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ของ 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน)  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ SKE”) ครัง้ที่ 2/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
โครงการโรงไฟฟา้ชีวมวล ขนาดก าลงัการผลติ 9.90 เมกะวตัต์ เพื่อขายพลงังานไฟฟา้ในปริมาณพลงังานไฟฟา้สงูสดุ 8.00 
เมกะวตัต์ ให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ในพืน้ที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่กระทิง ต าบลไผ่โทน อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ซึ่งบริษัท 
แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั (“MKP”) ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ตามสญัญาการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ 
(ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ VSPP-PEA-011/2557 เมื่อวันที่ 23 
มิถนุายน 2557 และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ VSPP-PEA-011/2557 ครัง้ที ่1 โดยจะใช้เงินลงทนุจ านวน 
798,840,000 บาท แบง่ออกเป็น  

1) บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MKP จาก บริษัท เอส ที เอฟ อี จ ากดั จ านวน 2,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 
40 บาทต่อหุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80.00 จากทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
จ านวน 25,000,000 บาท โดยช าระเป็นเงินจ านวน 80,000,000 บาท 

2)  หลงัจากการด าเนินงานตามข้อ 1) ข้างต้น MKP จะเพิ่มทนุอีกจ านวน 25,730,000 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท) รวมเป็นจ านวน 257,300,000 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะเพิ่มทุนตาม
สดัสว่นร้อยละ 80 ในราคา 10 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินจ านวน 205,840,000 บาท 

ภายหลงัจากด าเนินการตาม 1) และ 2) แล้ว MKP จะมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 28,230,000 หุ้น บริษัทฯ 
จะถือหุ้นจ านวน 22,584,000 หุ้น (ร้อยละ 80)  

3)  เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นเงินทนุหมนุเวียน อีกจ านวน 513,000,000 
บาท 

ทัง้นี ้บริษัท เอส ที เอฟ อี จ ากัด ผู้ ถือหุ้นปัจจุบนัของ MKP ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ (“รายการฯ”) 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าลงทนุใน MKP ภายหลงัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจดัขึน้
ในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

 
1. รายละเอียดของผู้ซือ้และผู้ขาย 

ผู้ซือ้ : บริษัท สากลเอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย : บริษัท เอส ที เอฟ อี จ ากดั (“STFE”) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ  
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ล าดบั รายชื่อ STFE 
บจ. พลงังาน
ทดแทนและ
พึง่พา 

บจ. พลงังาน
พฒันา 

บมจ. บีเอ็มพ ี
เอ็นเนอร์ยี่ 

1 บจ. พลงังานทดแทนและพึง่พา   60.00    -    -        -    

2 บจ. พลงังานพฒันา  14.41    -    -        -    

3 บมจ. บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่         -    22.29  -        -    

4 ศรีอูท่อง คอมพะนี ลิมิเตท (สญัชาติฮอ่งกง)        -    33.33  -        -    

5 กลุม่ชลวณิช 23.50   40.77  45.00  28.59  
 นายพฒันพงศ์ ชลวณิช 23.50  -    15.00        -    
 นายณพล ชลวณิช -    14.69  -    8.69  
 นายศภุวฒัน์ ชลวณิช -    14.69  -    8.69  
 นางสาววิราวดี ชลวณิช -    11.39  -    8.69  
 นายสกุฤต ชลวณิช -    -    15.00      -    
 นายณฐัพฒัน์ ชลวณิช -    -    15.00      -    
 นายวีรวฒัน์ ชลวณิช - - - 2.52  
6 กลุม่เอ่ืยมเจริญยิ่ง        -      -    -    7.50  
 นายณรงค์ฤทธ์ิ เอ่ืยมเจริญยิ่ง -    -    -    3.21  
 นางสาวญาณิณี เอ่ืยมเจริญยิ่ง -    -    -    1.43  
 นางสาวไพลนิ เอ่ืยมเจริญยิ่ง -    -    -    1.43  
 นายมโน เอ่ือมเจริญยิ่ง -    -    -    1.43  
7 กลุม่เร่ียวเรืองสขุ        -      -    -    6.09  
 นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกลุ -    -    -    3.59  
 นายทวีรัตน์ ประภาศิริกลุ -    -    -    2.50  
8 กลุม่มหิทธิวาณิช        -      -    -    5.63  
 นางสาวกนัยา มหิทธิวาณิช -    -    -    2.50  
 นายธันวา มหิทธิวาณิช -    -    -    2.50  
 นายพิทยา มหิทธิวาณิช -    -    -    0.63  
9 กลุม่เอือ้คารวะ        -      -    -    5.58  
 นายฉัตรชยั เอือ้คารวะ -    -    -    2.79  
 นางนนัศิริ เอือ้คารวะ -    -    -    2.79  

 อ่ืน ๆ      

10 นางศิริสขุ เร่ียวเรืองสขุ        -      -    20.00      -    

11 นายตลุยวฒัน์ กลุเกียรติวานิช        -      -    20.00      -    

12 นางพรรณระพี สทุธิวรรณ        -      -    15.00      -    

13 นายช านิ จนัทร์ฉาย        -      -    - 38.13  

14 บจ. วีแอนด์วีแมเนจเมนต์ คอนซลัแทนต์        -      -    - 8.50  

15 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน     2.09    3.61  - - 
 รวม 100.00   100.00  100.00  100.00  
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2.1 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยจะใช้เงินลงทุนจ านวน 
798,840,000 บาท แบง่ออกเป็น  

1) บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MKP จาก บริษัท เอส ที เอฟ อี จ ากดั จ านวน 2,000,000 หุ้น ราคา
หุ้นละ 40 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80.00 จากทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วจ านวน 25,000,000 บาท โดยช าระเป็นเงินจ านวน 80,000,000 บาท 

2)  หลงัจากการด าเนินงานตามข้อ 1) ข้างต้น MKP จะเพิ่มทนุอีกจ านวน 25,730,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท) รวมเป็นจ านวน 257,300,000 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะเพิ่ม
ทนุตามสดัสว่นร้อยละ 80 ในราคา 10 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินจ านวน 205,840,000 บาท 

ภายหลงัจากด าเนินการตาม 1) และ 2) แล้ว MKP จะมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 28,230,000 หุ้น 
บริษัทฯ จะถือหุ้นจ านวน 22,584,000 หุ้น (ร้อยละ 80)  

3)  เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกจ านวน 
513,000,000 บาท 

MKP ได้รับสัญญารับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส าห รับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ VSPP-PEA-011/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 และ
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  

ภายหลงัจากการเข้าลงทนุของบริษัทฯ MKP จะด าเนินการว่าจ้าง บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอน
เวอร์ชั่น จ ากัด ("APCON") เพื่อก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าดังกล่าว ในรูปแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) 
ประกอบด้วยงานโยธา งานอาคาร งานระบบ งานติดตัง้เคร่ืองจกัรและทดสอบ และอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะใช้
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 เดือน 

 
2.2 การค านวณขนาดรายการ 

การเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่ทรัพย์สนิ (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป”) ซึง่เมื่อค านวณตาม
เกณฑ์ตามประกาศข้างต้น ขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 76.74 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 
อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ระหวา่ง 6 เดือนย้อนหลงั ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 11.54 ท า
ให้มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 88.28 ถือเป็นขนาดรายการประเภทที่ 1 
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  หน่วย : ล้านบาท 

ข้อมลูทางการเงิน บริษัทฯ1 MKP2 
สนิทรัพย์รวม 1,040.95 13.10 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 3.89 - 
หนีส้นิรวม 155.03 0.02 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - - 
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ (NTA) 882.04 13.08 
ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 465.00 15.00 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 73.02 (1.35) 
มลูคา่การลงทนุ 798.84 - 

หมายเหต:ุ 1งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
   2งบการเงินของ MKP สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

รายละเอียดการค านวณขนาดรายการ เป็นดงันี ้

วิธีการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 1.19 % 
2. เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ไมส่ามารถค านวณได้ 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 76.74% 
4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ ไมม่ีการออกหุ้นใหม ่
หมายเหต:ุ 1เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ค านวณจาก (1) เงินซือ้หุ้นสามญัเดิมและหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 285.84 

ล้านบาท และ (2) เงินลงทนุจากการกู้ยืมเงินจ านวน 513.0 ล้านบาท 

ทัง้นี ้รายการดงักลา่วจะมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์ มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่เท่ากบัร้อย
ละ 76.74 และเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลงั ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึง่มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 11.54 ท าให้มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 88.28 ซึง่มีขนาด
รายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ดงันัน้ 
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการฯ จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี
มีส่วนได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการฯ 
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MKP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลงัการผลติ
ติดตัง้ 9.90 เมกะวตัต์ เพื่อขายพลงังานไฟฟ้าในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ 8.00 เมกะวตัต์ ให้แก่การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค โดยบริษัทฯ จะซือ้หุ้นสามญัของ MKP จาก บริษัท เอส ที เอฟ อี จ ากดั และหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ MKP 
ตามสดัสว่น 

รายละเอียด MKP 

ช่ือบริษัท : บริษัท แมก่ระทิง เพาเวอร์ จ ากดั 

ที่ตัง้ : เลขที่ 388 อาคารเอสพี ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 25,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 2,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 
บาท 

คณะกรรมการ : ก่อนเข้าท ารายการ 

นายปารย์ ปราศจากศตัรู 

หลงัเข้าท ารายการ 

นายปารย์ ปราศจากศตัรู และตวัแทนจาก SKE อีก 4 ทา่น 

ล าดบั รายช่ือ 
ก่อนท ารายการ หลงัท ารายการ1 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท เอส ที เอฟ อี จ ากดั 2,000,000 80.00 - - 
2 นายปารย์ ปราศจากศตัรู 498,500 19.94 5,629,062 19.94 
3 นายประสงค์ ลิม้ศิริชยั 1,500 0.06 16,938 0.06 
4 บริษัทฯ - - 22,584,000 80.00 
 รวม 2,500,000 100.00 28,230,000 100.00 

          หมายเหต:ุ 1MKP จะเพิ่มทนุจดทะเบยีนจ านวน 25.73 ล้านหุ้น 

MKP จะเข้าถือหุ้นในบริษัท แพร่กรีนพาวเวอร์ จ ากดั (“PGP”) ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของร่างสญัญาจะซือ้

จะขายหุ้น MKP ทัง้นี ้PGP มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 5,000,000 บาท (มลูค่าที่ตราไว้ 100 บาท) โดยจะ

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ในส่วนที่เหลือร้อยละ 40 จะถือหุ้นโดย (1) นางสาว

กมลวรรณ กาทองทุง่ ร้อยละ 10 (2) นายวรชาติ ธะวิชยั ร้อยละ 10 (3) นางสาววรัญญา เวียงทอง ร้อยละ 10 และ 

(4) นายศรากร สขุหลอ ร้อยละ 10  

ปัจจุบนั MKP ไม่มีพนกังานประจ า โดยใช้พนกังานจาก บริษัท เอส ที เอฟ อี จ ากดั และได้ว่าจ้างที่ปรึกษา

เพื่อประสานงาน กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีจงัหวดัแพร่ 
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น ามาบดยอ่ยให้มีขนาดพอเหมาะ รวมทัง้จดัท าโรงเก็บวตัถดุิบ  และน าวตัถดุิบทัง้หมดมาขายให้กบั MKP ในราคา

ตลาด โดยอ้างอิงราคาตลาดจากลานรับซือ้ข้าวโพดสุชิน และลานรับซือ้ข้าวโพดสมชัย ท่ีเป็นผู้ ขายหลกั และ

เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป  

เนื่องจากขนาดพืน้ที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล MKP ในส่วนโรงเก็บวตัถุดิบ และลานรับซือ้วตัถุดิบ มีพืน้ที่ไม่

เพียงพอ และพืน้ที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าไม่อ านวยต่อการรับซือ้วัตถุดิบจากรายย่อยโดยตรง ดังนัน้จึงต้องมีโรงเก็บ

วตัถดุิบเพิ่มเติม ในระยะทางไม่ไกลจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ทัง้นี ้PGP มีสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว ขนาดพืน้ที่ 29-1-

20 ไร่ และที่ดินดงักลา่วห่างจากโรงไฟฟ้า 2.1 กิโลเมตร โดยเป็นสญัญาเช่าระยะยาว 20 ปี เท่ากบัสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้า และพืน้ที่เช่าดงักลา่ว ยงัไม่มีโรงเก็บวตัถดุิบ เมื่อ PGP เร่ิมด าเนินธุรกิจลานรับซือ้จากผู้ขายรายย่อย ก็จะ

สร้างโรงเก็บวตัถดุิบ ทัง้นีใ้นปัจจบุนั PGP ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจ  

 

 โครงสร้างผู้ ถือหุ้นก่อนท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นหลงัท ารายการ 

 

 

 

 

 

80.00% 

MKP 

ทนุจดทะเบียน 25 ล้านบาท 

PGP 

ทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

100.00% 

60.00% 

MKP 

ทนุจดทะเบียน 282.30 ล้านบาท 

PGP 

ทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท 

 

SKE 

20.00% 

60.00% 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
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MKP ได้ซือ้ที่ดินมาจาก นางศิริวรรณ ปราศจากศตัรู เมื่อต้นปี 2561 ปัจจบุนัมีสทิธิการครอบครองเป็น น.ส.

3 เนือ้ที่ 34-1-36 ไร่ จากการตรวจสอบเอกสารของทางที่ปรึกษาทางกฎหมาย เมื่อปี 2473 มีหลกัฐานการได้มาเป็น

ใบเหยียบย ่า ต่อมาในปี 2498 กรมที่ดินได้ออกหนงัสือรับแจ้งการครอบครองที่ดิน (แบบ ส.ค. 1) ต่อมาในปี 2507 

กรมที่ดินได้ออกหนงัสอืรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3) 

ปัจจุบนัได้จดัท าระวางแผนที่ของที่ดินเสร็จสิน้แล้ว และการด าเนินการขอออกโฉนดอยู่ในขัน้ตอนการขอ

อนมุตัิจากคณะกรรมการหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของ MKP ส าหรับปีสิน้สดุ 31ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 และ 31 
ธนัวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ MKP 

(1) งบแสดงฐานะการเงิน 
 หน่วย: พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 61.90 45.47 2.60 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กรรมการ 75.00 - - 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 21.42 787.84 853.28 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 158.32 833.31 855.88 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

คา่พฒันาโครงการก่อนการด าเนินการ - 11,867.09 12,246.20 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - 11,867.09 12,246.20 

รวมสินทรัพย์ 158.32 12,700.40 13,102.08 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้น    

หนีสิ้นหมุนเวียน    

เงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 6.00 11,666.84 - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการ - 370.01 - 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 10.00 228.62 17.00 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น - 1.50 - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 16.00 12,266.97 17.00 

รวมหนีสิ้น 16.00 12,266.97 17.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทนุเรือนหุ้น    
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

ทนุจดทะเบียน     

หุ้นสามญั    100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท 1,000.00 1,000.00 - 

หุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท - - 15,000.00 

ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว    

หุ้นสามญั    100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ   5.00 บาท 500.00 - - 

หุ้นสามญั    100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท - 1,000.00 - 

หุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท - - 15,000.00 

ก าไร(ขาดทนุ) สะสม (357.68) (566.57) (1,914.92) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 142.32 433.43 13,085.08 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 158.32 12,700.40 13,102.08 

 
(2) งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

 หน่วย: พนับาท 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

รายได้ - - - 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (178.94) (208.89) (1,348.36) 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงินได้ (178.94) (208.89) (1,348.36) 

ต้นทนุทางการเงิน - - - 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (178.94) (208.89) (1,348.36) 

ภาษีเงินได้ - - - 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (178.94) (208.89) (1,348.36) 
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 หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ มลูคา่เงินลงทนุ 

คา่หุ้นสามญัเดมิ   80 

เงินลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้ชีวมวล   

    คา่ก่อสร้าง 669  

    คา่ปรับปรุงพืน้ท่ี และขยายแนวเขตสายไฟฟา้ 17  

    เงินทนุหมนุเวียน 35  

    คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ 49  
รวมเงินลงทนุในโครงการ  770 

รวมทัง้สิน้  850 
           

สญัญา และร่างสญัญาที่ส าคญัเก่ียวกบัรายการฯ 

a) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

รายการ รายละเอียด 

คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้ซือ้: การไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) 

ผู้ขาย: บริษัท แมก่ระทงิ เพาเวอร์ จ ากดั 

วนัท่ีท าสญัญา 23 มิถุนายน 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 

เนื่องจาก MKP เปลี่ยนแปลงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน

จากระบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) 

การซือ้ขายพลงังานไฟฟา้ กฟภ. ตกลงซือ้ และ MKP ตกลงขายพลงังานไฟฟา้ในปริมาณสงูสดุ  

8 เมกะวตัต์ วนัก าหนดเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ณ ปัจจุบนั คือ วนัที่ 

29 กนัยายน  2561 

อายสุญัญา สญัญามีอาย ุ20 ปี นบัจากวนั COD และมีผลใช้บงัคบัจนกวา่จะมีการยตุิ

สญัญาในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความ
ประสงค์ที่จะยตุิการซือ้ขายไฟฟา้ โดยการเลกิสญัญา 

2) หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิตามสญัญาข้อหนึ่งข้อใด ให้
อีกฝ่ายท าหนงัสือแจ้งให้ฝ่ายนัน้ ด าเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้อีก
ฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญานีไ้ด้ 

3) เมื่อครบก าหนดอายุโครงการตามระยะเวลาสนบัสนุนที่เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
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4) หากไม่มีการเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจาก
วนั SCOD ที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (วนั SCOD คือ วนัที่ 29 
กนัยายน  2561) 

การยกเลกิสญัญา 1) ผู้ ผลิตไฟฟ้ายื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง กฟภ. เพื่อแสดง
ความประสงค์ที่จะยตุิการซือ้ขายไฟฟา้ 

2) หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิตามสญัญาข้อหนึ่งข้อใด ให้
อีกฝ่ายหนึง่ท าหนงัสอืแจ้งให้ฝ่ายนัน้ด าเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้
อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 
 

b) ร่างสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นสามญัของบริษัท แมก่ระทิง เพาเวอร์ จ ากดั 

รายการ รายละเอียด 

คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้ซือ้: บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย: บริษัท เอส ที เอฟ อี จ ากดั 

มลูคา่การซือ้ขาย 80,000,000 บาท  

รายละเอียดทรัพย์สนิท่ี

ได้มา 

หุ้ นสามัญจ านวน 2,000,000 หุ้ น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 10 บาท) ของ 

บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากัด คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 ของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้วจ านวน 25,000,000 บาท 

การช าระเงิน 1) เงินมดัจ า จ านวน 40,000,000 บาท (เงินประกนั) 
2) ช าระสว่นท่ีเหลอืในวนัท่ีโอนหุ้นเสร็จสิน้ จ านวน 40,000,000 บาท 
ทัง้นี ้ผู้ซือ้และผู้ขายจะต้องด าเนนิการภายใน 10 วนั หลงัจากวนัที่ลงนาม

ในสญัญา 

เง่ือนไขการบงัคบัก่อน ผู้ซือ้ 

1) ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ผู้ขาย 

1) บริษัท แมก่ระทิง เพาเวอร์ จ ากดั เข้าท าสญัญาซือ้หุ้นของบริษัท แพร่ 
กรีน พาวเวอร์ จ ากดั สดัสว่นร้อยละ 60.00 ของทนุจดทะเบียนช าระ
แล้ว 

2) แก้ไขสญัญาเช่าระหวา่ง บริษัท แพร่ กรีน พาวเวอร์ จ ากดั และนาง
ศิริวรรณ ปราศจากศตัรู โดยก าหนดให้เช่าที่ดินท่ีรวมแนวถนนท่ีดินที่
อยูใ่นท่ีดินของนางศิริวรรณ 

3) ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย ให้บริษัทท า
ประโยชน์ในท่ีดินที่ขออนญุาตในการเดินสายไฟฟา้ 
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เง่ือนไขบงัคบัหลงัจากการ

ซือ้หุ้น 

ผู้ขาย 

1) ด าเนินการให้ได้มา และส่งมอบโฉนดที่ดิน ซึ่งขณะท าสัญญามี
สถานภาพเป็น น.ส.3 เลขที่ 78 ตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต าบลไผ่โทน อ าเภอ
ร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ภายใน 6 เดือน 

2) ผู้ขายจะต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบัทางบริษัทฯ ภายในจงัหวดั
แพร่ เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์ 

การสิน้สดุของสญัญา 1) คู่สญัญาฝ่ายที่ผิดสญัญาไม่ด าเนินการแก้ไขเยียวยาให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ได้ตกลงกนัไว้ในสญัญานีภ้ายใน 30 วนั นบั
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญา ดังนี ้
คู่สญัญาฝ่ายที่มิได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยให้มีผลให้
สญัญาเป็นอนัสิน้สดุในทนัที 

2) การซือ้ขายหุ้นของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากัด หรือสญัญาซือ้
ขายหุ้นบริษัทแพร่ กรีน พาวเวอร์ จ ากดั ไม่สมบรูณ์ ผู้ซือ้มีสิทธิบอก
เลกิสญัญาได้ โดยมีผลให้สญัญาเป็นอนัสิน้สดุทนัที 

ความรับผิดชอบของผู้ขาย 1) ช าระคืนเงินประกนั และราคาซือ้ขายทัง้หมดแก่ผู้ซือ้ภายใน 7 วนัท า
การนบัแต่วนัที่สญัญาสิน้สดุ และ ชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึน้ 

2) หากผู้ขายผิดนดัการช าระคืนเงินประกันตามก าหนด ให้ผู้ซือ้มีสิทธิ
คิดดอกเบีย้จากจ านวนเงินที่ผิดนดัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 15.00 
ตอ่ปี จนกวา่ผู้ซือ้จะได้รับช าระหนีค้ืนจากผู้ขายจนครบถ้วน 

 

c) ร่างสญัญาซือ้ขายและติดตัง้เคร่ืองจกัรพร้อมงานก่อสร้างอาคาร 

รายการ รายละเอียด 

คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้วา่จ้าง: บริษัท แมก่ระทิง เพาเวอร์ จ ากดั 

ผู้ รับจ้าง: บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จ ากดั 

การตกลงซือ้และวา่จ้าง APCON ต้องด าเนินการออกแบบ จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ ขนสง่ ก่อสร้างและ

ติดตัง้โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงชีวมวล จนแล้วเสร็จถกูต้องตามแบบและรายการ

ที่ก าหนดจนใช้การได้ นบัจากวนัท่ี APCON ได้รับเงินค่าจ้างลว่งหน้าและ 

MKP  ด าเนินการสง่มอบพืน้ท่ีที่ตัง้โครงการตามแผนงาน 

ราคาสนิค้าและเง่ือนไข

การช าระเงิน 

ราคาตามสญัญาเท่ากบั 669 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม แบ่งช าระ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

-   ช าระร้อยละ 15 เพื่อเป็นคา่สนิค้าลว่งหน้า 
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-   ช าระร้อยละ 5 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่  APCON ได้ส่งแบบทาง

วิศวกรรมส าหรับก่อสร้างโรงไฟฟา้ 

-   ช าระร้อยละ 70 โดยแบง่ช าระตามความคืบหน้าของงานในแต่ละเดือน 

ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีผู้ รับจ้างสง่มอบงานแตล่ะเดือน 

-   ช าระร้อยละ 10 ภายใน 15 วันหลังจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชย์ 

หลกัประกนัการปฏิบตัิ

ตามสญัญา 

- หนงัสอืค า้ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา (Performance Bond) 
APCON ตกลงส่งมอบหนังสือค า้ประกันการปฏิบัติตามสัญญา ใน

อตัราร้อยละ 10 ของมลูค่าสญัญาของธนาคารพาณิชย์ จนถึงวนัที่สง่

มอบงาน 

- หนงัสอืค า้ประกนัผลงาน (Maintenance Bond) 
APCON ตกลงส่งมอบหนงัสือค า้ประกันผลงาน 2 ปี ในอตัราร้อยละ 

10 ของมูลค่าสญัญาของธนาคารพาณิชย์ ภายหลงัจากส่งมอบงาน

เสร็จสมบรูณ์ และ MKP ได้ออกหนงัสอืรับมอบงาน 

การขอขยายก าหนดแล้ว

เสร็จงาน 

 

 

ในกรณีมเีหตสุดุวิสยันอกอ านาจที่ไมอ่าจควบคมุได้ APCON จะต้องแจ้ง 

MKP เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายใน 7 วนันบัจากวนัแรกที่เกิดเหตกุารณ์

ดงักลา่ว หาก MKP พิจารณาแล้วพบวา่กระทบงานจริงให้ขยายก าหนด

แล้วเสร็จของงานเทา่ที่ได้รับผลกระทบจริง 

การผิดสญัญา 

 

 

1) ถ้า APCON ไมส่ามารถท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา MKP มสีทิธิ
บอกเลกิสญัญาได้ทนัที แตห่าก MKP ไมบ่อกเลกิสญัญา APCON 
ยอมให้ MKP ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
- ปรับ APCON ร้อยละ 0.07 ของมลูคา่สญัญาทัง้หมดตอ่วนันบั

จากวนัท่ีเลยก าหนดตามตารางแผนงานจนถงึวนัท่ีงานเสร็จตาม
ตารางแผนงาน ในแตล่ะขัน้ตอน โดยมลูคา่ปรับไมเ่กินร้อยละ 10 
ของมลูคา่สญัญา (66.90 ล้านบาท) 

- เรียกเงินจากธนาคารที่ออกหนงัสือค า้ประกนั (มลูค่าค า้ประกนั 
66.90 ล้านบาท) 

- ยินยอมให้ MKP ด าเนินการเอง หรือจ้างบคุคลอื่นท าการนีต้อ่ไป 
และ APCON ยอมชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ทัง้หมด 

2) ถ้า APCON ไมส่ามารถด าเนินการให้ประสทิธิภาพเป็นไปตามทีร่ะบุ
ไว้ APCON ยินยอมให้ MKP ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
- Guarantee Net Plant Power Output หากไมต่รงตามที่ระบไุว้

ในสญัญา MKP ปรับ APCON เป็นเงิน 50,000 บาทตอ่กิโลวตัต์  
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- Guaranteed Net Plant Heat Rate หากไมต่รงตามที่ระบไุว้ใน
สญัญา จะถกูปรับเป็นเงิน 50,000 บาท ทกุ ๆ กิโลจลูตอ่กิโลวตัต์
ตอ่ชัว่โมง 

ทัง้นีมู้ลค่าปรับสูงสุดข้างต้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า

สญัญา (66.90 ล้านบาท) 

3) คู่สัญญาทัง้สองตกลงเร่ิมด าเนินการตามสัญญา ภายในวันที่ 1 
มิถุนายน 2561 และต้องจ่ายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามสญัญาภายใน
ระยะเวลา 14 เดือน  กรณีที่มีความลา่ช้าจากผู้ รับจ้างเกิดขึน้ ผู้ รับจ้าง
สญัญาว่างานจะไม่ล่าช้าจนเป็นผลท าให้จ่ายไฟฟ้าได้เกินวนัที่ 29 
กนัยายน 2562 หากผู้วา่จ้างไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จภายใน 29 
กันยายน 2562 จนเป็นเหตุให้ผู้ ว่าจ้างถูกยกเลิกสญัญาขายไฟฟ้า 
ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทัง้หมด เว้นแต่ความลา่ช้า
ดงักลา่วมิได้เป็นความผิดของผู้ รับจ้าง 

 
d) ร่างสญัญาจ้างด าเนินการเดินเคร่ืองจกัรและบ ารุงรักษา 

รายการ รายละเอียด 

คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้วา่จ้าง: บริษัท แมก่ระทิง เพาเวอร์ จ ากดั 

ผู้ รับจ้าง: บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จ ากดั 

อายสุญัญา 5 ปี หลงัจากวนัท่ีเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟา้ 

การวา่จ้างตามสญัญา APCON มีหน้าที่ต้องจดัหาวสัด ุอปุกรณ์และเคมีภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่

การผลิตกระแสไฟฟ้าและบ า รุง รักษา จัดหาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ ตรวจรับวัตถุดิบตามคุณภาพที่ก าหนด เดินเคร่ืองและ

บ ารุงรักษาโรงไฟฟา้จดัการควบคมุสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก

โรงไฟฟ้า ประสานงานกับการไฟฟ้าในการจดหน่วยจ าหน่าย รวมทัง้

ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปโดย

ถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 

อตัราคา่บริการ 1) ช่วงเตรียมความพร้อม 3 เดือน ก่อนวนัก าหนดการซือ้ขายไฟฟา้ (Pre-
COD) จ านวน 4,500,000 บาท 

2) คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน เดือนละ 1,500,000 บาท 
3) คา่ซอ่มแซม และบ ารุงรักษารายปี 10,400,000 บาท 
ส าหรับอัตราค่าบริการจะตกลงกันล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนสัญญาครบ

ก าหนด 
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การเรียกเก็บเงินและช าระ

เงิน 

ช าระเงินภายใน 15 วนั หลงัจากวนัท่ีวางบิล ในเดือนนัน้ ๆ  

การรับประกนั คา่ปรับ 

และโบนสั 

APCON ตกลงรับประกนัการเดินเคร่ืองเพื่อผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้

ในภาวะปกติให้แก่การไฟฟ้าเป็นจ านวน 60,192,000 หน่วยต่อปี ทัง้นี ้

หาก APCON เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าได้มากกว่า

จ านวนหน่วยที่รับประกัน ผู้ว่าจ้างยินยอมที่จะจ่ายโบนสัให้ผู้ รับจ้างตาม

อัตราต่อหน่วยที่ตกลงของจ านวนหน่วยที่ มากกว่าที่ รับประกันไว้  

รายละเอียดตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

 

ก าลงัไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ก าลงัการผลติไฟฟา้ตอ่ปี 

(กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง) 

อตัราโบนสั  

(ร้อยละ) 

7.65 60,588,000 +1.25 

7.70 60,984,000 +2.50 

7.75 61,380,000 +3.75 

7.80 61,776,000 +5.00 

7.85 62,172,000 +6.25 

7.90 62,568,000 +7.50 

7.95 62,964,000 +8.75 

8.00 63,360,000 +10.00 

 หากจ าหน่ายไฟฟ้าได้น้อยกว่าจ านวนหน่วยที่รับประกัน ทาง APCON 

ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นเงินคิดตามอตัราต่อหน่วยที่ตกลงของจ านวน

หนว่ยที่น้อยกวา่ที่รับประกนัไว้  

ก าลงัไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ก าลงัการผลติไฟฟา้ตอ่ปี 

(กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง) 

อตัราคา่ปรับ 

(ร้อยละ) 

7.55 59,796,000 -1.25 

7.50 59,400,000 -2.50 

7.45 59,004,000 -3.75 

7.40 58,608,000 -5.00 

7.35 58,212,000 -6.25 

7.30 57,816,000 -7.50 
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ก าลงัไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ก าลงัการผลติไฟฟา้ตอ่ปี 

(กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง) 

อตัราคา่ปรับ 

(ร้อยละ) 

7.25 57,420,000 -8.75 

7.20 57,024,000 -10.00 

 

 

e) สญัญาให้เช่าทีด่ินระยะยาว 

รายการ รายละเอียด 

คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้ให้เช่า: นางศิริวรรณ ปราศจากศตัรู 

ผู้ เช่า: บริษัท แพร่กรีนพาวเวอร์ จ ากดั 

นางศิริวรรณ ปราศจากศตัรู เป็นมารดา ของนายปารย์ ปราศจากศตัรู ซึง่

เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของ MKP 

อายสุญัญา 20 ปี นบัจากวนัท่ีผู้ เช่าสง่หนงัสอืค าบอกกลา่วก าหนดวนัเร่ิมการเช่าไปยงั

ผู้ให้เช่าลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

อตัราคา่เช่า  30,000 บาทตอ่เดือน (360,000 บาทตอ่ปี) 

เง่ือนไขการช าระเงิน ผู้ เช่าจะต้องจ่ายคา่เช่าลว่งหน้าตลอดทัง้ปีโดยจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 

เร่ิมต้นระยะเวลาเช่าตามสญัญานีข้องทกุ ๆ ปี จนกระทัง่ครบก าหนดอายุ

ของสญัญาเช่า 

สาระส าคญัของสญัญา 1) ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1.1)  หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 1017 เล่ม 11ก 

หน้า 17 เลขที่ดิน 153 ระวางรูปถ่ายทางอากาศช่ือ อ าเภอร้อง

กวาง หมายเลข 5054 I ที่ดินตัง้อยู่ที่ ต าบลไผ่โทน อ าเภอร้อง

กวาง จงัหวดัเเพร่ เนือ้ที่ 29-1-20 ไร่  พร้อมสิง่ปลกูสร้าง 

1.2)  โฉนดที่ดินเลขท่ี 19009 เลขที่ดิน 9 หน้าส ารวจ 132 ต าบลไผโ่ทน 

อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัเเพร่ เนือ้ที่ดิน 35-0-54 ไร่ 

1.3) โฉนดที่ดินเลขที่ 19008 เลขที่ดิน 18 หน้าส ารวจ 131 ต าบลไผ่

โทน อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัเเพร่ เนือ้ที่ดิน 29-3-55 ไร่ 
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2) ผู้ ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้ เช่าหรือบุคคลอื่นที่ผู้ เช่ายินยอม ใช้ที่ดินให้

เช่าตามข้อ 1.2 และ 1.3 เป็นทางผ่านที่ดินเพื่อเ ช่ือมออกไปสู่ทาง

สาธารณะและขนสง่เชือ้เพลงิชีวมวลไปยงัโรงไฟฟา้แมก่ระทิง 

การบอกเลกิสญัญา หากพบว่ามีการผิดสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง จะต้องแจ้งโดยการบอกกล่าว

ลว่งหน้าภายใน 45 วนั และคู่สญัญาฝ่ายที่ผิดจะยินยอมรับผิดชอบชดใช้

คา่เสยีหาย และคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ 

 

f) สญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิชีวมวล ประเภท ไม้สบั เศษไม้ไผ่ และข้อไม้ไผส่บั 

รายการ รายละเอียด 

คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้ซือ้: บริษัท แมก่ระทิง พาวเวอร์ จ ากดั 

ผู้ขาย: บริษัท บี.พี.15 จ ากดั 

วนัท่ีลงนาม 19 ตลุาคม 2560 

อายขุองสญัญา 5 ปี (สญัญามีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถงึ 31 พฤษภาคม 2567)  

ปริมาณการซือ้ขาย ผู้ขายตกลงจะขายไม้สบั เศษไม้ไผ่ และข้อไม้ไผ่สบั ให้แก่ผู้ซือ้ในปริมาณ

รวมกนัไมต่ ่ากวา่ 140 ตนั โดยน า้หนกัสดตอ่วนั  

ราคาทีต่กลง ใช้ราคาที่ตกลงกันในแต่ละคราวปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และภาวะ

ตลาดในขณะนัน้ โดยอ้างอิงจากราคาขายในราคาตามท้องตลาดของ

ผู้ขายสินค้านัน้ ๆ ในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียงกนั หรือราคารับซือ้สินค้านัน้ ๆ 

ของโรงไฟฟ้าที่รับซือ้ที่สินค้านัน้ ๆ เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงในบริเวณพืน้ที่

ใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้ ซือ้จะต้องแจ้งให้ผู้ ขายทราบล่วงหน้าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ไมน้่อยกวา่ 1 เดือน 

คณุลกัษณะของสนิค้า สนิค้าที่ซือ้ขายมีขนาด (กว้าง 2 นิว้ ยาว 2 นิว้ โดยประมาณหรือต ่ากวา่) 

และมีคา่ความชืน้ ณ สถานท่ีปลายทางตามประเภทสนิค้าดงัตอ่ไปนี ้

1) สนิค้าประเภทไม้สบั คา่ความชืน้ไมเ่กินร้อยละ 50 โดยน า้หนกัสด 
2) สนิค้าประเภทไม้ไผ ่ คา่ความช่ืนไมเ่กินร้อยละ 50 โดยน า้หนกัสด 

เง่ือนไขการช าระเงิน ผู้ซือ้ตกลงจะช าระคา่สนิค้าในผู้ขายก าหนดภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีผู้

ซือ้ได้รับมอบสนิค้า ณ สถานท่ีปลายทางแล้ว 

คา่ปรับ ผู้ขาย 
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- กรณีผู้ขายสง่สินค้าไม่ครบถ้วนตามใบสัง่ซือ้ ในรอบการสัง่ซือ้คราว
นัน้  ๆ ท าให้ผู้ ซื อ้ เ กิดความเสียหายจากการขาดเชือ้ เพลิงใน
กระบวนการผลิต ผู้ขายยินยอมเสียค่าปรับในอตัรา 50 บาทต่อตนั 
โดยน า้หนกัสด ของสว่นท่ีจดัสง่ไมค่รบ 

ผู้ซือ้ 

- กรณีผู้ซือ้ปฏิเสธการรับสินค้าตามใบสัง่ซือ้ ท าให้ผู้ขายไม่สามารถ
ขายสินค้าที่เตรียมไว้ให้ผู้ ซือ้ได้ ในรอบการสัง่ซือ้คราวนัน้ ๆ ผู้ ซือ้
ยินยอมเสียค่าปรับในอตัรา 50 บาทต่อตนั โดยน า้หนกัสด และค่า
ขนส่งทัง้เที่ยวไปสถานที่ปลายทางและเที่ยวกลบัสถานที่ต้นทางที่
ผู้ขายจ่ายไปจริงส าหรับสนิค้าที่ผู้ซือ้ปฏิเสธการรับสนิค้าในคราวนัน้ 

การบอกเลกิสญัญา 1) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดในสญัญา จนเป็น
เหตใุห้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึง่ คู่สญัญาผู้ เสียหายต้องบอก
กล่าวเป็นหนงัสือให้อีกฝ่ายหนึ่งด าเนินการปฏิบตัิ หรือแก้ไขความ
เสียวหายนัน้ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่ด าเนินการภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญามีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้และ
รับผิดชอบคา่เสยีหาย อื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ 

2) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาก่อนก าหนด 
ให้ท าหนงัสอืแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

3) ในกรณีที่ผู้ ซือ้หยุดประกอบธุรกิจที่ผู้ ซือ้ด าเนินการอยู่ในขณะที่ท า
สัญญานี ้หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่นแตกต่างไปจากธุรกิจที่
ด าเนินอยู่ในขณะนัน้ ผู้ซือ้อาจบอกเลิกสญัญาได้ทนัทีคู่สญัญาฝ่าย
ใดฝ่ายหนึง่อาจบอกเลกิสญัญาได้ทนัที  

4) ถ้าคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตกเป็นบคุคลล้มละลาย เป็นผู้มีหนีส้นิล้นพ้น
ตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดหรือ
อายดัทรัพย์ การบอกเลิกสญัญาดงักล่าวข้างต้นไม่กระทบกับสิทธิ
ของคู่สญัญาฝ่ายที่มิได้ผิดสญัญาที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากการ
ปฏิบตัิผิดสญัญา หรือไม่ยึดถือหรือไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญา
ของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

หมายเหต ุ: บริษัท บี.พี. 15 จ ากดั มีนายระพีพฒัน์ สเุมธโชตเิมธา ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 88.18 เป็นบตุรชายของ 
นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ
บริษัทฯ และเป็นกลุ่มเดียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ โดยทางบริษัท บี.พี. 15 จ ากดั 
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โรงไฟฟ้า MKP จะใช้วตัถุดิบหลกัเป็นไม้สบั และวตัถุดิบเสริมเป็นเปลือกและซงัข้าวโพด และเศษไม้ไผ่  พืน้ที่ตัง้

โรงไฟฟ้าชีวมวล อยู่ในจังหวดัแพร่ ซึ่งเป็นแห่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตะเกียบ และข้าวโพดเลีย้งสตัว์  จากการสมัภาษณ์ 

APCON ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและติดตัง้เคร่ืองจกัร และก าหนดสดัส่วนเชือ้เพลิง โดยมีประมาณการปริมาณการใช้วตัถดุิบ

ของโรงไฟฟา้จ านวนทัง้สิน้ 350 ตนัตอ่วนั แบง่เป็น 1) ไม้สบั ร้อยละ 40 (140 ตนัตอ่วนั) 2) เปลอืกและซงัข้าวโพด และเศษ

ไม้ไผ่ ร้อยละ 60 (210 ตนัต่อวนั) ตามวัตถุดิบที่มีในพืน้ที่จงัหวดัแพร่ ทัง้นีเ้ทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรในปัจจุบนั สามารถ

รองรับการการใช้ เปลือกและซงัข้าวโพด และเศษไม้ไผ่ ได้ในสดัสว่นร้อยละ 100 อย่างไรก็ตามการเผาไหม้เชือ้เพลิงบาง

ประเภทจะมีสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งสารเคมีในเปลือกและซงัข้าวโพด และเศษไม้ไผ่ จากการเผาไหม้ มีความ

แตกตา่งกบัสารเคมีในไม้สบั ซึง่สง่ผลตอ่ประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัร เช่น Boiler หรือ ทอ่ตา่ง ๆ เป็นต้น ดงันัน้ สดัสว่นการ

ใช้เชือ้เพลงิในปริมาณดงักลา่วข้างต้นเป็นสดัสว่นท่ีเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

แผนท่ีแสดงแหลง่ผลติวตัถดุิบของ MKP 

 

จงัหวดัแพร่ มีจ านวนอ าเภอทัง้หมด 8 อ าเภอ โดยสามารถแบง่พืน้ท่ีเป็น 3 เขต ดงันี ้ 

1) พืน้ท่ีตอนบน เป็นแหลง่เพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์  

2) พืน้ท่ีตอนกลาง เป็นท่ีตัง้ของโรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์  

3) พืน้ท่ีตอนลา่ง เป็นท่ีตัง้ของโรงงานผลติตะเกียบและไม้เสยีบลกูชิน้ 

พ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด 

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 

โรงงานผลิตตะเกียบ 
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จังหวัดแพร่เป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สกัแห่งใหญ่ของประเทศ ในกระบวนการผลิต

เฟอร์นิเจอร์จะมีเศษไม้ ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า MKP ทัง้นี จ้ากแผน

ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ตัง้แต่ปี 2558-2561 ทางจังหวัดแพร่ มีความต้องการสร้างรายได้จาก

อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สกัทองเพิ่มขึน้เป็น 12,000 ล้านบาทตอ่ปี จากปัจจบุนัมีมลูคา่การค้าอยู่

ที่ 5,000 ล้าน บาทต่อปี และในปี 2561 ตัง้เป้ารายได้เพิ่มเป็น 20,000 ล้านบาทตอ่ปี เมื่อพิจารณา

ถึงการใช้ที่ดินในจงัหวดัแพร่ สว่นพืน้ที่เกษตรกรรม ประเภทไม้ยืนต้น อ้างอิงข้อมลูสรุปการใช้ที่ดิน

จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะพบว่าปริมาณการปลูกไม้สักต่อพืน้ที่

เกษตรกรรม ประเภทไม้ยืนต้น คิดเป็นสดัสว่นเฉลีย่ร้อยละ 87.41 มีรายละเอียดมาตารางดงัตอ่ไปนี ้ 

        หน่วย: ไร่ 

ไม้ 2550 
สดัสว่น 

(ร้อยละ) 
2552 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 
2555 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 
2559 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

ไม้สกั 160,667  89.16 163,062  88.89 197,931  86.37 258,786  85.20 

ไม้เบญจพรรณ  19,371  10.75  20,229  11.03  31,047  13.55  43,761  14.41 

ไม้อ่ืน ๆ  165  0.09  149  0.08  189  0.08  1,189  0.39 

รวม 180,203  100.00 183,440  100.00 229,167  100.00 303,736  100.00 

              ที่มา: ข้อมลูสรุปการใช้ที่ดินจากกรมพฒันาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงัหวดัแพร่ ปี 2550 - 2559 

 
แหลง่ไม้สกัของโรงงานเฟอร์นเิจอร์จะมีจาก 2 แหลง่ใหญ่ คือ 1. สวนป่าเอกชน และ 2. สวน

ป่าขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 

1. สวนป่าเอกชน 
สวนป่าเอกชนในพืน้ท่ีจงัหวดัล าปาง และอตุรดิตถ์ มีพืน้ท่ีจ านวน 3,324 ไร่ ซึง่สว่น
ใหญ่จะเป็นไม้สกั ตามตางรางด้านลา่ง 

 

จงัหวดั ปี 2559 เนือ้ที่ (ไร่-งาน-ตารางวา) 
ล าปาง 1,888-0-87.7 

อตุรดิตถ์ 1,435-3-98.0 

รวม 3,324-0-85.7 

           ที่มา: ศนูย์สารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
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             ที่มา: ศนูย์สารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

2. สวนป่าขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนงานขององค์การ

อตุสาหกรรมป่าไม้ ในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน รวม 6 จงัหวดั ประกอบด้วย แพร่ 

น่าน เชียงราย ล าพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยมีพืน้ที่ให้ผลผลิตในเขตใกล้

โรงไฟฟา้ ตามตารางด้านลา่ง 

 

เขต ปี 2559 พืน้ท่ีให้ผลผลติ (ไร่) 
เขตล าปาง 93,361 

เขตแพร่ 98,658 

รวม 192,019 

ที่มา: องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดงที่ตัง้สาวนป่าในเขตแพร่และล าปาง 
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ที่มา: องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 

MKP มีสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลิงประเภทไม้สบั และเศษไม้ไผ่สบั กับบริษัท บี.พี.15 จ ากดั 

โดยมีปริมาณการซือ้ขายไมต่ ่ากวา่ 140 ตนัตอ่วนั ในราคาตลาด  

บริษัท บี.พี. 15 จ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2557 มีทนุจดทะเบียน 

110 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 65 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตเชือ้เพลิงอดั

แท่ง และไม้สบั จากไม้สกัและเศษไม้อื่น ๆ ได้เข้าท าข้อตกลงเพื่อจดัหาวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต

ของ MKP  

การจัดหาวตัถุดิบของบริษัท บี.พี. 15 จ ากัด มาจากการเปิดรับซือ้วตัถุดิบหน้าโรงงานใน

ประเภทต่าง ๆ เช่น ไม้ท่อนชนิดต่าง ๆ ปีกไม้จากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สกั ขีเ้ลื่อยจากการแปรรูป

ไม้สกั เศษไม้ไผ่จากการแปรรูปในอตุสาหกรรมการท าตะเกียบและไม้ลกูชิน้ ในปริมาณเฉลี่ย 200 

ตนัต่อวนั แบ่งออกเป็นไม้ จ านวน 120 ตนั และขีเ้ลื่อย จ านวน 80 ตนั หลงัจากนัน้จะท าการบรรจุ

บีบอัดขีเ้ลื่อย เป็นเชือ้เพลิงอดัแท่ง และจ าหน่ายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น

ลกูค้ารายหลกั และแปรรูปเป็นไม้สบัขายให้โรงไฟฟา้ในพืน้ท่ีใกล้เคียง ทัง้นีย้งัได้รับวตัถดุิบจากลาน

รับซือ้ที่เป็นเครือขา่ย ได้แก่ 1) ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โชคบญุมาก โดยมีปริมาณรับซือ้ขีเ้ลือ่ย เฉลีย่ที่ 65 

ตนัต่อวนั และมีปริมาณรับซือ้เปลือกไม้ เฉลี่ย 40 ต่อวนั 2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีนวล ตัง้อยู่ใกล้

อ าเภอเมืองแพร่ ชนิดไม้ที่รับซือ้หลกัเป็น ปีกไม้สกั ซึ่งความสามารถในการรับซือ้ปีกไม้สกั เฉลี่ยที่ 

50 ตนัต่อวนั รวมทัง้ 3 แห่งมีปริมาณการรับซือ้ไม้ที่ 235 ตนั ซึ่งที่ตัง้ทัง้ 3 แห่ง อยู่ในอ าเภอสงูเมน่ 

และอ าเภอใกล้เคียง ซึง่เป็นแหลง่ผลติเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ ในจงัหวดัแพร่  

โดยปริมาณการรับซือ้สามารถเพิ่มขึน้ได้ตามความต้องการของลกูค้า ในสว่นเปลือกไม้ ไม้

ทอ่นชนิดตา่ง ๆ ที่รับซือ้บริเวณหน้าโรงงาน และลานรับซือ้ในเครือขา่ย จะน ามาเข้าเคร่ืองจกัรสบัไม้ 
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ชัว่โมง ระยะเวลาเดินเคร่ืองจกัรที่ 8 ชัว่โมงตอ่วนั) และสามารถเพิ่มก าลงัการผลติได้ในอนาคตตาม

ปริมาณความต้องการของลกูค้า โดยการลงทนุซือ้เคร่ืองสบัไม้เพิ่มเติม ซึ่งปัจจบุนัได้มีการจ าหนา่ย

ไม้สบั ให้แก่ โรงไฟฟา้โคลเวอร์ อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่  

 

โรงงานของบริษัท บี.พี.15 จ ากดั 

 
 

ไม้ในโรงงานของบริษัท บี.พี.15 จ ากดั 

 
 

 

 

ลานปีกไม้ ของห้างหุ้นสว่นจ ากดั โชคบญุมาก 
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ลานปีกไม้ ของห้างหุ้นสว่นจ ากดั ศรีนวล 

 

 

(2) เปลอืก และซงัข้าวโพด 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ปลูกมากในอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นที่ตัง้โรงไฟฟ้า และใน

อ าเภอนาหมื่น นาน้อย และเวียงสา จงัหวดันา่น ซึง่เป็นอ าเภอที่ติดกบัอ าเภอที่ตัง้โรงไฟฟา้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงพืน้ท่ีปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
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ที่มา: ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์จะแบ่งปลกูเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 จะปลกูเฉพาะพืน้ที่ชลประทาน จ านวน

ผลผลติในปีการผลติ 2557/2558 และ 2558/2559 มีรายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 

จงัหวดั 
ปีเพาะปลกู ผลผลติ (ตนั) 

2557/2558 2558/2559 

แพร่   

รุ่นท่ี 1 173,628 170,437 

รุ่นท่ี 2 20,942 20,180 

รวม 194,570 190,617 

นา่น   

รุ่นท่ี 1 488,403 460,195 

รุ่นท่ี 2 29,146 15,151 

รวม 517,549 475,346 

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

MKP ได้มีการติดต่อกบัลานรับซือ้ข้าวโพดสชิุน และลานรับซือ้ข้าวโพดสมชยั เพื่อซือ้ขาย

เปลือกและซงัข้าวโพด ในแต่ละฤดกูาลผลิตลานรับซือ้ข้าวโพดสชิุน และลานรับซือ้ข้าวโพดสมชัย 

จะรับซือ้เมล็ดข้าวโพดในปริมาณรวมกันไม่ต ่ากว่า 40,000 ตัน แบ่งเป็น 10,000 ตันต่อปี และ 

30,000 ตันต่อปี ตามล าดับ ซึ่งจะมีเปลือกและซังข้าวโพด ซึ่งเป็นเศษเหลือจากกระบวนการสี
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นอกเหนือจากลานรับซือ้ทัง้ 2 แห่งข้างต้น ยังมีลานรับซือ้ของ PGP เพื่อรองรับข้าวโพดจาก

เกษตรกรในละแวกใกล้เคียง ที่มีข้าวโพดที่ไร่ของตวัเอง ไมไ่ด้น ามาสทีี่ลานรับซือ้ ท าให้เหลอืเปลอืก

และซงัข้าวโพดที่เป็นของเกษตรกรเองในไร่ และสามารถน ามาขายให้ PGP ซึ่งจะท าหน้าที่รับซือ้

วตัถดุิบให้ MKP ในราคาตลาด  

ทัง้นี ้MKP ไม่ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลิง ประเภทข้าวโพด กับลานรับซือ้ทัง้ 2 แห่ง 

เนื่องจากข้าวโพดเป็นสินค้าเกษตรที่มีตามฤดกูาล แต่เปลือกและซงัข้าวโพดสามารถเก็บได้ 2-3 ปี 

ท าให้มีขายตลอดทัง้ปี จากลานรับซือ้ทัง้ 2 แหง่ข้างต้น มีปริมาณเปลอืกและซงัข้าวโพดไมต่ ่ากว่าปี

ละ 60,000 ตนัตอ่ปี (164 ตนัตอ่วนั) แตท่ัง้นีส้ามารถขยายปริมาณเปลอืกและซงัข้าวโพดได้อีกมาก 

เนื่องจากยงัมีเปลือกและซงัข้าวโพด ที่เกิดจากการสีข้าวโพดในไร่และเผาท าลาย หรือลานรับซือ้ที่

ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเปลือกและซังข้าวโพด (ในฤดูการผลิต 2558/2559 มีปริมาณข้าวโพดใน

จังหวัดแพร่และน่าน ทัง้สิน้ประมาณ 660,000 ตัน ซึ่งจะเป็นเปลือกและซังข้าวโพด ประมาณ 

400,000 ตนั หรือเฉลีย่ 1,100 ตนัตอ่วนั)  

ปัจจุบนัมีผู้ รับซือ้เปลือกและซงัข้าวโพด ในจังหวดัแพร่ คือ โรงไฟฟ้าชีวมวลของโคลเวอร์ 

เพียงเจ้าเดียว ตัง้อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า MKP ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ซึ่งมีปริมาณการใช้

เปลอืกและซงัข้าวโพด จ านวน 160 – 220 ตนัตอ่วนั ในกรณีที่มีผู้ รับซือ้เพิ่มเติม ทางลานรับซือ้ทัง้ 2 

แห่ง จะรับซือ้เปลือกและซงัข้าวโพดจากเกษตรกรเพื่อมาขายให้โรงไฟฟ้า MKP ซึ่งจะเพียงพอต่อ

โรงไฟฟา้ทัง้ 2 แหง่  

ลานรับซือ้ข้าวโพดสชิุน
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ลานรับซือ้ข้าวโพดสมชยั 
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MKP จะท าการซือ้วตัถดุิบเศษไม้ไผ่จากโรงงานผลิตตะเกียบแพร่ธนรัตน์ โดยลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจของโรงตะเกียบแพร่ธนรัตน์นัน้ คือการให้ชาวบ้านน าเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อผลิต

ตะเกียบ และไม้เสยีบลกูชิน้ แล้วรับซือ้กลบัไม้เสยีบลกูชิน้และเศษไม้ไผท่ี่เป็นของเหลอืจากการบวน

การผลิตตะเกียบ และไม้เสียบลกูชิน้ มีลานรับซือ้ย่อยอยู่ที่วงัชิน้ และรับซือ้ที่หน้าโรงงานในอ าเภอ

เดน่ชยั ลานรับซือ้ทัง้ 2 แหง่ รับซือ้เศษไม้ไผร่วมกนัเฉลีย่ 100 - 200 ตนัตอ่วนั ตลอดทัง้ปี  

ปัจจุบัน มีผู้ รับซือ้เศษไม้ไผ่เป็นโรงไฟฟ้า ตัง้อยู่ที่จังหวัดล าปาง  ระยะทางในการขนส่ง

คอ่นข้างไกล และโรงไฟฟา้ของโคลเวอร์ ไมร่องรับการใช้เศษไม้ไผส่บั ดงันัน้โรงไฟฟา้ MKP สามารถ

รับซือ้เศษไม้ไผ่สบัจากโรงงานผลิตตะเกียบแพร่ธนรัตน์ ซึ่งมีเศษไม้ไผ่วันละ 100 - 200 ตัน ซึ่ง

เพียงพอต่อความต้องการใช้ประมาณ 100 ตนัต่อวนั เพื่อมาใช้เป็นเชือ้เพลิงสลบักบัเปลือกและซงั

ข้าวโพด 

ทัง้นี ้ MKP ไม่ได้ท าสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลิงกบัโรงงานผลิตตะเกียบแพร่ธนรัตน์ เนื่องจาก

วัตถุดิบเป็นส่วนเหลือจากผลิตตะเกียบ และไม้เสียบลูกชิน้ ซึ่งมีผู้ ซือ้น้อยราย และมีปริมาณ

มากกวา่ความต้องการ จึงไมม่ีความจ าเป็นต้องท าสญัญา 

 

รูปเศษไม้ไผท่ี่เหลอืจากกระบวนการผลติตะเกียบของโรงงานผลติตะเกียบแพร่ธนรัตน์ 
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ตารางแสดงปริมาณ และความสามารถในการจดัหาวตัถดุิบของผู้ขาย 

    หน่วย: ตนัตอ่วนั 

วตัถดุิบ ปริมาณวตัถดุบิในพืน้ท่ี 

ปริมาณความสามารถ

ในการจดัหาวตัถดุบิ

ของผู้ขาย (A) 

ความต้องการใช้

เชือ้เพลิงตอ่วนัของ 

MKP (B) 

สดัส่วนความต้องการ

เชือ้เพลิงของ MKP ตอ่

ปริมาณความสามารถใน

การจดัหาวตัถดุิบของ

ผู้ขาย B/A (ร้อยละ) 

1. ไม้สบั ไม่มีข้อมูลจากหน่วยงาน

ราชการ 

2101 140 66.67 

2. เปลือก และ 

ซงัข้าวโพด  

400,000 (ตนัตอ่ปี) 1642 105 64.02 

3. เศษไม้ไผ่ ไม่มีข้อมูลจากหน่วยงาน

ราชการ 

100 – 2003 105 52.50 – 105.00 

รวม   350  

หมายเหต ุ: 1. ปริมาณความสามารถในการจดัหาวตัถดุิบของผู้ขายไม้สบั  ประกอบด้วย : 

1.1 บริษัท บี.พี. 15 จ ากัด จ านวน 120 ตนั ก าลงัการผลิต ไม้สบั ณ ปัจจบุนัอยู่ที่ 120 ตนัต่อวนั (ก าลงัการผลิต 15 ตนัต่อ

ชัว่โมง เดินเคร่ืองจกัร 8 ชัว่โมงตอ่วนั) และสามารถเพ่ิมขึน้ได้ในอนาคตตามปริมาณความต้องการของลกูค้า โดยการซือ้

เคร่ืองสบัไม้เพ่ิมเติม 
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50 ตนัตอ่วนั ตามล าดบั รวม 90 ตนัตอ่วนั 

2. ปริมาณความสามารถในการจดัหาวตัถดุิบของผู้ขายเปลือกและซงัข้าวโพด  ประกอบด้วย: 

2.1  ลานรับซือ้ข้าวโพดสุชิน และสมชัย จ านวน 15,000 ตันต่อปี และ 45,000 ตันต่อปี ตามล าดับ รวม 60,000 ตันต่อปี 

(เฉลี่ย 164 ตนัตอ่วนั) 

2.2   ส าหรับ PGP ปัจจบุนั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ และจะเป็นการรับซือ้วตัถดุิบจากรายยอ่ย เพื่อเป็นวตัถดุิบเสริมจากข้อ 

2.1  

3. ปริมาณความสามารถในการจดัหาวตัถดุิบ โรงงานตะเกียบแพร่ธนรัตน์ 100 – 200 ตนัตอ่วนั 

 

แผนภาพแสดงการจดัหาวตัถดุิบของ MKP 
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1. ราคาซือ้หุ้นสามญัของ MKP จากบริษัท เอส ที เอฟ อี จ ากดั จ านวน 80,000,000 บาท เป็นราคาที่ตกลงกนั
ระหว่างผู้ ซือ้และผู้ ขาย บริษัทฯ พิจารณาจากผลการตอบแทนรวมในการลงทุนโครงการ ซึ่งการลงทุน
ประกอบด้วย 

 การซือ้หุ้น MKP จากบริษัท เอส ที เอฟ อี จ ากดั :  80,000,000 บาท 
การเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท แมก่ระทิง เพาเวอร์ จ ากดั :    205,840,000 บาท 
การลงทนุในการก่อสร้างโรงไฟฟา้ :      513,000,000 บาท 
บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการโดยมีประมาณการ ผลตอบแทนดงัตอ่ไปนี ้
ผลตอบแทนโครงการ (IRR) :      12.54% 
ผลตอบแทนสว่นผู้ ถือหุ้น (EIRR) :    16.92% 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) :      361,000,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทนุ (PB) :      6.82 ปี 
คา่เฉลีย่ความสามารถการช าระหนีต้ลอดอายโุครงการ (AVG:DSCR) :  1.88 เทา่ 

2. เงินเพิ่มทนุใน MKP จ านวน 205,840,000 บาท ตามสดัสว่นร้อยละ 80  
3. เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นเงินทนุหมนุเวียน อีกจ านวน 513,000,000 

บาท 
รวมข้อ 1) – 3) ข้างต้น มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ทัง้สิน้จ านวน 798,840,000 บาท 

 
           หมายเหตุ: เงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนที่เหลือ จะมาจากเงินเพิ่มทุนจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ MKP 

จ านวน 51,460,000 บาท 
 

5. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะเกิดกบับริษัท 
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งด าเนินธุรกิจ

โรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลิต 9.90 เมกะวตัต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนบัสนนุจากรัฐบาลประกอบกบัเพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างผลก าไร
ของบริษัทฯ ได้อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต รวมถึงจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 
6. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ 

ในการเข้าท ารายการดงักลา่วบริษัทฯ จะใช้เงินลงทนุจากแหลง่ตา่ง ๆ ดงันี ้ 
- เงินซือ้หุ้นสามญัเดิม และหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ MKP มาจากเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ตอ่ประชาชนครัง้แรก (IPO) จ านวน 285,600,000 บาท  
- เงินลงทุนในโครงการส่วนที่เหลือ และเงินทุนหมุนเวียน มาจากเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน จ านวน 

513,000,000 บาท ส าหรับลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทางบริษัทฯ ในนาม MKP ได้รับข้อเสนอเงิน
กู้ยืมจากสถาบนัการเงินแล้ว  
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การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 
ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมี
ส่วนได้เสีย ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักล่าวไม่มีผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้
บริษัท แคปปิตอลลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด  ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการฯ  

 
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่วข้างต้น เป็นการท ารายการท่ี
เหมาะสม เนื่องจากเป็นการลงทนุในโครงการที่มีศกัยภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างก าไรอย่างต่อเนื่อง และน าไปสูก่าร
สร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ จึงมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว และให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการ

บริษัทตามข้อ 9. ข้างต้น  
 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทโดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุ
ศกึษาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาและตดัสนิใจด้วย 
 

10. ข้อความกลา่วถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีตอ่สารสนเทศในเอกสารที่สง่ให้ผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองวา่ข้อความในสารสนเทศนี ้ถกูต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่

มีข้อมลูที่อาจท าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั และมิได้มีการปกปิดข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัซึ่งควรบอกให้
แจ้ง  

 
11. ความเห็นและ/หรือรายงานของผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ถ้ามี) 

คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

ช่ือบริษัท 
การถือหุ้นและ

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

ความยินยอมในการให้

เผยแพร่ความเห็น 

บริษัท เดอะ จริูส จ ากดั  -ไมม่ี- ยินยอม 

 

คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางเทคนิค 

ช่ือบริษัท 
การถือหุ้นและ

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

ความยินยอมในการให้

เผยแพร่ความเห็น 

บริษัท กรีนโกรว์ เอ็นเนอร์จี จ ากดั  -ไมม่ี- ยินยอม 
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ช่ือบริษัท 
การถือหุ้นและ

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

ความยินยอมในการให้

เผยแพร่ความเห็น 

บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั -ไมม่ี- ยินยอม 

 
12. (1) ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหนา่ยแล้วและที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ย    

   - ไมม่ี –  

(2)  ยอดรวมของเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา โดยระบภุาระการน าสนิทรัพย์วางเป็นหลกัประกนั  

ล าดบั ประเภทหนี ้
ยอดคงค้าง ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 (ล้านบาท) 
หลกัประกนั 

1 วงเงินกู้ยืม 56.25 ที่ดิน อ าเภอแก่งคอย 
จงัหวดัสระบรีุ เนือ้ที่รวม 
31-0-59 ไ ร่  พ ร้ อมสิ่ ง
ปลูกสร้างที่มีอยู่และที่
จะมีขึน้ในภายหน้า และ
เคร่ืองจกัร 

2 วงเงินเช่าซือ้ 2.59 - 

 รวม 58.84  

  

(3)  ยอดรวมมูลค่าหนีส้ินประเภทอื่น รวมทัง้เงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุภาระการน าสินทรัพย์วางเป็น
หลกัประกนั  

ประเภทหนี ้
ยอดคงค้าง ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 (ล้านบาท) 
หลกัประกนั 

เงินเบกิเกินบญัชี 40.00 ที่ดิน 2 แปลง อ าเภอแก่งคอย 
จงัหวดัสระบรีุ 

 
(4)  หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า 
  หากบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เข้าท ารายการดงักลา่ว MKP ในฐานะบริษัท

ย่อย จะกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน จ านวน 513.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการโรงไฟฟา้
ชีวมวลของ MKP 

 

 
  



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
558  99998  99998 
8888889 13. ข้อมลูเก่ียวกบับริษัท 

(1) ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยและลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยจ านวน 2 บริษัท ดงันี ้

ล าดบั บริษัท 
สดัสว่น 

การถือหุ้น 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง 

1. บริษัท เอสเค 15 จ ากดั  

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 140 ล้านบาท 

99.99% ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

2. บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 

จ ากดั 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 62 ล้านบาท 

99.99% อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไป

ได้ของการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้ชีว

มวล 

 

ปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

(1) ธุรกิจให้บริการด้านพลงังาน – ด าเนินการโดย บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสถานี ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”)  เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ 

NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ หรือสถานีลูก รวมถึงด าเนินการปรับปรุง ก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน 

(Private Mother Station: PMS) โดยให้บริการอดัก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนสง่ก๊าซธรรมชาตขิอง

บริษัท คณุภาพก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดก่อนที่จะน าไปใช้ใน

สว่นอื่น ๆ ตอ่ไป ปัจจบุนับริษัทฯ มีสถานีก๊าซธรรมชาติหลกั จ านวน 2 แหง่ คือ สถานีก๊าซธรรมชาติ

หลกั ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีก าลงัการอัดก๊าซธรรมชาติสงูสดุ 

เท่ากับ 350 ตันต่อวัน และสถานีก๊าซธรรมชาติหลกั ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จังหวดั

สระบรีุ มีก าลงัการอดัอดัก๊าซธรรมชาติสงูสดุ เทา่กบั 400 ตนัตอ่วนั  

(2) ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ – ด าเนินการโดย บริษัท เอสเค 15 จ ากดั 

บริษัท เอสเค 15 จ ากัด จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 11 กันยายน 2557 ซึ่งถือมีที่ดินในจังหวดั

นครสวรรค์ เนือ้ที่ประมาณ 57 ไร่ และแบ่งให้บคุคลภายนอกเช่าพืน้ที่บางสว่น ส าหรับที่ดินสว่นที่

เหลอืได้เตรียมพืน้ท่ีส าหรับพฒันาโครงการในอนาคต 
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บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท สากล วินด์ พาวเวอร์  จ ากดั)  

จดทะเบียนจดัตัง้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีส านกังานใหญ่

ตัง้อยู่ที่ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี ปัจจุบนั บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอ

แมส พาวเวอร์ 15 จ ากัด มีที่ดินจังหวดัสงขลา ประมาณ 101 ไร่ เพื่อเตรียมพืน้ที่ส าหรับพฒันา

โครงการในอนาคต 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2558 – 2560  

หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
2558 2559 2560 

มลูคา่ ร้อยละ มลูคา่ ร้อยละ มลูคา่ ร้อยละ 

1. รายได้จากการบริการ 340.36 93.72 385.55 93.04 310.15 92.94 

2. รายได้ตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 19.94 5.49 22.18 5.35 21.43 6.42 

3. รายได้อ่ืน 2.87 0.79 6.65/3 1.60 2.12 0.64 

รวมรายได้ 363.17 100.00 414.38 100.00 333.70 100.00 

 

(2) แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการอัดก๊าซธรรมชาติและธุรกิจ

พลงังาน เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการอดัก๊าซธรรมชาติ เช่น ธุรกิจ

ขนส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจป๊ัมน า้มนั สถานีบริการแนวท่อ (Conventional Ex-Pipeline) ธุรกิจก๊าซไบโอ

มีเทนอกั (CBG) ธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล และธุรกิจการแปรรูปผลติภณัฑ์ทางการเกษตรเป็นพลงังานตา่ง ๆ  

งบแสดงฐานะการเงิน 

 หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 12.62 8.57  21.78 

เงินลงทนุชัว่คราว 6.53 96.77  425.40 

ลกูหนีก้ารค้า 72.82 122.75  57.27 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 15.11 20.12  16.70 

ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 1.09 1.18  1.65 

อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลืองหมนุเวียน 1.65 0.91 1.26 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 109.82 250.30 524.07 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 231.90 221.66  210.61 

อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลืองไมห่มนุเวียน -  1.29  1.48 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -  12.12  171.62 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 315.38 273.42  128.31 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 0.42  3.38  3.89 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น - - 0.98 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 547.70 511.87 516.89 

รวมสินทรัพย์ 657.52 762.18  1,040.95 

หนีสิ้นหมุนเวียน    

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 40.00 

เจ้าหนีก้ารค้า 44.04   31.49  28.80 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น     10.76   14.70  15.85 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  13.56   14.04  14.68 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินและสญัญาเชา่ซือ้ที่ถึงก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 
1.57   1.62  1.08 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 69.93  61.85  100.41 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  70.25  56.25  41.57 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินและสญัญาเชา่ซือ้ 4.21  2.59  1.51 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 9.82  9.80  9.85 

ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 0.77  1.11  0.60 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น - - 1.09 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 85.05 69.74  54.62 

รวมหนีสิ้น 154.98 131.60  155.03 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทนุเรือนหุ้น    

ทนุจดทะเบียน    

หุ้นสามญั    1,600,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท - - - 

หุ้นสามญั    3,464,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 346.40 - - 

หุ้นสามญั 930,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท - 465.00 465.00 

ทนุที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว    

หุ้นสามญั    1,600,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท - - - 

หุ้นสามญั    3,464,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 346.40 - - 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

หุ้นสามญั 692,800,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท - 346.40 - 

หุ้นสามญั 930,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท - - 465.00 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - 297.62 

ก าไรสะสม    

จดัสรรแล้ว    

     ทนุส ารองตามกฎหมาย 16.00  22.20  26.00 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 140.08 261.52  96.40 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 0.07  0.46  0.90 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 502.55 630.58  885.92 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 657.52 762.18  1,040.95 
  

 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ 

ประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

รายได้    

รายได้จากการให้บริการ  340.36   385.55  310.15 

รายได้ตามสญัญาเชา่การเงิน  19.94   22.18  21.43 

รายได้อ่ืน  2.87   6.65  2.12 

รวมรายได้  363.17   414.38  333.70 

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทนุการให้บริการ  199.62   236.63  190.13 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  39.27   47.74  61.25 

ต้นทนุทางการเงิน  4.41   4.11  8.35 

รวมค่าใช้จ่าย  243.30   288.49  259.73 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  119.87   125.89  73.98 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  0.86   0.31  0.06 

ก าไรส าหรับปี/งวด  119.01   125.58  73.92 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน    

     ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี/งวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - 

สทุธิจากภาษี 
 (2.44)  2.06  - 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ 

ประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  116.57   127.64  73.92 

 

งบกระแสเงินสด 

 หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 134.31 74.23 165.10 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 56.11 (58.98) (348.15) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (184.35)  (19.30) 196.26 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 6.07 (4.05) 13.21 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 6.55 12.62 8.57 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 12.62 8.57 21.78 

 

อตัราสว่นทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2558 2559 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.57   4.05  5.22 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  1.32   3.69  5.02 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  2.40   1.13  2.04 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)   5.47 3.94 3.45 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 65.83 91.31 104.48 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่)  n/a   n/a  n/a  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั)  n/a   n/a  n/a  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)   6.15   6.27  6.31 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)   58.56   57.45  57.07 

วงจรเงินสด (วนั) 7.27 33.85 47.41 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท าก าไร    

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 41.35   38.62  38.70 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 36.51  33.72  26.54  

อตัราก าไรอ่ืน (%)  0.79   1.60   0.64  

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 108.07   57.10  200.56 
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อตัราก าไรสทุธิ (%)  32.10   30.80   22.15  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 22.12 22.53 9.75 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 17.32 17.98 8.20 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 21.88 24.78 18.29 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)   0.54   0.58   0.37  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.31   0.21   0.17  

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  31.68   19.12   20.79  

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่)  0.28   3.53   0.34  

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 293.56 192.10  -    

 
วิเคราะห์ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงานรวมส าหรับปี 2560 

สนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีองค์ประกอบหลกั ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน และเงินลงทุนชั่วคราว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ 1,040.95 ล้านบาท และ 762.18 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 278.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็น 
ร้อยละ 36.58  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวนทัง้สิน้ 524.07 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 273.77  ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 
109.37 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้สทุธิของเงินลงทนุชัว่คราวจากการบริหารเงินสดที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีรายการที่ส าคญั ได้แก่ เงินสดรับจากการ
เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที่  31 
ธันวาคม 2560 เท่ากบั 516.89 ล้านบาท ซึ่งมีจ านวนใกล้เคียงกบัสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในปี 2559 
จ านวน 511.87 ล้านบาท 

หนีส้นิ 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากบั 155.03 

ล้านบาท และ 131.60 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมร้อยละ 14.89  

และร้อยละ 17.27 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามล าดบั โดยหนีส้ินส่วนใหญ่อยู่ในรูปเจ้าหนี ้

การค้า เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ินหมนุเวียนจ านวนทัง้สิน้ 100.41 

ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นต่อหนีส้ินรวมอยู่ที่ร้อยละ 64.77 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ิน

หมุนเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 38.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 62.33 จาก ณ วันที่ 31 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 54.62 ล้านบาท ซึง่ลดลง 15.12 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 21.68 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีสาเหตมุาจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีการจ่ายคืนเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นที่ถึงก าหนดช าระ 

 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2560 และ 2559 จ านวน 885.92 ล้านบาท 

และ 630.58 ล้านบาทโดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้น

เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 255.34  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 40.49 

เป็นผลจากการเสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ท าให้ทนุท่ีออกและช าระแล้ว

เพิ่มขึน้ 118.60 ล้านบาท เป็นเท่ากบั 465 ล้านบาท และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจ านวน 297.62 

ล้านบาท  นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรรลดลง  เนื่องจากการ

จ่ายเงินปันผล ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2560 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัรา

หุ้นละ 0.3406 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 235.97 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกลุม่บริษัท 

รายได้ 

1) รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 310.15 ล้านบาท ซึ่ง

ลดลงจากปีก่อนเท่ากบั 75.40 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.56 โดยมีสาเหตุ

หลกัจาก 1) รายได้ในส่วนการปรับปรุงคุณภาพลดลง ตามสดัส่วนปริมาณการผสม

ระหว่างก๊าซเฉ่ือยต่อก๊าซ NGV ที่ลดลงตามนโยบายของ ปตท. 2) ปริมาณการอดัก๊าซ

ธรรมชาติลดลง และ 3) อตัราคา่บริการอดัก๊าซธรรมชาติและปรับปรุงคณุภาพก๊าซลดลง 

ตามสตูรราคาให้บริการ 

อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่เดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ มีปริมาณการอัดก๊าซส่วนหนึ่งที่

เพิ่มเติม เนื่องจากสถานีแม่ของ ปตท. ที่บริเวณปทมุธานีปิดซ่อมบางสว่นประมาณ 12 

เดือน จึงท าให้ปริมาณอัดก๊าซธรรมชาติบางส่วนมายังสถานีของบริษัทฯ ที่จังหวัด

ปทุมธานีมากขึน้ ซึ่งท าให้ปริมาณอดัก๊าซธรรมชาติรวมในเดือนกนัยายน 2560 สงูขึน้

กวา่ที่ผา่นมา 
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ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรับรู้
รายได้ตามสญัญาเช่าทางการเงินเท่ากบั 21.43 ล้านบาท และ 22.18 ล้านบาท ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 6.42 และร้อยละ 5.35 ของรายได้รวมตามล าดบั ซึ่งรายได้ตามสญัญาเช่า
ทางการเงินท่ีลดลง เป็นไปตามลกัษณะปกติของสญัญาเช่าทางการเงิน   

3) รายได้อื่น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่น ได้แก่ 1) รายได้ค่าสาธารณูปโภค จากการให้เช่า

พืน้ที่ส าหรับบริษัทที่เก่ียวข้องและบริษัทอื่น ๆ 2) รายได้ดอกเบีย้รับ 3) ก าไรจากการ

จ าหน่ายกองทนุเปิด ซึ่งการลงทนุในกองทนุเปิดนัน้ เป็นการบริหารเงินสดคงเหลือ โดย

จะลงทนุในกองทนุรวมตราสารหนี ้ที่มีสภาพคลอ่งสงูและมีความเสีย่งต ่า และ 4) รายได้

อื่น ๆ เช่น รายได้จากการขายเศษวสัด ุเป็นต้น 

ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มี

รายได้อื่นเทา่กบั 2.12 ล้านบาท และ 6.65 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้รายได้อื่นท่ีลดลง

จากปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากบริษัทเคยรับรู้ก าไรจากการขายที่ดนิในช่วงพฤษภาคม

ของปี 2559 ขณะที่ปีนีไ้มม่ีรายการขายทีด่ินดงักลา่ว 

ต้นทนุการให้บริการ 

ส าหรับบัญชีสิน้สุดวันที่ 31ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนการให้บริการ

เท่ากับ 190.13 ล้านบาท ซึ่งลดลง 46.50 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.65  โดยแปรผนั

ตามรายได้ของกิจการ ประกอบกับราคาค่าก๊าซเฉ่ือยและอตัราค่าไฟฟ้าที่ปรับลดลง นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัมีต้นทนุการให้บริการในสว่นของเงินเดือนเพิ่มขึน้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่สงูขึน้

จากจ านวนพนกังานท่ีจ้างงานเพิ่มขึน้รวมถึงการปรับเงินเดือนประจ าปี 

ก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรขัน้ต้นเท่ากับ 120.02 ล้านบาท ซึ่งลดลง 28.89 

ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.40 เมื่อเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัเนื่องจากรายได้จากการ

ให้บริการอดัก๊าซธรรมชาตลิดลงตามปริมาณการอดัก๊าซธรรมชาติ และปริมาณก๊าซเฉ่ือยที่ใช้ในการ

ปรับปรุงคุณภาพลดลง และค่าบริการอดัก๊าซธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพก๊าซลดลง  ขณะที่

อตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 38.70 ใกล้เคียงปีก่อน 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 61.25 ล้านบาท ซึ่ง

เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 13.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 28.31 สาเหตุหลักจาก
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เงินเดือนต่อเนื่องประจ าปี  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ย้ายส านกังานและปรับขยายพืน้ที่เช่าเพื่อรองรับ

การเติบโตในอนาคตท าให้มีรายการค่าเช่าที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายอนัเนื่องมาจากการ

เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษาด้าน

ประชาสมัพนัธ์ คา่ธรรมเนียมจดทะเบียน และคา่สอบบญัชีที่เพิ่มขึน้ 

ต้นทนุทางการเงิน 

ส าหรับปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8.35 ล้าน

บาท และ 4.11 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมีต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทมี

เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ในระหวา่งปีเพื่อใช้หมนุเวียนในกิจการ ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 มียอดวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน 40.00 ล้านบาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรสทุธิเท่ากบั 73.92 ล้านบาท ซึ่งลดลง 53.72 ล้าน
บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.09 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการที่ลดลง 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มการจ้างงานพนกังาน การปรับเงินเดือนประจ าปี  
การย้ายส านกังานและปรับขยายพืน้ที่การเช่าส านกังานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมถึง
คา่ใช้จ่ายอนัเนื่องมาจากการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ในขณะท่ีอตัราก าไรสทุธิส าหรับปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 22.15 ซึง่ลดลงจากปีก่อน  

 

วิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 

สนิทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 

657.52 ล้านบาท และ 762.18 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 104.66 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 15.92 โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวน

ทัง้สิน้ 109.82 ล้านบาท และ 250.30 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 

16.70 และ 32.84 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 

140.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 127.92 เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึน้ในเงินลงทุน

ชัว่คราวตามที่บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจึงบริหารเงินสดโดยการน าไปลงทนุ

ในกองทนุรวมตราสารหนี ้โดยในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ 90.24 ล้านบาท 

เทียบกบัปีก่อนหน้า 
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547.70 ล้านบาท และ 511.87 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 35.83 ล้านบาท หรือ

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.54 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทย่อยได้ท าสญัญาขายที่ดิน ที่จังหวัด

สงขลา 

หนีส้นิ 

หนีส้นิรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 เทา่กบั 154.98 

ล้านบาท และ 131.60 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวมร้อยละ 23.57 และ 17.27 บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย มีหนีส้ินหมุนเวียนจ านวนทัง้สิน้ 61.85 ล้านบาท และ 69.93 ล้านบาท คิดเป็น

สดัสว่นตอ่หนีส้นิรวมที่ร้อยละ 47.00 และ 45.12 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิหมนุเวียนลดลงจ านวน 8.08 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 11.55 จากปี 2558 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าจ านวน 12.56 ล้านบาท และการ

เพิ่มขึน้เจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 3.94 ล้านบาท  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินไม่หมนุเวียนจ านวน 

85.04 ล้านบาท และ 69.74 ล้านบาท ลดลงจ านวน 15.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.99 สาเหตุ

มาจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวบางสว่นแก่สถาบนัการเงิน 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 

502.55 ล้านบาท และ 630.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 128.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อย

ละ 25.48 สาเหตหุลกัมาจากก าไรสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559 สง่ผลให้ก าไรสะสม

เพิ่มขึน้ 

รายได้ 

1. รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการ ส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากบั 340.36 

ล้านบาท และ 385.55 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จ านวน 45.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 

13.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีสาเหตุมาจาก 1) บริษัทฯ มีปริมาณการอัดก๊าซ

ธรรมชาติเพิ่มขึน้ท าให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึน้ 2) บริษัทฯ รับรู้รายได้ในส่วนของการ

ปรับปรุงคณุภาพก๊าซของสถานีก๊าซธรรมชาติปทมุธานีตลอดทัง้ปี เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 

ซึง่รับรู้รายได้เพียง 4 เดือน (กนัยายน ถึง ธนัวาคม 2558) 
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8888889 2. รายได้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

รายได้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากบั 

19.94 ล้านบาท และ 22.18 ล้าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.49 และ 5.35 ของรายได้รวม โดยรายได้

ตามสญัญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุจาก บริษัทฯ มีการท าสญัญาปรับปรุงคณุภาพ

ก๊าซที่เข้าเง่ือนไขซึง่เป็นสญัญาเช่าทางการเงินเพิ่มเติมที่สถานีปทมุธานี 

3. รายได้อื่น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้อื่น ได้แก่ 1) รายได้จากคา่สาธารณปูโภค จากการให้เช่าพืน้ท่ี

ส าหรับบริษัทท่ีเก่ียวข้องและบริษัทอื่น ๆ  2) รายได้ดอกเบีย้รับ 3) ก าไรจากการจ าหนา่ยกองทนุ

เปิด ซึ่งการลงทนุในกองทนุเปิดนัน้ เป็นการบริหารเงินสดคงเหลือ โดยจะลงทนุในกองทนุรวม

ตราสารหนี ้ที่มีสภาพคลอ่งสงูและมีความเสี่ยงต ่า 4) รายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากการขายเศษ

วสัด ุเป็นต้น 

รายได้อื่น ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 เทา่กบั 2.87 ล้านบาท และ 6.65 

ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 3.78 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทยอ่ยได้ขายที่ดินจ านวนหนึง่ท าให้

รับรู้ก าไรจากการขายที่ดินจ านวน 6.56 ล้านบาท 

ต้นทนุการบริการ 

 ต้นทนุการบริการ ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

มีต้นทนุการบริการเท่ากับ 199.62 ล้านบาท และ 236.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37.02 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 18.54 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีปริมาณการอดั

ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ และปริมาณการปรับปรุงก๊าซธรรมชาติของสถานีก๊าซธรรมชาติปทุมธานี

ตลอดทัง้ปี โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการปรับปรุงคณุภาพก๊าซของสถานีก๊าซธรรมชาติปทมุธานี 

ที่เร่ิมรับรู้ตัง้แตเ่ดือนกนัยาน 2558 เป็นต้นมา อนัเนื่องมาจากการท่ี ปตท. มีการเปลีย่นการจ่ายก๊าซ

ธรรมชาติจากแนวท่อตะวนัตกเป็นแนวท่อตะวนัออก ส่งผลให้ค่าความร้อนจากก๊าซธรรมชาติที่

ได้รับจาก ปตท. นัน้มีค่าความร้อนที่สงูขึน้ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงคณุภาพก๊าซโดยการเติม

ก๊าซเฉ่ือย 

ก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก าไรขัน้ต้น จ านวน 148.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.17 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 5.81 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ

รายได้จากการให้บริการ อนัมีสาเหตมุาจาก 1) บริษัทฯ มีปริมาณการอดัก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ท าให้

รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ 2) บริษัทฯ รับรู้รายได้ในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพก๊าซของ

สถานีก๊าซธรรมชาติปทมุธานี ตลอดทัง้ปี เมื่อเทียบกบัปี 2558 ซึง่รับรู้รายได้เพียง 4 เดือน (กนัยายน 
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8888889 – ธันวาคม 2558) อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 38.62 ลดลงจากปี 2558 เนื่องจาก

บริษัทฯ มีการให้บริการการปรับปรุงคณุภาพก๊าซมากขึน้ 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 39.27 ล้านบาท และ 47.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.47 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 21.56 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 สาเหตหุลกัจากค่าใช้จ่าย

ด้านบคุลากร เงินเดือน และผลประโยชน์พนกังานที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการปรับฐานเงินเดือน เพิ่ม

สวัสดิการ รวมไปถึง ค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึน้ตามการประชุมของกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ระหวา่งปี 2559 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีคา่บริการเพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัท

ยอ่ยมีการจดัท าประชาพิจารณ์ในการท่ีจะก่อตัง้โรงไฟฟา้ชีวมวล 

ต้นทนุทางการเงิน 

 ต้นทุนทางการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 4.41 ล้านบาท และ 4.11 ล้านบาท ลดลง 0.30 ล้านบาท หรือ

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.80 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 สาเหตุจากการช าระคืนเงินกู้ ยืมสถาบนั

การเงินบางสว่น 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

ก าไรสทุธิ ส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี

ก าไรสทุธิเท่ากบั 116.57 ล้านบาท และ 127.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิด

เป็นร้อยละ 9.50 เมื่อเปรียบเทียบปี 2558 สาเหตจุากรายได้จากการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้ 
  

 ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานในอนาคต  

ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูค้ารายใหญ่      

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจกบัลกูค้ารายใหญ่ 1 ราย ได้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นผู้จดัจ าหน่ายก๊าซ NGV 

รายเดียวของประเทศ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญในธุรกิจเก่ียวเนื่องกบัก๊าซธรรมชาติ  

จึงมีการให้บริการทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยเป็นการท าสญัญาวา่จ้างระยะยาว ซึ่งสญัญาจ้างอดั

ก๊าซธรรมชาติพร้อมตัง้สถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชนของบริษัทฯ มีอยู ่2 สถานี คือ  

1.  สถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชนที่จงัหวดัปทมุธานี สญัญาลงนามวนัที่ 17 มีนาคม 2552 มีอายุ

สญัญา 20 ปี นบัตัง้แตว่นัลงนาม จะสิน้สดุลงในปี 2572  
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8888889 2.  สถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชนทีจ่งัหวดัสระบรีุ สญัญาลงนามวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2554 มีอายุ

สญัญา 20 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างได้รับแจ้งผลการคดัเลอืกวนัท่ี 15 ตลุาคม 2553 จะสิน้สดุลง

ในปี 2573   

โดยในงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอัดก๊าซ

ธรรมชาติเท่ากบั 229.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.78 ของรายได้รวม ซึ่งจะเห็นได้วา่รายได้

หลกัของบริษัทฯ มาจากลกูค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว ซึ่งหากสญัญาดงักลา่วสิน้สดุลง หรือ ปตท. 

ได้ยกเลิกสญัญาดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบในทางลบ กับผลประกอบการของบริษัทฯอย่างมี

นยัส าคญั  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้มีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการปฏิบัติตาม

สญัญาว่าจ้างโดยเคร่งครัด สง่มอบบริการที่มีคณุภาพอย่างสม ่าเสมอ บริษัทฯ จึงได้รับการว่าจ้าง

จาก ปตท. อย่างตอ่เนื่องจนกระทัง่ปัจจบุนั นอกจากนี ้ที่ผ่านมาฝ่ายพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ  ได้มี

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่จะขยายการลงทุนไปใน

ธุรกิจตอ่เนื่องด้านพลงังาน เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการกระจกุตวัทางธุรกิจในอนาคต 

ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากเง่ือนไขในสญัญากบั ปตท.   

ตามสญัญาจ้างอดัก๊าซธรรมชาติ โดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน มีเนือ้หาที่อาจเป็น

ประเด็นความเสีย่งที่อาจเกิดกบับริษัทฯจากเง่ือนไขในสญัญาที่ท ากบั ปตท. ประกอบด้วย  

1)  การชดเชยความเสียหายกรณีไม่สามารถอดัก๊าซตามค ารับรอง ยกเว้นกรณีที่ ปตท. ระงบัการ

จ่ายก๊าซ ให้ผู้ รับจ้างยอมชดเชยคา่เสยีหายของปริมาณก๊าซสว่นท่ีขาด อนัเนื่องจากการท่ี ปตท. 

ต้องจดัหาก๊าซธรรมชาติอดัจากแหลง่อื่นทดแทน เป็นรายวนั ในอตัรา 1.5 เท่าของค่าตอบแทน

การอดัก๊าซธรรมชาติ  

2)  ในกรณีมีปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนต่างที่เกิดจากมิเตอร์ก่อนเข้าสถานีฯ และมิเตอร์จ่ายก่อน

เข้ารถขนสง่ก๊าซธรรมชาติ สว่นต่างที่เกินกวา่ร้อยละ 1 ผู้ รับจ้างตกลงจ่ายเงินชดเชยคา่เนือ้ก๊าซ

ฯ สว่นต่างให้ ปตท. ในอตัราที่ ปตท. แจ้งให้ทราบ โดยผู้ รับจ้างตกลงให้ ปตท.สามารถหกักลบ

กบัค่าจ้างอดัก๊าซธรรมชาติได้ และในกรณีที่ผู้ รับจ้างสามารถพิสจูน์ได้ว่าปริมาณก๊าซสว่นต่าง

เกิดจากความผิดพลาดของระบบการวดัปริมาณก๊าซ ปตท. ยินดีจะเจรจาเพื่อลดค่าชดเชย

ดงักลา่ว ซึ่งในระยะเวลาของการด าเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยมี ประวตัิการเกิด ค่าชดเชย

เนือ้ก๊าซสญูเสีย (Gas Loss) มากกว่าร้อยละ 1 ซึ่งบริษัทฯได้บนัทึกค่าชดเชยเนือ้ก๊าซดงักลา่ว

ให้เป็นต้นทนุในงบการเงิน แล้ว 

3)  ทาง ปตท. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ กรณีที่ผู้ผลิต และ/หรือผู้ รับสมัปทานไม่มีก๊าซธรรมชาติ

เพียงพอท่ีจะสง่ให้ ปตท. อีกตอ่ไป  
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ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และหากปรากฏว่ามีความเสียหาย และ/หรือสญูหายอย่างสิน้เชิงต่อระบบทอ่

สง่ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท. และ/หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลกั 

ซึ่งมิอาจซอ่มแซมให้กลบัคืนสูส่ภาพดีและใช้การได้ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมทัว่ไปและความ

ปลอดภัย ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว หรือภายในระยะเวลาอื่นที่

คู่สญัญาจะตกลงกนัหลงัจากเกิดเหตกุารณ์นัน้ ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเมื่อพ้นก าหนด

ระยะเวลา 30 วนั หรือระยะเวลาอื่น ๆ ท่ีคูส่ญัญาตกลงกนัดงักลา่ว 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถอดัก๊าซตามค ารับรองปริมาณอดัขัน้ต ่าให้กบั ปตท. ได้นัน้ มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยที่จะเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว เพราะจะเห็นว่าส าหรับสถานีสระบรีุ 

บริษัทฯ มีสญัญาการอดัก๊าซขัน้ต ่าอยูท่ี่ 320 ตนัตอ่วนั และมีก าลงัการผลติติดตัง้ไว้ที่ระดบั 400 

ตนัตอ่วนั ซึง่ยงัเกินกวา่ปริมาณอดัขัน้ต ่าที่รับรอง  และส าหรับสถานีปทมุธานี บริษัทฯ มีสญัญา

การอดัก๊าซขัน้ต ่ากบั ปตท. อยูท่ี่ 200 ตนัตอ่วนั แตบ่ริษัทฯ ติดตัง้ก าลงัการผลติไว้ที่ 350 ตนัตอ่

วนั ซึง่จะเห็นวา่ มีสว่นตา่งเกินไว้เพื่อรับรองการอดัในระดบัหนึง่อยา่งเพียงพอ ดงันัน้ ความเสีย่ง

ที่บริษัทฯ จะอดัก๊าซไมถ่ึงยอดขัน้ต ่า จึงมีความเป็นไปได้คอ่นข้างต ่า 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีนโยบายในการลดความเสีย่งดงักลา่วและให้ความส าคญักบั

การปฏิบัติตามสญัญาว่าจ้างที่ท าไว้กับ ปตท. อย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งมอบบริการที่มี

คุณภาพอย่างสม ่าเสมอมาโดยตลอดนับตัง้แต่บริษัทเร่ิมด าเนินการ  และยังเป็นการรักษา

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทฯ กบั ปตท. มาอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัได้มีแผนการลดความเสีย่งอื่น ๆ ทัง้ความเสีย่งจากกรณีไมส่ามารถ

อัดก๊าซตามค ารับรอง, ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยบริษัทฯได้มีการวางแผน

ตรวจสอบและซอ่มบ ารุงเคร่ืองอดัก๊าซธรรมชาติอยา่งสม ่าเสมอ และจดัท าแผนการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management (BCM) เพื่อก าหนดกรอบการบริหาร

จดัการองค์กรในภาวะวิกฤติรุนแรงและการตดัสินใจในการบริหารจดัการกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว

ที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งทัง้หมดนีจ้ึงท าให้มั่นใจได้ว่าทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับการเตรียมความ

พร้อมที่จะรับมือกบัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากเง่ือนไขในสญัญากบั ปตท. จึงท าให้บริษัทได้รับ

การวา่จ้างจาก ปตท. อยา่งตอ่เนื่องจนกระทัง่ปัจจบุนั 

ในสว่นของการยกเลกิสญัญาก่อนก าหนด ที่เกิดจากการเกิดความเสยีหายของระบบทอ่

ส่งก๊าซนัน้ โดยหากเป็นท่อส่งก๊าซบริเวณภายในสถานี ทางบริษัทฯ มีระบบการควบคุมการ

บ ารุงรักษาเป็นอยา่งดี ขณะที่  ส าหรับสว่นของทอ่สง่ก๊าซภายนอกสถานีฯ อยู่ในความดแูลของ 

ปตท.  โดยระบบทอ่ประธาน มีผู้ใช้งานร่วมกนัหลายภาคสว่น ทัง้โรงไฟฟ้า โรงงานอตุสาหกรรม 

ดงันัน้บริษัทฯเช่ือว่า หน่วยงานของ ปตท.จะให้ความสนใจในการดแูลรักษาเป็นอย่างดี ดงันัน้ 
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เช่นกนั 

ความเสีย่งจากการพึง่พิงองค์กรหรือบริษัทผู้จดัหาสนิค้าและบริการให้กบัธุรกิจ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจกับองค์กรหรือบริษัทผู้จัดหาสินค้าและบริการรายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ จัดจ าหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศ และ

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าในด้านการจดัหาผลิตภณัฑ์แก๊สอตุสาหกรรม

ในประเทศไทย  

งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการให้บริการอัดก๊าซ

ธรรมชาติโดยต้นทนุการให้บริการหลกั ได้แก่ คา่ไฟฟา้จากการให้บริการอดัก๊าซธรรมชาติ ซึง่มีอตัรา

คิดค่าไฟเป็นไปตามข้อก าหนดของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) ตามปริมาณการใช้จริง และค่า

ก๊าซเฉ่ือยที่ใช้ในการปรับปรุงคณุภาพก๊าซธรรมชาติ เท่ากับ 126.38 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

89.16 ของยอดต้นทนุการให้บริการรวม ซึ่งจะเห็นได้วา่ต้นทนุการให้บริการรวมของบริษัทฯมาจาก

องค์กรหรือบริษัทผู้จดัหาสินค้าและบริการรายใหญ่ทัง้ 2 ราย หากการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและบริษัท 

ลนิเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ยกเลกิสญัญาบริการไฟฟา้ สญัญาซือ้ขายแก๊สและสญัญาอื่น

ที่เก่ียวข้อง จะสง่ผลกระทบในทางลบกบัการด าเนินงานของบริษัทฯอยา่งมีนยัส าคญั  

ทัง้นีห้ากเกิดกรณีที่ บริษัท ลนิเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) นัน้ไมส่ามารถให้บริการใน

การจ าหน่ายแก๊สอุตสาหกรรมได้ตามสญัญา ทางบริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) 

จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและเสยีคา่ปรับตามเนือ้หาที่มีการแจ้งไว้ในสญัญาซือ้ขายแก๊สอตุสาหกรรม 

หรือหากเกิดเหตกุารณ์ที่บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถให้บริการในการ

จ าหน่ายแก๊สอุตสาหกรรมได้ตามสญัญา ทางบริษัทฯเองก็ยงัสามารถจดัหาผู้จัดจ าหน่ายรายอื่น

เพื่อมาทดแทนได้ เนื่องจากยงัมีผู้จดัจ าหน่ายแก๊สอตุสาหกรรมรายใหญ่ในประเทศไทยอีกจ านวน 

2-3 รายที่พร้อมจะให้บริการกบัทางบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมานัน้ บริษัทฯได้

ปฏิบตัิตามสญัญาอย่างเคร่งครัด สามารถจ่ายค่าบริการไฟฟ้า รวมถึงค่ารับซือ้แก๊สอุตสาหกรรม

ตามสญัญาได้อยา่งสม ่าเสมอ และเช่ือวา่จะสามารถขยายสญัญาตอ่ไปได้ในอนาคต    

ความเสีย่งจากเคร่ืองอดัก๊าซธรรมชาติเกิดความเสยีหาย  

ในสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีเคร่ืองอัดก๊าซ

ธรรมชาติจ านวน 6 เคร่ือง และสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน อ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี มี

เคร่ืองอดัก๊าซธรรมชาติจ านวน 6 เคร่ือง ที่ใช้อดัก๊าซให้กับรถขนส่งก๊าซ NGV เพื่อส่งไปยงัสถานี

บริการลกู สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลกัเปิดด าเนินการ 24 ชัว่โมง ตลอด 365 วนัตอ่ปี โดยบริษัท
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ปทมุธานีและปริมาณอดัก๊าซไม่ต ่ากวา่ 320 ตนัต่อวนัที่สถานีบริการก๊าซจงัหวดัสระบรีุ นอกจากนี ้

ต้องมีก าลงัส ารองการผลิตร้อยละ 25 ตลอดอายุสญัญา และต้องอัดก๊าซ NGV ให้รถขนส่งก๊าซ 

NGV ได้อย่างน้อย 10 คนัพร้อมกนั และมีอตัราการเติมไม่น้อยกว่า 12 ตนัต่อชัว่โมง หากบริษัทฯ 

ไมส่ามารถท าได้ตามที่ได้ตกลงไว้ บริษัทฯ ต้องชดเชยคา่เสยีหายในสว่นท่ีขาดให้กบั ปตท. ในอตัรา 

1.5 เท่าของค่าตอบแทนการอดัก๊าซ ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายกับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

หลกั หรือเคร่ืองอดัก๊าซธรรมชาติ จนกระทัง่บริษัทฯ ไม่สามารถอดัก๊าซ  NGV ได้ตามที่ตกลงกนัไว้

กบั ปตท. จะสง่ผลให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงและเกิดรายจ่ายเพิ่มขึน้จากคา่ชดเชยความเสยีหาย 

ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในข้อนีเ้ป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาด าเนินงานของ

บริษัทฯที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองอัดก๊าซธรรมชาติที่สถานีก๊าซ

ธรรมชาติหลักเอกชนอย่างต่อเนื่อง ตามตารางแผนซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance) ซ่อมบ ารุงรายเดือนตลอดปี โดยบริษัทฯ มีการบริหารจดัการด าเนินงานเพื่อให้เกิด

ความปลอดภยั มีการสบัเปลี่ยนการใช้เคร่ืองอดัก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เคร่ืองอดัก๊าซธรรมชาติแตล่ะ

เคร่ืองมีอายุการใช้งานเฉลี่ยใกล้เคียงกัน มีการวางแผนตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเคร่ืองอดัก๊าซ

ธรรมชาติสม ่าเสมอ จึงท าให้ในระยะเวลาของการด าเนินงานตลอดช่วงที่ผา่นมานัน้ บริษัทฯ ไมเ่คย

ต้องจ่ายชดเชยคา่เสยีหายในสว่นดงักลา่วให้แก่ ปตท. เลย 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ มีวงเงินประกนัภยัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิของสถานีก๊าซธรรมชาติหลกั

เอกชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี จ านวน 181.52 ล้านบาทและ 190.00 ล้านบาท

ตามล าดับ ซึ่งครอบคลุมอาคารสถานีก๊าซธรรมชาติหลกั ตลอดจนสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน

อปุกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงความคุ้มครองถึงบคุคลที่สามที่ได้รับอนัตรายในวงเงินจ ากดัความรับผิดไม่

เกินสถานีละ 10 ล้านบาท และบริษัทได้จัดท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก วงเงินประกันภัยรวม

จ านวน ไมเ่กิน  165.00  ล้านบาท ซึง่ให้ความคุ้มครองตอ่การสญูเสยีรายได้ หากเกิดความเสยีหาย

ต่อทรัพย์สินของสถานี ก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชนทัง้สองสถานี นอกจากนีท้างบริษัทฯได้จัดท า

ประกันภยัเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงพลงังานเร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัให้มีการ

ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ ได้รับความเสยีหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการ

ควบคมุประเภทที่ 3 พ.ศ.2557 ในวงเงินไมเ่กินสถานีละ 5 ล้านบาทตอ่ครัง้ 

ความเสีย่งจากการเกิดอบุตัิเหตใุนสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน  

ในสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชนของบริษัทฯ ถือเป็นสว่นที่สร้างรายได้หลกัให้กบับริษัทฯ 

จึงมีความเสีย่งหากเกิดอบุตัิเหตขุึน้ในสถานีบริการ ทัง้นีถ้ึงแม้บริษัทฯ มีวงเงินประกนัภยัความเสีย่ง

ภยัทรัพย์สนิของสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชนจงัหวดัปทมุธานีและจงัหวดัสระบรีุ จ านวน 181.52 

ล้านบาทและ 190.00 ล้านบาทตามล าดับ ซึ่งวงเงินประกันความเสี่ยงดังกล่าวได้มีการแยก
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8888889 รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกันภยัในแต่ละรายการอย่างเพียงพอ ครอบคลมุอาคารสถานีก๊าซ

ธรรมชาติหลกั ตลอดจนสิ่งปลกูสร้าง และทรัพย์สินอปุกรณ์ตา่ง ๆ รวมถึงความคุ้มครองถึงบคุคลที่

สามที่ได้รับอนัตรายในวงเงินจ ากดัความรับผิดไมเ่กินสถานีละ 10 ล้านบาท และบริษัทฯยงัได้จดัท า

ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ ได้รับความเสยีหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการ

ควบคมุประเภทท่ี 3 พ.ศ.2557 ในวงเงินไม่เกินสถานีละ 5 ล้านบาทต่อครัง้ มาอย่างตอ่เนื่องตลอด

ทกุปี  

อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯนัน้ ยงัไม่เคยเกิดอบุตัิเหตรุ้ายแรงที่

สถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชนของบริษัทฯแตอ่ยา่งใด เนื่องจากทางบริษัทฯมีการก าหนดมาตรการ

ความปลอดภยัภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์และปฏิบตัิตามคู่มือมาตรฐาน

สถานีบริการก๊าซที่ ปตท.ก าหนด  และก าหนดให้พนกังานปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงการ

ควบคุมบุคคลภายนอกเมื่อเข้ามาใช้บริการเติมก๊าซ  รวมถึงบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS 

18001 ซึ่งเป็น มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเก่ียวกบั ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภัย  (Occupational health and safety management system :  specification)  ส าห รับ

สถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน  ซึ่งบริษัทได้รับรองมาตรฐานดงักลา่วทัง้สาขาปทมุธานีและสาขา

สระบรีุ  

ความเสีย่งจากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ  

เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจรับจ้างอดัก๊าซเป็นธุรกิจหลกั ซึ่งธุรกิจนีม้ีความเก่ียวเนื่องกบั

ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซของ ปตท. ซึ่งถ้าหากมีความขดัข้องใน

ระบบสง่ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และมีการหยดุจ่ายก๊าซธรรมชาติชัว่คราว ก็อาจจะท าให้บ ริษัทฯ

ไม่สามารถให้บริการอดัก๊าซธรรมชาติได้ แม้ว่าจะไมม่ีเบีย้ปรับจาก ปตท. แต่ก็อาจจะท าให้บริษัทฯ

สญูเสยีโอกาสที่จะมีรายได้ตามปกติได้  

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในส่วนนีม้ีความเป็นไปได้ของการเกิดน้อยมาก เนื่องจากทาง 

ปตท.ได้มีการด าเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของการจดัหาและความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก และนโยบายของภาครัฐรวมถึงได้มี

การประสานงานกบักลุม่ผู้ขายและลกูค้าอยา่งใกล้ชิด เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการจดัหาก๊าซ

ธรรมชาติและ LNG ทัง้ในระยะสัน้และยาวอย่างสม ่าเสมอ ให้สามารถรองรับกบัสถานการณ์ที่ไม่

เป็นไปตามแผน รวมถึงผลกระทบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต โดยทาง ปตท. ได้มีการ

ด าเนินการเจรจาจดัหาก๊าซธรรมชาตจิากแหลง่ตา่ง ๆ ในประเทศ และการเจรจาจดัหาก๊าซธรรมชาติ

เหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) จากกลุม่ผู้ขายในหลายประเทศทั่วโลก  ปตท. จึงมีการ

วางแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลว เพิ่มเติม โดยมีแผนที่จะขยายสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติ
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8888889 เหลว (LNG Terminal) ระยะที่ 1 ให้มีก าลงัการรับ LNG ขนาด 11.5 ล้านตนั/ปี และลงทนุโครงการ

ก่อสร้างทา่เทียบเรือและ LNG Terminal แหง่ที่ 2 เพื่อรองรับปริมาณ LNG ที่เพิ่มสงูขึน้  

เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ  อีกทัง้ยงัเป็นการบริหารความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึน้จากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในอนาคต  ซึ่งการจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ตาม

ในสัญญาซือ้ก๊าซธรรมชาติกับผู้ ขายก๊าซธรรมชาติทัง้แหล่งก๊าซธรรมชาติในประ เทศ และ

ต่างประเทศ จ านวน สญัญารวม 15 ฉบบั จะมีการก าหนดปริมาณซือ้ก๊าซธรรมชาติขัน้ต ่ารายปีที่ 

ปตท. จะต้องรับซือ้ โดยหากในปี สญัญาใด ปตท. ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ครบตามปริมาณ

ขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้ในสญัญา ปตท. จะต้องช าระค่าก๊าซธรรมชาติ ในสว่นที่ไม่ได้รับนัน้ด้วย (Take-

or-Pay)  และนอกจากนี ้ในสญัญาจ้างอดัก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน ยงัมี

เนือ้หาเก่ียวกับการแก้ไขสัญญา ซึ่งเปิดไว้ว่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การ

เปลี่ยนแปลงทางราคาเชือ้เพลิงหรือกรณีเกิดภาวะขาดแคลนและ/หรือไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ

ก๊าซธรรมชาติในประเทศ อนัมีผลให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับความเสียเปรียบ หรือความ

ความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการที่ต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดแห่งสญัญานีต้อ่ไป คู่สญัญาฝ่ายที่

ได้รับความเสียหายมีสิทธิที่จะร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มีการตกลงใหม ่และคู่สญัญาทัง้สอง

ฝ่ายจะต้องประชมุกนัภายในสามสบิ (30) วนั นบัแตคู่ส่ญัญาอีกฝ่ายร้องขอ ถ้าทัง้สองฝ่ายเห็นพ้อง

ต้องกนัในการแก้ไขข้อขดัข้องที่เกิด ก็สามารถแก้ไขสญัญาเพิ่มเติมและลงนามร่วมกนั  

ความเสีย่งจากการลอยตวัราคา NGV ภาครัฐ 

เนื่องจากวนัที่ 20 มกราคม 2559 ภาครัฐมีมติให้ลอยตวัราคาก๊าซ NGV เพื่อสะท้อนต้นทนุ

ที่แท้จริง จากเดิมที่ตรึงราคาไว้ มีผลตัง้แต่วนัที่ 21 มกราคม 2559 เป็นต้นไปทัง้นีม้ีเง่ือนไขว่าใน

ระยะเวลา 6 เดือน คือ ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถนุายน 2559 ให้ ปตท. คงราคาขายปลกีที่ 13.50 

บาท/กิโลกรัม จากนัน้ให้ราคาขึน้ลงตามต้นทุนที่แท้จริง โดยจะประกาศราคาทุกวนัที่ 16 ของทกุ

เดือน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาราคาน า้มันที่ลดลงประกอบกับมีการลอยตัวราคา NGV ท าให้ผลต่าง

ระหว่างราคาน า้มนัและราคาก๊าซ NGV นัน้แคบลง สง่ผลให้จ านวนยานยนต์ที่ใช้ NGV มีแนวโน้ม

ลดลงและหนักลบัไปใช้น า้มนัเพิ่มมากขึน้  

ทัง้นี ้สืบเนื่องจากผลต่างระหว่างราคาน า้มนัและราคาก๊าซ NGV แคบลง อาจส่งผลให้

ปริมาณการอดัก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของบริษัท

ฯ ในสว่นของรายได้จากคา่ด าเนินการ (EP) ในขณะท่ีรายได้ในสว่นคา่ตอบแทนการลงทนุ (AP)  ซึง่

เป็นค่าตอบแทนคงที่นัน้จะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากทาง ปตท. จะช าระค่าตอบแทนการอดัก๊าซ

ของปริมาณก๊าซสว่นขาดให้กบัทางบริษัทฯ ตามสญัญาจ้างอดัก๊าซธรรมชาติ ซึง่ระบปุริมาณการอดั

ก๊าซธรรมชาติขัน้ต ่าที่ 200 ตนัตอ่วนั ส าหรับสถานีปทมุธานี และปริมาณการอดัก๊าซธรรมชาตขิัน้ต า่

ที่ 320 ตนัตอ่วนั ส าหรับสถานีสระบรีุ   
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8888889 ความเสีย่งจากผลตา่งระหวา่งราคาน า้มนัและราคาก๊าซ NGV ลดลง และความต้องการใช้ก๊าซ 

NGV ที่ลดลง 

เนื่องจากก๊าซ NGV ถือเป็นเชือ้เพลิงที่เป็นทางเลือกส าหรับผู้ ใช้รถยนต์ เนื่องจากก๊าซ NGV 

มีราคาต ่ากว่าราคาน า้มนัเชือ้เพลิงหลกั เช่น น า้มนัเบนซินและน า้มนัดีเซล ซึ่งผู้ ใช้รถยนต์จะหนัมา

ใช้ก๊าซ NGV ที่เป็นเชือ้เพลิงทางเลือกเพิ่มขึน้หากสว่นตา่งระหว่างราคาก๊าซ NGV และราคาน า้มนั

เชือ้เพลิงหลกัอยู่ในระดบัสงู ในทางกลบักนั หากสว่นต่างระหว่างราคาก๊าซ NGV และราคาน า้มนั

เชือ้เพลงิหลกัอยูใ่นระดบัต ่าก็จะท าให้ผู้ ใช้รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV ลดลง แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้ด าเนิน

ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซ NGV ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสว่นต่าง

ของราคาก๊าซ NGV และราคาน า้มนั แต่อตุสาหกรรมก๊าซ NGV ทัง้หมดจะได้รับผลกระทบจากอปุ

สงค์ที่ลดลง ซึ่งหากความต้องการก๊าซ NGV ลดลงก็อาจจะส่งผลให้ปริมาณการว่าจ้างอดัก๊าซ

ธรรมชาติจาก ปตท. ลดลง หรือปริมาณขยายธุรกิจก๊าซ NGV ของ ปตท. ลดลง ซึ่งอาจจะสง่ผลตอ่

รายได้ในปัจจุบนัของบริษัทฯ และความสามารถในการขยายธุรกิจอดัก๊าซธรรมชาติในอนาคตของ

บริษัทฯ ได้   

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากราฟเปรียบเทียบราคาเชือ้เพลิงต่อกิโลเมตร ในช่วงปี 2552 – 

มิถนุายน 2560 จะเห็นได้วา่มีสว่นตา่งราคาระหวา่งราคา NGV กบัน า้มนัเชือ้เพลิงตา่ง ๆ โดยราคา

เชือ้เพลิงของ NGV ต่อกิโลเมตรยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่าเชือ้เพลิงประเภทอื่น แม้ว่าในปี 2558 ราคา

น า้มันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95 ต่อกิโลเมตรได้ปรับตัวต ่าลงอย่างมาก จากการลดลงอย่างมี

นยัส าคญั ของราคาน า้มนัในตลาดโลก  รวมถึงในสว่นของ LPG นัน้พบวา่แม้ราคา LPG ได้ปรับตวั

ลดลงในช่วงปี 2559 จากราคาในตลาดโลกที่ลดลง แต่การใช้ NGV ในยานยนต์ก็ยงัคงความคุ้มคา่

ไม่ด้อยกวา่การใช้ LPG  สว่นหนึ่งเนื่องจากปัจจบุนัภาครัฐยงัมีการสนบัสนนุและชดเชยราคา LPG  

ท าให้ราคา LPG ยังไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็นต้องมีการพิจารณาถึง

สถานะของกองทุนน า้มันเชือ้เพลิง รวมถึงแนวทางการปรับราคา LPG ให้มีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ต้นทุนราคาในตลาดโลกต่อไปในอนาคต ก็อาจมีพิจารณาแนวทางการเปิดเสรีของ 

LPG  จะส่งผลให้ราคา LPG จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึน้ ซึ่งอาจท าให้เกิดส่วนต่างระหว่าง 

LPG และ NGV มีมากขึน้ 

ด้วยข้อมลูดงักลา่วข้างต้น จะพบว่าราคาตอ่กิโลเมตรของการใช้ NGV เป็นเชือ้เพลงิก็ยงัคง

มีคา่ในระดบัต ่าที่สดุ แม้วา่จะมีการปลอ่ยราคา NGV ลอยตวัในปี 2559 ก็ตาม จึงท าให้เช่ือมัน่ได้วา่

ยงัคงมีกลุม่ลกูค้าสว่นหนึง่ที่เลอืกใช้ก๊าซ NGV เป็นเชือ้เพลงิตอ่ไป โดยเฉพาะกลุม่ผู้ใช้รถขนสง่และ

รถบรรทกุขนาดใหญ่ 

 



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
558  99998  99998 
8888889 ความเสีย่งอนัอาจเกิดจากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมกรณีฉกุเฉิน หรือภาวะวิกฤต 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทัง้จากภายในกิจการและ

ภายนอกกิจการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว การเปลี่ยนกลยุทธ์ของคู่แข่ง 

ลกัษณะของอุตสาหกรรม ภาวะตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ไปจนถึงกรณีเกิดจากภาวะ

วิกฤติรุนแรงอื่น ๆ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี ้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

อย่างมีนยัส าคญัได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหาร

ความเสี่ยงภายใต้ความไมแ่นน่อนตา่ง ๆ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั

ของทุกกระบวนการในการด าเนินธุรกิจที่มีความเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงได้มีการจัดท าแผนการ

บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management (BCM) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม

ของคณะท างานทัง้ในระดบัผู้บริหาร  ผู้จัดการ และหวัหน้าฝ่ายหลกั ๆ ที่ส าคญัของบริษัทฯ เพื่อ

ก าหนดกรอบการบริหารจดัการองค์กรในภาวะวิกฤติรุนแรงและการตดัสินใจในการบริหารจดัการ

กบัเหตกุารณ์ดงักลา่วที่อาจเกิดขึน้  

ความเสีย่งจากการด าเนินการตามโครงการในอนาคตของกลุม่บริษัทฯ   

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการด าเนินการโครงการในอนาคตในการจัดตัง้สถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติ NGV conventional แบบ Ex-pipeline จังหวดันครสวรรค์ ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

บนบกที่โครงการอาจไมเ่ป็นไปตามแผนการ ซึ่งอาจเกิดขึน้ได้จากความลา่ช้าในการจดัซือ้เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ ความล่าช้าในการก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ปัญหาเชิง

เทคนิคทางวิศวกรรม การได้รับอนมุตัิจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ซึ่งจะมีผลกระทบท าให้บริษัทฯ ไม่

สามารถรับรู้รายได้ ได้ตามแผนการและไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้ อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ 

ได้มีการเตรียมความพร้อมทัง้ทางด้านข้อมูลศึกษา บุคลากร จัดจ้างที่ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญและให้

ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการบริหารงานที่มีความส าคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการใน

อนาคตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถก่อสร้างและด าเนินโครงการตามที่วางแผนไว้ให้

แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด อยู่ภายใต้งบประมาณ คุณภาพที่เหมาะสมและให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ก าหนด พร้อมทัง้การจดัเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับเพื่อลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้หากก าหนดแล้วเสร็จของโครงการลา่ช้ากวา่แผนท่ีวางไว้  

ความเสีย่งจากการขาดแคลนพนกังานท่ีมีทกัษะความช านาญ  

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกบังานวิศวกรรม เคร่ืองจักรกล และก๊าซ

ธรรมชาติ ซึง่เป็นธุรกิจที่มีลกัษณะเฉพาะ แตกตา่งจากเคร่ืองจกัรทัว่ไป รวมถึงต้องมีการร่วมงานกบั

บริษัทฯ อื่น ๆ ที่ใช้มาตรฐานระดบัสากล ดงันัน้บคุลากรจึงมีลกัษณะที่มีความสามารถเฉพาะทาง 

การสูญเสียบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ เช่น หัวหน้าวิศวกร หรือพนักงานใน



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
558  99998  99998 
8888889 ต าแหนง่ส าคญัอื่น ๆ ก็อาจสง่ผลให้การด าเนินของบริษัทฯไมต่อ่เนื่องได้ ซึง่บริษัทฯได้ทราบถึงความ

เสี่ยงในข้อนี ้จึงเน้นความส าคัญในด้านการรักษาบุคลากรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้

ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และมีการสง่เสริมให้บคุลากรแต่

ละสายงานได้เข้ารับการอบรม สมัมนาในสาขางานท่ีเก่ียวข้องทกุ ๆ ปี อีกด้วย   

(3) ประมาณการทางการเงินในปีปัจจบุนัของบริษัท (ถ้ามี) 

   -ไมม่ี- 

(4) รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก  
a. รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้

ล าดบั ช่ือ ต าแหนง่ 

1.  นายดเิรก ลาวณัย์ศิริ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2.  นายชชัชยั สเุมธโชตเิมธา กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 

3.  นางอารีย์ สเุมธโชติเมธา กรรมการบริษัท 

4.  นายธนาพณ สเุมธโชตเิมธา กรรมการบริษัท 

5.  นางสาวณฐัภสัสร เจียมวจิิตรกลุ กรรมการบริษัท 

6.  นายจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา กรรมการบริษัท 

7.  นางธนิภา พวงจ าปา กรรมการบริษัท 

8.  พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

9.  นายวฑิรูย์ สมิะโชคดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

10.  นางรวฐิา พงศ์นชิุต กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

11.  นายอฐัวฒฺุ ปภงักร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

b. รายช่ือคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้ 

ล าดบั ช่ือ ต าแหนง่ 

1.  นายชชัชยั สเุมธโชตเิมธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2.  นางอารีย์ สเุมธโชติเมธา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 

3.  นายธนาพณ สเุมธโชตเิมธา กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4.  นายจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

5.  นางสาวณฐัภสัสร เจียมวจิิตรกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

6.  นางสาวเพยีงใจ วงศ์พราวมาศ ผู้จดัการแผนกบญัชี 



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
558  99998  99998 
8888889 c. รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2561 (ข้อมูลล่าสดุ) ซึ่งเป็นวนัก าหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น 

1.  ครอบครัวสเุมธโชตเิมธา 
นายชชัชยั สเุมธโชตเิมธา 

นางอารีย์ สเุมธโชตเิมธา 

นางสาวอินทริา สเุมธโชตเิมธา 

นายธนาพณ สเุมธโชตเิมธา 

นายระพีพฒัน์ สเุมธโชตเิมธา 

นายจกัรพงส์ สเุมธโชตเิมธา 

นางเพลินพิศ สเุมธโชตเิมธา 

นายธนดล สเุมธโชตเิมธา 

500,340,305 

289,460,803 

206,756,858 

930,661 

930,661 

930,661 

930,661 

200,000 

200,000 

53.80% 

31.12% 

22.23% 

0.10% 

0.10% 

0.10% 

0.10% 

0.02% 

0.02% 

2.  ครอบครัวนนัที 
นายธนกร นนัที 

นางธนภร นนัที 

นางสาวกาญจน์ นนัที 

นายธนภทัร นนัที 

192,444,400 

57,733,320 

57,733,320 

38,488,880 

38,488,880 

20.69% 

6.21% 

6.21% 

4.14% 

4.14% 

3.  บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 20,006,500 2.15% 

4.  นายศราวธุ อนรรฆธรรม 5,400,000 0.58% 

5.  นายอฟัฟาน หะยียโูซะ 5,130,000 0.55% 

6.  นางสาวลาวณัย์ บุนะจินดา 5,065,000 0.54% 

7.  นางสจุิตรา โกสีย์ศริิกลุ 5,000,000 0.54% 

8.  นายภาณพุนัธุ์ ธนาเศรษฐ์สกลุ 4,260,000 0.46% 

9.  นางสาวศริิวรรณ อศัวอารักษ์วงศ์ 4,000,000 0.43% 

10.  นายภสูิทธ์ิ วทิยาวนิชชยั 3,036,600 0.33% 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 744,682,805 80.07% 

 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 185,317,195 19.93% 

 จ านวนหุ้นทัง้หมด 930,000,000 100.00% 

 

(5) ข้อมลูอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั (ถ้ามี)  

  -ไมม่ี- 

 



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
558  99998  99998 
8888889 14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีที่มีไม่เพียงพอให้ระบุ

แหลง่ที่มาของเงินทนุเพื่อการเข้าท ารายการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่ว 

เนื่องจากบริษัทฯ จะใช้เงินทนุของตนเองสว่นหนึ่ง และจะกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินอีกสว่นหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้
ติดต่อขอวงเงินสินเช่ือดงักลา่วไว้แล้ว ดงันัน้ การเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วจะไม่กระทบกบัเงินทุน
หมนุเวียนและสภาพคลอ่งของบริษัทฯ 

 
15. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคญัซึง่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  

-ไมม่ี-   

16. ผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวข้องกันระหว่างบริษัทกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อมตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป  

ช่ือผู้ที่เก่ียวข้อง 
ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ 
ความสมัพนัธ์ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (หนว่ย : บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

1. บริษัท ธารสวุรรณ 
จ ากดั 

ประกอบธุ ร กิจขนส่ง
สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภ ท
เกษตรกรรม และ ตู้คอน
เ ท น เ น อ ร์  ถ่ า น หิ น 
ปูนซี เมนต์ และ ก๊าซ
ธรรมชาติ NGV 

- มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายชัช
ชัย สุเมธโชติเมธา และนางอารีย์ สุเมธ
โชติเมธา 

- นางอารีย์เป็นคูส่มรสของนายชชัชยั สเุมธ
โชติเมธา ซึง่นางอารีย์ สเุมธโชติเมธา เป็น
กรรมการบริษัทฯ และเป็นผู้บริหารบริษัท
ฯ ในต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอาวโุส 

- นายชัชชัย สเุมธโชติเมธา และนางอารีย์ 
สเุมธโชติเมธา  เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท ธารสุวรรณ จ ากัดในสดัส่วนร้อย
ละ 57.85 และร้อยละ 41.32 ตามล าดบั 
ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

224,221.30 243,371.68 

2. บ ริ ษั ท  ท ราน ส์  
เอนเนอยี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างโรงงาน และ 
ส านกังาน 

- มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่านได้แก่ นายจกัร
พงส์ สเุมธโชติเมธา 

- นายจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธาเป็นบตุรชาย
ของนายชัชชัย สุเมธโชติเมธาและเป็น
ผู้ บ ริ ห า รบ ริ ษั ทฯ ในต าแหน่ งผู้ ช่ ว ย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

- นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา เป็นผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ของบริษัท ทรานส์ เอนเนอยี จ ากดั 

10,000.00 - 



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
558  99998  99998 
8888889 

ช่ือผู้ที่เก่ียวข้อง 
ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ 
ความสมัพนัธ์ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (หนว่ย : บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ณ วันที่  25 
กรกฎาคม 2560 

3. บริ ษัท  พีที ซี  โฮ
ลดิง้ จ ากดั 

ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ ข า ย
เชือ้เพลงิชีวมวล และให้
เช่าพืน้ท่ีส านกังาน 

- มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น ได้แก่ นาง
อารีย์ สเุมธโชติเมธา และนายจกัรพงส์ 
สเุมธโชตเิมธา 

- นางอารีย์ สเุมธโชติเมธา และนายชชัชยั 
สเุมธโชตเิมธา เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท พีทีซี โฮลดิง้ จ ากดั ในสดัสว่นร้อย
ละ 50.00 และ 41.67 ตามล าดบั ณ วนัท่ี 
25 กรกฎาคม 2560 

- นายจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท พีทีซี โฮลดิง้ จ ากดัในสดัสว่น
ร้อยละ 8.33 ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

1,122911.75 2,539,200.00 

 

17. สรุปสาระส าคญัของสญัญาที่ส าคญั ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
สญัญาธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลกัโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS)) จงัหวดัปทมุธานี  

รายการ รายละเอียด 

คูส่ญัญา บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาสญัญา 17 มีนาคม 2552 –16 มีนาคม 2572 รวม 20 ปี 

สาระส าคญัของสญัญา - ผู้ ถูกจ้างจะต้องเป็นคนหาพืน้ที่จัดตัง้สถานีรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ติดตัง้ 

- ค่าจ้างอดัก๊าซธรรมชาติ = AP + EP โดย ค่าตอบแทนการลงทุน(AP) 
คงที่ตลอดอายุสัญญา , ค่าด าเนินการ (EP) แปรผันตามตัวแปรที่
ก าหนด 

- ผู้ ถูกจ้างมีหน้าที่ด าเนินการอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติของ ปตท. ไม่ต ่ากว่า 200 ตนัต่อวนั และมีก าลงัส ารองการ
ผลิตร้อยละ 25 ตลอดอายสุญัญา ซึ่งต่อมาผู้ รับจ้างมีความประสงค์ขอ
เพิ่มก าลงัการผลิตก๊าซเพิ่มจากเดิมอีก 100 ตนัต่อวนั เป็นค่าเผ่ือเรียก
(As Call) ตามสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบบัวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 

- อายสุญัญา 20 ปี นบัตัง้แตว่นัลงนามในสญัญา ทัง้นี ้อาจมีการตอ่อายุ
สัญญาได้ โดยให้คู่สัญญาที่มีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาแจ้ง
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ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่
น้อยกวา่ 1 ปี ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลา 

เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา 1) ในกรณีที่ผู้ผลิต และ/หรือผู้ รับสมัปทานไมม่ีก๊าซธรรมชาติเพียงพอที่จะ
สง่ให้ ปตท. อีก ต่อไป ปตท.มีสิทธ์ิบอกเลิกสญัญาได้โดย ปตท.จะแจ้ง
ให้ผู้ รับจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 180 วนั 

2) กรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั และ/หรือการกระท าของบคุคลที่สาม ซึง่มิใช่
ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และหากปรากฏว่ามีความ
เสียหาย และ/หรือ สญูหายอย่างสิน้เชิงต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท. และ/หรือ สถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติหลกั ซึ่งมิอาจซอ่มแซมให้กลบัคืนสูส่ภาพดีและใช้การได้ตาม
มาตรฐานอตุสาหกรรมทัว่ไปและความปลอดภยั ได้ภายใน 30 วนั นบั
จากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว หรือภายในระยะเวลาอื่นที่คูส่ญัญาจะ
ตกลงกนัหลงัจากเกิดเหตกุารณ์นัน้ ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเมื่อ
พ้นก าหนดระยะเวลา 30 วนั หรือระยะเวลาอื่น ๆ ที่คู่สญัญาตกลงกัน
ดงักลา่ว 

3) กรณีปรากฏว่ามีการเร่ิมด าเนินการ หรือมีการเร่ิมคดี หรือมีมติหรือ
ค าสัง่ให้มีการฟืน้ฟูกิจการ การล้มละลาย การช าระบญัชี หรือการเลิก
สภาพนิติบุคคลของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือในกรณีที่คู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ด าเนินการให้มีการจัดการใหม่ รวบรวม หรือจัด
ตารางใหม่ในเร่ืองของหนีส้ินการจดัสรรสิทธิประโยชน์หรือการจดัการ
ใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี ้หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีการแตง่ตัง้
เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ขึน้ คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สญัญาได้ 

หมายเหต ุ กรณีสญัญาหมดอาย ุแต่คู่สญัญายงัไม่มีการตกลงท าสญัญาใหมใ่ห้ถือวา่
ตอ่อายสุญัญา คราวละ 1-5 ปี 

 

สญัญาธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลกัโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS)) จงัหวดัสระบรีุ 

รายการ รายละเอียด 

คูส่ญัญา บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาสญัญา 15 ตลุาคม 2553 – 14 ตลุาคม 2573 รวม 20 ปี 

สาระส าคญัของสญัญา - ผู้ ถูกจ้างจะต้องเป็นคนหาพืน้ที่จัดตัง้สถานีรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ติดตัง้ 
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- ค่าจ้างอดัก๊าซธรรมชาติ = AP + EP โดย ค่าตอบแทนการลงทนุ ( AP) 
คงที่ตลอดอายุสญัญา และค่าด าเนินการ (EP) แปรผนัตามตวัแปรที่
ก าหนด 

- ผู้ ถูกจ้างมีหน้าที่ด าเนินการอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติของ ปตท. ไม่ต ่ากว่า 200 ตนัต่อวนั และมีก าลงัส ารองการ
ผลิตร้อยละ 25 ตลอดอายสุญัญา ซึ่งต่อมาผู้ รับจ้างมีความประสงค์ขอ
เพิ่มก าลงัการผลติก๊าซขัน้ต ่าจากเดิมไมต่ ่ากวา่ 200 ตนัตอ่วนัเป็นไม่ต ่า
กว่า 320 ตนัต่อวนั และมีก าลงัส ารองการผลิตร้อยละ 25 ตลอดอายุ
สญัญา  ตามสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบบัวนัท่ี 13 มิถนุายน 2555 

- อายสุญัญา 20 ปี นบัตัง้แตว่นัลงนามในสญัญา ทัง้นี ้อาจมีการตอ่อายุ
สัญญาได้ โดยให้คู่สัญญาที่มีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาแจ้ง
ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่
น้อยกวา่ 1 ปี ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลา 

เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา 1) ในกรณีที่ผู้ผลิต และ/หรือผู้ รับสมัปทานไมม่ีก๊าซธรรมชาติเพียงพอที่จะ
สง่ให้ ปตท. อีก ตอ่ไป ปตท.มีสทิบอกเลกิสญัญาได้โดย ปตท.จะแจ้งให้
ผู้ รับจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 180 วนั โดยผู้ รับจ้างไม่
มีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใด ๆ จาก ปตท. 

2) กรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั และ/หรือการกระท าของบคุคลที่สาม ซึง่มิใช่
ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และหากปรากฏว่ามีความ
เสยีหาย และ/หรือสญูหายอยา่งสิน้เชิงตอ่ระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติของ 
ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท. และ/หรือ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
หลกั ซึง่มิอาจซอ่มแซมให้กลบัคืนสูส่ภาพดีและใช้การได้ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมทัว่ไปและความปลอดภยั ได้ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่
เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว หรือภายในระยะเวลาอื่นท่ีคูส่ญัญาจะตกลงกนั
หลังจากเกิดเหตุการณ์นัน้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลงเมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลา 30 วัน หรือระยะเวลาอื่น ๆ ที่คู่สัญญาตกลงกัน
ดงักลา่ว 

3) กรณีปรากฏว่ามีการเร่ิมด าเนินการ หรือมีการเร่ิมคดี หรือมีมติหรือ
ค าสัง่ให้มีการฟืน้ฟูกิจการ การล้มละลาย การช าระบญัชี หรือการเลิก
สภาพนิติบุคคลของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือในกรณีที่คู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ด าเนินการให้มีการจัดการใหม่ รวบรวม หรือจัด
ตารางใหม่ในเร่ืองของหนีส้ินการจดัสรรสิทธิประโยชน์หรือการจดัการ
ใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี ้หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีการแตง่ตัง้
เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ขึน้  คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สญัญาได้ 
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หมายเหต ุ กรณีสญัญาหมดอาย ุแต่คู่สญัญายงัไม่มีการตกลงท าสญัญาใหมใ่ห้ถือวา่
ตอ่อายสุญัญา คราวละ 2 ปี 

 

สญัญาซือ้ขายแก๊สไนโตรเจนเหลว 

รายการ รายละเอียด 

คูส่ญัญา บริษัท ลนิเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ช่ือเดมิ “บริษัท ไทยอินดสัเตรี

ยล แก๊ส จ ากดั (มหาชน)” 

ระยะเวลาสญัญา สญัญาฉบบัเดิม 

16 กรกฎาคม 2554 – 15 กรกฎาคม 2560 รวม 6 ปี 

สญัญาฉบบัเพิ่มเติม 

16 กรกฎาคม 2560 – 16 กรกฎาคม 2562 รวม 2 ปี 

สาระส าคญัของสญัญา - สินค้าท่ีซือ้ขายคือ แก๊สไนโตรเจน ซึ่งมีค่าบริสทุธ์ิ 99.9% ที่ปริมาณการ  
960,000 กิโลกรัมตอ่เดือน หรือ 11,680,000 กิโลกรัมตอ่ปี 

- ราคาขายแก๊สขึน้กับปริมาณแก๊สที่ส่งมอบ (โดยปริมาณ 0 - 525,000 
กิโลกรัมแรก เป็นราคาขายที่คงที่ต่อหน่วยต่อกิโลกรัม และถ้าปริมาณ
มากกวา่ 525,000 กิโลกรัม จะมีการปรับราคาตอ่หน่วยถกูลงแต่ก็ยงัเป็น
ราคาคงที่เช่นเดียวกนั) 

- การปรับราคา จะมีการปรับราคาปีละ 1 ครัง้ทกุ ๆ วนัท่ี 1 มกราคมของทกุ
ปี และราคาใหม่นัน้จะมีบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการปรับ
ราคานัน้ 

- เง่ือนไขปริมาณแก๊สรวมตลอดอายสุญัญา 6 ปี อยูท่ี่ 70,080 ตนั  
- บนัทกึข้อตกลงแนบท้ายสญัญาซือ้ขายแก๊ส ฉบบัวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 
ได้ท าข้อตกลงขยายอายุสญัญาไปอีก 2 ปี เร่ิมจากวนัที่ 16 กรกฎาคม 
2560 เป็นต้นไป 

หมายเหต ุ กรณีที่ใช้แก๊สรวมน้อยกว่า 70,080 ตนั ในระยะเวลา 6 ปี สญัญาฉบบันีจ้ะ

มีผลต่อเนื่องอัตโนมัติในเง่ือนไขเดิมไปจนถึงเวลาที่ปริมาณแก๊สรวมได้  

70,080 ตนั และถ้า ปตท.ยงัคงมีการฉีดแก๊สเฉ่ือยมากกวา่ 6 ปี และปริมาณ

ใช้แก๊สมากกว่า 70,080 ตันคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าสญัญาจะมีผล

ตอ่เนื่องอตัโนมตัิเป็นเวลาอีกครัง้ละ 2 ปี  

 

 



 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
558  99998  99998 
8888889 สญัญาซือ้ขายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหลว 

รายการ รายละเอียด 

คูส่ญัญา บริษัท ลนิเด้ แอร์เคมิคลั จ ากดั 

ระยะเวลาสญัญา 1 ตลุาคม 2558 – 30 กนัยายน 2563 รวม 5 ปี 

สาระส าคญัของสญัญา - สินค้าที่ซือ้ขายคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหลว ปริมาณ 1,440,000 
กิโลกรัมตอ่เดือน  

- ราคาขายแก๊สขึน้กบัปริมาณแก๊สที่สง่มอบ เป็นราคาขายที่คงที่ต่อหน่วย
ตอ่กิโลกรัม  

- การปรับราคา จะมีการปรับราคาปีละ 1 ครัง้ทกุ ๆ วนัท่ี 1 มกราคมของทกุ
ปี และราคาใหม่นัน้จะมีบังคับใช้ในวันที่ 1มกราคมของปีที่มีการปรับ
ราคานัน้ 

- เง่ือนไขปริมาณแก๊สรวมตลอดอายสุญัญา 5 ปี อยูท่ี่ 86,400 ตนั  
หมายเหต ุ กรณีที่ ปตท.ยงัคงมีการฉีดแก๊สเฉ่ือยมากกว่า 5 ปี คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตก

ลงว่าสัญญาจะมีผลต่อเนื่องอัตโนมัติเป็นเวลาอีกครัง้ละ 2 ปี แต่หาก

ปริมาณแก๊สรวมครบ 86,400 ตัน ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนครบก าหนด

ระยะเวลา 5 ปี จะมีการเจรจาในรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้

ได้ทนัที 
 

18. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เอกสารดงักลา่วปรากฏอยูใ่นเอกสารสิง่ที่สง่มาด้วย 10 ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
19. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

เอกสารดงักลา่วปรากฏอยูใ่นเอกสารสิง่ที่สง่มาด้วย 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
บริษัทฯรับรองวา่ข้อมลูสารสนเทศในแบบรายงานนีม้ีความถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

    
        ขอแสดงความนบัถือ 

  

                   

   (นายจกัรพงส์ สเุมธโชตเิมธา) 
               ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
    ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 


