ Adder กบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (สญัญาปจัจบุนั) 

ชือ่โครงการ โรงไฟฟ้าสตกึ บรุรีัมย ์

ด าเนนิการโดย SBM 

ทีต่ัง้โครงการ ต าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวดับรุรีัมย ์

เลขทีส่ญัญา VSPP-PEA 006/2559 

วนัทีต่ามสญัญา 21 กรกฎาคม 2559  

คูส่ญัญา การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

อายสุญัญา 5 ปี และตอ่เนือ่งครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ

วนัที ่COD 24 มกราคม 2549 

ปรมิาณขายตามสญัญา  6.50 เมกะวตัต ์

ก าลงัผลติใชเ้อง 0.80 เมกะวตัต ์

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 7.50 เมกะวตัต ์
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 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุใน SBM ในปี 2559 และไดเ้ริม่ผลติไฟฟ้าในเดอืนมถินุายน 2560  อยา่งไรก็ตาม 

ตัง้แตเ่ริม่ผลติไฟฟ้าในปี 2560 ถงึปัจจบุนั SBM มกีารหยดุการเดนิเครือ่งเพือ่การซอ่มบ ารุงเป็นระยะ สง่ผลใหก้าร

ด าเนนิการผลติยังไมม่ปีระสทิธภิาพมากนัก 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ปี 2560 – 2562 เทา่กบั 61.69 ลา้นบาท 54.39 ลา้นบาท และ 50.11 ลา้นบาท 

ตามล าดบั  

ในชว่งไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 เทา่กบั 26.12 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 266.86 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น

หนา้ เนือ่งจาก ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 มกีารปิดซอ่มบ ารุงนอ้ยกวา่ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้  

(ก) ปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีข่ายใหก้ับ กฟภ./กฟผ.  

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีจ่่ายเขา้ระบบ กฟภ. ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 เทา่กบั 22,598.84 

เมกะวตัต-์ชัว่โมง 19,079.55 เมกะวัตต-์ชัว่โมง 17,361.56 เมกะวัตต-์ชัว่โมง และ 8,970.48 เมกะวตัต-์ชัว่โมง  

ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานปรมิาณพลงัไฟฟ้า

ขาย เทา่กบั 38,501.92 เมกะวตัต-์ชัว่โมง (ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขาย = ปรมิาณพลงัไฟฟ้าตาม PPA x จ านวนวนั

ผลติโดยเฉลีย่ x 24 x Capacity Factor) ในปี 2563 โดยมสีมมตฐิานปิดซอ่มบ ารุงประมาณ 45.65 วนัในชว่งไตร

มาสที ่2 – 4 ปี 2563 เพือ่ปรับปรุงเครือ่งจักรใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาจา้งเดนิเครือ่งและบ ารุงรักษา 

(สญัญา O&M) ซึง่ SBM ไดเ้ขา้ท าสญัญากบับรษัิท แอพคอน โอเปอรเ์รชัน่ส ์แอนด ์เมนเทนแนนซ ์จ ากดั (APCON) 

โดย SBM ไดเ้ขา้ท าสญัญา O&M ดงักลา่ว ในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563  

ส าหรับปี 2564 – 2568 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน ตามประมาณการของ SBM  โดยก าหนดให ้

ความสามารถในการผลติและขายไฟเฉลีย่ (Capacity Factor) อยูท่ีร่อ้ยละ 90.00 ของปรมิาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญา 

PPA โดยพจิารณาจากมาตรฐานของเครือ่งจักรภายหลงัการปรับปรุงเครือ่งจักร (สงูกวา่ Capacity Factor เฉลีย่ในปี 

2560 - 2562 และไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 79.21) และใหส้มมตฐิาน แผนการซอ่มบ ารุงประจ าปี 

(Annual Maintenance) จ านวน 20 วนัตอ่ปี และประมาณวันปิดแบบไมไ่ดว้างแผนไวจ้ านวน 15 วนัตอ่ปี รวมเป็น

จ านวนหยุดซอ่มบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 35 วนัตอ่ปี40 หรอืคดิเป็นจ านวนชัว่โมงเดนิเครือ่งทัง้ปี (Availability Factor: 

AF) ประมาณรอ้ยละ 90.44 

(ข) อตัรารับซือ้ไฟฟ้า  

ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟภ. (สญัญา PPA ปัจจบุนั) (เลขที ่VSPP-PEA 006/2559) เป็นสญัญา

แบบ Adder ราคาคา่ขายไฟฟ้าปัจจบุนัประกอบดว้ย ราคารับซือ้พลงัไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาด

เล็กมาก ส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทอตัราตามชว่งเวลาของการใช ้(Time of Use: TOU Rate) โดยชว่งเวลาการใช ้

งานจะแบง่ออกเป็น 2 ชว่งไดแ้ก ่ชว่ง Peak และชว่ง Off-Peak บวกคา่ Ft ขายสง่เฉลีย่  

โดยอตัรารับซือ้ไฟฟ้าเฉลีย่ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 ที ่SBM ขายใหก้ับ กฟภ. สรุปได ้

ดงันี ้ 

ปี อตัราคา่ไฟฟ้า TOU + Ft (บาท/หนว่ย) อตัราการเพิม่ข ึน้ (รอ้ยละ) 

2560 2.729 - 

2561 2.8507 4.43% 

2562 2.8862 1.25% 

                                                

40 ตามระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเฉพาะการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน ฉบบั พ.ศ. 2550 ใชบ้งัคบักบัผูผ้ลติรายเล็ก

ประเภทสญัญา Firm ก าหนดเงือ่นไขการหยดุเพือ่ตรวจซอ่มบ ารงุรักษาโรงไฟฟ้า ไมเ่กนิ 840 ชัว่โมง (35 วนั) หรอื 1,080 ชัว่โมง (45 วนั) ใน

กรณีทีท่ าการซอ่มใหญ ่(Major Overhaul) 
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ปี อตัราคา่ไฟฟ้า TOU + Ft (บาท/หนว่ย) อตัราการเพิม่ข ึน้ (รอ้ยละ) 

2563 2.9115 0.88% 

อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน SBM เริม่ขายไฟฟ้าตามสญัญาแบบ FiT กบั กฟผ. 

โดยไดรั้บอัตราคา่ไฟฟ้าแบบ FiT (สญัญา PPA ใหม)่ ภายในไตรมาสที ่3 ปี 2563 และขายเริม่ขายไฟฟ้าใหก้ับ กฟผ. 

ในวนัที ่1 สงิหาคม 2563  

ตามสญัญา PPA ใหม ่SBM จะไดรั้บคา่ไฟฟ้าในอตัรา FiT ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกจิการพลงังาน เรือ่ง การก ากบัอตัราส าหรับผูผ้ลติไฟฟ้าชวีมวลรายเล็ก พ.ศ. 2563 

โดยสตูรอตัราคา่ไฟฟ้า ดงันี ้ 

อตัราการรับซือ้ไฟฟ้ารวม = FiTF + FiTV  

โดยที ่

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นคงที ่ 

(FiT Fixed (FiTF)) 

= เป็นอตัราทีค่ดิจากตน้ทนุการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าและคา่ด าเนนิการและบ ารงุรักษา (O&M) ตลอด

อายกุารใชง้าน โดยก าหนดใหค้งทีต่ลอดอายกุารสนับสนุนโครงการ (เทา่กบั 2.39 บาท/หน่วย) 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นผนัแปร  

(FiT Variables (FiTV)) 

= เป็นอตัราทีค่ดิจากตน้ทนุของวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติพลงัไฟฟ้าซึง่เปลีย่นไปตามเวลา โดย

อตัรานีจ้ะเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งตามอตัราเงนิเฟ้อขัน้พืน้ฐาน (Core Inflation) ส าหรับประเภท

เชือ้เพลงิชวีมวล 

 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ ในการประชมุครัง้ที ่

2/2562 (ครัง้ที ่149) เมือ่วนัที ่16 ธันวาคม 2562 ก าหนดใหเ้ป็นดงันี ้ 

หมายเหต:ุ 1/ อตัรา FiT ส าหรับโครงการทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบภายในปี 2560 หลงัจากนัน้ อตัรา FiTV จะเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งตามอตัราเงนิเฟ้อ

ขัน้พืน้ฐาน (Core Inflation)  

 

ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ ในเดอืนมกราคม 

– กรกฎาคม 2563 อตัราคา่ไฟฟ้าตามรูปแบบ TOU Rate มคีา่เฉลีย่ 2.9115 บาท/หน่วย ซึง่เทา่กบัอตัราคา่ไฟฟ้า

เฉลีย่ของชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 และใหส้มมตฐิาน SBM เริม่รับอตัราคา่ไฟฟ้าแบบ FiT เทา่กับ 4.2733 บาทตอ่

หน่วย ในชว่งเดอืนสงิหาคม – ธันวาคม 2563  

ดงันัน้ ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานอตัรารับซือ้

ไฟฟ้าสว่นผันแปร (FiTV) ในปี 2564 - 2568 ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.09 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราเงนิเฟ้อขัน้

พืน้ฐาน (Core Inflation) ในชว่ง 20 ปียอ้นหลงั (ปี 2544 - 2562 และเดอืนมกราคม – พฤษภาคม 2563) ซึง่เป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกจิการพลงังานทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ 

 สรุปประมาณการรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ SBM ไดด้งันี้ 

SBM หนว่ย 2562A 3M2563A 2563F5/ 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F6/ 

จ านวนวนัผลติโดยเฉลีย่1/ 

(Operating Days) 

(วนั) 178.88  85.21  314.57  330.00  330.00  330.00  331.00  14.00  

จ านวนชัว่โมงเดนิเครือ่งทัง้ปี2/ 

Availability Factor: AF) 

(รอ้ยละ) 49.01% 93.64% 85.95% 90.41% 90.41% 90.41% 90.44% 100.00% 

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าขาย กฟภ.3/ (MWh) 17,361.56  8,970.48  38,501.92  46,332.00  46,332.00  46,332.00  46,472.40  1,965.60  

Capacity Factor4/ (รอ้ยละ) 62.21% 67.48% 78.46% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าตอ่หน่วย          

FiTF (บาท) - - 2.39005/ 2.3900 2.3900 2.3900 2.3900 2.3900 

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (MW) FiT (บาท/หนว่ย) 

FiTF FiTV.2560 FiT1/ 

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าเสนอขาย < 10 MW 2.39 1.85 4.24 
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SBM หนว่ย 2562A 3M2563A 2563F5/ 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F6/ 

FiTV (บาท) - - 1.88335/ 1.9038  1.9246  1.9456  1.9668  1.9882  

รวมอตัรารับซือ้ไฟฟ้าเฉลีย่ (บาท) 2.88627/ 2.91157/ 3.6076 3.6167  4.2938  4.3146  4.3356  4.3568  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (ลา้นบาท) 50.11  26.12  138.90  198.94  199.90  200.88  202.47  8.61  

หมายเหต:ุ 1/ ด าเนนิการผลติ 24 ชัว่โมงตอ่วนั 

 2/ Availability Factor = จ านวนชัว่โมงผลติ/จ านวนชัว่โมงใน 1 ปี  โดยมแีผนการซอ่มบ ารงุประจ าปี (Annual Maintenance) และ

ปิดซอ่มนอกแผน (Unplanned Shut Down) รวม 35 วนั 

 3/ ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขาย กฟภ./กฟผ. = ปรมิาณพลงัไฟฟ้าตาม PPA x จ านวนวนัผลติโดยเฉลีย่ x 24 x Capacity Factor 

 4/ Capacity Factor = ปรมิาณพลงัไฟฟ้าขาย/ปรมิาณพลงัไฟฟ้าตาม PPA 

 5/ ใหส้มมตฐิานเริม่ขายแบบ FiT ใหก้บั กฟผ. ในวนัที ่1 สงิหาคม 2563 

 6/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT (สญัญา PPA ใหม)่ สิน้สดุวนัที ่15 มกราคม 2568 

 7/ อตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบอตัราตามชว่งเวลาของการใช ้(Time of Use: TOU Rate) 

 

 ตน้ทนุขาย  

 ตน้ทนุขาย ประกอบดว้ย ตน้ทนุเชือ้เพลงิ คา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานและจัดการ 

(Operating and Management Expenses) คา่ไฟฟ้า เงนิน าสง่กองทนุพัฒนาไฟฟ้า คา่ด าเนนิการโครงการรับซือ้

ไฟฟ้า คา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย คา่สารเคม ี คา่น ้ามัน คา่ขนสง่ คา่เชา่รถตัก คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา และ

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  

 ในปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 ตน้ทนุขาย (ไมร่วมคา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย) เทา่กับ 

71.32 ลา้นบาท 84.86 ลา้นบาท และ 33.28 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 131.13 รอ้ยละ 169.35 และรอ้ยละ 

127.42 ของรายไดจ้ากการขายพลงัไฟฟ้า ตามล าดบั 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาจากขอ้มลูในอดตีของ 

SBM โดยสมมตฐิานทีส่ าคญัสรุปไดด้งันี้ 

- วตัถดุบิในการผลติไฟฟ้าของ SBM ไดแ้ก ่ไมส้บั เปลอืกไม ้และแกลบ โดยวตัถดุบิสว่นใหญท่ีใ่ชเ้ป็นไมส้ับ  

โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานตน้ทนุวตัถดุบิ ในชว่งไตรมาสที ่ 2 – 3 ปี 2563 เทา่กบั 2.90 

บาทตอ่หน่วยไฟฟ้า (kWh) (โดยประมาณจากตน้ทนุวัตถดุบิเฉลีย่ที ่1,330 บาท/ตนั) ซึง่พจิารณาจากราคา

วตัถดุบิอา้งองิในสญัญา O&M กบั APCON และปรับขึน้เล็กนอ้ย และคณูดว้ยอตัราการใชว้ตัถดุบิแตล่ะ

ประเภทในชว่งเดอืน 6 เดอืนยอ้นหลงั พฤศจกิายน 2562 – เมษายน 2563 ซึง่เป็นชว่งที ่SBM มกีารผลติ

อยา่งตอ่เนือ่งและคอ่นขา้งมปีระสทิธภิาพเทยีบกบัชว่งกอ่นหนา้ นอกจากนีใ้นปี 2565 – 2568 ให ้

สมมตฐิานตน้ทนุวตัถดุบิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.09 ตอ่ปี ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อัตราเงนิเฟ้อขัน้พืน้ฐาน (Core 

Inflation) ในชว่ง 20 ปียอ้นหลงั (ปี 2544 - 2562 และเดอืนมกราคม – พฤษภาคม 2563) เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับอัตราการเพิม่ขึน้ของราคารับซือ้ไฟฟ้าสว่นผันแปร (FiTV) ซึง่มกีารปรับตามอัตราเงนิเฟ้อขัน้

พืน้ฐาน 

- คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานและจัดการ (O&M) เทา่กบั 1.18 – 1.58 ลา้นบาทตอ่เดอืน ตามทีร่ะบใุนสญัญา 

O&M ระหวา่ง SBM และ APCON ลงวนัที ่31 มกราคม 2563 ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน

เริม่ให ้APCON เขา้มามาด าเนนิงานตัง้แตไ่ตรมาสที ่2 ปี 2563 

- คา่ไฟฟ้าเทา่กับรอ้ยละ 2.00 ของรายไดค้า่ไฟฟ้า ซึง่ใกลเ้คยีงกบัชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 หลงัจาก SBM 

มกีารปรับปรุงเครือ่งจักรและมกีารผลติอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้   

- เงนิน าสง่กองทนุพัฒนาไฟฟ้าในอตัรา 0.01 บาทตอ่หน่วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน 

ผูรั้บใบอนุญาตผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานหมนุเวยีนประเภทลมและแสงอาทติย ์ ใหน้ าสง่เงนิเขา้กองทนุ

พัฒนาไฟฟ้าในอตัรา 0.01 บาทตอ่หน่วยของปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีผ่ลติเพือ่จ าหน่ายและใชเ้อง 
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- คา่ด าเนนิโครงการรับซือ้ไฟฟ้า เทา่กบัรอ้ยละ 2.00 ของรายไดข้ายไฟฟ้า ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ 

กฟภ. ปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบจะถูกหักออกรอ้ยละ 2.00 ของปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีข่ายให ้ กฟภ. 

เพือ่เป็นคา่ด าเนนิการโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ใหส้มมตฐิานภายใตส้ญัญา PPA ใหม ่ SBM ตอ้งจา่ยคา่ด าเนนิโครงการรับซือ้

ไฟฟ้า ใหก้บั EGAT ในอตัรารอ้ยละ 2.00 เชน่กนั 

- คา่เบีย้ประกนัภัยโรงงาน คงทีเ่ทา่กบั 0.44 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่เบีย้ประกนัภัยทรัพยส์นิในชว่ง

ไตรมาสที ่1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) 

- ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2563 คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญ ่เชน่ คา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา คา่วัสดุ

ส ิน้เปลอืง และคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานอืน่ๆ จะถกูรวมไวใ้นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานและจัดการ 

(O&M) 

 สรุปประมาณการตน้ทนุขายไฟฟ้าของ SBM ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

SBM 2562A 3M2563A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F2/ 

ตน้ทนุวตัถดุบิ 64.13  27.38  113.04  134.54  136.01  137.49  139.41  6.14  

คา่ด าเนนิงานและจัดการ (O&M) 15.77  4.62  12.87  18.90  18.90  18.90  18.90  0.79  

คา่ไฟฟ้า 3.36  0.55  2.81  3.98  4.00  4.02  4.05  0.17  

เงนิน าสง่กองทนุพฒันาไฟฟ้า 0.17  0.09  0.39  0.46  0.46  0.46  0.46  0.02  

คา่ด าเนนิโครงการรับซือ้ไฟฟ้า 

กฟภ./กฟผ. 

0.97  0.52  2.78  3.98  4.00  4.02  4.05  0.17  

คา่เบีย้ประกนัภัยโรงงาน 0.45  0.11  0.44  0.44  0.44  0.44  0.44  0.02  

รวมตน้ทนุขายไฟฟ้า  

(ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

84.86  33.28  132.33  162.31  163.81  165.33  167.32  7.31  

ตน้ทนุขายไฟฟ้าตอ่หน่วย (บาท) 4.89  3.71  3.44  3.50  3.54  3.57  3.60  3.72  

อตัราสว่นตน้ทนุขาย (ไมร่วมคา่

เสือ่มราคา) ตอ่รายไดจ้ากการ

ขายไฟฟ้า (รอ้ยละ) 

169.35% 127.42% 95.27% 81.59% 81.95% 82.31% 82.64% 84.94% 

ตน้ทนุขายไฟฟ้า  

(รวมคา่เสือ่มราคา) 

109.16  41.31  161.86  190.95  192.43  193.41  195.75  8.81  

อตัราสว่นตน้ทนุขายตอ่รายได ้

จากการขายไฟฟ้า (รอ้ยละ) 

217.84% 158.18% 116.53% 95.98% 96.26% 96.28% 96.68% 102.40% 

หมายเหต:ุ 1/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดร้วม คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการอืน่ส าหรับปี 2562 และไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 เขา้ไปในคา่ใชจ้า่ย

ด าเนนิงานและจัดการ (O&M) เพือ่การเปรยีบเทยีบ (พนักงานสว่นใหญ ่และคา่ใชจ้า่ยด าเนนิการโอนไปยัง APCON) 

 2/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT (สญัญา PPA ใหม)่ สิน้สดุวนัที ่15 มกราคม 2568 

 

 คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 

 คา่ใชจ้่ายบรหิาร ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยพนักงาน คา่บรหิารจัดการ คา่ตรวจสอบบัญช ี คา่รักษาความ

ปลอดภัย คา่ภาษีบ ารุงทอ้งที ่คา่ภาษีโรงเรอืน คา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ในปี 2561 – 2562 คา่ใชจ้า่ยบรหิาร เทา่กับ 7.95 ลา้นบาท และ 4.33 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 45.56 

จากปีกอ่นหนา้ ตามล าดับ และในไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 คา่ใชจ้า่ยบรหิาร เทา่กับ 2.56 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

184.28 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ โดยเพิม่ขึน้สว่นใหญ่ในสว่นคา่บรหิารจัดการส านักงาน 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ย

บรหิาร ดงันี้ 
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- คา่ใชจ้่ายพนักงาน ในปี 2563 เทา่กับ 0.80 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่ใชจ้่ายพนักงานในชว่งไตร

มาสที ่1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 – 2568 คา่ใชจ้า่ยพนักงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

3.76 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับประมาณ 2 เทา่ของคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 

20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) 

- คา่บรหิารจัดการ เทา่กับ 0.425 ลา้นบาทตอ่เดอืน ในชว่งไตรมาสที ่2 – 3 ของปี 2563 และปี 2564 ซึง่

เทา่กับคา่เฉลีย่คา่บรหิารจัดการปันสว่นในชว่งเดอืนมกราคม – เมษายน 2563 นอกจากนี้ในปี 2565 – 

2568 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานคา่บรหิารจัดการปันสว่นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 ตอ่ปี อา้งองิจาก

คา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563)   

ทัง้นี ้ คา่บรหิารจัดการในชว่งไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 เพิม่ขึน้จากปี 2562 เนือ่งจากบรษัิทฯ เปลีย่นวธิกีาร

จัดสรร (Cost Allocation) คา่ใชจ้า่ยบรหิารจากเดมิพจิารณาจากสดัสว่นรายได ้ เป็นปัจจุบันพจิารณาจาก

สดัสว่นการใชเ้วลาในการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร (Management Effort) ในแตล่ะบรษัิทย่อย 

- คา่ภาษีโรงเรอืน ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ภาษีป้าย และภาษีอืน่ๆ คงทีท่ีเ่ทา่กบั 1.20 ลา้นบาท โดยประมาณการ

จากคา่ใชจ้่ายภาษีในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) 

- คา่ตรวจสอบบญัช ีในปี 2563 เทา่กบั 0.30 ลา้นบาท ซึง่ประมาณการจากคา่ตรวจสอบบัญชใีนชว่งไตรมาส

ที ่ 1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 – 2571 ใหส้มมตฐิานคา่ตรวจสอบบญัชี

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 ตอ่ปี ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี 

(ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) 

- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืค ้าประกนั ตามขอ้ก าหนดของ กฟผ. โดยปัจจบุนั SBM ไดว้างหลกัทรัพยค์ ้าประกนั 

(Bank Guarantee) วงเงนิ 15.60 ลา้นบาท อตัราคา่ธรรมเนยีมรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี  

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่รักษาความปลอดภัย และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในปี 2563 เทา่กับคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วในชว่ง

ไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 – 2558 ใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้า่ย

ดงักลา่วเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) 

ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) 

 สรุปประมาณการคา่ใชจ้า่ยบรหิารของ SBM ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

SBM 2562A 3M2563A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F1/ 

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 0.61  0.20  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.03  

คา่บรหิารจัดการ 0.50  1.75  5.57  5.10  5.20  5.29  5.39  0.23  

คา่ภาษีโรงเรอืน ภาษีป้าย และภาษีอืน่  ๆ 1.21  0.30  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  0.05  

คา่ตรวจสอบบญัช ี 0.62  0.08  0.30  0.31  0.31  0.32  0.32  0.01  

คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 0.42  0.07  0.27  0.27  0.27  0.27  0.27  0.01  

หนีส้งสยัจะสญู 0.00  0.05  0.05  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

คา่ธรรมเนยีมหนังสอืค ้าประกนั - - 0.08  0.16  0.16  0.16  0.16  0.01  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 0.97  0.12  0.47  0.48  0.48  0.49  0.50  0.02  

รวมคา่ใชจ้า่ยบรหิาร 4.33  2.56  8.74  8.31  8.42  8.53  8.65  0.37  

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่รายได ้

จากการขายไฟฟ้าและรายไดจ้ากการ

ขายวตัถดุบิ (รอ้ยละ) 

7.53% 8.33% 6.09% 4.18%2/ 4.21% 4.25% 4.27% 4.25% 

หมายเหต:ุ 1/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT (สญัญา PPA ใหม)่ สิน้สดุวนัที ่15 มกราคม 2568 

  ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาคา่ใชจ้า่ยแบบ Pro-rata Basis ตามระยะเวลาด าเนนิการ 

 2/ อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและรายไดจ้ากการขายวตัถดุบิลดลง เนือ่งจากตัง้แตปี่ 2564 SBM ให ้

สมมตฐิานวา่ มกีารผลติเต็มประสทิธภิาพมากขึน้ ภายหลงัจากปิดปรับปรงุเป็นระยะๆ ในชว่ง 2 – 3 ปีทีผ่า่นมา 
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 ตน้ทนุทางการเงนิ 

 ตน้ทนุทางการเงนิประกอบดว้ย ดอกเบีย้จา่ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และหนี้สนิตาม

สญัญาเชา่ทางการเงนิ โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 มจี่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 237.66 ลา้น

บาท และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 0.21 ลา้นบาท โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มอีตัรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ 6.00 ตอ่ปี  

 

 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

 SBM ไดรั้บสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทนุตามบัตรสง่เสรมิ ลงวนัที ่18 พฤศจกิายน 2546 ส าหรับ

กจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล โดย SBM จะไดรั้บสทิธแิละประโยชนจ์ากการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติ ิ

บคุคลส าหรับก าไรสทุธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ (คอื วนัที ่ 24 มกราคม 

2549) รวมทัง้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทนุในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัรา

ปรกต ิมกี าหนด 5 ปี รวมทัง้สามารถน าผลขาดทนุในระหวา่งปีทีไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดม้าหักออกจากก าไรสทุธเิป็น

เวลา 5 ปี (สิน้สดุวนัที ่23 มกราคม 2562)  

 นอกจากนี ้ ภายหลงัระยะเวลายกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลขา้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดให ้

อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบัรอ้ยละ 20  

 

 คา่ใชจ้า่ยลงทุน (Capital Expenditure) 

 SBM จะลงทนุเพือ่ปรับปรุงเครือ่งจักรในปี 2563 จ านวน 3.77 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะด าเนนิการในชว่ง

เดอืนพฤษภาคม 2563 ทัง้นี ้คา่ใชจ้่ายซอ่มบ ารุงประจ าปี (Annual Maintenance) ไดถู้กรวมไวใ้นคา่ใชจ้า่ยในการ

ด าเนนิงานและจัดการ (O&M) แลว้ นอกจากนีท้ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้หส้มมตฐิานเพิม่เตมิเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ย

ลงทนุอืน่ๆอกีประมาณ 0.50 ลา้นบาท ตอ่ปี  

 

 อตัราการหมุนเวยีนสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนีส้นิหมุนเวยีน 

 ก าหนดโดยพจิารณาขอ้มูลในอดตีของ SBM ปี 2561 - 2562 และชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2563 ดงันี ้

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่  เฉลีย่ประมาณ 96 วนั 

สนิคา้คงเหลอื  เฉลีย่ประมาณ 52 วนั 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่  เฉลีย่ประมาณ 85 วนั 

 

 สรุปประมาณการทางการเงนิของ SBM ส าหรับไตรมาสที ่2 – 4 ปี 2563 และปี 2564 – 2568 เป็นดงัตอ่ไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทนุ 9M2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F1/ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 112.78  198.94  199.90  200.88  202.47  8.61  

ตน้ทนุขายไฟฟ้า (120.54) (190.95) (192.43) (193.41) (195.75) (8.81) 

ก าไรขัน้ตน้จากการขายไฟฟ้า (7.76) 8.00  7.47  7.47  6.72  (0.21) 

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร (6.18) (8.31) (8.42) (8.53) (8.65) (0.37) 

ก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) (13.94) (0.31) (0.94) (1.07) (1.93) (0.57) 

EBITDA 11.38 33.43  32.87  32.30  31.89  1.16  

ก าไรสทุธ ิ (24.63) (14.57) (15.20) (15.33) (16.19) (1.17) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 9M2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F1/ 

สนิทรัพยร์วม 188.39  180.87  165.96  150.86  135.09  67.73  
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งบก าไรขาดทนุ 9M2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F1/ 

หนีส้นิรวม 365.38  372.44  372.73  372.96  373.38  307.18  

สว่นของผูถ้อืหุน้ (177.00) (191.57) (206.77) (222.10) (238.29) (239.45) 

หมายเหต:ุ 1/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT (สญัญา PPA ใหม)่ สิน้สดุวนัที ่15 มกราคม 2568 

 

 อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดให ้ SBM ขายทีด่นิทีม่อียูอ่อกไป เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาประมาณการคอืปี 

2568 ดว้ยราคาตลาดของทีด่นิ ณ ปัจจุบนั ซึง่เทา่กบั 45.51 ลา้นบาท (ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของ

บรษัิท กวนิ แอพเพรซลั จ ากดั เลขที ่KA-2020-06-0163 ลงวนัที ่26 มถินุายน 2563) และปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 

ตอ่ปี คา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 5M2563) 

 

 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชต้น้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) จากคา่เฉลีย่ถว่งน ้าหนักของตน้ทนุของหนี ้(Kd) และตน้ทนุของทนุ (Ke) ของ SBM เป็นอตัราสว่นลดทีใ่ชใ้น

การค านวณมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิอง  SBM ดงันี ้

 WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke = ตน้ทนุของทนุ หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) 

Kd  = ตน้ทนุของหนี ้หรอือัตราดอกเบีย้เงนิกูข้อง SBM  

T = อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

E = สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

D = หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ 

 

ตน้ทนุของทนุ (Ke) หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงันี ้

 Ke (หรอื Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 

โดยที ่

Risk Free Rate (Rf) = อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลอาย ุ6 ปี มคีา่เทา่กับรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่ 16 มถินุายน 2563) ซึง่เป็นอัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลทีม่ี

อายใุกลเ้คยีงกบัระยะเวลาประมาณการ (ระยะเวลาประมาณการ 6 ปี ซึง่พจิารณาจาก

ระยะเวลาคงเหลอืของสญัญา PPA)  

Beta (β) = 1.32 เทา่ โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่ Unlevered Beta ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และตลาดหลักทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ซึง่มี

รายไดห้ลกัจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน (Renewable 

Energy) เป็นหลกัเชน่เดยีวกนักบั SBM จ านวน 8 บรษัิท41 (คา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 1 ปี จนถงึ

วนัที ่ 16 มถินุายน 2563) และปรับปรุงดว้ยอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อื

หุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ของบรษัิทจดทะเบยีนทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ 8 บรษัิท 

                                                

41 โปรดดรูายชือ่บรษัิทในสว่นที ่3 ขอ้ 1.3 ของรายงานฉบบันี ้
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Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายปีถัวเฉลีย่จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉลีย่ยอ้นหลงั 28 ปี 

ตัง้แตปี่ 2535 - 2562 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 12.17 ตอ่ปี ซึง่เป็นระยะเวลาตัง้แตม่กีาร

ประกาศใชพ้ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นชว่ง

ระยะเวลาทีส่ะทอ้นอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ไดด้ทีีส่ดุ 

Kd = ประมาณการอัตราดอกเบีย้เงนิกูเ้ฉลีย่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 6.00 ตอ่ปี ซึง่เทา่กับอตัรา

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืในปัจจุบนัของ SBM 

D/E Ratio = อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ที ่1.73 เทา่ ซึง่เทา่กับคา่มัธยฐานอตัราสว่น

หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ของบรษัิทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ซึง่มี

รายไดห้ลักจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน (Renewable Energy) 

เป็นหลักเชน่เดยีวกนักับ SBM จ านวน 8 บรษัิท เนื่องจาก SBM มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบไม่

สามารถน ามาค านวณอัตราสว่นหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ได ้

T = ประมาณอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ทีร่อ้ยละ 0 ตอ่ปี (จากประมาณการทางการเงนิ SBM 

จะมผีลการด าเนนิงานขาดทนุตลอดระยะเวลาประมาณการ) 

 

จากสมมตฐิานขา้งตน้ อตัราสว่นลดหรอื WACC เทา่กับรอ้ยละ 9.56 ตอ่ปี และจะสามารถค านวณกระแสเงนิ

สดของ SBM ไดด้งันี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

SBM 9M2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F1/ 

EBITDA 11.38  33.43  32.87  32.30  31.89  1.16  

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

เงนิทนุหมนุเวยีน (20.07) (8.72) (0.12) (0.24) (0.07) 6.72  

คา่ใชจ้า่ยลงทนุ (3.77) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) 0.00  

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

(12.46) 24.21  32.25  31.56  31.32  7.88  

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแส

เงนิสด (PV of FCFF) 

(11.63) 20.64  25.09  22.41  20.30  5.10  

หมายเหต:ุ 1/ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT (สญัญา PPA ใหม)่ สิน้สดุวนัที ่15 มกราคม 2568 

 

SBM (ลา้นบาท) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of FCFF) 81.90 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 32.15 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดรวม 114.05 

บวก: เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 8.551/ 

หกั: ภาระหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้งวดลา่สดุและดอกเบีย้คา้งจา่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (305.44)2/ 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – สทุธ ิ (182.85) 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด (หุน้) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 1,662,500.003/ 

มลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (บาทตอ่หุน้)  (109.98) 

หมายเหต:ุ 1/ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 8.55 ลา้นบาท จากงบการเงนิของ SBM ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุ

วนัที ่31 มนีาคม 2563 

 2/ ภาระหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้และดอกเบีย้คา้งจา่ย ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 237.66 ลา้นบาท 

หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิจ านวน 0.21 ลา้นบาท และดอกเบีย้คา้งจา่ยจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
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จ านวน 67.57 ลา้นบาท จากงบการเงนิของ SBM ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายใน

ของ SBM ทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 

 3/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้  

 

จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่หุน้ของ SBM เทา่กบั (109.98) บาทตอ่หุน้ และมลูคา่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ (Firm Equity Value) เทา่กบั (182.85) ลา้นบาท 

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของมลูคา่หุน้ของ SBM โดย

ปรับคา่ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรอื WACC จากเดมิเพิม่ขึน้และลดลงรอ้ยละ 10.00 ตอ่ปี จากอตัราสว่น

ลดขา้งตน้ เพือ่สะทอ้นถงึผลกระทบของมลูคา่หุน้ของ SBM จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทนุหรอืตน้ทนุทาง

การเงนิของ SBM โดยสรุปผลของการวเิคราะหค์วามไว ไดด้ังนี้ 

SBM Discount Rate (รอ้ยละตอ่ปี) 

10.52% 9.56% 8.61% 

มลูคา่หุน้ SBM (บาทตอ่หุน้) (112.31) (109.98) (107.55) 

มลูคา่ Firm Equity Value ของ SBM (ลา้นบาท) (186.72) (182.85) (178.80) 

 

 ผลจากการวเิคราะหค์วามไวโดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลด จะไดม้ลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) อยู่

ในชว่ง (186.72) – (178.80) ลา้นบาท 

 

 มูลคา่กจิการ (Firm Equity Value) ของ SBM กรณีไมไ่ด ้FiT 

 นอกจากนี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยังไดพ้จิารณามลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) ของ SBM ในกรณี

ที ่SBM ไม่สามารถเปลีย่นจากสญัญา Adder กับ กฟภ. เป็นสญัญาแบบ FiT กับ กฟผ. ได ้ 

SBM จะไดรั้บคา่ราคาคา่ขายไฟฟ้า ซึง่เป็นราคารับซือ้พลงัไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาด

เล็กมาก ส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทอตัราตามชว่งเวลาของการใช ้(Time of Use: TOU Rate) โดยชว่งเวลาการใช ้

งานจะแบง่ออกเป็น 2 ชว่งไดแ้ก ่ชว่ง Peak และชว่ง Off-Peak บวกคา่ Ft ขายสง่เฉลีย่ โดยมอีตัราคา่ไฟฟ้าในชว่ง

ไตรมาสที ่2 – 4 ปี 2563 และปี 2564 – 2569 อยู่ที ่2.875 – 3.035 บาทตอ่หน่วย จะไดมู้ลคา่ปัจจุบนักระแสเงนิ

สดของ SBM ดงันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

SBM 9M2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

EBITDA (15.38) (28.28) (28.36) (28.43) (28.53) (1.37) 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

เงนิทนุหมนุเวยีน (10.68) (1.79) (0.24) (0.37) (0.20) (9.21) 

คา่ใชจ้า่ยลงทนุ (3.77) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) 0.00  

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

(29.83) (30.58) (29.10) (29.30) (29.23) (10.58) 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแส

เงนิสด (PV of FCFF) 

(27.86) (26.06) (22.64) (20.80) (18.94) (6.86) 

 

SBM (ลา้นบาท) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of FCFF) (123.16) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 32.15 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดรวม (91.01) 
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SBM (ลา้นบาท) 

บวก: เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 8.551/ 

หกั: ภาระหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้งวดลา่สดุและดอกเบีย้คา้งจา่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 (305.44)2/ 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – สทุธ ิ (387.91) 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด (หุน้) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 1,662,500.003/ 

มลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (บาทตอ่หุน้)  (233.33) 

หมายเหต:ุ 1/ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 8.55 ลา้นบาท จากงบการเงนิของ SBM ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุ

วนัที ่31 มนีาคม 2563 

 2/ ภาระหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้และดอกเบีย้คา้งจา่ย ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 237.66 ลา้นบาท 

หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิจ านวน 0.21 ลา้นบาท และดอกเบีย้คา้งจา่ยจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

จ านวน 67.57 ลา้นบาท จากงบการเงนิของ SBM ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายใน

ของ SBM ทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 

 3/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้  

 

จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดม้ลูคา่หุน้ของ SBM เทา่กบั (233.33) บาทตอ่หุน้ และมลูคา่กจิการ 

(Firm Equity Value) เทา่กับ (387.91) ลา้นบาท 

 

 ทัง้นี ้ การประเมนิมลูคา่หุน้ในครัง้นีจ้ัดท าโดยอา้งองิจากสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ และ SBM ภายใต ้

สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกับแผนธรุกจิและนโยบายตา่งๆ ของSBM 

รวมถงึนโยบายของภาครัฐ หรอืสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืเกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่ปกต ิอาจท าใหเ้กดิความ

แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัจากการด าเนนิธรุกจิในปัจจุบนัของ SBM หรอืเปลีย่นแปลงไปจากประมาณการและตัวแปร

ทีก่ าหนดไว ้ อาจท าใหป้ระมาณการทีก่ าหนดขึน้ภายใตส้มมตฐิานทีก่ลา่วมาขา้งตน้เปลีย่นแปลงไปอย่างมนัียส าคญั 

และอาจสง่ผลกระทบใหม้ลูคา่หุน้ของ SBM ทีป่ระเมนิไดเ้ปลีย่นแปลงไปเชน่กนั 
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3.6 สรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัราคาหุน้ของ SBM และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน

ฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM มอียูต่อ่บรษิทัฯ 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่หุน้ (Firm Equity Value) ของ SBM ตามการประเมนิมูลคา่ดว้ยวธิตีา่งๆ บวกดว้ย

มลูคา่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ SBM มอียู่ตอ่บรษัิทฯ จะเทา่กับมูลคา่สนิทรัพยท์ีจ่ะ

จ าหน่ายไปในครัง้นี้ สรุปไดด้ังนี้ 

SBM มลูคา่หุน้ SBM 

(Firm Equity 

Value)1/ 

เงนิกูย้มืและ

ดอกเบีย้คา้ง

จา่ย2/  

เงนิสดและ 

เงนิฝาก3/  

มลูคา่รวมกจิการ 

SBM – สทุธิ4/ 

ความเหมาะสมของ

วธิกีารประเมนิมลูคา่ 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

 (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) – (3)  

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี (152.36) 305.23 8.55 144.32 ไมเ่หมาะสม 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้:  

ราคาตลาดของทรัพยส์นิ 

(94.94) 305.23 8.55 201.75 ไมเ่หมาะสม 

วธิมีลูคา่ตามบญัชที ีป่รบัปรงุแลว้: 

ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ 

119.945/ -5/ -5/ 119.94 เหมาะสม 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. n.a. n.a. n.a. ไมส่ามารถประเมนิได ้

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี (273.92) – (234.27) 305.23 8.55 22.76 – 62.42 ไมส่ามารถประเมนิได ้

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (1,195.57) - (842.94)  305.23 8.55 (898.88) – (546.25) ไมส่ามารถประเมนิได ้

วธิมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (186.72) – (178.80) 305.23 8.55 109.97 – 117.89 เหมาะสม 

หมายเหต:ุ 1/ ในกรณีทัว่ไป หุน้สามญัของบรษัิททีม่สีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบ จะมมีลูคา่หุน้สามญัเทา่กบัศนูย ์หรอืไมม่มีลูคา่  

  แตใ่นกรณีของ SBM ซึง่มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบ และมหีนีส้นิสงูกวา่สว่นของผูถ้อืหุน้มาก โดยเงนิกูย้มืสว่นใหญม่าจากบรษัิทฯ 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่อง SBM ดว้ย ดงันัน้ ถงึแมบ้รษัิทฯ จะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากในสว่นของขาดทนุจากเงนิลงทนุในหุน้ของ 

SBM เพิม่เตมิ แตบ่รษัิทฯ ในฐานะเจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืจะไดร้ับเงนิผลกระทบจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติ า่กวา่กวา่มลูคา่เงนิใหกู้ย้มื 

และจะไดร้ับช าระเงนิกูย้มืไมเ่ต็มจ านวน  

  แนวคดิดงักลา่วมผีลเหมอืนกบัการทีบ่รษัิทฯ ท าการแปลงหนีเ้งนิใหกู้ย้มืเป็นทนุ ซึง่จะท าใหห้นีส้นิหายไป และท าใหส้ว่นของ 

ผูถ้อืหุน้กลบัมาเป็นบวก 

 2/ ในการท ารายการครัง้นี ้ บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ โดยมมีลูคา่ตาม

บญัชรีวม 305.23 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 237.66

ลา้นบาท และดอกเบีย้คา้งจา่ยจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 67.57 ลา้นบาท จากงบการเงนิของ SBM 

ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563  

 3/ ปรับปรงุโดยการหกั เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 8.55 ลา้นบาท (จากงบการเงนิของ SBM ส าหรับงวด 3 เดอืน 

สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563) ออกไป เนือ่งจากราคาซือ้ขายหุน้ SBM + ราคาโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM ยังคง

คา้งกบับรษัิทฯ ในครัง้นี ้เป็นราคาทีไ่มร่วมรายการเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร (Cash-Free Basis) 

 4/ มลูคา่รวมกจิการ SBM – สทุธ ิคอื มลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปของ SBM ซึง่ประกอบดว้ย หุน้สามญัทัง้หมดของ SBM 

และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM โดยไมร่วมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ตามเงือ่นไขใน SPA 

 5/ ราคาบงัคบัขายเป็นราคาทีไ่มไ่ดร้วมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร เป็นราคาทรพัยส์นิหาก SBM เลกิกจิการ ณ ปัจจบุนั และ 

บรษัิทฯ ในฐานะเจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืบงัคบัขายทรัพยส์นิถาวรออกไปในทนัท ี
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 ตารางเปรยีบเทยีบมลูคา่รวมกจิการของ SBM – สทุธ ิ (มลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป) เปรยีบเทยีบ

กบัราคาขายกจิการของ SBM ในครัง้นี ้

SBM มลูคา่รวมสนิทรพัยท์ ี่

จะจ าหนา่ยไปของ 

SBM1/ 

ราคาขายกจิการ 

SBM2/ 

ราคาขายสงูกวา่ (ต า่กวา่)  

มลูคา่รวมกจิการ SBM – สทุธ ิ

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2) (3) = (2) – (1) (4) = (3)/(2) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 144.32 120.02 – 150.22 (24.31) – 5.89 (20.25) – 3.92 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้: 

ราคาตลาดของทรัพยส์นิ 

201.75 120.02 – 150.22 (81.73) – (51.53) (68.10) – (34.30) 

วธิมีลูคา่ตามบญัชที ีป่รบัปรงุแลว้: 

ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ 

119.94 120.02 – 150.22 0.08 – 30.28 0.07 – 20.16 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. n.a. n.a. n.a. 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 22.76 – 62.42 120.02 – 150.22 57.60 – 127.45 47.99 – 84.85 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (898.88) – (546.25) 120.02 – 150.22 666.27 – 1,049.10 463.64 – 848.96 

วธิมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด 109.97 – 117.89 120.02 – 150.22 2.13 – 40.25 1.77 – 26.80 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่รวมกจิการ (Enterprise Value) – สทุธ ิ (มลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป) ค านวณโดยการหกัเงนิสดและเงนิฝาก

ธนาคารออกไป (ตามทีค่ านวณในตารางขา้งตน้) เนือ่งจากราคาซือ้ขายหุน้ SBM และราคาโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่

SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ในครัง้นี ้เป็นราคาทีไ่มร่วมรายการเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร (Cash-Free Basis) 

 2/ ราคาขายกจิการ SBM เป็นในกรณี ดงันี ้กรณีที ่1: SBM-FiT SBM สามารถเปลีย่นสญัญา PPA เป็นสญัญาแบบ FiT ได ้ราคา

กจิการ SBM เทา่กบั 150.22 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ราคาขายหุน้ SBM 0.017 ลา้นบาท + การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิให ้

กูย้มืที ่SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ 150.20 ลา้นบาท) และกรณีที ่2: SBM-Non-FiT SBM ไมส่ามารถเปลีย่นสญัญาแบบ Adder 

เป็นสญัญาแบบ FiT กบั กฟผ. ได ้ราคากจิการ SBM เทา่กบั 120.02 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ราคาขายหุน้ SBM 0.017 ลา้น

บาท + การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ 120.00 ลา้นบาท) 

 

 จากตารางสรปุขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มลูคา่รวมกจิการ (Enterprise Value) – สทุธ ิของ SBM (มลูคา่รวมสนิทรัพย์

ทีจ่ะจ าหน่ายไป) ทีป่ระเมนิไดโ้ดยใชว้ธิกีารตา่งๆ จะอยูร่ะหวา่ง (898.88) – 201.75 ลา้นบาท 

 วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัชเีป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึผลประกอบการ และฐานะของบรษัิท ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดยพจิารณา

จากผลการด าเนนิงานในอดตี แตว่ธินีีไ้มไ่ดค้ านงึถงึมลูคา่สนิทรัพยท์ีแ่ทจ้รงิ และความสามารถในการท าก าไรของ SBM ใน

อนาคต ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโดยรวม ดังนัน้ วธินีีจ้งึไมส่ะทอ้นถงึมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ 

SBM 

สว่นวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้: ราคาตลาดของทรัพยส์นิ เป็นวธิทีีม่กีารปรับปรงุรายการตา่งๆ ใหส้ะทอ้น

ถงึมลูคา่ตลาดของสนิทรัพย ์ณ ปัจจบุนั มากกวา่วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ีซึง่วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รบัปรงุแลว้สามารถสะทอ้น

ถงึราคาตลาดของทรัพยส์นิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from Losses Carried 

Forward) และเหตกุารณภ์ายหลังวนัทีใ่นงบการเงนิ แต่ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรของ SBM ในอนาคต 

ดังนัน้ วธินีีจ้งึไมส่ะทอ้นถงึมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ SBM 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในกรณีของ SBM ซึง่มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบและมหีนีส้นิเงนิกูย้มือยูเ่ป็นจ านวนมาก โดย

สนิทรัพยส์ว่นใหญ่ของ SBM คอื ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ซึง่หากมกีารเลกิกจิการ ณ ปัจจบุนั ราคาขายทรัพยส์นิอาจต ่า

กวา่ราคาตลาดของทรัพยส์นิทีป่ระเมนิโดยประเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ เนือ่งจากราคาตลาดดังกลา่วเป็นราคาทีต่อ้งใช ้

ระยะเวลาพอสมควรในการขายทรัพยส์นิ และผูซ้ือ้ตอ้งน าทรัพยส์นิไปใชใ้นลักษณะเดยีวกันเทา่นัน้ ดังนัน้ วธิมีลูคา่ตาม

บญัชทีีป่รับปรงุแลว้: ราคาบงัคับขายทรัพยส์นิ จงึเป็นราคาขัน้ต ่าของ SBM ทีบ่รษัิทฯ ไมค่วรจะขายกจิการในราคาทีต่ ่ากวา่

นี ้
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 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไมส่ามารถประเมนิมลูคา่หุน้สามญัของ SBM โดยวธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาดได ้

เนือ่งจาก SBM ไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดรองซือ้ขายหลักทรัพยใ์ดๆ จงึไมม่รีาคาตลาด

อา้งองิ  

 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบัญช ี ใชม้ลูคา่ตามบญัชซี ึง่เป็นขอ้มลูในอดตีของ SBM มาเปรยีบเทยีบกบั

อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชขีองบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดหลักทรพัย ์ เอ็ม เอ ไอหมวด

พลังงานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายไดห้ลักจากธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน (Renewable 

Energy) เป็นหลักเชน่เดยีวกันกับ SBM จ านวน 8 บรษัิท อยา่งไรก็ตาม บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมขีนาดใหญก่วา่ SBM 

มาก ด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์พลังงานลม พลังงานจากขยะ และพลังงานจากชวีมวล และไมม่บีรษัิทใด

ด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิจากชวีมวลเพยีงอย่างเดยีวเชน่เดยีวกบั SBM (ยกเวน้ บรษัิท แอป๊โซลทู คลนี เอ็น

เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) (ACE) ซึง่ด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลเพยีงอยา่งเดยีว แต ่ACE เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพยฯ์ นอ้ยกวา่ 360 วนัท าการ จงึไมถ่กูรวมในกลุม่บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบในครัง้นี)้ จงึท าใหก้ารใชอ้ตัราสว่น

อา้งองิของกลุ่มบรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมาใชใ้นการประเมนิมลูคา่หุน้ของ SBM ในครัง้นี ้อาจไมส่ามารถน ามาเป็นเกณฑ์

ในการก าหนดมลูคา่หุน้ทีเ่หมาะสมได ้ ประกอบกบัมลูคา่ตามบญัชเีป็นผลการด าเนนิงานในอดตี ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึ

ความสามารถในการท าก าไรของ SBM ในอนาคต  ดังนัน้ การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีีอ้าจไมส่ะทอ้นถงึมลูคา่ทีเ่หมาะสม

ของ SBM 

วธิอีัตราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ใชก้ าไรตอ่หุน้ 12 เดอืนยอ้นหลังสิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นขอ้มลูใน

อดีตของ SBM มาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือตลาด

หลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ซึง่มรีายไดห้ลักจากธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวยีน (Renewable Energy) เป็นหลักเช่นเดียวกันกับ SBM จ านวน 8 บรษัิท อย่างไรก็ตาม ที่ปรกึษาทางการเงนิ

อสิระเห็นวา่การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี้อาจไมส่ะทอ้นถงึมลูคา่ทีเ่หมาะสมของ SBM เชน่กนั โดยมเีหตผุลตามทีก่ลา่วใน

ยอ่หนา้กอ่นหนา้นี ้

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจะวิเคราะห์ผลของการด าเนินการในอดีต ตลอดจนสะทอ้นถึง

ความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสด และผลการด าเนนิการในอนาคตของ SBM ทัง้นี้ วธิมีลูค่าปัจจุบันสทุธขิองกระแส

เงนิสดเป็นการค านวณกระแสเงนิสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงนิ ซึง่ตัง้อยู่บนสมมตฐิานต่างๆ ที่ไดร้ับจาก

บรษัิทฯ และ SBM และก าหนดขึน้มาภายใตภ้าวะเศรษฐกจิ และสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกดิขึน้ใน

อนาคต อันมผีลกระทบตอ่สมมตฐิานดังกลา่วขา้งตน้อยา่งมนัียส าคัญ อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตของบรษัิทฯ 

ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ หรอืท าใหต้ัวแปรต่างๆ ทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่าเปลีย่นแปลงไป ดังนัน้ มลูค่าหุน้ทีป่ระเมนิได ้

ตามวธินีีก็้จะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสดและราคาบงัคับขายทรัพยส์นิเป็น

วธิทีีเ่หมาะสมในการประเมนิมลูคา่รวมกจิการ (Enterprise Value) – สทุธ ิของ SBM (มลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป) 

ในครัง้นี ้ เนือ่งจากวธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดสามารถสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของ SBM 

และราคาบงัคับขาย เป็นมลูคา่รวมกจิการในกรณีที ่SBM เลกิกจิการ ณ ปัจจบุนั และบรษัิทฯ ในฐานะเจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ 

SBM บรษัิทฯ จะไดร้ับช าระเงนิกูย้มืตามมลูคา่คงเหลอืของทรัพยส์นิของ SBM จากการขายทอดตลาดของทรัพยส์นิแบบ

เรง่ดว่น โดยสรปุ CapAd เห็นวา่มลูคา่ยตุธิรรม (Fair Value) ของมลูคา่รวมกจิการ (Enterprise Value) – สทุธ ิ

(มลูคา่รวมสนิทรพัยท์ ีจ่ะจ าหนา่ยไป) ของ SBM เทา่กบั 109.97 – 119.94 ลา้นบาท (สทุธจิากเงนิสดและเงนิ

ฝากธนาคาร ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 จ านวน 8.55 ลา้นบาท) ซึง่ต า่กวา่ราคาขายกจิการ 0.08 – 40.25 ลา้น

บาท หรอืต า่กวา่รอ้ยละ 0.07 – 26.80 ของราคาขายกจิการ 

ดงัน ัน้ ราคาขายหุน้สามญัของ SBM และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืท ี ่ SBM มอียูก่บั 

บรษิทัฯ ทีร่าคารวม 120.02 – 150.22 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม เนือ่งจากสงูกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่

รวมกจิการของ SBM และสงูกวา่ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิ  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่136/139 

 

4. สรุปความเห็นดา้นราคาของรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้ 

 

บรษัิทฯ จะไดรั้บเงนิจากการขายสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้รวมทัง้ส ิน้ 490.69 – 520.89 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย 

1. หุน้สามัญทัง้หมดของ UKB ทีร่าคาหุน้ละ 8.29 บาท รวมมลูคา่ทัง้ส ิน้ 198.96 ลา้นบาท  

2. หุน้สามัญทัง้หมดของ UAB และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ UAB มอียูต่อ่บรษัิทฯ 

พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย โดยมรีาคาซือ้ขายกจิการ (Enterprise Value) รวม 171.716 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

ราคาขายหุน้ 0.016 ลา้นบาท (ราคาหุน้ละ 0.01 บาท) + การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB ยังคง

คา้งกับบรษัิทฯ 171.70 ลา้นบาท 

3. หุน้สามัญทัง้หมดของ SBM และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ 

พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย คดิเป็นราคาซือ้ขายกจิการ (Enterprise Value) รวม 120.017 – 150.217 ลา้นบาท โดย

ราคาขายแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี้ 

กรณีที ่1: SBM จะตอ้งด าเนนิการเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder กับการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค มาเป็น

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff  (FiT) กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ราคาซือ้ขายกจิการ 

(Enterprise Value) ของ SBM เทา่กับ 150.217 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ราคาขายหุน้ 0.017 ลา้นบาท + การ

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM ยังคงคา้งกับบรษัิทฯ 150.20 ลา้นบาท) 

กรณีที ่2: SBM SBM ไม่สามารถเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder มาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ 

Feed-in Tariff (FiT) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 150 วนันับจากวนัทีท่ าการซือ้

ขายเสร็จสมบรูณ์ ราคาซือ้ขายกจิการ (Enterprise Value) ของ SBM เทา่กบั 120.017 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย 

ราคาขายหุน้ 0.017 ลา้นบาท + การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ 120.00 

ลา้นบาท) 

โดยมลูคา่ยตุธิรรมของหุน้สามัญของ UKB และมลูคา่รวมกจิการ (Enterprise Value) ของ UAB และ SBM 

จากการประเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตามรายละเอยีดการประเมนิในสว่นที ่3 ขอ้ 1 – 3 ของรายงานฉบับนี ้

เทยีบกบัราคาจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิในครัง้นี ้สรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บรษิทั สนิทรพัยท์ ีจ่ะขาย มลูคา่ยตุธิรรม ราคาขาย4/ ราคาขายสงูกวา่ (ต า่กวา่) มูลคา่ยุตธิรรม 

ทีจ่ะ

ขาย 

 ทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระ 

 จ านวน รอ้ยละ 

  (1) (2) (3) = (2) – (1) (4) = (3)/(2) 

UKB หุน้สามญั 151.34 – 168.241/ 198.96 30.72 – 47.62 15.44 – 23.93 

UAB หุน้สามญัและโอนสทิธเิงนิให ้

กูย้มืและดอกเบีย้คงคา้ง 

102.87 – 129.562/ 171.72 42.16 – 68.84 24.55 – 40.09 

SBM 109.97 – 119.943/ 120.02 – 150.225/ 0.08 – 40.25 0.07 – 26.80 

รวมมลูคา่การจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ 364.18 – 417.74 490.69 – 520.89 72.95 – 156.71 14.87 – 30.09 

หมายเหต:ุ  

1/ มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้สามญัของ UKB มาจากวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้และวธิมีลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสด (โปรดดรูายละเอยีดในสว่น

ที ่3 ขอ้ 1 ของรายงานฉบบันี)้ 

2/ มลูคา่ยตุธิรรมกจิการรวม (Fair Enterprise Value) ของ UKB มาจากวธิมีลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสดและราคาบงัคบัขายของสนิทรัพยถ์าวร 

ตามรายงานประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ (โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 2 ของรายงานฉบบันี)้ 

3/ มลูคา่ยตุธิรรมกจิการรวม (Fair Enterprise Value) ของ SBM มาจากวธิมีลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสดและราคาบงัคบัขายของสนิทรัพยถ์าวร 

ตามรายงานประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ (โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 3 ของรายงานฉบบันี)้ 

4/ ราคาขายทัง้ 3 บรษัิทเป็นราคาทีไ่มร่วมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่137/139 

 

5/ ราคาขายกจิการ SBM ม ี2 กรณี ดงันี ้กรณีที ่1: SBM-FiT SBM สามารถเปลีย่นสญัญาแบบ Adder เป็นสญัญาแบบ FiT กบั กฟผ. ได ้ราคา

กจิการ (Enterprise Value) ของ SBM เทา่กบั 150.22 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ราคาขายหุน้ SBM 0.017 ลา้นบาท + การโอนสทิธเิรยีกรอ้ง

ในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ 150.20 ลา้นบาท) และกรณทีี ่2: SBM-Non-FiT SBM ไมส่ามารถเปลีย่นสญัญา Adder เป็น

สญัญาแบบ FiT กบั กฟผ. ได ้ราคากจิการ (Enterprise Value) ของ SBM เทา่กบั 120.02 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ราคาขายหุน้ SBM 0.017 

ลา้นบาท + การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่SBM ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ 120.00 ลา้นบาท) 

 

 จากตารางขา้งตน้ มลูคา่ยุตธิรรมของหุน้สามัญของ UKB, UAB และ SBM และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน

ฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย จากการประเมนิโดยทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระเทา่กับ 364.18 – 417.74 ลา้นบาท ต า่กวา่ราคาขายรวม 72.95 – 156.71 ลา้นบาท หรอืต า่กวา่

รอ้ยละ 14.87 – 30.09 ของราคาขายทรัพยส์นิในครัง้นี ้ 

 

ดงัน ัน้ ราคาขายหุน้สามญัของ UKB, UAB และ SBM และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้น

หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่UAB และ SBM มอียูต่อ่บรษิทัฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย รวม 490.69 – 520.89 ลา้นบาท 

เป็นราคาทีเ่หมาะสม เนือ่งจากสงูกวา่มูลคา่ยตุธิรรมของหุน้สามญัของ UKB และมูลคา่รวมกจิการของ 

UAB และ SBM และสงูกวา่ราคาบงัคบัขายทรพัยส์นิของ UAB และ SBM 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่138/139 

 

สว่นที ่4: สรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

 

โปรดดสูรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใน “บทสรุปผูบ้รหิาร (Executive Summary)” 

หนา้ที ่9 ของรายงานฉบับนี้ 

 

อยา่งไรก็ตาม ผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากับหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้ เพือ่ใช ้

ประกอบการพจิารณาในการตดัสนิใจส าหรับการลงมต ิ ซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์

ดงักลา่ว ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

ทัง้นี ้CapAd ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ยความ

รอบคอบตามมาตรฐานวชิาชพี โดยค านงึถงืผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

 บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

 

 

 

 

 (นายพัชร เนตรสวุรรณ) 

 กรรมการผูจ้ัดการ 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่139/139 

 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

 บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

 

 

 

 

 (นางนรินิทรพั์ฒน ์แสงอดุมเลศิ) 

 ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่1 

เอกสารแนบ 1 

ขอ้มูลของสนิทรพัยท์ีจ่ะขายไป 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และผลการด าเนนิงานของ 

บรษิทั ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ากดั 

 

1. ขอ้มูลเบือ้งตน้ 

ชือ่บรษัิท : บรษัิท ยูดบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ากดั (“UKB”) 

  UWC Komen Biomass Co., Ltd. 

ธรุกจิหลัก : ประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : เลขที ่386 หมู่ที ่8 ต าบลบา้นโพธิ ์อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา 

ทนุจดทะเบยีน : 240,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 24,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทนุทีช่ าระแลว้ : 240,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 24,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 บรษัิท ยูดบับลวิซ ี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั (UKB) (เดมิชือ่บรษัิท ทอีารซ์ ี คลนีเอ็นเนอรย์ี ่ จ ากดั) จด

ทะเบยีนจัดตัง้เมือ่วนัที ่12 เมษายน 2550 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประกอบธรุกจิผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล โดยใช ้

เชือ้เพลงิจากไมส้บัและแกลบ ภายใตช้ือ่ โรงไฟฟ้าชวีมวล โกเมน ตัง้อยู่ทีต่ าบลบา้นโพธิ ์อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวดันครราชสมีา ดว้ยก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์ซึง่มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กับ

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จ านวน 8 เมกะวตัต ์โดยเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(COD) เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2554 

ซึง่สญัญาจะสิน้สดุวนัที ่ 10 พฤษภาคม 2571 ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้สามัญของ UKB เมือ่วนัที ่ 21 

กนัยายน 2558 จ านวน 23,999,998 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน

และช าระแลว้ของ UKB 

 

3. คณะกรรมการบรษิทั 

รายชือ่คณะกรรมการของ UKB ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 มจี านวน 4 คน ดงันี ้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายวฒุชิยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

2. นายธรีชยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

3. นางสาวอรชลุ ีหลอ่สมทิธกิลุ กรรมการ 

4. นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ กรรมการ 

ทีม่า: หนังสอืรบัรองของ UKB 

หมายเหต:ุ กรรมการผูม้อี านาจลงนามคอื กรรมการ 2 ใน 4 คนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท  

 

4. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้  

ณ วนัที ่22 มกราคม 2563 UKB มทีนุจดทะเบยีนและทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 240,000,000 บาท แบง่เป็น

หุน้สามัญ 24,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมรีายละเอยีดผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่2 

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

1. บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 23,999,998 99.999992 

2. นายวฒุชิยั ลนีะบรรจง 1 0.000004 

3. นายธรีชยั ลนีะบรรจง 1 0.000004 

 รวม 24,000,000 100.000000 

ทีม่า: บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ UKB 

 

5. สรุปขอ้มูลทางการเงนิ 

สรุปขอ้มลูทางการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบการเงนิระหวา่งกาล

ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ UKB 

(หนว่ย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2560 

งบตรวจสอบ1/ 

31 ธ.ค. 2561  

งบตรวจสอบ2/ 

31 ธ.ค. 2562 

งบตรวจสอบ2/ 

31 ม.ีค. 2563 

งบภายใน3/ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 30,063.58 45,222.23 99,083.89 30,271.92 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - กจิการอืน่ 58,184.55 56,959.99 50,409.28 45,510.99            

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง - 47.61 18,785.48 96,054.14 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิททีเ่กีย่วขอ้ง - 12,579.83 - - 

สนิคา้คงเหลอื 9,173.75 8,199.09 18,324.84 11,601.72 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 1,233.12 1,090.83 1,895.15 3,293.51 

 รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 98,655.01 124,099.57 188,498.63 186,732.29 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน     

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั - - 23,620.34 22,219.95 

ทีด่นิอาคาร และอปุกรณ ์ 438,134.26 435,153.62 403,296.13 391,418.42 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 3.93 0.01 0.01 0.01 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลหกั ณ ทีจ่า่ย - - - 972.14 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 24,405.20 27,663.61 19,207.92 18,434.33 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ – เงนิมดัจ า 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

 รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 463,543.39 463,817.24 447,124.40 434,044.85 

 รวมสนิทรพัย ์ 562,198.39 587,916.81 635,623.03 620,777.14 

หนีส้นิหมนุเวยีน     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 34,226.48 28,544.27 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการอืน่ 24,519.43 3,279.35 11,905.64 18,735.66 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 77.95 4,588.49 3,396.59 4,638.96 

เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิสว่นทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี 

- - 29,491.36 27,746.05 

หนีส้นิสญัญาเชา่การเงนิสว่นทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี 

414.43 438.13 458.54 464.27 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทใหญ ่ 331,397.91 331,397.91 - - 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 4,939.45 4,847.46 - - 

 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 361,349.17 344,551.34 79,478.61 80,129.21 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน     

เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 277,139.03 270,148.14 

หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 1,031.83 591.29 170.06 51.82 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 385.12 623.99 1,425.85 467.95 

 รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 1,416.95 1,215.28 278,734.94 270,667.91 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่3 

งบแสดงฐานะการเงนิ UKB 

(หนว่ย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2560 

งบตรวจสอบ1/ 

31 ธ.ค. 2561  

งบตรวจสอบ2/ 

31 ธ.ค. 2562 

งบตรวจสอบ2/ 

31 ม.ีค. 2563 

งบภายใน3/ 

 รวมหนีส้นิ 362,766.12 345,766.62 358,213.55 350,797.12 

สว่นของผูถ้อืหุน้     

ทนุจดทะเบยีน (หุน้สามญั 24,000,000 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 10 บาท) 

240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้  (หุน้สามญั 24,000,000 

หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 10 บาท) 

240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม     

- ส ารองตามกฎหมาย - - 107.51 107.51 

- ยังไมไ่ดจั้ดสรร (40,567.73) 2,150.19 37,301.97 29,872.51 

 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  199,432.27 242,150.19 277,409.48 269,980.02 

 รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 562,198.39 587,916.81 635,623.03 620,777.14 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาต บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  

เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 2/ งบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาต บรษัิท  

ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 3/ งบภายในของ UKB ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของ UWC ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 เป็นงบการเงนิ

ทีส่อบทานโดยผูส้อบบญัชรีับอนญุาต บรษัิท เอส พ ี ออดทิ จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน 

ก.ล.ต. 

 

- งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี 2560 – 2562 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบ

ระหวา่งกาลส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2563 มรีายละเอยีดดงันี ้

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ UKB 

(หนว่ย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2560 

งบตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2561  

งบตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2562 

งบตรวจสอบ 

31 ม.ีค. 2562 

งบภายใน 

31 ม.ีค. 2563 

งบภายใน 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 293,354.40 274,432.62 297,082.95 76,401.66  67,237.53 

รายไดจ้ากการขายวตัถดุบิ - - 16,047.95 -  52,365.25 

รายไดอ้ืน่ 934.27 1,108.46 2,162.35 416.14  5.06 

 รายไดร้วม 294,288.67 275,541.08 315,293.25 76,817.80  119,607.84 

ตน้ทนุขายไฟฟ้า (217,734.11) (197,043.13) (218,923.26) (57,085.96) (65,322.52) 

ตน้ทนุขายวตัถดุบิ - - (15,566.12) -  (51,908.97) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (10,386.83) (19,092.18) (15,391.52) (3,712.36) (3,709.28) 

คา่ใชจ้า่ยรวม (228,120.94) (216,135.31) (249,880.90) (60,798.32) (120,940.77) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นตน้ทนุ

ทางการเงนิและภาษ ี

66,167.73 59,405.77 65,412.35 16,019.48 (1,332.93) 

ตน้ทนุทางการเงนิ (20,972.09) (19,946.26) (19,777.37) (8,604.07) (5,322.93) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิ

ได ้

45,195.64 39,459.51 45,634.98 7,415.40  (6,655.86) 

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงนิได ้ - 3,258.41 (8,455.68) (1,503.55) (733.23) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 45,195.64 42,717.92 37,179.30 5,911.85  (7,389.09) 
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วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิของ UKB 

ผลการด าเนนิงาน 

รายไดร้วม 

 ส าหรับปี 2561 - 2562 UKB มรีายไดร้วม 275.5 ลา้นบาทและ 315.3 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยรายไดร้วม

ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จ านวน 18.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.4 เนือ่งจากปรมิาณการขายไฟฟ้าลดลง สว่น

รายไดร้วมในปี 2562 เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 39.7 ลา้นบาท เป็น 315.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 14.4 เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายไฟฟ้าท าใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิม่ขึน้ นอกจากนีย้ังมี

รายไดจ้ากการขายเชือ้เพลงิเพิม่เตมิอกีดว้ย 

 ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2563 UKB มรีายไดร้วม 119.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดบญัชเีดยีวกันของปี 2562 

จ านวน 42.8 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 56 แมว้า่รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลง 9.2 ลา้นบาทตามปรมิาณการขาย

ไฟฟ้า แตม่รีายไดจ้ากการขายวตัถดุบิเพิม่ขึน้ 52.3 ลา้นบาทมาชดเชย โดยในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2562 ไมม่รีายได ้

ดงักลา่ว 

 

ตน้ทนุขาย 

 ตน้ทนุขายในปี 2561 เทา่กบั 197.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 71.5 ของรายไดจ้ากการขาย ส าหรับปี 2562 

ตน้ทนุขายไฟฟ้าและตน้ทนุขายวตัถดุบิรวมเทา่กบั 234.5 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 74.4 ของรายไดจ้ากการขาย

ไฟฟ้าและรายไดจ้ากการขายวัตถดุบิ ตน้ทนุขายในปี 2562 สงูกวา่ปี 2561 เนือ่งจากราคาไมส้บัซึง่เป็นเชือ้เพลงิ

หลกัในการผลติไฟฟ้าปรับตัวเพิม่ขึน้ 

 ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2563 UKB ตน้ทนุขายรวม 117.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของรายไดจ้ากการ

ขาย ในขณะทีไ่ตรมาสที ่1 ปี 2562 ตน้ทนุขายคดิเป็นรอ้ยละ 75 ของรายไดจ้ากการขายเทา่นัน้ สาเหตทุีต่น้ทนุขาย

ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 สงูกวา่ของปี 2562 มาก เป็นผลมาจากในไตรมาสที ่1 ปี 2562 อัตราคา่ไฟฟ้า FiT Premium 

ยังคงมผีลอยู่ ในขณะทีใ่นไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 อัตราดงักลา่วไดห้มดอายุลงแลว้ตัง้แตว่ันที ่ 10 ตลุาคม 2562 

ประกอบกบัในไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 ทางผูส้อบบญัชไีดม้กีารปรับปรุงวธิกีารค านวณคา่เสือ่มราคาใหม ่ โดยการ

ปรับปรุงอายุการใชง้านของเครือ่งจักรใหเ้ทา่กับอายคุงเหลอืของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที ่UKB มกีบั กฟภ. ท าใหค้า่

เสือ่มราคาเพิม่ขึน้ 

 

ก าไรข ัน้ตน้และอตัราก าไรข ัน้ตน้ 

 ในปี 2561 - 2562 UKB มกี าไรขัน้ตน้ 77.39 ลา้นบาทและ 78.6 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 

28 และรอ้ยละ 25 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดับ สาเหตทุีอ่ัตราก าไรขัน้ตน้ในปี 2562 ลดลงจากปีกอ่น 

เนือ่งจากตน้ทนุเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าและตน้ทนุขายวตัถุดบิสงูกวา่ปี 2561 

 ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2563 ก าไรขัน้ตน้ของ UKB เทา่กับ 2.3 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 3 

ลดลงจากงวดบญัชเีดยีวกนัของปี 2562 ทีม่กี าไรขัน้ตน้ 19.3 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้ถงึรอ้ยละ 25 

จากสาเหตทุีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในสว่นของตน้ทนุขาย 

 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

 ในปี 2561 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของ UKB เทา่กับ 19.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 8.7 ลา้น

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 83.8 มสีาเหตหุลักมาจากคา่บรหิารจัดการเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นคา่ใชจ้่ายทีบ่รษัิทฯ เรยีกเก็บจาก

บรษัิทย่อย ในปี 2562 UKB มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเทา่กบั 15.4 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 3.6 ลา้นบาท 
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คดิเป็นรอ้ยละ 19.4  สาเหตทุีค่า่ใชจ้า่ยในการบรหิารของปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เป็นผลมาจากในปี 2561 มกีาร

บนัทกึคา่บรหิารจัดการจาก UWC ยอ้นหลงัตัง้แตปี่ 2559 - 2561 

 ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2563 คา่ใชจ้่ายในการบรหิารเทา่กบั 3.7 ลา้นบาท ต า่กวา่งวดบญัชเีดยีวกนัของปี 

2562 จ านวน 3.7 ลา้นบาทคดิเป็นอตัราทีล่ดลงรอ้ยละ 50 เพราะลดจ านวนพนักงานลง 

 

ตน้ทนุทางการเงนิ 

 ตน้ทนุทางการเงนิในปี 2561 เทา่กบั 19.9 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 1.0 ลา้นบาท เป็นผลจาก

การช าระคนืหนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ ส าหรับปี 2562 ตน้ทนุทางการเงนิเทา่กบั 19.8 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกับ

ปี 2561 แมว้า่หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิจะลดลงจากการทยอยช าระคนื อย่างไรก็ด ีUKB เบกิใชเ้งนิกูร้ะยะยาว

จากสถาบนัการเงนิเพือ่น ามาช าระคนืเงนิกูย้มืจาก UWC สง่ผลใหต้น้ทนุทางการเงนิไมเ่ปลีย่นแปลงจากปี 2561 

เทา่ใดนัก 

 ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2563 ตน้ทนุทางการเงนิของ UKB เทา่กับ 5.3 ลา้นบาท สงูกวา่งวดบญัชเีดยีวกนั

ของปี 2562 จ านวน 0.4 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 มสีาเหตมุาจากการเริม่ตน้บนัทกึตัดจา่ย

คา่ธรรมเนยีมในการจัดหาเงนิกูเ้ขา้บญัชตีน้ทนุทางการเงนิอืน่ 

 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ

ณ สิน้ปี 2561 - 2562 UKB มกี าไรสทุธ ิ42.7 ลา้นบาทและ 37.2 ลา้นบาทตามล าดับ คดิเป็นอตัราก าไร

สทุธริอ้ยละ 15 และรอ้ยละ 12 ของรายไดจ้ากการขาย  ก าไรสทุธใินปี 2562 ลดลงจากปี 2561 หลกัๆ เป็นผลจาก

การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุเชือ้เพลงิและคา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ในขณะทีปี่ 2561 UKB มรีายไดภ้าษีเงนิได ้

ส าหรับไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 UKB มผีลขาดทนุสทุธ ิ (7.4) ลา้นบาท ในขณะทีง่วดบญัชเีดยีวกนัของปี 

2562 มผีลก าไรสทุธ ิ5.9 ลา้นบาท ทัง้นี้ เนือ่งจากตน้ทนุขายไฟฟ้าและตน้ทนุเชือ้เพลงิสงูขึน้ รวมทัง้ตน้ทนุทางการ

เงนิทีเ่พิม่ขึน้ 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัย ์

 สนิทรัพยร์วม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 เทา่กบั 587.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 25.7 ลา้น

บาท สนิทรัพยห์ลกัทีเ่พิม่ขึน้ไดแ้ก ่ เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ 15.1 ลา้นบาท เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

แกบ่รษัิททีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ 12.6 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 UKB มสีนิทรัพยร์วม 635.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 47.7 ลา้น

บาท สนิทรัพยห์ลกัทีเ่พิม่ขึน้ไดแ้ก ่เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ 53.8 ลา้นบาท เนือ่งจากไดรั้บคนืเงนิ

ใหกู้ย้มืจาก UAB และไดรั้บเงนิกูย้มืระยะสัน้ประเภทตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ลกูหนี้การคา้และลกูหนีอ้ืน่-กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

เพิม่ขึน้จ านวน 18.8 ลา้นบาทเนือ่งจากการขายเชือ้เพลงิใหก้ับ UAB และ SBM และเงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั 

เพิม่ขึน้จ านวน 23.6 ลา้นบาทเป็นผลจากการที ่UKB ไดรั้บวงเงนิกูย้มืระยะสัน้จ านวน 34.26 ลา้นบาทและเงนิกูร้ะยะ

ยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 330 ลา้นบาทโดยมเีงนิฝากจ านวน 23.62 ลา้นบาท ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักร

และหุน้ของบรษัิทเป็นหลกัประกนัวงเงนิกูด้งักลา่ว 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 UKB มสีนิทรัพยร์วม 620.8 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 14.8 ลา้นบาท 

จากสิน้ปี 2562 สนิทรัพยร์ายการหลักทีเ่ปลีย่นแปลง ไดแ้ก ่ เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง 68.8 ลา้น
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บาท เนือ่งจากใหกู้ย้มืแก ่ UAB และ SBM ลกูหนี้การคา้–บรษัิทอืน่ และลกูหนีก้ารคา้–บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง เพิม่ขึน้ 

43.7 ลา้นบาทและ 30.0 ลา้นบาทตามล าดับ เนือ่งจากมกีารขายเชือ้เพลงิใหแ้ก ่UAB และ SBM 

 

หนีส้นิ 

 หนีส้นิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 เทา่กบั 345.7 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 17 ลา้นบาท 

เป็นผลจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้-กจิการอืน่จ านวน 21.2 ลา้นบาทในขณะทีเ่จา้หนี้การคา้–กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนัเพิม่ขึน้ 4.5 ลา้นบาท ซึง่การเปลีย่นแปลงในรายการของเจา้หนีก้ารคา้ทัง้สองรายการดงักลา่วมสีาเหตมุาจาก

เจา้หนีก้ารคา้-กจิการอืน่ลดลงจากการช าระหนีค้า่ซอ่มแซมเครือ่งจักร และเจา้หนี้การคา้-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

เพิม่ขึน้ เป็นผลมาจากการบนัทกึดอกเบีย้คา้งจา่ยเงนิกูย้มืจาก UWC 

หนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2562 เทา่กับ 358.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 12.4 ลา้นบาท หนีส้นิ

รายการหลักทีเ่พิม่ขึน้คอื เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้จ านวน 34.2 ลา้นบาทและเงนิกูร้ะยะยาวเพิม่ขีน้ 330 ลา้นบาท 

โดยในปี 2562 นี้ UKB ไดเ้บกิเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 330 ลา้นบาทมาช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้

จาก UWC ทัง้จ านวน นอกจากนีย้ังมเีจา้หนีก้ารคา้–กจิการอืน่ทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 8.6 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 UKB มหีนีส้นิรวม 350.8 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปี 2562 จ านวน 7.4 ลา้นบาท

ซึง่เป็นผลจากการช าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้และเงนิกูร้ะยะยาว 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 เทา่กับ 242.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2560 จ านวน 42.7 

เป็นผลจากการที ่UKB มกี าไรสทุธสิง่ผลใหส้ามารถลา้งขาดทนุสะสม 40.6 ลา้นบาทหมดไปและมีก าไรสะสม 2.1 

ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 UKB มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 277.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 35.2 ลา้นบาท เนือ่งจากมกี าไร

จากการด าเนนิงาน 37.2 ลา้นบาท และมกีารจ่ายเงนิปันผลประมาณ 2 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 UKB มี

สว่นของเจา้ของ 270.0 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปี 2562 จ านวน 7.4 ลา้นบาท เนือ่งจากมผีลขาดทนุสทุธจิากการ

ด าเนนิงาน 

 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่1 

เอกสารแนบ 2 

ขอ้มูลของสนิทรพัยท์ีจ่ะขายไป 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และผลการด าเนนิงานของ 

บรษิทั ยดูบับลวิซ ีอ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 

 

1. ขอ้มูลเบือ้งตน้ 

ชือ่บรษัิท : บรษัิท ยูดบับลวิซ ีอ าพัน ไบโอแมส จ ากดั (“UAB”) 

  UWC Amphan Biomass Co., Ltd. 

ธรุกจิหลัก : โรงไฟฟ้าชวีมวล 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : เลขที ่100 หมู่ที ่6 ต าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวัดบรุรัีมย ์

ทนุจดทะเบยีน : 159,375,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 1,593,750 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

ทนุทีช่ าระแลว้ : 159,375,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 1,593,750 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 บรษัิท ยดูับบลวิซ ีอ าพัน ไบโอแมส จ ากดั (UAB) (เดมิชือ่ บรษัิท แอด๊ว๊านซ ์ไบโอพาวเวอร ์จ ากัด) จด

ทะเบยีนจัดตัง้เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2546 เพือ่ประกอบธรุกจิผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล ประเภท VSPP โดย

ใชเ้ชือ้เพลงิจากไมส้บัเป็นหลัก ภายใตช้ือ่ โรงไฟฟ้าชวีมวล อ าพัน ตัง้อยูท่ีต่ าบลดอนมนต ์ อ าเภอสตกึ จังหวดั

บรุรัีมย ์ดว้ยก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.5 เมกะวตัต ์โดยเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(COD) เมือ่วนัที ่6 กมุภาพันธ ์

2551 UAB มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) จ านวน 8 เมกะวตัต ์

ซึง่สญัญาจะสิน้สดุวนัที ่30 ตลุาคม 2568 (โดยไดรั้บ Adder จ านวน 0.30 บาทตอ่กโิลวัตต-์ชัว่โมง (“kWh”) เป็น

ระยะเวลา 7 ปี สิน้สดุในวนัที ่5 กมุภาพันธ ์2558)  

 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้สามัญของ UAB เมือ่วนัที ่15 กมุภาพันธ ์2559 จ านวน 1,499,998 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ UAB  

 ตอ่มาในปี 2560 UAB ไดท้ าการลดทนุโดยการลดจ านวนหุน้ลง 1,406,250 หุน้ เพือ่ลา้งผลขาดทนุสะสม 

และมกีารเพิม่ทนุใหมใ่นปี 2562 จ านวน 1,500,000 หุน้มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยสดัสว่นการถอืหุน้ของ

บรษัิทฯ ยังคงเดมิ 

 

3. คณะกรรมการบรษิทั  

รายชือ่คณะกรรมการของ UAB ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 มจี านวน 4 คน ดงันี ้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายวฒุชิยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

2. นายธรีชยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

3. นางสาวอรชลุ ีหลอ่สมทิธกิลุ กรรมการ 

4. นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ กรรมการ 

ทีม่า: หนังสอืรบัรองของ UAB 

หมายเหต:ุ กรรมการผูม้อี านาจลงนามคอื กรรมการ 2 ใน 4 คนลงนามรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่2 

4. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้  

 ณ วนัที ่22 มกราคม 2563 UAB มทีนุจดทะเบยีนและทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 159,750,000 บาท แบง่เป็น

หุน้สามัญ 1,593,750 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมรีายละเอยีดผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

 

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

1. บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 1,593,748 99.9998 

2. นายวฒุชิยั ลนีะบรรจง 1 0.0001 

3. นายธรีชยั ลนีะบรรจง 1 0.0001 

 รวม 1,593,750 100.0000 

ทีม่า: บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ UAB (แบบ บอจ.5) 

 

5. สรุปขอ้มูลทางการเงนิ 

สรุปขอ้มลูทางการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบการเงนิระหวา่งกาล

ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ UAB 

(หนว่ย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2560 

งบตรวจสอบ1/ 

31 ธ.ค. 2561  

งบตรวจสอบ2/ 

31 ธ.ค. 2562 

งบตรวจสอบ2/ 

31 ม.ีค. 2563 

งบภายใน3/ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,009.14 1,403.78 1,332.73 7,193.84 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ – กจิการอืน่ 12,382.52 2,198.24 15,887.45 25,421.82 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง - 4,619.45 11,711.96 12,322.42 

สนิคา้คงเหลอื 6,824.29 13,752.83 14,847.85 18,255.06 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 11,013.32 10,766.34 10,288.41 9,492.03 

 รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 32,229.27 32,740.63 54,068.40 72,685.17 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน     

ทีด่นิอาคาร และอปุกรณ ์ 403,670.18 386,764.51 263,134.72 252,123.47 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 73.73 122.08 91.73 84.17 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 18,570.81 18,570.81 - 2,151.08 

 รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 422,314.72 405,457.40 263,226.45 254,358.71 

 รวมสนิทรพัย ์ 454,543.99 438,198.03 317,294.85 327,043.88 

หนีส้นิหมนุเวยีน     

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการอืน่ 35,636.29 20,228.18 25,275.65 25,171.54 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 42,608.25 75,202.17 132,601.04 158,838.20 

หนีส้นิสญัญาเชา่การเงนิสว่นทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี 

131.85 140.13 147.59 150.79 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทใหญ ่ 457,177.77 500,712.98 360,712.97 360,712.97 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 335.46 506.26 - - 

 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 535,889.62 596,789.71 518,737.25 544,873.51 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน     

หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 366.40 225.64 90.03 50.71 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 847.66 1,105.55 1,319.08 926.78 

 รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 1,214.06 1,331.19 1,409.11 977.49 

 รวมหนีส้นิ 537,103.68 598,120.90 520,146.37 545,851.00 

สว่นของผูถ้อืหุน้     

ทนุจดทะเบยีน      



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่3 

งบแสดงฐานะการเงนิ UAB 

(หนว่ย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2560 

งบตรวจสอบ1/ 

31 ธ.ค. 2561  

งบตรวจสอบ2/ 

31 ธ.ค. 2562 

งบตรวจสอบ2/ 

31 ม.ีค. 2563 

งบภายใน3/ 

(ปี 2560 - 2561 หุน้สามญั 93,750 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

(ปี 2562 หุน้สามญั 1,593,750 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

9,375.00 9,375.00  

 

159,375.00 

 

 

159,375.00 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 

(ปี 2560 - 2561 หุน้สามญั 93,750 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

(ปี 2562 หุน้สามญั 1,593,750 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

 

9,375.00 

 

9,375.00 

 

 

 

159,375.00 

 

 

 

159,375.00 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (91,934.69)  (169,297.87) (362,226.52) (378,182.12) 

 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ (ขาดทนุเกนิทนุ) (82,559.69) (159,922.87) (202,851.52) (218,807.12) 

 รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 454,543.99 438,198.03 317,294.85 327,043.88 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีับอนญุาต บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์

คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต 

 2/ งบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีับอนญุาต บรษัิท ดลีอยท ์ทูช้ 

โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

 3/ งบภายในของ UAB ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของ UWC ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 เป็นงบการเงนิ

ทีส่อบทานโดยผูส้อบบญัชรีับอนญุาตบรษัิท เอส พ ี ออดทิ จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน 

ก.ล.ต. 

 

- งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบการเงนิระหวา่ง

กาลส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ UAB 

(หนว่ย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2560 

งบตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2561  

งบตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2562 

งบตรวจสอบ 

31 ม.ีค. 2562 

งบภายใน 

31 ม.ีค. 2563 

งบภายใน 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 348.02 94,051.49 112,427.34 33,045.25 28,337.11 

รายไดจ้ากการขายวตัถดุบิ - 4,688.01 2,273.46 - - 

รายไดอ้ืน่ 730.31 703.68 313.04 6.31 9.18 

 รายไดร้วม 1,078.33 99,443.18 115,013.84 33,051.56 28,346.29 

ตน้ทนุขายไฟฟ้า (26,080.91) (131,523.90) (164,286.42) (46,343.25) (41,675.84) 

ตน้ทนุขายวตัถดุบิ - (4,732.56) (2,200.51) - - 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (20,960.70) (10,541.16) (11,106.55) (2,863.09) (2,622.84) 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ - - (86,772.45) - - 

คา่ใชจ้า่ยรวม (47,041.62) (146,797.62) (264,365.93) (49,206.34) (44,298.68) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นตน้ทนุ

ทางการเงนิและภาษ ี

(45,963.28) (47,354.44) (149,352.09) (16,154.79) (15,952.39) 

ตน้ทนุทางการเงนิ (22,113.88) (30,008.74) (25,005.74) (7,597.30) (3.21) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได ้ (68,077.16) (77,363.18) (174,357.83) (23,752.08) (15,955.60) 

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงนิได ้ 18,570.81 - (18,570.81) (18,401.28) - 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (49,506.35) (77,363.18) (192,928.64) (42,153.36) (15,955.60) 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่4 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิของ UAB 

ผลการด าเนนิงาน 

รายไดร้วม 

 ส าหรับปี 2561 - 2562 UAB มรีายไดร้วม 99.4 ลา้นบาทและ 115.0 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดร้วม

ในปี 2561 เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 98.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9,122 เนือ่งจากในปี 2560 มกีารปรับปรุง

กระบวนการผลติและซอ่มบ ารุงเครือ่งจักรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติกระแสไฟฟ้า ท าใหป้รมิาณกระแสไฟฟ้า

ทีผ่ลติและขายไดค้อ่นขา้งนอ้ย  ภายหลงัจากการซอ่มบ ารุงเครือ่งจักรและปรับปรุงกระบวนการผลติเสร็จสิน้ในปี 

2561 UAB สามารถผลติและขายกระแสไฟฟ้าไดม้ากขึน้  นอกจากนีย้ังมรีายไดจ้ากการขายวตัถดุบิเพิม่ขึน้ในขณะที่

ปี 2560 ไมม่รีายไดด้ังกลา่ว  ส าหรับรายไดร้วมในปี 2562 เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 15.5 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น

อตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.7 สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าตามปรมิาณการขายไฟฟ้าที่

เพิม่ขึน้ 

ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2563 UAB มรีายไดร้วม 28.3 ลา้นบาท ต า่กวา่งวดบญัชเีดยีวกนัของปี 2562 จ านวน 

4.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4 เนือ่งจากปรมิาณการขายไฟฟ้าต า่กวา่งวดบัญชเีดยีวกนัของปี 2562 อกีทัง้รายไดอ้ืน่

ก็ลดลงดว้ย 

 

(ขาดทุน) ข ัน้ตน้ 

 UAB มผีลขาดทนุขัน้ตน้มาตลอด 3 ปีทีผ่า่นมา โดยในปี 2560 - 2562 UAB บผีลขาดทนุขัน้ตน้ (25.7) 

ลา้นบาท (37.5) ลา้นบาท และ (51.8) ลา้นบาทตามล าดบั โดยสาเหตขุองผลขาดทนุมาจากการปรับปรุง

ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติไฟฟ้าในปี 2560 - 2561 ท าใหผ้ลติไฟฟ้าไดไ้มเ่ต็มที ่จงึสง่ผลใหต้น้ทนุการผลติ

ตอ่หน่วยสงูขึน้  ส าหรับปี 2562 การขาดทนุขัน้ตน้ต า่กวา่ปี 2561 มสีาเหตมุาจากมกีารปรับปรุงเครือ่งจักรเพือ่การ

ผลติกระแสไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2563 UAB มขีาดทนุขัน้ตน้ (13.3) ลา้นบาท สงูกวา่งวดบญัชเีดยีวกนัของปีกอ่น

เล็กนอ้ย  

 

(ขาดทุน) สทุธ ิ

 UAB มผีลประกอบการขาดทนุสทุธติลอด 3 ปีทีผ่่านมาเป็นเพราะตน้ทนุการผลติไฟฟ้าและตน้ทนุวถัดุบิมี

แนวโนม้เพิม่ขึน้ นอกจากนีม้กีารซอ่มบ ารุงเครือ่งจักรและปรับปรุงกระบวนการผลติไฟฟ้าในปี 2561 สง่ผลใหไ้ม่

สามารถผลติไฟฟ้าไดใ้นระหวา่งการปรับปรุงกระบวนการผลติจงึท าใหต้น้ทนุตอ่หน่วยสงูขึน้ นอกจากนีย้ังมคีา่ใช ้

จา่ยตา่งๆ ในการด าเนนิงานเชน่ คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและตน้ทนุทางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทมขีาดทนุสทุธทิกุปี 

ในปี 2560 - 2562 ขาดทนุสทุธขิอง UAB เทา่กบั (49.5) ลา้นบาท (77.4) ลา้นบาท และ (192.9) ลา้นบาท 

ตามล าดบั ในปี 2562 ผลขาดทนุเพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 115.5 ลา้นบาท เพราะมคีา่ใชจ้า่ยอืน่เพิม่ขึน้ ไดแ้กค่า่

เผือ่การปรับลดมลูคา่ของสนิทรัพยถ์าวรจ านวน 86.7 ลา้นบาท  

ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2563 UAB บนัทกึขาดทนุสทุธจิ านวน (15.9) ลา้นบาท ลดลงจากงวดบญัชเีดยีวกนั

ของปี 2562 ทีม่ผีลขาดทนุสทุธถิงึ (42.1) ลา้นบาท เป็นผลจากการทีต่น้ทนุทางการเงนิลดลงมาก เนือ่งจากมกีาร

ท าบนัทกึขอ้ตกลงการหยดุคดิดอกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืจาก UWC และไมม่รีายจา่ยภาษีเงนิไดเ้นือ่งจากมผีลขาดทนุ

กอ่นภาษีเงนิได ้

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่5 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัย ์

 สนิทรัพยร์วมของ UAB ลดลงตอ่เนือ่งจาก 454.5 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 438.2 ลา้นบาท และ 317.3 

ลา้นบาทในปี 2561 - 2562 ตามล าดบั  ในปี 2561 สนิทรัพยห์ลกัทีล่ดลงไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 16.9 ลา้น

บาทจากการตดัคา่เสือ่มราคา และลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่-กจิการอืน่ลดลง 10.2 ลา้นบาท เป็นผลจากการ

ปรับปรุงบญัชเีงนิมัดจ าและเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้ทรัพยส์นิ โอนเขา้บัญชเีครือ่งจักรและสว่นปรับปรุงเครือ่งจักร 

เนือ่งจากไดม้กีารตดิตัง้เครือ่งจักรเรยีบรอ้ยแลว้ในระหวา่งปี 2561 

ส าหรับปี 2562 สนิทรัพยห์ลักทีล่ดลงไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 123.6 ลา้นบาท จากการตดัคา่เสือ่ม

ราคาและมคีา่เผือ่การลดมลูคา่อกี 86.7 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากราคาประเมนิทรัพยส์นิจากผูป้ระเมนิอสิระต า่กวา่มูลคา่

ตามบญัชอียา่งมนัียส าคญั นอกจากนียั้งมสีนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับัญชลีดลง 18.5 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 UAB มสีนิทรัพยร์วม 327.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 9.7 ลา้น

บาท เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยห์มนุเวยีน โดยเฉพาะในสว่นของลกูหนี้การคา้-บรษัิทอืน่ 8.7 ลา้นบาท 

เนือ่งจากการปรับปรุงเครือ่งจักรเพือ่การผลติกระแสไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ท าใหส้ามารถผลติกระแสไฟฟ้า

ไดจ้ านวนหน่วยเพือ่จ าหน่ายมากขึน้ ท าใหร้ายไดส้งูขึน้ สง่ผลใหล้กูหนีก้ารคา้สงูขึน้ดว้ย และเงนิสดเพิม่ขึน้ 5.9 

ลา้นบาท ในขณะทีท่ีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ลดลง 11.0 ลา้นบาท จากการตดัคา่เสือ่มราคา 

 

หนีส้นิ 

 หนีส้นิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 เทา่กับ 598.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 61.0 ลา้นบาท

เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่-กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 32.6 ลา้นบาท สบืเนื่องมาจากการ

เพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจ่ายจากเงนิกูย้มืจากบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนั และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทใหญ่

เพิม่ขึน้ 43.5 ลา้นบาท เพือ่น าช าระเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรุงสภาพเครือ่งจักร 

ณ สิน้ปี 2562 UAB มหีนีส้นิรวมเทา่กับ 520.1 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 77.9 ลา้นบาท หนีส้นิ

รายการหลักๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไดแ้ก ่ เงนิกูร้ะยะสัน้จากบรษัิทใหญล่ดลง 140.0 ลา้นบาท จากการช าระคนืเงนิกู ้

บางสว่น ในขณะทีเ่จา้หนีก้ารคา้–บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ 57.4 ลา้นบาท เนือ่งจากมกีารซือ้เชือ้เพลงิระหวา่งกนั

มากขึน้ 

อยา่งไรก็ด ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 UAB มหีนีส้นิรวม 545.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 

25.7 ลา้นบาท เนือ่งจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ 26.2 ลา้นบาท ในขณะทีเ่งนิกูร้ะยะสัน้จากบรษัิทใหญ่

ลดลง 28.5 ลา้นบาท จากการช าระคนื 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ขาดทนุเกนิทุน) 

 UAB มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบตลอด 3 ปีทีผ่า่นมา (2560 - 2562) เนือ่งจากมผีลขาดทนุตอ่เนือ่งหลายปี

จนขาดทนุสะสมเกนิทนุ โดย UAB มสีว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กับ (82.5) ลา้นบาทในปี 2560 (159.9) ลา้นบาทในปี 

2561 และ (202.8) ลา้นบาทในปี 2562 แมว้า่ในปี 2561 UAB ไดท้ าการเพิม่ทนุจดทะเบยีนอกี 150.0 ลา้นบาทจาก 

9.4 ลา้นบาทเป็น 159.4 ลา้นบาทก็ตามยังไม่สามารถลา้งผลขาดทนุสะสมไดห้มด 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 UAB มสีว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั (218.8) ลา้นบาท ลดลงจากงวดบญัชเีดยีวกนั

ของปี 2562 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการที ่UAB ยังคงมขีาดทนุสทุธจิากการด าเนนิงานจ านวน (15.9) ลา้นบาท 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่1 

เอกสารแนบ 3 

ขอ้มูลของสนิทรพัยท์ีจ่ะขายไป 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และผลการด าเนนิงานของ 

บรษิทั สตกึ ไบโอแมส จ ากดั 

 

1. ขอ้มูลเบือ้งตน้ 

ชือ่บรษัิท : บรษัิท สตกึ ไบโอแมส จ ากดั (“SBM”) 

   Satuek Biomass Co., Ltd. 

ธรุกจิหลัก : โรงไฟฟ้าชวีมวล 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : เลขที ่111 หมู่ที ่6 ต าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวัดบรุรัีมย ์

ทนุจดทะเบยีน : 166,250,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 1,662,500 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

ทนุทีช่ าระแลว้ : 166,250,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 1,662,500 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 บรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากัด (SBM) จดทะเบยีนจัดตัง้เมือ่วนัที ่ 10 กรกฎาคม 2545 ซึง่เป็นนติบิคุคล

ประเภทบรษัิทจ ากดัทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประกอบธรุกจิผลติไฟฟ้าจาก

เชือ้เพลงิชวีมวล ประเภท VSPP โดยสามารถใชเ้ชือ้เพลงิจากไมส้บัเป็นหลัก ภายใตช้ือ่ โรงไฟฟ้าชวีมวล สตกึ 

ตัง้อยู่ทีต่ าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ จังหวดับรุรัีมย ์ดว้ยก าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะวัตต ์โดยเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้า

เชงิพาณชิย ์(COD) เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2549 

 SBM อยูร่ะหวา่งการขอเปลีย่นแปลงสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder ทีไ่มก่ าหนดวนัสิน้สดุสญัญา จาก 

กฟภ. จ านวน 6.5 เมกะวตัต ์มาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กับ กฟผ. ซึง่จะสง่ผลใหอ้ายุ

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจะสิน้สดุประมาณวนัที ่15 มกราคม 2568 เนือ่งจากใหอ้ตัราคา่ซือ้ขายไฟฟ้าทีส่งูกวา่ 

 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้สามัญของ SBM เมือ่วนัที ่15 กมุภาพันธ ์2559 จ านวน 2,599,998 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ SBM  

 ตอ่มาในปี 2560 SBM ไดล้ดทนุโดยลดจ านวนหุน้ลง 2,477,500 หุน้ เพือ่ลา้งผลขาดทนุสะสม และมกีาร

เพิม่ทนุในปี 2562 จ านวน 1,500,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษัิทฯ ยังคง

เดมิ 

 

3. คณะกรรมการบรษิทั  

รายชือ่คณะกรรมการของ SBM ณ วนัที ่13 พฤษภาคม 2563 มจี านวน 4 คน ดงันี ้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายวฒุชิยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

2. นายธรีชยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

3. นางสาวอรชลุ ีหลอ่สมทิธกิลุ กรรมการ 

4. นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ กรรมการ 

ทีม่า: หนังสอืรบัรองของ SBM 

หมายเหต:ุ กรรมการผูม้อี านาจลงนามคอื กรรมการ 2 ใน 4 คนลงนามรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่2 

4. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้  

 ณ วนัที ่22 มกราคม 2563 SBM มทีนุจดทะเบยีนและทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 166,250,000 บาท แบง่เป็น

หุน้สามัญ 1,662,500 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมรีายละเอยีดผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

1. บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 1,662,498 99.9998 

2. นายวฒุชิยั ลนีะบรรจง 1 0.0001 

3. นายธรีชยั ลนีะบรรจง 1 0.0001 

 รวม 1,662,500 100.0000 

ทีม่า: บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ SBM (แบบ บอจ.5) 

 

5. สรุปขอ้มูลทางการเงนิ 

สรุปขอ้มลูทางการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบระหวา่งกาลส าหรับ 

งวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ SBM 

(หนว่ย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2560 

งบตรวจสอบ1/ 

31 ธ.ค. 2561  

งบตรวจสอบ2/ 

31 ธ.ค. 2562 

งบตรวจสอบ2/ 

31 ม.ีค. 2563 

งบภายใน3/ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5,197.31 1,213.21 1,640.00 8,546.72 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ – บรษัิทอืน่ 18,743.66 3,482.89 19,327.05 17,472.69 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ – บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง - - - 4,905.24 

สนิคา้คงเหลอื 1,074.65 9,011.04 12,239.64 13,730.38 

ลกูหนีก้รมสรรพากรและอืน่ๆ 7,706.66 4,932.73 5,143.60 4,723.30 

 รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 32,722.28 18,639.87 38,350.30 49,378.33 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน     

เงนิฝากทีม่ภีาระค ้าประกนั 600.00 615.69 623.31 - 

ทีด่นิอาคาร และอปุกรณ ์ 247,802.95 225,552.25 174,170.23 167,054.35 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 12.40 9.21 6.01 5.48 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลหกั ณ ทีจ่า่ย - - - 1,314.27 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 23,378.66 22,655.80 - - 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ – เงนิมดัจ า - - 600.00 600.00 

 รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 271,794.01 248,832.95 175,399.55 168,974.10 

 รวมสนิทรพัย ์ 304,516.29 267,472.82 213,749.85 218,352.43 

หนีส้นิหมนุเวยีน     

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการอืน่ 1,633.50 10,369.75 7,313.14 8,048.27 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 38,623.31 51,580.58 101,247.14  122,847.40 

หนีส้นิสญัญาเชา่การเงนิสว่นทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี 

138.55 146.55 153.70 155.71 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทใหญ ่ 344,225.54 356,660.57 237,810.58 237,660.58 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 1,489.59 475.09 - - 

 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 386,110.49 419,232.54 346,524.56 368,711.96 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน     

หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 381.77 234.62 93.43 53.78 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 829.29 1,002.02 357.32 559.65 

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี - - - 1,389.77 

 รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 1,211.06 1,236.64 450.75 2,003.21 

 รวมหนีส้นิ 387,321.55 420,469.18 346,975.31 370,715.17 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่3 

งบแสดงฐานะการเงนิ SBM 

(หนว่ย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2560 

งบตรวจสอบ1/ 

31 ธ.ค. 2561  

งบตรวจสอบ2/ 

31 ธ.ค. 2562 

งบตรวจสอบ2/ 

31 ม.ีค. 2563 

งบภายใน3/ 

สว่นของผูถ้อืหุน้     

ทนุจดทะเบยีน  

(ปี 2560 - 2561 หุน้สามญั 162,500 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

(ปี 2562 หุน้สามญั 1,662,500 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

 

16,250.00 

 

16,250.00 

 

 

 

166,250.00 

 

 

 

166,250.00 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้  

(ปี 2560 - 2561 หุน้สามญั 162,500 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

(ปี 2562 หุน้สามญั 1,662,500 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท) 

 

16,250.00 

 

16,250.00 

 

 

 

166,250.00 

 

 

 

166,250.00 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (99,055.26) (169,246.36) (299,475.46) (318,612.74) 

 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ (ขาดทนุเกนิทนุ) (82,805.26) (152,996.36) (133,225.46) (152,362.74) 

 รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 304,516.29 267,472.82 213,749.85 218,352.43 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาต บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์

คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 2/ งบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีับอนญุาต บรษัิท ดลีอยท ์ทูช้ 

โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

 3/ งบภายในของ SBM ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของ UWC ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 เป็นงบการเงนิ

ทีส่อบทานโดยผูส้อบบญัชรีับอนญุาตบรษัิท เอส พ ี ออดทิ จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน 

ก.ล.ต. 

 

- งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบการเงนิระหวา่ง

กาลส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุ 31 มนีาคม 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ SBM 

(หนว่ย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2560 

งบตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2561  

งบตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2562 

งบตรวจสอบ 

31 ม.ีค. 2562 

งบภายใน 

31 ม.ีค. 2563 

งบภายใน 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 61,688.20 54,389.34 50,108.55 7,119.21 26,117.74 

รายไดจ้ากการขายวตัถดุบิ 75.97 3,492.26 7,374.95 1,597.95 4,584.33 

รายไดอ้ืน่ 1,261.75 812.91 138.74 73.03 10.12 

 รายไดร้วม 63,025.92 58,694.51 57,622.24 8,790.19 30,712.19 

ตน้ทนุขายไฟฟ้า (89,401.45) (95,411.01) (109,155.29) (19,361.23) (41,314.14) 

ตน้ทนุขายวตัถดุบิ (73.04) (3,492.20) (7,374.95) (1,597.95) (4,584.33) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (18,421.79) (7,947.29) (4,326.33) (899.86) (2,558.13) 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ - - (27,791.44) - - 

คา่ใชจ้า่ยรวม (107,896.28) (106,850.50) (148,648.01) (21,859.04) (48,456.60) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นตน้ทนุ

ทางการเงนิและภาษ ี

(44,870.36) (48,155.99) (91,025.77) (13,068.85) (17,744.41) 

ตน้ทนุทางการเงนิ (17,253.55) (21,312.26) (16,547.53) (5,436.28) (3.11) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได ้ (62,123.91) (69,468.25) (107,573.30) (18,505.13) (17,747.52) 

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงนิได ้ 23,378.66 (722.85) (22,655.80) (22,489.95) (1,389.77) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (38,745.25) (70,191.10) (130,229.10) (40,995.08) (19,137.29) 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่4 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิของ SBM 

ผลการด าเนนิงาน 

รายไดร้วม 

 รายไดร้วมของ SBM มแีนวโนม้ลดลง โดยรายไดร้วมของ SBM ในปี 2561 เทา่กับ 58.7 ลา้นบาท ลดลง

จากปี 2560 จ านวน 4.3 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.9 เนือ่งจากในปี 2561 การปรับปรุงกระบวนการผลติและซอ่ม

บ ารุงเครือ่งจักรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติกระแสไฟฟ้า ท าใหต้อ้งหยดุเดนิเครือ่งจักรเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า

เป็นเวลา 3 เดอืน สง่ผลใหป้รมิาณการขายไฟฟ้าลดลงเมือ่เทยีบกับปี 2560  ส าหรับปี 2562 SBM มรีายไดร้วม 57.6 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 1.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 1.8 เนื่องจากปรมิาณการขาย

ไฟฟ้าลดลง  ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2563 SBM มรีายไดร้วม 30.7 ลา้นบาท มากกวา่งวดบัญชเีดยีวกนัของปี 2562 

จ านวน 21.9 ลา้นบาท เนื่องจากมรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากปรมิาณการขายไฟทีม่ากกวา่ปีกอ่น 

 

(ขาดทุน) ข ัน้ตน้ 

  SBM มผีลขาดทนุขัน้ตน้มาตลอด 3 ปีทีผ่่านมาเทา่กับ (27.7) ลา้นบาท (41.0) ลา้นบาท และ (59.0) ลา้น

บาทในปี 2560 - 2562 ตามล าดบั สาเหตขุองการขาดทนุมาจากการปรับปรุงประสทิธภิาพในกระบวนการผลติไฟฟ้า

ในปี 2560 - 2561 ท าใหต้อ้งหยดุการเดนิเครือ่งจักรเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าไปในชว่งทีม่กีารซอ่มบ ารุง สง่ผลให ้

ตน้ทนุการผลติตอ่หน่วยสงูขึน้ ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2563 SBM มผีลขาดทนุขัน้ตน้ (15.2) ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่

งวดบัญชเีดยีวกนัของปีกอ่น 1.4 ลา้นบาท สบืเนื่องมาจากในไตรมาสที ่1 ปี 2563 ทางผูส้อบบญัชไีดม้กีารปรับปรุง

วธิกีารค านวณคา่เสือ่มราคาใหม ่ โดยการปรับปรุงอายุการใชง้านของเครือ่งจักรใหเ้ทา่กับอายุคงเหลอืของสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้าที ่SBM มกีับ กฟภ. ท าใหค้า่เสือ่มราคาเพิม่ขึน้ ประกอบกบัราคาวตัถดุบิปรับตัวสงูขึน้ 

 

(ขาดทุน) สทุธ ิ

 SBM มผีลประกอบการขาดทนุตลอด 3 ปีทีผ่า่นมา เป็นเพราะตน้ทนุขายไฟฟ้าสงูกวา่รายไดจ้ากการขาย

ไฟฟ้ามาก สง่ผลใหเ้กดิขาดทนุขัน้ตน้  นอกจากนี ้ ยังมคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและตน้ทนุทางการเงนิคอ่นขา้งสงู 

สง่ผลใหบ้รษัิทมขีาดทนุสทุธมิาตลอด ในปี 2560 SBM มขีาดทนุสทุธเิทา่กับ (38.7) ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 62.7 

ของรายไดจ้ากการขาย ปี 2561 ขาดทนุสทุธเิทา่กบั (70.2) ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 121.3 ของรายไดจ้ากการขาย 

และในปี 2562 มขีาดทนุสทุธจิ านวน (130.2) ลา้นบาท คดิเป็นอตัราขาดทนุสทุธริอ้ยละ 226.6 ของรายไดจ้ากการ

ขาย สาเหตทุีปี่ 2562 มผีลขาดทนุเป็นจ านวนมากตน้ทนุขายไฟฟ้าสงูเนือ่งจากปรมิาณการผลติไฟฟ้าต า่กวา่ปี 

2561 อกีทัง้ยังมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ ไดแ้ก ่คา่เผือ่ลดมูลคา่ของสนิทรัพยถ์าวรจ านวน 27.8 ลา้นบาท ในขณะทีปี่กอ่นไมม่ี

คา่ใชจ้่ายดงักลา่ว  ส าหรับไตรมาสที ่1 ปี 2563 SBM บนัทกึขาดทนุสทุธจิ านวน (19.1) ลา้นบาท ลดลงจากงวด

บญัชเีดยีวกนัของปี 2562 ทีม่ผีลขาดทนุสทุธถิงึ (41.0) ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจากการทีต่น้ทนุทางการเงนิลดลงและ

รายจา่ยภาษีเงนิไดล้ดลงจากปีงวดบัญชเีดยีวกนัของปีกอ่นมาก เนือ่งมาจากการปรับปรุงเครือ่งจักรเพือ่การผลติ

กระแสไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ท าใหส้ามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดจ้ านวนหน่วยเพือ่จ าหน่ายมากขึน้ 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัย ์

 สนิทรัพยร์วมของ SBM ลดลงตอ่เนือ่งจาก 304.5 ลา้นบาท เป็น 267.5 ลา้นบาท และ 213.7 ลา้นบาทใน

ปี 2560 - 2562 ตามล าดับ ในปี 2561 สนิทรัพยห์ลักทีล่ดลงไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ลดลง 22.2 ลา้นบาท 

จากการตัดคา่เสือ่มราคา และลกูหนีก้ารคา้-บรษัิทอืน่ลดลง 15.3 ลา้นบาท ตามรายไดจ้ากการขายทีล่ดลง   



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่5 

ส าหรับปี 2562 สนิทรัพยห์ลกัทีเ่ปลีย่นแปลงไดแ้ก ่ลกูหนี้การคา้–บรษัิทอืน่เพิม่ขึน้ 20.9 ลา้นบาท ทีด่นิ 

อาคารและอปุกรณ์ลดลง 51.4 ลา้นบาท จากการตดัคา่เสือ่มราคาและมคีา่เผือ่การลดมูลคา่อกี 27.7 ลา้นบาท 

นอกจากนีส้นิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชลีดลง 22.6 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 SBM มสีนิทรัพยร์วม 218.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 4.6 ลา้น

บาท เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยห์มนุเวยีนโดยเฉพาะในสว่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6.3 

ลา้นบาท และลกูหนีก้ารคา้-บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 4.9 ลา้นบาท  ในขณะทีท่ีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ลดลง 7.1 ลา้นบาท 

จากการตัดคา่เสือ่มราคา 

 

หนีส้นิ 

 หนีส้นิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 เทา่กับ 420.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 33.1 ลา้นบาท

เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่-กจิการอืน่ 8.8 ลา้นบาท และเจา้หนีก้ารคา้กจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั 12.9 ลา้นบาท นอกจากนีเ้งนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทใหญเ่พิม่ขึน้ 12.4 ลา้นบาท เพือ่ใชเ้ป็นคา่ซอ่ม

บ ารุงและปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติ 

ณ สิน้ปี 2562 SBM มหีนีส้นิรวมเทา่กับ 346.9 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 73.5 ลา้นบาท หนีส้นิ

หลกัๆ ทีล่ดลงไดแ้ก ่เงนิกูร้ะยะสัน้จากบรษัิทใหญ่ลดลง 118.8 ลา้นบาท จากการช าระคนืเงนิกูบ้างสว่น ในขณะที่

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่-กจิการอืน่เพิม่ขึน้ 49.67 ลา้นบาท เนือ่งจากดอกเบีย้คา้งจา่ยจากเงนิกูย้มื UWC 

เพิม่ขึน้ ประกอบกบัมกีารซือ้เชือ้เพลงิระหวา่งกนัเพิม่ขึน้ 

อยา่งไรก็ด ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 SBM มหีนี้สนิรวม 370.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 

23.7 ลา้นบาท เนือ่งจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่-กจิการอืน่เพิม่ขึน้ 21.6 ลา้นบาท โดยมสีาเหตมุาจากการ

ปรับปรุงและบ ารุงรักษาเครือ่งจักรเพิม่เตมิ เพือ่ใหส้ามารถผลติกระแสไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ขาดทนุเกนิทุน) 

 SBM มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบตลอด 3 ปีทีผ่่านมา (2560 - 2562) เนือ่งจากมผีลขาดทนุตอ่เนือ่งหลายปี

จนขาดทนุสะสมเกนิทนุโดย SBM มสีว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั (82.8) ลา้นบาทในปี 2560 (152.9) ลา้นบาทในปี 

2561 และ (133.2) ลา้นบาทในปี 2562 โดยในปี 2562 มกีารเพิม่ทนุจดทะเบยีนอกี 150.0 ลา้นบาทจาก 16.2 ลา้น

บาทเป็น 166.2 ลา้นบาท แตเ่นือ่งจากในปีนี ้SBM มขีาดทนุสทุธสิงูถงึ (130.2) ลา้นบาท ท าใหผ้ลขาดทนุสะสม

เพิม่ขึน้เป็น (299) ลา้นบาท การเพิม่ทนุดงักลา่วจงึยังไมส่ามารถลา้งผลขาดทนุสะสมไดห้มด 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 SBM ยังคงมผีลขาดทนุสะสมเกนิทนุ (152.4) ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19.1 เทา่กบั

ผลขาดทนุสทุธขิองไตรมาสที ่1 ปี 2563  

 

6. ภาวะอุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้าในประเทศไทย 

ศนูยว์จิัยกรุงศรคีาดวา่ ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศจะขยายตัวตอ่เนื่องตามภาวะเศรษฐกจิ และการ

ลงทนุในภาคธรุกจิ/อตุสาหกรรมทีท่ยอยเพิม่ขึน้ จะหนุนความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศ  

 กระทรวงพลงังาน (พน.) ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไดจ้ัดท าแผนพัฒนาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) เพือ่เป็นแผนหลักในการ

จัดหาพลงังานไฟฟ้าของประเทศใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการใช ้ เพือ่รองรับการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ

รวมถงึจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ โดยในแผน PDP2018 มกีารพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าระหวา่งปี 2561 – 

2580 วา่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุของประเทศและปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของประเทศจะเพิม่ขึน้ในอตัราการ
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เตบิโตเฉลีย่สะสมตอ่ปีทีร่อ้ยละ 3.03 และรอ้ยละ 3.3 ตามล าดบั โดยเตบิโตจาก 34,102.0 เมกะวัตต ์ และ 

225,114.0 ลา้นหน่วย ในปี 2560 เป็น 61,965.0 เมกะวตัต ์และ 430,693.0 ลา้นหน่วย ในปี 2580 ดงัทีแ่สดงใน

แผนภมูติอ่ไปนี้ 

 

 

ทีม่า: แผน PDP 2018 กระทรวงพลงังาน 

 

แผน PDP2018 ก าหนดใหม้กี าลงัการผลติไฟฟ้ารวมทัง้ส ิน้ 77,211 เมกะวัตตใ์นปี 2580 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 

จากแผน PDP2015 เป็นก าลงัการผลติใหมใ่นชว่งปี 2561-2580 จ านวน 56,431 เมกะวัตต ์โดยจะสง่เสรมิการใช ้

กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 37 เป็นรอ้ยละ 53 ของก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม

ในปี 2580 และก าลงัการผลติของพลงังานหมนุเวยีนยังคงอยูท่ีร่อ้ยละ 20 สว่นก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้าถา่นหนิ

ลดลงจากรอ้ยละ 23 ตามแผน PDP2015 เหลอืรอ้ยละ 12 ในแผน PDP2018  

นอกจากแผน PDP2018 แลว้ กระทรวงพลงังานยังไดป้รับปรุงแผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังาน

ทางเลอืก พ.ศ. 2561 – 2580 (Alternative Energy Development Plan หรอื AEDP2018) เพือ่สง่เสรมิการผลติ

พลงังานไฟฟ้าจากวตัถดุบิพลงังานทางเลอืกทีม่อียูภ่ายในประเทศ ทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิใหไ้ดไ้มน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 30 ภายในปี 2580 โดยก าหนดเป้าหมายการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนในปี 2580 เทา่กับ 

18,696.0 เมกะวัตต ์(รายละเอยีดในตารางขา้งลา่ง) 

แผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนเพือ่ผลติไฟฟ้า 

แผน AEDP 2015 แผน AEDP 2018 ผลตา่ง 

AEDP 2015 ด าเนนิการแลว้ พฒันาตามแผน 
PDP 2018 

AEDP 2018 2018-2015 

พลงังานแสงอาทติย ์ 6,000 2,849 12,725 15,574 9,574 

ชวีมวล1/ 5,570 2,290 3,496 5,786 216 

พลงังานลม 3,002 1,504 1,485 2,989 (13) 

กา๊ซธรรมชาต ิ 600 382 546 928 328 

ขยะชมุชน1/ 500 500 400 900 400 

ขยะอตุสาหกรรม 50 31 44 75 25 

พลงัน ้าขนาดเล็ก 376 188 - 188 (188) 

พลงัน ้าขนาดใหญ ่ 2,906 2,918 - 2,918 12 

กา๊ซชวีภาพ 680 - - - (680) 

รวม (MW) 19,684 10,662 18,696 29,358 9,674 

ทีม่า: นโยบายดา้นพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานโดยกระทรวงพลงังาน (http:www.dede.go.th) 
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หมายเหต:ุ 1/ โรงไฟฟ้าตามนโยบายการสง่เสรมิของภาครัฐในชว่งปี 2561 - 2580 ก าลงัการผลติไฟฟ้า 520 เมกะวตัต ์จ าแนกเป็น โรงไฟฟ้า

ขยะ 400 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าชวีมวลประชารัฐ 120 เมกะวตัต ์ 

 

 ศนูยว์จิัยกรุงศรมีองวา่ ธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลยังเตบิโตไดใ้นระดบัปานกลาง โดยโรงไฟฟ้า SPP Hybrid 

Firm มแีนวโนม้เขา้มาลงทนุเพิม่ เนือ่งจากมคีวามสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา นอกจากนี้ยังเป็นกลุม่เป้าหมายที่

ภาครัฐจะทยอยเปิดรับซือ้ไฟฟ้าตามแผน PDP/AEDP ฉบับใหม ่ อยา่งไรก็ด ี ธรุกจิโรงไฟฟ้าประเภทนีม้คีวามเสีย่ง

ดา้นวตัถดุบิเชือ้เพลงิคอ่นขา้งสงู เนือ่งจากเป็นกลุม่แรกทีรั่ฐบาลใหก้ารสนับสนุนสง่ผลใหเ้กดิปัญหาการขาดแคลน

วตัถดุบิ และวตัถดุบิปรับราคาสงูขึน้ 

 

ทีม่า: แนวโนม้ธรุกจิผลติไฟฟ้า ปี 2562 - 2564 เดอืนมถินุายน 2562 โดยศนูยว์จัิยกรงุศร ี

 แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ 2561 - 2580 (PDP2018) โดยกระทรวงพลงังาน 
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