
สารสนเทศรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัท เอือ้วทิยา จาํกดั (มหาชน) (บัญชี 1)  

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอือ้วิทยา จาํกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้จะขาย") ครัง้ท่ี 4/2563 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัใิหบ้ริษัทฯ จาํหน่ายทรพัยส์ินตามรายละเอียดดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บริษัท แอ๊บโซลทู 

คลนี เอ็นเนอรจี์ ้จาํกดั (มหาชน) ("ACE") และ/หรอืบรษัิทยอ่ยของ ACE (รวมเรยีกวา่ "ผู้จะซือ้") 

หุน้สามญัของบรษัิทยอ่ยจาํนวน 3 บรษัิท 

1. หุน้สามญัของบรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส จาํกดั (“UKB”) จาํนวน 23,999,998 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 10 บาท (สบิบาท) ซึง่ไดช้าํระเต็มมลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

2. หุน้สามญัของบริษัท ยดูบับลิวซี อาํพนั ไบโอแมส จาํกดั (“UAB”) จาํนวน 1,593,748 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 100 บาท (หนึง่รอ้ยบาท) ซึง่ไดช้าํระเต็มมลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

3. หุน้สามญัของบริษัท สตึกไบโอแมส จาํกดั (“SBM”) จาํนวน 1,662,498 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

(หนึง่รอ้ยบาท) ซึง่ไดช้าํระเต็มมลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด  

(รวมเรยีกวา่ "หุ้นที่จะซือ้ขาย") 

สทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม 

บรษัิทฯ จะโอนสทิธิเรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งินใหกู้ย้ืมท่ี UAB และ SBM มีอยูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้ง

จ่าย (รวมเรียกว่า "หนี้เงินกู้ยืม") ณ วนัท่ีทาํการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขาย ("วันที่ทําการซื้อขายเสร็จสมบูรณ"์) 

ใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 หนีเ้งินกูย้ืมทัง้หมดของ UAB มีมลูค่าประมาณ 456,077,319 บาท  

(สี่รอ้ยหา้สิบหกลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามรอ้ยสิบเก้าบาท) และหนีเ้งินกูย้ืมทัง้หมดของ SBM มีมูลค่าประมาณ 

305,233,892 บาท (สามรอ้ยหา้ลา้นสองแสนสามหมื่นสามพนัแปดรอ้ยเกา้สิบสองบาท) รวมเป็นจาํนวนทัง้สิน้

ประมาณ 761,311,211 บาท (เจ็ดรอ้ยหกสบิเอ็ดลา้นสามแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัสองรอ้ยสบิเอ็ดบาท)  

ในการนี ้เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2563 บรษัิทฯ และ ACE ไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการซือ้ขายหุน้สามญั

เพ่ือกาํหนดรายละเอียดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้้ยืม และเมื่อวันท่ี 10 

กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้กบัผูจ้ะซือ้เพ่ือกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีตกลงกนัเก่ียวกบัการขายหุน้

ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินให้กูย้ืมเรียบรอ้ยแลว้ (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ทัง้นี ้บริษัทฯ และผูจ้ะซือ้จะ

ดาํเนินการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัในสญัญาซือ้ขายหุน้ใหแ้ลว้

เสรจ็ ภายในวนัท่ี 21 สงิหาคม 2563 หรอืระยะเวลาอ่ืนท่ีคูส่ญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร (“วันที่ทาํการซือ้ขายเสร็จ

สมบูรณ”์) 

ทัง้นี ้การซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมตามรายละเอียดขา้งตน้เป็นธุรกรรมการ

จาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยซ์ึง่มีขนาดรายการรวมประมาณ 851,200,000 บาท (แปดรอ้ยหา้สิบเอ็ดลา้นสองแสนบาท) คิดเป็นขนาด

รายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 70.82 คาํนวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีผ่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 2 
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การสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สาํหรบัระยะเวลาสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563) ทัง้นี ้เมื่อคาํนวณรวมกบัขนาด

รายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ก่อนวันท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้จะมีขนาด

รายการเทา่กบัรอ้ยละ  73.66   

รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนประเภทท่ี 1 ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย ์(รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู

และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

(“ประกาศการได้มาหรือจาํหน่ายไป”) ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เปิดเผยสารสนเทศและขอ้มูลเก่ียวกับการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการ

ไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

(2) แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Adviser (“IFA”)) เพ่ือใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้

ของบริษัทฯ เก่ียวกับการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ รวมทัง้จดัเตรียมเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตามท่ี

หน่วยงานกาํกับดแูลกาํหนด โดยจดัส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาพรอ้มกบัจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

(3) ดาํเนินการจัดประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิเก่ียวกับการเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์อง 

บรษัิทฯ โดยจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ํ่ากวา่สามในสีข่องผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่

นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีในการเขา้ทาํรายการขา้งตน้ 

นอกจากนี ้เน่ืองจากธุรกรรมการจาํหนา่ยทรพัยส์นิดงักลา่วเป็นการจาํหนา่ยไปซึง่หุน้ในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟา้ชีวมวลทัง้หมดของบริษัทฯ การดาํเนินการดงักลา่วจึงยงัเขา้ข่ายเป็นการขายกิจการบางสว่นท่ีสาํคญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่

บคุคลอ่ืนตามมาตรา 107 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พรบ. บริษัท

มหาชน”) ซึ่งตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวม       

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี 

อนึ่ง ธุรกรรมจาํหน่ายทรพัยส์ินตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 
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ทัง้นี ้รายละเอียดท่ีสาํคญัของธุรกรรมมีดงันี ้

1. วัน/ เดือน/ ปีที่ทาํรายการ 

ภายในวนัท่ี 21 สงิหาคม 2563 และ/หรอืระยะเวลาอ่ืนใดท่ีบรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้จะไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซือ้ :  บรษัิท แอ๊บโซลทู คลนี เอ็นเนอรจี์ ้จาํกดั (มหาชน) และ/หรอืบรษัิทยอ่ย  

ผู้ขาย :  บรษัิทฯ 

ความสัมพันธร์ะหว่างคู่สัญญา 

ผูซ้ือ้ไมม่ีความสมัพนัธใ์ด ๆ กบับรษัิทฯ ท่ีจะทาํใหธุ้รกรรมจาํหน่ายทรพัยส์ินเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ

บรษัิทจดทะเบียนตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพยท์ี่จาํหน่ายไป 

3.1  ลักษณะทั่วไปของรายการ 

ในปี 2558 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ (“กพช.”) ไดม้ีมติเห็นชอบแผนปรบัปรุงแผนพฒันากาํลงัผลิต

ไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2579 (“PDP 2015”) และพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 

(“AEDP”) โดยไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสรา้งความมั่นคงทางพลงังาน ผ่านการกระจายเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

และเพ่ิมสดัสว่นการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนใหม้ากขึน้ และจากแผน PDP 2015 ดงักลา่ว บรษัิทฯ จึงมอง

ว่า ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวลในขณะนัน้ เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและสามารถสรา้งรายได้

อย่างสมํ่าเสมอใหแ้ก่บริษัทฯ เน่ืองจากมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท่ีแน่นอนกับหน่วยงานภาครฐัรวมถึงเป็นการขยาย

ขอบเขตงานและกระจายความเสี่ยงของธุรกิจเดิมของบริษัทฯ คือการรบัจา้งผลิตเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้า

และโทรคมนาคม ซึง่ตอ้งรอการประมลูงานจากภาครฐั  บริษัทฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะเขา้ลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพ่ือ

เพ่ิมความหลากหลายทางธุรกิจ และตดัสนิใจเขา้ซือ้หุน้ในบรษัิทเปา้หมายทัง้ 3 บรษัิท 

ทัง้นี ้ในขณะท่ีบริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้ของบริษัทเป้าหมายดงักล่าว บริษัทเป้าหมายทัง้ 3 แห่งไดห้ยุดดาํเนินการผลิต

ไฟฟ้าเน่ืองจากไดร้บัผลตอบแทนไม่คุม้ค่า อย่างไรก็ตาม ในขณะนัน้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า บริษัทฯ น่าจะสามารถ

บรหิารจดัการลดตน้ทนุเชือ้เพลงิท่ีใชใ้นการผลติไฟฟา้ของบรษัิทเปา้หมายลง และจะสามารถทาํใหบ้รษัิทเปา้หมาย

ทัง้ 3 แหง่กลบัมามีผลประกอบการท่ีนา่จะสรา้งกาํไรได ้ 

โดยในการเขา้ซือ้หุน้ของบรษัิทเปา้หมายดงักลา่ว บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ทาํการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) รวมถึง 

ประเมินคา่ใชจ้่ายในการลงทนุเพ่ิมเติมรวมถึงจดัทาํประมาณการในการปรบัปรุงและซอ่มแซมเครือ่งจกัรของ บรษัิท

เป้าหมายเพ่ือใหส้ามารถกลบัมาเดินเครื่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ในการเขา้ซือ้หุน้ของ UAB และ 

SBM บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ คือ บรษัิท แคปปิตอล ลิงค ์แอ๊ดไวเซอรี่ จาํกดั เพ่ือใหค้วามเห็น
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ต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2558 โดยท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระดงักลา่วไดใ้หค้วามเห็นว่า เห็นควรให้

อนมุตัิรายการดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากการเขา้ซือ้หุน้ของบริษัทเป้าหมาย บริษัทฯ พบว่าเพ่ือใหส้ามารถบริหารจดัการตน้ทนุการ

ผลติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ UAB และ SBM มีความจาํเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรใหส้ามารถรองรบัเชือ้เพลิง

ชีวมวลชนิดอ่ืน เช่น ไมส้บั หรือหญ้าเนเปียร ์เป็นเชือ้เพลิงแทนเปลือกไมแ้ละแกลบ ซึ่งในขณะนัน้มีราคาสงูมาก

และมีปริมาณไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสงูและไม่คุม้ค่าท่ีจะใช้เป็นเชือ้เพลิง รวมถึง

ระยะเวลาและคา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงเครื่องจกัรของบริษัทเป้าหมายไม่เป็นไปตามท่ีประเมินไว ้เน่ืองจากสภาพ

ของเครื่องจักรซึ่งหยุดเดินเครื่องจักรเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับองคป์ระกอบของ

โรงไฟฟ้าดังกล่าวจาํเป็นตอ้งมีการดัดแปลงและปรบัปรุงหลายส่วน เน่ืองจากขาดการซ่อมบาํรุงมาเป็นระยะ

เวลานาน ทาํให ้UAB และ SBM มีผลประกอบการขาดทนุมาโดยตลอด และ UKB เริม่มผีลประกอบการขาดทนุใน

ปี 2563  

ทัง้นี ้ในช่วงปลายปี 2562 คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณารว่มกนัอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่าผลประกอบการของ

บริษัทเป้าหมายมีผลขาดทุนอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา จากรายไดท่ี้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงาน คา่เสือ่มราคา ตน้ทนุเชือ้เพลงิท่ีสงูอนัเป็นผลมาจากการเดินเครือ่งจกัรแบบไม่ตอ่เน่ือง และการทดสอบ

เครือ่งจกัร รวมถึงการดอ้ยคา่ของทรพัยส์นิท่ีตอ้งมีการประเมินทกุปี  อีกทัง้ภาระดอกเบีย้จากการออกหุน้กูท่ี้จะตอ้ง

ชาํระจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าดงักล่าว ดงันัน้ หากบริษัทฯ  สามารถจาํหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า    

ชีวมวลทัง้ 3 แหง่นีไ้ด ้บรษัิทฯ จะสามารถนาํเงินท่ีไดไ้ปชาํระคืนหุน้กูท่ี้จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัใกล ้ รวมถึง

สามารถลดภาระการคํา้ประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท่ีบริษัทฯ คํา้ประกันให้แก่ UKB ทาํใหส้ามารถ          

ลดสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างมาก และไปมุ่งเนน้การลงทนุในธุรกิจหลกั (Core Business) ของ

บริษัทฯ คือ ธุรกิจรบัจ้างผลิตเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความรู ้

ความชาํนาญมากวา่ 50 ปี   

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดเ้คยพิจารณาถึงทางเลอืกในการเพ่ิมทนุ หรอืกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือเสรมิสภาพคลอ่งของหน่วย

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การท่ีบริษัทเป้าหมายมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเน่ือง 

สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ มีสดัสว่นท่ีสงู ทาํใหไ้ม่สามารถขอรบัความช่วยเหลือทางการเงินจาก

สถาบนัการเงินได ้นอกจากนี ้ประเด็นดงักลา่วยงัสง่ผลใหร้าคาหุน้สามญัของบรษัิทฯ ลดลงอย่างต่อเน่ือง สง่ผลให้

การระดมทนุโดยการเพ่ิมทนุไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของบรษัิทฯ ได ้ทัง้ในดา้นความตอ้งการซือ้หุน้เพ่ิม

ทนุ และราคาหุน้เพ่ิมทนุ  

จากรายละเอียดขา้งตน้ บรษัิทฯ จึงเห็นวา่ การปรบัโครงสรา้งการประกอบธุรกิจโดยการจาํหน่ายเงินลงทนุในธุรกิจ

โรงไฟฟา้ชีวมวลซึ่งมีผลขาดทนุสะสมเป็นทางเลือกสดุทา้ยของบริษัทฯ ในการปรบัปรุงสถานะทางการเงินใหด้ีขึน้ 

และเพ่ือใหส้ามารถขอรบัความช่วยเหลอืทางการเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือการขยายธุรกิจหลกัไดต้อ่ไปในอนาคต 

ในการนีท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ พิจารณาอนมุตัิการจาํหน่าย

ไปซึง่สนิทรพัยท่ี์เป็นเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล จาํนวน 3 โรง กาํลงัการผลติรวม 26.9 เมกะวตัต ์ในรูปแบบ
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ของการจาํหนา่ยหุน้สามญัในบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ จาํนวน 3 บรษัิท และการโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมท่ี 

UAB และ SBM มีอยูต่อ่บรษัิทฯ ใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้  

โดยเมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ และ ACE ไดเ้ขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ โดยบริษัทฯ ตกลงจะจาํหน่าย

ทรพัยส์นิตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนีใ้หแ้กผู่จ้ะซือ้ 

หุน้สามญัของบรษัิทยอ่ยจาํนวน 3 บรษัิท ("บริษัทเป้าหมาย") 

1. หุน้สามญัของ UKB จาํนวน 23,999,998 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท (สิบบาท) ซึ่งไดช้าํระเต็มมลูค่า

แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 8.29 บาท (แปดบาทยี่สบิเกา้สตางค)์ 

รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 198,959,983.42 บาท (หนึง่รอ้ยเกา้สบิแปดลา้นเกา้แสนหา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยแปดสิบสาม

บาทสีส่บิสองสตางค)์ 

2. หุน้สามญัของ UAB จาํนวน 1,593,748 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท) ซึ่งไดช้าํระเต็ม

มลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค)์ รวม

มลูคา่ทัง้สิน้ 15,937.48 บาท (หนึง่หมื่นหา้พนัเกา้รอ้ยสามสบิเจ็ดบาทสีส่บิแปดสตางค)์ 

3. หุน้สามญัของ SBM จาํนวน 1,662,498 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท) ซึ่งไดช้าํระเต็ม

มลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค)์ รวม

มลูคา่ทัง้สิน้ 16,624.98 บาท (หนึง่หมื่นหกพนัหกรอ้ยยี่สบิสีบ่าทเกา้สบิแปดสตางค)์ 

สทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม 

ณ วนัท่ีทาํการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์บรษัิทฯ ตกลงจะโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมท่ี UAB และ SBM มีอยู่ต่อ

บรษัิทฯ ใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 หนีเ้งินกูย้ืมทัง้หมดของ UAB มีมลูคา่ประมาณ 456,077,319 

บาท (สีร่อ้ยหา้สบิหกลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสบิเกา้บาท) และหนีเ้งินกูย้ืมทัง้หมดของ SBM มีมลูคา่ประมาณ 

305,233,892 บาท (สามรอ้ยหา้ลา้นสองแสนสามหมื่นสามพนัแปดรอ้ยเกา้สบิสองบาท) รวมเป็นจาํนวนประมาณ

ทัง้สิน้ 761,311,211 บาท (เจ็ดรอ้ยหกสบิเอ็ดลา้นสามแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัสองรอ้ยสบิเอ็ดบาท)  

บริษัทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงกาํหนดมูลค่ารวมกิจการบริษัทเป้าหมาย (Enterprise Value) ภายใตส้มมติฐานว่า 

กิจการของบรษัิทเปา้หมายไมม่ีเงินสด และไม่มีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Cash-Free and Debt-Free Basis) โดย 

บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงกาํหนดมลูคา่รวมกิจการบรษัิทเปา้หมายเป็นจาํนวน 851,200,000 บาท (แปดรอ้ยหา้สิบ

เอ็ดลา้นสองแสนบาท) ("มูลค่ารวมกิจการเป้าหมาย")  

ทัง้นี ้ภายหลงัวนัท่ีทาํการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ ์บริษัทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงจะปรบัปรุงมลูค่ารวมกิจการเป้าหมาย 

ดว้ยมลูคา่เงินสด หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ และเงินทนุหมนุเวียนสทุธิท่ีแทจ้รงิของบรษัิทเปา้หมาย ณ วนัท่ีทาํการซือ้

ขายเสรจ็สมบรูณ ์ตามเง่ือนไข และวิธีการคาํนวณในสญัญาซือ้ขายหุน้  
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3.2  รายละเอียดของทรัพยส์ินที่จาํหน่ายไป 

ทรพัยส์นิท่ีบรษัิทฯ จะจาํหนา่ยไปมีรายละเอียดดงันี ้

(1)  หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย ตามรายละเอียดดังนี้ 

(ก) หุน้สามญัของ UKB จาํนวน 23,999,998 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท (สิบบาท) ซึ่งไดช้าํระเต็ม

มลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด โดยขอ้มลูทั่วไปของ UKB เป็นดงันี ้

ขอ้มลูทั่วไป 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งอยู่ท่ีอ ําเภอเมืองนครราชสีมา 

จงัหวดันครราชสีมา มีกาํลงัการผลิต 9.9 เมกะวตัต ์และมีสญัญาขาย

ไฟฟา้แบบ Feed-in Tariff (FiT) กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 8 เมกะวตัต ์

โดยเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(COD) เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม 2554  

ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ เลขท่ี 386 หมู่ท่ี 8 ถนนมิตรภาพ ตาํบลบ้านโพธ์ิ อาํเภอเมือง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

ทุนจดทะเบียน 240,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ละ 10 บาท 

มูลค่าหุ้นที่ชาํระแล้ว เรยีกชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 

จาํนวนหุ้น 24,000,000 หุน้ 

รายช่ือกรรมการ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ที ่ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายวฒุิชยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

2.  นายธีรชยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

3.  นางสาวอรชลุ ีหลอ่สมิทธิกลุ กรรมการ 

4.  นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ กรรมการ 
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รายละเอียดผูถื้อหุน้  

ที ่ รายชื่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ภายหลังการเข้าทาํรายการ 

จาํนวน  

(หุน้) 

สัดส่วน 

การถอืหุน้ 

(ร้อยละ) 

จาํนวน  

(หุน้) 

สัดส่วน 

การถอืหุน้ 

(ร้อยละ) 

1.  บรษัิทฯ 23,999,998 99.99 0 0.00 

2.  นายวฒุิชยั ลนีะบรรจง 1 0.005 0 0.00 

3.  นายธีรชยั ลนีะบรรจง 1 0.005 0 0.00 

รวม 24,000,000  100.00 24,000,000  100.00 

นิติบคุคลอ่ืนท่ี UKB ถือหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป 

-ไมม่ี- 

สรุปงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  

ข้อมูลทางการเงนิ งบไตรมาส 1  

ปี 2563 

งบปี 2562 งบปี 2561 

สนิทรพัยร์วม 620,777,140 635,623,040 587,916,806 

หนีส้นิรวม 350,797,118 358,213,556 345,766,621 

สว่นของผูถื้อหุน้ 269,980,022 277,409,484 242,150,185 

รายไดร้วม 119,607,840 315,293,253 275,541,084 

ตน้ทนุ 127,037,301 278,113,954 232,823,167 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ (7,429,461) 37,179,299 42,717,917 

(ข) หุน้สามญัของ UAB จาํนวน 1,593,748 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท) ซึ่งไดช้าํระ

เต็มมลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ขอ้มลูทั่วไป 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเ ชื ้อเพลิง ชีวมวล ตั้งอยู่ ท่ีอ ํา เภอ 

สตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์มีกาํลงัการผลติติดตัง้ 9.5 เมกะวตัต ์และมีสญัญา

ขายไฟฟา้แบบ Feed-in Tariff (FiT) กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 8 เมกะ

วตัต ์เริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟา้ (COD) เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2551 

ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ เลขท่ี 100 หมูท่ี่ 6 ตาํบลดอนมนต ์อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์

ทุนจดทะเบียน 159,375,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ละ 100 บาท 

มูลค่าหุ้นที่ชาํระแล้ว เรยีกชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 

จาํนวนหุ้น 1,593,750 หุน้ 

รายช่ือกรรมการ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ที ่ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายวฒุิชยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

2.  นายธีรชยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

3.  นางสาวอรชลุ ีหลอ่สมิทธิกลุ กรรมการ 

4.  นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ กรรมการ 

รายละเอียดผูถื้อหุน้  

ที ่ รายชื่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ภายหลังการเข้าทาํรายการ 

จาํนวน  

(หุน้) 

สัดส่วน 

การถอืหุน้  

(ร้อยละ) 

จาํนวน  

(หุน้) 

สัดส่วน 

การถอืหุน้  

(ร้อยละ) 

1.  บรษัิทฯ 1,593,748 99.99 0 0.00 

2.  นายวฒุิชยั ลนีะบรรจง 1 0.005 0 0.00 

3.  นายธีรชยั ลนีะบรรจง 1 0.005 0 0.00 

รวม 1,593,750 100.00 1,593,750 100.00 

นิติบคุคลอ่ืนท่ี UAB ถือหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป 

-ไมม่ี- 
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สรุปงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  

ข้อมูลทางการเงนิ งบไตรมาส 1  

ปี 2563 

งบปี 2562 งบปี 2561 

สนิทรพัยร์วม 327,043,890 317,294,852 438,198,034 

หนีส้นิรวม 545,851,010 520,146,373 598,120,908 

สว่นของผูถื้อหุน้ (218,807,121) (202,851,521) (159,922,874) 

รายไดร้วม 28,346,287 115,013,844 99,443,185 

ตน้ทนุ 44,301,887 307,942,491 176,806,364 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ (15,955,600) (192,928,647) (77,363,179) 

(ค) หุน้สามญัของ SBM จาํนวน 1,662,498 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท) ซึ่งไดช้าํระ

เต็มมลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ขอ้มลูทั่วไป 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเ ชื ้อเพลิง ชีวมวล ตั้งอยู่ ท่ีอ ํา เภอ 

สตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์มีกาํลงัการผลติติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์และมีสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6.5 เมกะวัตต ์

เริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้า (COD) เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2549  โดยอยู่

ระหวา่งการขอเปลี่ยนแปลงสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็น

แบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ 111 หมูท่ี่ 6 ตาํบลดอนมนต ์อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์

ทุนจดทะเบียน 166,250,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท 

มูลค่าหุ้นที่ชาํระแล้ว เรยีกชาํระจนเต็มมลูคา่แลว้ 

จาํนวนหุ้น 1,662,500 หุน้ 

รายช่ือกรรมการ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ที ่ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายวฒุิชยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

2.  นายธีรชยั ลนีะบรรจง กรรมการ 

3.  นางสาวอรชลุ ีหลอ่สมิทธิกลุ กรรมการ 

4.  นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ กรรมการ 
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รายละเอียดผูถื้อหุน้  

ที ่ รายชื่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ภายหลังการเข้าทาํรายการ 

จาํนวน  

(หุน้) 

สัดส่วน 

การถอืหุน้  

(ร้อยละ) 

จาํนวน  

(หุน้) 

สัดส่วน 

การถอืหุน้  

(ร้อยละ) 

1.  บรษัิทฯ 1,662,498 99.99 0 0.00 

2.  นายวฒุิชยั ลนีะบรรจง 1 0.005 0 0.00 

3.  นายธีรชยั ลนีะบรรจง 1 0.005 0 0.00 

รวม 1,662,500 100.00 1,662,500 100.00 

นิติบคุคลอ่ืนท่ี SBM ถือหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป 

-ไมม่ี- 

สรุปงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  

ข้อมูลทางการเงนิ งบไตรมาส 1  

ปี 2563 

งบปี 2562 งบปี 2561 

สนิทรพัยร์วม 218,352,426 213,749,848 267,472,824 

หนีส้นิรวม 370,715,171 346,975,306 420,469,187 

สว่นของผูถื้อหุน้ (152,362,746) (133,225,458) (152,996,363) 

รายไดร้วม 30,712,203 57,622,246 58,694,512 

ตน้ทนุ 49,849,489 187,851,341 128,885,618 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ (19,137,287) (130,229,095) (70,191,106) 
 

(2) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงนิใหกู้้ยมื 
 

ณ วนัท่ีทาํการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์บริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมท่ี UAB และ SBM มีอยู่ต่อ

บริษัทฯ ให้แก่ผู้จะซือ้ โดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 หนีเ้งินกู้ยืมทัง้หมดของ UAB มีมูลค่าประมาณ 

456,077,319 บาท (สี่รอ้ยหา้สิบหกลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบเกา้บาท) และหนีเ้งินกูย้ืมทัง้หมดของ 

SBM มีมลูค่าประมาณ 305,233,892 บาท (สามรอ้ยหา้ลา้นสองแสนสามหมื่นสามพนัแปดรอ้ยเกา้สิบสอง

บาท) รวมเป็นจาํนวนประมาณทัง้สิน้ 761,311,211 บาท (เจ็ดรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพนั

สองรอ้ยสบิเอ็ดบาท) 
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4. การคาํนวณขนาดของรายการ  

รายการจาํหนา่ยไปซึง่หุน้สามญัและสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้มืทัง้หมดของ UKB, UAB และ SBM 

เกณฑก์ารคาํนวณขนาด

รายการ 

สูตรการคาํนวณ ขนาดรายการ 

1.   เกณฑม์ลูคา่สนิทรพัย์

ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) 

NTA ของกิจการท่ีทาํรายการ x สดัสว่นท่ีจาํหนา่ยไป / NTA 

ของบรษัิทจดทะเบียน 

UKB 

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

= รอ้ยละ 56.27 

UAB และ SBM 

ไมส่ามารถคาํนวณได ้เน่ืองจากมีคา่ NTA ติดลบ 

UKB 

รอ้ยละ 56.27 

UAB และ SBM 

n.a. 

 

2.   เกณฑก์าํไรสทุธิ กาํไรสทุธิของบรษัิทท่ีซือ้หรอืขาย x สดัสว่นท่ีจาํหนา่ยไป / 

กาํไรสทุธิของบรษัิทจดทะเบียน 

 

ไมส่ามารถคาํนวณได ้เน่ืองจากบรษัิทฯ UAB และ SBM มี

ผลขาดทนุจากการดาํเนินงาน 

n.a. 

3.   เกณฑม์ลูคา่รวมของ

สิง่ตอบแทน 

UKB 

= 599,368,894 บาท / 1,921,326,418 บาท 

= รอ้ยละ 31.20 

UAB 

= 456,093,256 บาท / 1,921,326,418 บาท 

= รอ้ยละ 23.74 

SBM 

= 305,250,517 บาท / 1,921,326,418 บาท 

= รอ้ยละ 15.89 

UKB 

รอ้ยละ 31.20 

UAB 

รอ้ยละ 23.74 

SBM 

รอ้ยละ 15.89 

4.   เกณฑม์ลูคา่ของ

หลกัทรพัย ์

จาํนวนเงินท่ีจ่ายหรอืไดร้บัตามสดัสว่น / สนิทรพัยร์วมของ

บรษัิทจดทะเบียน 

ไมส่ามารถคาํนวณได ้ เน่ืองจากบรษัิทฯ ไมม่กีารออก

หลกัทรพัยใ์หมเ่พ่ือชาํระคา่ซือ้สนิทรพัย ์

 

เกณฑส์ูงสุด ตาม เกณฑมู์ลคา่รวมของสิ่งตอบแทน 

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

ร้อยละ 70.82 

เกณฑส์ูงสุดเม่ือรวมขนาดรายการยอ้นหลัง 6 เดือน ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของสิ่ง

ตอบแทน 

ร้อยละ 73.66 

ทัง้นี ้ธุรกรรมการจาํหนา่ยไปซึง่หุน้สามญัของบริษัทเป้าหมายและสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมตามรายละเอียด

ขา้งตน้ มีขนาดรายการรวมกนัประมาณ 851,200,000 บาท (แปดรอ้ยหา้สิบเอ็ดลา้นสองแสนบาท) คิดเป็นขนาด
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รายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 70.82 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน (อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ี

ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สาํหรบัระยะเวลาสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563) ทัง้นี ้เมื่อ

คาํนวณรวมกบัขนาดรายการจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทฯ ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้

ทาํรายการในครัง้นี ้จะมีขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 73.66  รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียนประเภทท่ี 1 ตามประกาศการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไป  

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและเกณฑท์ี่ใช้ในการกาํหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงกาํหนดมลูคา่รวมของกิจการของบรษัิทเปา้หมาย (Enterprise Value) ภายใตส้มมติฐาน

ว่า กิจการของบริษัทเป้าหมายไม่มีเงินสด และไม่มีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Cash-Free and Debt-Free Basis) 

เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงกาํหนดมูลค่ากิจการเป้าหมายเป็นจาํนวน 

851,200,000 บาท (แปดรอ้ยหา้สบิเอ็ดลา้นสองแสนบาท) 

ทัง้นี ้ภายหลงัวนัท่ีทาํการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ ์บริษัทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงจะปรบัปรุงมลูค่ากิจการเป้าหมาย ดว้ย

มลูคา่เงินสด หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ และเงินทนุหมนุเวียนสทุธิท่ีแทจ้รงิของบรษัิทเปา้หมาย ณ วนัท่ีทาํการซือ้ขาย

เสร็จสมบูรณ์ตามเง่ือนไข และวิธีการคาํนวณในสญัญาซือ้ขายหุน้ อนึ่ง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้

คา่ตอบแทนสาํหรบัการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมท่ีผูจ้ะซือ้จะชาํระใหแ้ก่

ผูข้ายสามารถแบง่ไดด้งันี ้

การซือ้ขายหุน้สามญัของบรษัิทเปา้หมาย 

1. หุน้สามญัของ UKB จาํนวน 23,999,998 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท (สิบบาท) ซึ่งไดช้าํระเต็มมลูค่า

แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 8.29 บาท (แปดบาทยี่สิบเก้า

สตางค)์ รวมมูลค่าทัง้สิน้ 198,959,983.42 บาท (หนึ่งรอ้ยเกา้สิบแปดลา้นเกา้แสนหา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ย

แปดสบิสามบาทสีส่บิสองสตางค)์ 

2. หุน้สามญัของ UAB จาํนวน 1,593,748 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท) ซึ่งไดช้าํระเต็ม

มลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค)์ รวม

มลูคา่ทัง้สิน้ 15,937.48 บาท (หนึง่หมื่นหา้พนัเกา้รอ้ยสามสบิเจ็ดบาทสีส่บิแปดสตางค)์  

3. หุน้สามญัของ SBM จาํนวน 1,662,498 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท) ซึ่งไดช้าํระเต็ม

มลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค)์ รวม

มลูคา่ทัง้สิน้ 16,624.98 บาท (หนึง่หมื่นหกพนัหกรอ้ยยี่สบิสีบ่าทเกา้สบิแปดสตางค)์ 

การโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีหนีเ้งินใหกู้ย้ืมแก่ UAB คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ประมาณ 456,077,319 บาท      

(สีร่อ้ยหา้สบิหกลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสบิเกา้บาท) และหนีเ้งินใหกู้ย้ืมแก่ SBM คิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ประมาณ 

305,233,892 บาท (สามรอ้ยหา้ลา้นสองแสนสามหมื่นสามพนัแปดรอ้ยเกา้สิบสองบาท) รวมเป็นจาํนวนทัง้สิน้

 
 12  
 



ประมาณ 761,311,211 บาท (เจ็ดรอ้ยหกสบิเอ็ดลา้นสามแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัสองรอ้ยสบิเอ็ดบาท) โดยคู่สญัญา

จะตกลงคา่ตอบแทนท่ีบรษัิทฯ จะไดร้บัจากการโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ราคาซือ้ขายหนี้ SBM  

• ในกรณีท่ี SBM สามารถเปลีย่นแปลงรูปแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากระบบ Adder ระหว่าง SBM และ

การไฟฟา้การไฟฟา้สว่นภมูิภาค (“Adder PPA”) ใหเ้ป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบระบบ Feed-in Tariff 

(FiT) ระหวา่ง SBM และการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“FiT PPA”) ไดเ้ป็นผลสาํเร็จภายในวนัท่ี

ทาํการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ ์ราคาซือ้ขายหนี ้SBM จะเท่ากบั 150,200,000 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้น

สองแสนบาท)  

• ในกรณีท่ี SBM ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงรูปแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากระบบ Adder PPA ใหเ้ป็น FiT 

PPA ได้เป็นผลสาํเร็จภายในวันท่ีทําการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ ราคาซือ้ขายหนี ้SBM จะเท่ากับ 

120,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยยี่สิบลา้นบาท) อย่างไรก็ตาม หาก SBM สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder PPA เป็น FiT PPA ใหส้าํเร็จภายในวนั 150 วนันบัจากวนัท่ีทาํ

การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้จะซือ้ตกลงชําระค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่บริษัทฯ อีกเป็นจํานวน 

30,200,000 บาท (สามสิบลา้นสองแสนบาท) โดยผูจ้ะซือ้มีสิทธิปรบัลดราคาซือ้ขายหนี ้SBM ลงใน

อตัรา 200,000 บาท (สองแสนบาท) ตอ่วนันบัจากวนัท่ีทาํการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณจ์นถึงวนักาํหนดจ่าย

ไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ตามท่ีระบใุน FiT 

PPA ฉบบัใหม ่(“ค่าปรับลดเปลี่ยนสัญญา”) และบรษัิทฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย (Expense) ท่ี

ยงัไม่ไดป้รากฏในตวัเลขงบการเงินของ SBM ณ วนัท่ีทาํการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ ์ซึ่งเป็นไปเพ่ือการ

ปรบัปรุงอุปกรณเ์พ่ือรองรบัเง่ือนไขการเปลี่ยนรูปแบบสญัญาจาก Adder PPA เป็น FiT PPA ตาม

ขอ้กาํหนดของ EGAT ซึง่ SBM ตอ้งชาํระ และ/หรอืเพ่ือให ้SBM สามารถจาํหนา่ยไฟฟา้ใหแ้ก่การไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยตาม FiT PPA ได ้โดยผูข้ายตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ดงักลา่ว

แทน SBM และยินยอมใหผู้ซ้ือ้หกัเอาจากราคาซือ้ขายหนี ้SBM ท่ีจะชาํระใหแ้ก่ผูข้าย และ/หรอื เรยีกให้

ผูข้ายชําระคืนแก่ผู้ซือ้ ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้ ทั้งนี ้จาํนวนรวมของค่าใช้จ่าย 

(Expense) เมื่อรวมกบัคา่ปรบัลดจากการเปลีย่นสญัญาขา้งตน้จะตอ้งไมเ่กินจาํนวน 30,200,000 บาท 

(สามสบิลา้นสองแสนบาท) 

ทัง้นี ้เน่ืองจาก บริษัทฯ และผูจ้ะซือ้ไดต้กลงกาํหนดมลูค่ากิจการเป้าหมายภายใตส้มมตุิฐานว่า SBM 

สามารถดาํเนินการเปลี่ยนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายใน

ระบบ Feed-in Tariff (FiT) ได ้ดงันัน้ บริษัทฯ และผูจ้ะซือ้จึงไดก้าํหนดใหก้ารเปลี่ยนสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) เป็นเง่ือนไขของ

การปรบัลดมลูค่ากิจการ SBM ทัง้นี ้ความจาํเป็นท่ี SBM ตอ้งทาํการเปลี่ยน Adder PPA ใหเ้ป็น FiT 

PPA เน่ืองจาก FiT PPA จะทาํใหอ้ตัราราคาขายไฟฟ้าสงูขึน้ ซึ่งจะช่วยใหโ้ครงสรา้งรายไดด้ีขึน้กว่า 

Adder PPA ท่ีมีอตัราราคาขายไฟฟ้าท่ีตํ่ามาก อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนสญัญาดงักลา่ว จะตอ้งผ่านการ

ทดสอบระบบและการเดินเครือ่งจากการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยก่อน 
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2. ราคาซือ้ขายหนี้ UAB  

• ราคาซือ้ขายหนี ้UAB ในกรณีบริษัทฯ สามารถดาํเนินการเปลี่ยนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของ SBM จาก

ระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้จะ

คาํนวณโดยใชส้ตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 

ราคาซือ้ขายหนี ้UAB  =   มลูคา่กิจการบรษัิทเปา้หมาย + เงินสด - หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ + หนี ้

ของ UAB + หนีข้อง SBM - ราคาซือ้ขายหุน้ UKB - ราคาซือ้ขายหุน้ 

UAB - ราคาซือ้ขายหุน้ SBM - ราคาซือ้ขายหนี ้SBM 

• ราคาซือ้ขายหนี ้UAB ในกรณีบรษัิทฯ ไมส่ามารถดาํเนินการเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ของ SBM จาก

ระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้จะ

คาํนวณโดยใชส้ตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 

ราคาซือ้ขายหนี ้UAB  =   มลูคา่กิจการบรษัิทเปา้หมาย – 30,200,000 + เงินสด - หนีส้ินท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ + หนีข้อง UAB + หนีข้อง SBM - ราคาซือ้ขายหุ้น UKB - 

ราคาซือ้ขายหุน้ UAB - ราคาซือ้ขายหุน้ SBM - ราคาซือ้ขายหนี ้SBM 

ทัง้นี ้หากใชข้อ้มลูทางการเงินของบรษัิทเปา้หมาย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เพ่ือคาํนวณคา่ตอบแทนเบือ้งตน้ และ

ภายใตส้มมติฐานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของมลูค่ากิจการบริษัทเป้าหมาย เงินสด และหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้

ของบริษัทเป้าหมาย (ก) ในกรณีท่ี SBM สามารถดาํเนินการเปลี่ยนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของ SBM จากระบบ 

Adder เป็นสญัญาซือ้ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) บริษัทฯ จะไดร้บัเงินจากการเขา้ทาํรายการในครัง้นีเ้ป็น

จาํนวนประมาณ 520,890,000 บาท (ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย (Expense) และคา่ปรบัลดเปลีย่นสญัญาท่ีอาจถกูหกัออก

จากราคาซือ้ขายหนี ้SBM ตามรายละเอียดขา้งตน้ (ถา้มี)) หรือ (ข) จาํนวน 490,690,000 บาท ในกรณีท่ีบริษัทฯ 

ไมส่ามารถดาํเนินการเปลีย่นสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ของ SBM จากระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายในระบบ Feed-

in Tariff (FiT)  

อนึง่ ในวนัท่ีลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ ผูจ้ะซือ้ไดช้าํระเงินมดัจาํใหแ้ก่บริษัทฯ จาํนวน 51,120,000 บาท (หา้สิบ

เอ็ดลา้นหนึง่แสนสองหมื่นบาท) และผูจ้ะซือ้จะชาํระเงินมดัจาํใหแ้ก่บริษัทฯ เพ่ิมเติมอีกจาํนวน 34,000,000 บาท 

(สามสบิสีล่า้นบาท) เมื่อผูข้ายไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 6. เงือ่นไขการเข้าทาํรายการ  

(1) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตอ้งอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ํ่ากวา่สามในสีข่องผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมี

สทิธิออกเสยีง โดยไมน่บัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี ตามเง่ือนไขในพรบ. บรษัิทมหาชน และ/หรอืกฎและ

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีสาํคญัตามรายละเอียดท่ีปรากฏในขอ้ 12 ของสารสนเทศเก่ียวกบัรายการจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัยข์องบริษัท เอือ้วิทยา จาํกัด (มหาชน) (บญัชี 2) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) ไดม้ีการดาํเนินการครบถว้น

สมบรูณ ์หรอืไดร้บัยกเวน้โดยคูส่ญัญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  
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7. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจาํหน่ายทรัพยส์ิน 

บรษัิทฯ มีแผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเขา้ทาํรายการขา้งตน้ตามรายละเอียดดงันี ้ 

1. จาํนวน 300 ลา้นบาท นาํไปชาํระคืนหุน้กูม้ีประกนัท่ีจะครบกาํหนดชาํระในเดือนมีนาคม 2564 ทัง้นี ้บริษัทฯ 

เห็นวา่การตอ่อายหุุน้กูด้งักลา่วไมม่ีความเหมาะสม เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสม

ติดต่อกนัเป็นเวลาหลายปี อนัเป็นผลกระทบมาจากผลขาดทนุของหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งส่งผลใหอ้นัดบั

เครดิตเรตติง้ของบริษัทฯ ลดลง ประกอบกับวัตถุประสงคห์ลกัในการออกหุน้กูใ้นครัง้แรก เป็นไปเพ่ือการ

ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้ และการออกหุน้กูใ้นครัง้ตอ่ ๆ มา เป็นไปเพ่ือนาํไปชาํระคืนหุน้กูท่ี้ออกในครัง้ก่อน จึง

เป็นผลต่อเน่ืองทาํใหหุ้น้กู้ของบริษัทฯ มีความน่าสนใจลดลง นอกจากนี ้หากบริษัทฯ ยงัคงต่ออายุหุน้กู้

ออกไป บริษัทฯ จะตอ้งรบัภาระดอกเบีย้ในการออกหุน้กูท่ี้สงูขึน้จากการลดลงของเครดิตเรตติง้ และดว้ย

ภาวะเศรษฐกิจก็อาจสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้่ายทางการเงินท่ีสงูขึน้  

2. จาํนวน 60 ลา้นบาท  นาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมอ่ืนๆ  

3. จาํนวน 160.89 ลา้นบาท หรอืจาํนวน 130.69 ลา้นบาท (ขึน้กบัวา่บรษัิทฯ สามารถดาํเนินการเปลี่ยนสญัญา

ซือ้ขายไฟฟา้ของ SBM จากระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) ไดห้รอืไม)่ ใชเ้ป็น

เงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจหลกัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีจะสามารถสรา้งผลกาํไรใหก้บับรษัิทฯ ได ้

8. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ  

การจาํหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่งดงักลา่ว เป็นการดาํเนินการตามการปรบัปรุงแผน

ธุรกิจและกลยทุธข์องบรษัิทฯ ท่ีจะมุง่เนน้การสรา้งผลกาํไรจากธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ และตอ่ยอดไปยงัธุรกิจอ่ืนท่ีมี

โอกาสสรา้งผลกาํไรไดม้ากกวา่ธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวลท่ีบรษัิทฯ อาจไมม่ีความชาํนาญเพียงพอและไมส่ามารถสรา้ง

ผลกาํไรใหก้บับรษัิทฯ ได ้บรษัิทฯ คาดวา่จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ดงันี ้

1. บรษัิทฯ จะมีสภาพคลอ่งทางการเงินมากขึน้ โดยจะมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอในการชาํระหนีหุ้น้กูม้ีประกนัท่ี

จะครบกาํหนดชาํระในระยะเวลาอนัใกล ้สง่ผลใหค้วามสามารถในการชาํระหนีข้องบรษัิทฯ ดีขึน้ 

2. เพ่ิมความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินกูส้าํหรบัโครงการท่ีสามารถสรา้งกาํไรใหบ้ริษัทฯ ไดใ้นอนาคต 

เน่ืองจากภาพรวมของผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะดีขึน้ จากการลดผลขาดทุน

สะสมจากหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า และอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) ท่ีลดลง ซึ่งในอดีตท่ี

ผ่านมา บริษัทฯ มีแหล่งเงินกูห้ลกั คือ การออกตราสารหนี ้ซึ่งมีตน้ทนุทางการเงินท่ีสงู ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2559 

บรษัิทฯ มีการออกตราสารหนีจ้าํนวน 3 ชดุ ตามรายละเอียดดงันี ้
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(ก)  หุน้กูค้รัง้ท่ี 1/2559 จาํนวน 800 ลา้นบาท  

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 29 มกราคม 2559 

อายขุองหุน้กู ้ : 2 ปี 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน : 29 มกราคม 2561 

อตัราดอกเบีย้ : รอ้ยละ 5.40 ตอ่ปี 

รายงานผลการใชเ้งิน :  ใช้ในการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย 800 ลา้น

บาท 

แหลง่เงินทนุท่ีใชใ้นการไถ่ถอนหุน้กู ้ : จาํนวน 600 ลา้นบาทจากการออกหุน้กูม้ีประกนั

ครัง้ท่ี 1/2561 และ 

จํานวน 200 ล้านบาท จากการกู้ยืมบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

(ข)  หุน้กูม้ีประกนัครัง้ท่ี 1/2561 จาํนวน 600 ลา้นบาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 19 มกราคม 2561 

อายขุองหุน้กู ้ : 2 ปี 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน : 19 มกราคม 2563 

อตัราดอกเบีย้ : รอ้ยละ 6.50 ตอ่ปี 

รายงานผลการใชเ้งิน : ใชใ้นการไถ่ถอนหุน้กูค้รัง้ท่ี 1/2559 ทัง้จาํนวน 

แหลง่เงินทนุท่ีใชใ้นการไถ่ถอนหุน้กู ้ : จาํนวน 300 ลา้นบาท จากการไดร้บัชาํระคืนเงิน

ใหกู้ย้ืมจาก UKB ซึ่ง UKB ไดร้บัการสนบัสนุน

จากสถาบนัการเงินแหง่หนึง่ และ 

จาํนวน 300 ลา้นบาทจากการออกหุน้กูม้ีประกนั

ครัง้ท่ี 1/2563 
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(ค)  หุน้กูม้ีประกนัครัง้ท่ี 1/2563 จาํนวน 300 ลา้นบาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 19 ธนัวาคม 2562 

อายขุองหุน้กู ้ : 1 ปี 3 เดือน 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน : 20 มีนาคม 2564 

อตัราดอกเบีย้ : รอ้ยละ 6.50 ตอ่ปี 

รายงานผลการใชเ้งิน : ใชใ้นการไถ่ถอนหุน้กูค้รัง้ท่ี 1/2561 ทัง้จาํนวน 

แหลง่เงินทนุท่ีใชใ้นการไถ่ถอนหุน้กู ้ : เงินท่ีจะได้รับจากการขายเงินลงทุนในบริษัท

เปา้หมาย 

3. เพ่ิมโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละกาํไรจากธุรกิจหลกัดา้นเสาไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคมของบริษัทฯ ทัง้ใน

และตา่งประเทศ และพลกิฟ้ืนผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ อนัจะทาํใหบ้ริษัทสามารถ

สรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้

4. เป็นการลดภาระผกูพนัจากการคํา้ประกนัเงินกูใ้หก้บั UKB 

5. เป็นการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล เช่น ความเสี่ยงจากการท่ีอายุ

สญัญาการขายไฟฟ้าคงเหลือท่ีค่อนขา้งสัน้ ความเสี่ยงจากผลการดาํเนินงานในอนาคตซึ่งอาจไม่เป็นไป

ตามท่ีคาดการณ ์ความเสีย่งท่ีเกิดขึน้จากความผนัผวนของเชือ้เพลงิชีวมวล และไม่ตอ้งรบัภาระในการจดัหา

เงินทนุเพ่ือการซอ่มแซมหรอืลงทนุเพ่ิมในธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทาํรายการ  

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิธุรกรรมการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์ามรายละเอียดขา้งตน้ และให้

นาํเสนอเรื่องดงักลา่วใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตัิต่อไป โดยพิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ทาํ

ธุรกรรมจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยม์ีความเหมาะสม สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษัทฯ เน่ืองจากผล

ประกอบการของบริษัทเป้าหมายมีผลขาดทุนตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา จากรายไดท่ี้นอ้ยกว่าค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินงาน คา่เสือ่มราคา ตน้ทนุเชือ้เพลงิท่ีสงูอนัเป็นผลมาจากการเดินเครื่องจกัรแบบไม่ต่อเน่ือง และการทดสอบ

เครื่องจักร รวมถึงการดอ้ยค่าของทรพัยส์ินท่ีตอ้งมีการประเมินทุกปี   รวมทัง้ภาระดอกเบีย้จากการออกหุน้กู้ท่ี

จะตอ้งชาํระจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าดังกล่าว ดังนัน้ หากบริษัทฯ สามารถจาํหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจ

โรงไฟฟา้ชีวมวลทัง้ 3 แหง่นีไ้ด ้บรษัิทฯ จะสามารถนาํเงินท่ีไดไ้ปชาํระคืนหุน้กูท่ี้จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัใกล ้ 

รวมถึงสามารถลดภาระการคํา้ประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีบรษัิทฯ คํา้ประกนัใหแ้ก่ UKB ทาํใหส้ามารถลด

สดัสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างมาก นอกจากนี ้จากการปรบัปรุง PDP 2018 ของ กพช. ในปี 2561 

และ AEDP โดยปรบัลดแผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวมวลจากเดิม 5,570 เมกะวตั เป็น 3,376 เม

กะวตั หรือลดลงรอ้ยละ 39.3 ทาํใหม้ีความเสี่ยงจากผลการดาํเนินงานในอนาคตท่ีอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ ์

ประกอบกับระยะเวลาคงเหลือตามสญัญาขายไฟฟ้าท่ีมีกับภาครฐัค่อนขา้งสัน้ การจาํหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจ
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โรงไฟฟา้ชีวมวล จึงเป็นการลดการลงทนุในธุรกิจท่ีบริษัทฯ ไม่มีความชาํนาญเท่าท่ีควร เพ่ือไปมุ่งเนน้การลงทนุใน

ธุรกิจหลกั (Core Business) ของบรษัิทฯ คือ ธุรกิจรบัจา้งผลติเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม ซึ่ง

เป็นธุรกิจท่ีบรษัิทฯ มีความรูค้วามชาํนาญมากวา่ 50 ปี รวมทัง้ทาํใหม้ีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอในการชาํระหนีหุ้น้กูท่ี้

จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัใกล ้     

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดเ้คยพิจารณาถึงทางเลอืกในการเพ่ิมทนุ หรือกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสภาพคลอ่งของหน่วย

ธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวลของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม การท่ีบรษัิทเปา้หมายมีผลประกอบการขาดทนุอยา่งตอ่เน่ือง สง่ผล

ใหอ้ตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ มีสดัส่วนท่ีสงู ทาํใหไ้ม่สามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบนั

การเงินได ้นอกจากนี ้ดว้ยเหตดุงักลา่วยงัส่งผลใหร้าคาหุน้สามญัของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหก้าร

ระดมทนุโดยการเพ่ิมทนุไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของบริษัทฯ ได ้ทัง้ในดา้นความตอ้งการซือ้หุน้เพ่ิมทนุ 

และราคาหุน้เพ่ิมทนุ 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงเห็นวา่ การปรบัโครงสรา้งการประกอบธุรกิจโดยการจาํหนา่ยเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวลซึ่ง

มีผลขาดทนุสะสม เป็นทางเลอืกสดุทา้ยของบริษัทฯ ในการปรบัปรุงสถานะทางการเงินใหด้ีขึน้ และเพ่ือใหบ้ริษัทฯ 

สามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบนัการเงิน เพ่ือดาํเนินการตามการปรบัปรุงแผนธุรกิจและกลยทุธ์

ของบรษัิทฯ ท่ีจะมุ่งเนน้การสรา้งผลกาํไรจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และอาจต่อยอดไปยงัธุรกิจอ่ืนท่ีมีโอกาสสรา้ง

ผลกาํไรไดม้ากกว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีบริษัทฯ อาจไม่มีความชาํนาญเพียงพอ อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมสภาพ

คลอ่งทางการเงินใหก้บับรษัิทฯ ในการนาํไปชาํระหนีหุ้น้กูม้ีประกนัท่ีจะครบกาํหนดชาํระในระยะเวลาอนัใกลแ้ละใช้

เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการขยายธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ ทัง้ในและตา่งประเทศทาํใหม้ีโอกาสท่ีจะไดร้บัผลตอบแทน

จากการลงทนุท่ีสงูขึน้ และพลกิฟ้ืนผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ  

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท ตามขอ้ 9 ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการของบรษัิทฯ ไมม่ีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท  
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