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ที่ ค.อ. 019/2561 

 

วนัที่ 27 มีนาคม 2561 

 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ  

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) 

 

เรียน  ผู้ ถือหุ้น 

บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) 

 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ SKE”) ครัง้ที่ 2/2561 ซึง่ประชุม

เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลงัการผลติ 9.90 เมกะวตัต์ เพื่อขายพลงังานไฟฟ้าในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ 8.00 เมกะ

วตัต์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพืน้ที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่กระทิง ตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่ ซึ่งบริษัท แม่

กระทิง เพาเวอร์ จํากัด (“MKP”) ได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ตามสัญญาการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 

(สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ VSPP-PEA-011/2557 เม่ือวันที่ 23 

มิถนุายน 2557 และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า VSPP-PEA-011/2557 ครัง้ที่ 1 โดยจะใช้เงินลงทนุจํานวน 

798,840,000 บาท แบ่งออกเป็น  

1) บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MKP จาก บริษัท เอส ที เอฟ อี จํากดั จํานวน 2,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 

40 บาทต่อหุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80.00 จากทนุจดทะเบียนชําระแล้ว

จํานวน 25,000,000 บาท โดยชําระเป็นเงินจํานวน 80,000,000 บาท  

2)  หลงัจากการดําเนินงานตามข้อ 1) ข้างต้น MKP จะเพิ่มทุนอีกจํานวน 25,730,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 10 บาท) รวมเป็นจํานวน 257,300,000 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้ นเดิม บริษัทฯ จะเพิ่มทุนตาม

สดัสว่นร้อยละ 80 ในราคา 10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจํานวน 205,840,000 บาท 

ภายหลงัจากดําเนินการตาม 1) และ 2) แล้ว MKP จะมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 28,230,000 หุ้น 

บริษัทฯ จะถือหุ้นจํานวน 22,584,000 หุ้น (ร้อยละ 80)  

3)  เงินลงทนุเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นเงินทนุหมนุเวียน อีกจํานวน 513,000,000 

บาท 

ทัง้นี ้บริษัท เอส ที เอฟ อ ีจํากดั ผู้ ถือหุ้นปัจจบุนัของ MKP ไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ (“รายการฯ”)  

การเข้าทํารายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 

20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึง
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ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

(“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไป”) ซึง่เม่ือคํานวณตามเกณฑ์ตามประกาศข้างต้น ขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์

เท่ากับร้อยละ 76.74 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวม อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

และเม่ือรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลงั ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการ

เท่ากบัร้อยละ 11.54 ทําให้มีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 88.28 ถือเป็นขนาดรายการประเภทที่ 1 

ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องขออนมุัติการ

เข้าทํารายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุัติไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้ นที่มีส่วนได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและ

เง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุติัการทํารายการ 

เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทฯ จงึมีมติอนมุัติแต่งตัง้ให้บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ด

ไวเซอร่ี จํากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจดัทํารายงานความเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ดงักลา่วต่อผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาลงมติ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทํารายงานความเห็นฉบบันีข้ึน้โดยศกึษาข้อมลูจากแหลง่ข้อมูลดังต่อไปนี ้

1. ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ รวมถงึจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและบคุลากรของบริษัทฯ 

2. ข้อมลูและรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

3. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจากบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากดั รวมถงึการสมัภาษณ์พนกังานของบริษัท 

5. ข้อมลูและรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากดั 

6. ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจากบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั และจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร

และบคุลากรของบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 

7. รายงานการตรวจสอบสถานะด้านกฎหมายของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากัด และบริษัท แพร่กรีนพาว

เวอร์ จํากัด ซึ่งจัดทําโดยบริษัท เดอะ จูริส จํากัด และจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท 

เดอะ จริูส จํากดั 

8. รายงานการตรวจสอบสถานะทางเทคนิคของโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ง

จดัทําโดยบริษัท กรีนโกรว์ เอ็นเนอร์จี จํากัด และจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท กรีน

โกรว์ เอ็นเนอร์จี จํากดั 

9. สญัญาทีเ่ก่ียวข้องกบัรายการฯ 

2 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ข้อมลูและเอกสารที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อประชาชนทัว่ไป เช่น ข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข่าวสารจากหนังสอืพิมพ์ และข้อมูลภาวะ

เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ข้อมูลดงักล่าวข้างต้นเป็นฐานในการพิจารณาและจัดทํารายงานความเห็นของที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้โดยมีสมมุติฐานในการให้ความเห็นว่า ข้อมูลตามที่ได้กล่าวข้างต้นนัน้เป็นข้อมูลที่

ครบถ้วนและถกูต้องตามความเป็นจริง และไม่มีเหตกุารณ์ใดที่จะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคัญต่อผลการดําเนินธุรกิจของ

MKP นอกจากนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองหรือรับประกนัไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับผิดชอบ

เก่ียวกบัความถกูต้องของข้อมลูและคํารับรองต่าง ๆ ของบริษัทฯ  

ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการฯ 

และความเหมาะสมของราคาซือ้ขาย ประกอบกบัปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตดัสนิใจ “อนุมัติ” หรือ 

“ไม่อนมุติั” การเข้าทํารายการดงักลา่ว ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้
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คาํนิยาม 

 

APCON บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากัด 

COD วนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า 

FiT Feed in Tariff 

MKP บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากดั 

PGP บริษัท แพร่กรีนพาวเวอร์ จํากดั 

SCOD วนักําหนดเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า 

กฟภ. การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เดอะ จริูส จํากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิตอลลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั   

บริษัทฯ หรือ SKE บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) 

ปตท. บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

รายการฯ รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ SKE”) ครัง้ที่ 2/2561 ซึง่ประชุม

เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลงัการผลติ 9.90 เมกะวตัต์ เพื่อขายพลงังานไฟฟ้าในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ 8.00 เมกะ

วตัต์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพืน้ที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่กระทิง ตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่ ซึ่งบริษัท แม่

กระทิง เพาเวอร์ จํากัด (“MKP”) ได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ตามสัญญาการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 

(สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ VSPP-PEA-011/2557 เม่ือวันที่ 23 

มิถนุายน 2557 และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า VSPP-PEA-011/2557 ครัง้ที่ 1 โดยจะใช้เงินลงทนุจํานวน 

798,840,000 บาท แบ่งออกเป็น  

1) บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MKP จาก บริษัท เอส ที เอฟ อี จํากดั จํานวน 2,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 

40 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80.00 จากทนุจดทะเบียนชําระแล้ว

จํานวน 25,000,000 บาท โดยชําระเป็นเงินจํานวน 80,000,000 บาท  

2) หลงัจากการดําเนินงานตามข้อ 1) ข้างต้น MKP จะเพิ่มทุนอีกจํานวน 25,730,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 10 บาท) รวมเป็นจํานวน 257,300,000 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้ นเดิม บริษัทฯ จะเพิ่มทุนตาม

สดัสว่นร้อยละ 80 ในราคา 10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจํานวน 205,840,000 บาท 

ภายหลงัจากดําเนินการตาม 1) และ 2) แล้ว MKP จะมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 28,230,000 หุ้ น 

บริษัทฯ จะถือหุ้นจํานวน 22,584,000 หุ้น (ร้อยละ 80)  

3) เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกจํานวน 513,000,000 

บาท 

 การเข้าทํารายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 

20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึง

ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

(“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไป”) ซึง่เม่ือคํานวณตามเกณฑ์ตามประกาศข้างต้น ขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์

เท่ากับร้อยละ 76.74 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

และเม่ือรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลงั ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึง่มีขนาดรายการ

เท่ากบัร้อยละ 11.54 ทําให้มีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 88.28 ถือเป็นขนาดรายการประเภทที่ 1 

ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดังกลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องขออนุมติัการ

เข้าทํารายการฯ จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุติัไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
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หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้ นที่มีสว่นได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและ

เง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุติัการทํารายการฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการทํารายการฯ คือ (1) เป็นการกระจายความเสี่ยงใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ (2) บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน และสร้างผลกําไรของบริษัทฯ ได้อย่าง

ต่อเนื่องในอนาคต รวมถงึจะช่วยสร้างผลตอบแทนทีดี่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว มีความสมเหตสุมผล  

ขณะที่มีข้อดีในการเข้าทํารายการ คือ (1) ขยายการลงทุนในธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยง

จากการพึ่งพารายได้จากการประกอบธุรกิจสถานี ปตท. (2) การได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุ (BOI) (3) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทนุ และ (4) เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจด้านพลงังาน

มากขึน้ แต่ก็มีข้อด้อยในการเข้าทํารายการ คือ (1) เป็นการลงทนุในธุรกิจที่บริษัทฯ ยงัไม่มีความชํานาญเพียงพอ และ (2) 

งบการเงินรวมจะมีภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จ่ายเพิ่มสงูขึน้ 

มีข้อดีในการไม่เข้าทํารายการ คือ (1) บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนีส้ินและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ และ (2) สามารถ

นําเงิน IPO ที่เหลอือยู่ไปใช้ในการลงทุนโครงการอื่น ๆ ได้ แต่ก็มีข้อด้อยในการไม่เข้าทํารายการ คือ บริษัทฯ จะเสยีโอกาส

ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในโรงไฟฟ้าชีวมวล 

สาํหรับความเสี่ยงในการเข้าทํารายการ คือ (1) ความเสี่ยงจากการขยายในธุรกิจใหม่ที่ไม่ชํานาญ (2) ความเสี่ยง

เก่ียวกับความเพียงพอของวัตถดิุบที่ใช้ในการผลิต (3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชือ้เพลิงชีวมวล (4) ความ

เสี่ยงจากความผันผวนของค่าพลงังานความร้อนจากการเชือ้เพลิงชีวมวล (5) ความเสีย่งจากการพึ่งพิงบริษัท แอดวานซ์ 

เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จํากัด (6) ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการโรงไฟฟ้า (7) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถ

เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าได้ตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (8) ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทนุ (9) ความเสีย่งจากการ

ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (10) ความเสี่ยงเร่ืองทางเข้าออก

โรงไฟฟ้า และ (11) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าโครงการ 

เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของความคุ้มค่าของการลงทุน โครงการดังกล่าวจะมีอตัราผลตอบแทนการลงทุน

ของโครงการ (Project IRR) อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 11.05 – 13.27 ระยะเวลาคืนทุนโครงการอยู่ระหว่าง (Project 

Payback Period) อยู่ระหว่าง 7.46 – 8.24 ปี และมีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ (Project NPV) อยู่

ระหว่าง 167.21 – 309.53 ล้านบาท ในส่วนของผลตอบแทนการลงทุนของผู้ลงทุน (Equity IRR) อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 

13.97 – 17.72  มีระยะเวลาคืนทนุของผู้ลงทุน (Equity Payback Period) อยู่ระหว่าง  7.08 – 8.00 ปี และมีมลูค่าปัจจบุัน

กระแสเงินสดสทุธิของผู้ลงทุน (Equity NPV) อยู่ระหว่าง 94.34 – 190.41 ล้านบาท ดงันัน้ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ 

MKP สามารถสร้างผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสม  
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ดงันัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ครัง้นี ้

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแนะนําให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตดัสนิใจ เช่น เง่ือนไข

ของรายการ ข้อดีและข้อด้อยในการเข้าทํารายการ ข้อดี ข้อดีและข้อด้อยในการไม่เข้าทํารายการ รวมทัง้ความเสีย่งในการ

เข้าทํารายการ 

ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผล

ประกอบ และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นําเสนอไว้ในรายงานฉบบันี ้อย่างไรก็ตาม 

การตดัสนิใจ “อนมุติั” หรือ “ไม่อนมุติั” การเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 
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1. ลักษณะของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

1.1 วนั เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าลงทนุใน MKP ภายหลงัจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่ง

จะจดัขึน้ในวนัที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุติัการเข้าทํารายการดงักลา่ว 

 

1.2 รายละเอยีดของผู้ ซือ้และผู้ขาย 

ผู้ ซือ้ : บริษัท สากลเอนเนอยี จํากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย : บริษัท เอส ที เอฟ อี จํากดั (“STFE”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ  

 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ STFE และบริษัทที่ถือหุ้นใน STFE 

ลําดบั รายช่ือ STFE 

บจ. พลงังาน

ทดแทนและ

พึง่พา 

บจ. พลงังาน

พฒันา 

บมจ. บีเอ็มพี 

เอ็นเนอร์ย่ี 

1 บริษัท พลงังานทดแทนและพึง่พา จํากดั  60.00    -    -        -    

2 บริษัท พลงังานพฒันา จํากดั  14.41    -    -        -    

3 บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน)        -    22.29  -        -    

4 ศรีอู่ทอง คอมพะนี ลมิิเตท (สญัชาติฮ่องกง)        -    33.33  -        -    

5 กลุม่ชลวณิช 23.50   40.77  45.00  28.59  

 นายพฒันพงศ์ ชลวณิช 23.50  -    15.00    -    

 นายณพล ชลวณิช -    14.69  -    8.69  

 นายศุภวฒัน์ ชลวณิช -    14.69  -    8.69  

 นางสาววริาวดี ชลวณิช -    11.39  -    8.69  

 นายสกุฤต ชลวณิช -    -    15.00  -    

 นายณฐัพฒัน์ ชลวณิช -    -    15.00  -    

 นายวีรวฒัน์ ชลวณิช - - - 2.52  

6 กลุม่เอ่ืยมเจริญยิ่ง        -      -    -    7.50  

 นายณรงค์ฤทธิ์ เอ่ืยมเจริญยิ่ง -    -    -    3.21  

 นางสาวญาณิณี เอ่ืยมเจริญยิ่ง -    -    -    1.43  

 นางสาวไพลนิ เอ่ืยมเจริญยิ่ง -    -    -    1.43  

 นายมโน เอ่ือมเจริญยิ่ง -    -    -    1.43  

7 กลุม่เร่ียวเรืองสขุ        -      -    -    6.09  

 นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกุล -    -    -    3.59  

 นายทวีรัตน์ ประภาศิริกุล -    -    -    2.50  

8 กลุม่มหทิธิวาณิช        -      -    -    5.63  

 นางสาวกันยา มหิทธิวาณิช -    -    -    2.50  

 นายธนัวา มหิทธิวาณิช -    -    -    2.50  
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ลําดบั รายช่ือ STFE 

บจ. พลงังาน

ทดแทนและ

พึง่พา 

บจ. พลงังาน

พฒันา 

บมจ. บีเอ็มพี 

เอ็นเนอร์ย่ี 

 นายพทิยา มหทิธิวาณิช -    -    -    0.63  

9 กลุม่เอือ้คารวะ        -      -    -    5.58  

 นายฉตัรชยั เอือ้คารวะ -    -    -    2.79  

 นางนนัศิริ เอือ้คารวะ -    -    -    2.79  

 อ่ืน ๆ      

10 นางศิริสขุ เร่ียวเรืองสขุ        -      -    20.00      -    

11 นายตุลยวฒัน์ กุลเกียรติวานชิ        -      -    20.00      -    

12 นางพรรณระพี สทุธิวรรณ        -      -    15.00      -    

13 นายชําน ิจนัทร์ฉาย        -      -    - 38.13  

14 บจ. วีแอนด์วีแมเนจเมนต์ คอนซลัแทนต์        -      -    - 8.50  

15 ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน     2.09    3.61  - - 

 รวม 100.00   100.00  100.00  100.00  

 

1.3 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยจะใช้เงินลงทุนจํานวน 

798,840,000 บาท แบ่งออกเป็น 

1)      บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามัญของ MKP จาก บริษัท เอส ที เอฟ อี จํากัด จํานวน 2,000,000 

หุ้น มลูค่าหุ้นละ 40 บาทต่อหุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80.00 

จากทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 25,000,000 บาท โดยชําระ เ ป็นเ งินจํานวน 

80,000,000 บาท 

2)   หลงัจากการดําเนินงานตามข้อ 1) ข้างต้น MKP จะเพิ่มทุนอีกจํานวน 25,730,000 หุ้น (มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) รวมเป็นจํานวน 257,300,000 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม 

บริษัทฯ จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนร้อยละ 80 ในราคา 10 บาทต่อหุ้ น รวมเป็นเงินจํานวน 

205,840,000 บาท 

ภายหลังจากดําเนินการตาม 1) และ 2) แล้ว MKP จะมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 

28,230,000 หุ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นจํานวน 22,584,000 หุ้น (ร้อยละ 80) 

3)   เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นเงินทุนหมนุเวียน อีกจํานวน 

513,000,000 บาท 
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MKP ได้รับสัญญารับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมนุเวียน) กับ การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค เลขที่ VSPP-PEA-011/2557 เม่ือวันที่ 23 มิถนุายน 

2557 และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  

ภายหลังจากการเข้าลงทุนของบริษัทฯ MKP จะดําเนินการว่าจ้าง บริษัท แอดวานซ์ 

เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จํากัด ("APCON") เพื่อก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าดังกล่าว ในรูปแบบจ้างเหมา

เบ็ดเสร็จ (Turnkey) ประกอบด้วยงานโยธา งานอาคาร งานระบบ งานติดตัง้เคร่ืองจกัรและทดสอบ 

และอื่น ๆ ซึง่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 เดือน 

 

1.4 การคํานวณขนาดรายการ 

การเข้าทํารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซึง่ทรัพย์สนิ (รวมถงึประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

พ.ศ. 2547 (รวมถงึประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไป”) ซึ่งเม่ือคํานวณตาม

เกณฑ์ตามประกาศข้างต้น ขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 76.74 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเม่ือรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลงั ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.54 ทํา

ให้มีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 88.28 ถือเป็นขนาดรายการประเภทที่ 1 

การคํานวณขนาดรายการ 

  หนว่ย : ล้านบาท 

ข้อมลูทางการเงิน บริษัทฯ1 MKP2 

สนิทรัพย์รวม 1,040.95 13.10 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 3.89 - 

หนีส้นิรวม 155.03 0.02 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - - 

สินทรัพย์ที่ มีตัวตนสุทธิ (NTA) 882.04 13.08 

ทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแล้ว 465.00 15.00 

กําไรสทุธิสําหรับงวด  73.02 (1.35) 

มลูค่าการลงทนุ 798.84 - 

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

วิธีการคํานวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มูลค่าของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 1.19% 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน ไม่สามารถคํานวณได้ 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน1 76.74% 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ไม่มีการออกหุ้นใหม่ 

หมายเหตุ: 1เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน คํานวณจาก (1) เงินซือ้หุ้นสามญัเดมิและหุ้นสามญัเพิม่ทนุ จํานวน 285.84 

ล้านบาท และ (2) เงินลงทนุจากการกู้ ยืมเงินจํานวน 513 ล้านบาท  

ทัง้นี ้รายการดังกล่าวจะมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่เท่ากบัร้อย

ละ 76.74 และเม่ือรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลงั ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่ง

ตอบแทน ซึง่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.54 ทําให้มีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 88.28 ซึง่มีขนาด

รายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ซึง่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ดังนัน้ 

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ต้องขออนุมติัการเข้าทํารายการฯ จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมติัไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้น

ที่มีส่วนได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความ

สมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาอนมุติัการทํารายการฯ 

           

1.5 มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

1) ราคาซือ้หุ้นสามญัของ MKP จากบริษัท เอส ที เอฟ อี จํากดั จํานวน 80,000,000 บาท เป็นราคาที่ตก

ลงกันระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย บริษัทฯ พิจารณาจากผลการตอบแทนรวมในการลงทนุโครงการ ซึง่การ

ลงทนุประกอบด้วย 

การซือ้หุ้น MKP จากบริษัท เอส ที เอฟ อี จํากดั :  80,000,000 บาท 

การเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากดั :   205,840,000 บาท 

การลงทนุในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า :      513,000,000 บาท 

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการโดยมีประมาณการ ผลตอบแทน

ดงัต่อไปนี ้

ผลตอบแทนโครงการ (IRR) :      12.54% 

ผลตอบแทนสว่นผู้ ถือหุ้น (EIRR) :     16.92% 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (NPV) :      361,000,000 บาท 
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ระยะเวลาคืนทนุ (PB) :       6.82 ปี 

ค่าเฉลีย่ความสามารถการชําระหนีต้ลอดอายโุครงการ (AVG:DSCR) :  1.88 เท่า 

2) เงินเพิ่มทนุใน MKP จํานวน 205,840,000 บาท ตามสดัสว่นร้อยละ 80  

3) เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกจํานวน 

513,000,000 บาท 

รวมข้อ 1) – 3) ข้างต้น มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทัง้สิน้จํานวน 798,840,000 บาท 

หมายเหต:ุ เงินลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนที่เหลอื จะมาจากเงินเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ 

MKP จํานวน 51,460,000 บาท 

 

1.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกบับริษัท 

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งดําเนิน

ธุรกิจโรงงานผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกําลงัการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับการ

สง่เสริมและสนบัสนนุจากรัฐบาลประกอบกบัเพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

ฯ และสร้างผลกําไรของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถงึจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นในระยะยาว 

 

1.7 แหลง่เงินทนุที่ใช้ 

ในการเข้าทํารายการดงักล่าวบริษัทฯ จะใช้เงินลงทนุจากแหลง่ต่าง ๆ ดงันี ้ 

- เงินซือ้หุ้นสามญัเดิม และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MKP มาจากเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทนุต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) จํานวน 285,600,000 บาท  

- เงินลงทุนในโครงการสว่นที่เหลอื และเงินทุนหมุนเวียน มาจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน จํานวน 

513,000,000 บาท สําหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทางบริษัทฯ ในนาม MKP ได้รับ

ข้อเสนอเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินแล้ว 

 
1.8 เง่ือนไขในการเข้าทํารายการ 

การเข้าทํารายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุัติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่ต่ํา

กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วน

ของผู้ ถือหุ้ นที่ มีส่วนได้เสีย ทัง้นี  ้การเข้าทํารายการดังกล่าวไม่มีผู้ ถือหุ้ นที่ มีส่วนได้เสีย ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้บริษัท แคปปิตอลลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด  ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการฯ  
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1.9 สญัญา และร่างสญัญาที่สําคญัเก่ียวกบัรายการฯ 

a) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

รายการ รายละเอียด 

คู่สญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้ ซือ้: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ผู้ขาย: บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากัด 

วนัที่ทําสญัญา 23 มิถุนายน 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 

เนื่องจาก MKP เปลี่ยนแปลงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

จากระบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) 

การซือ้ขายพลงังานไฟฟ้า กฟภ. ตกลงซือ้ และ MKP ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าในปริมาณสงูสดุ 8 เม

กะวัตต์ วันกําหนดเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ณ ปัจจุบัน คือ วันที่ 29 

กนัยายน  2561 

อายสุญัญา สญัญามีอาย ุ20 ปี นับจากวนั COD และมีผลใช้บงัคบัจนกว่าจะมีการยุติ

สญัญาในกรณี ดงัต่อไปนี ้

1) ผู้ผลติไฟฟ้าย่ืนหนังสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความ

ประสงค์ที่จะยติุการซือ้ขายไฟฟ้า โดยการเลกิสญัญา 

2) หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสญัญาข้อหนึ่งข้อใด ให้

อกีฝ่ายทําหนังสอืแจ้งให้ฝ่ายนัน้ ดําเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้อีก

ฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญานีไ้ด้ 

3) เม่ือครบกําหนดอายุโครงการตามระยะเวลาสนับสนุนที่เป็นไปตาม

เง่ือนไขที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 

4) หากไม่มีการเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก

วัน SCOD ที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (วัน SCOD คือ วันที่ 29 

กนัยายน  2561) 

การยกเลกิสญัญา 1) ผู้ ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง กฟภ. เพื่อแสดง

ความประสงค์ที่จะยติุการซือ้ขายไฟฟ้า 

2) หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสญัญาข้อหนึ่งข้อใด ให้

อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้งให้ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้

อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า พบว่า รายละเอียดเง่ือนไขต่าง ๆ 

เป็นไปตามมาตรฐานสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟภ. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าไม่ได้ระบเุง่ือนไข ค่าปรับในกรณีที่

ไม่สามารถขายไฟฟ้าให้ กฟภ. จงึไม่มีค่าปรับจากกรณีดงักลา่ว  

ทัง้นี  ้ความเสี่ยงของ MKP ที่อาจจะเป็นเง่ือนไขในการถูกยกเลิกสญัญากับทาง กฟภ. คือ MKP 

จะต้องเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (COD) ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2562 กรณีไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลา 
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SCOD เพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกสญัญาจาก กฟภ. (นับระยะเวลา 12 เดือนนับจากวัน SCOD) เม่ือพิจารณา

กําหนดระยะเวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จะแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2562 นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระ จงึมีความเห็นว่า MKP จะสามารถเร่ิมดําเนินการซือ้ขายไฟฟ้า ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้  

 

b) ร่างสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นสามัญของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากดั 

รายการ รายละเอียด 

คู่สญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้ ซือ้: บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย: บริษัท เอส ที เอฟ อี จํากดั 

มลูค่าการซือ้ขาย 80,000,000 บาท  

รายละเอียดทรัพย์สนิที่

ได้มา 

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

บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจด

ทะเบียนชําระแล้วจํานวน 25,000,000 บาท 

การชําระเงิน 1) เงินมดัจํา จํานวน 40,000,000 บาท (เงินประกนั) 

2) ชําระสว่นที่เหลอืในวนัที่โอนหุ้นเสร็จสิน้ จํานวน 40,000,000 บาท 

ทัง้นี ้ผู้ ซือ้และผู้ขายจะต้องดําเนินการภายใน 10 วนั หลงัจากวนัที่ลงนาม

ในสญัญา 

เง่ือนไขการบังคบัก่อน ผู้ ซือ้ 

1) ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการ และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ผู้ขาย 

1) บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากัด เข้าทําสญัญาซือ้หุ้นของบริษัท แพร่ 

กรีน พาวเวอร์ จํากดั สดัส่วนร้อยละ 60.00 ของทนุจดทะเบียนชําระ

แล้ว 

2) แก้ไขสญัญาเช่าระหว่าง บริษัท แพร่ กรีน พาวเวอร์ จํากดั และนาง

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู โดยกําหนดให้เช่าที่ดินที่รวมแนวถนนที่ดินที่

อยู่ในที่ดินของนางศิริวรรณ 

3) ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย ให้บริษัททํา

ประโยชน์ในที่ดินที่ขออนญุาตในการเดินสายไฟฟ้า 

เง่ือนไขบงัคบัหลงัจากการ

ซือ้หุ้น 

ผู้ขาย 

1) ดําเนินการให้ได้มา และส่งมอบโฉนดที่ ดิน ซึ่งขณะทําสัญญามี

สถานภาพเป็น น.ส.3 เลขที่ 78 ตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตําบลไผ่โทน อําเภอ

ร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ภายใน 6 เดือน 

2) ผู้ขายจะต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับทางบริษัทฯ ภายในจังหวัด

แพร่ เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์ 
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รายการ รายละเอียด 

การสิน้สดุของสญัญา 1) คู่สญัญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่ดําเนินการแก้ไขเยียวยาให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดและเง่ือนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสญัญานีภ้ายใน 30 วนั นับ

แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญา ดังนี  ้

คู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยให้มีผลให้

สญัญาเป็นอนัสิน้สดุในทนัที 

2) การซือ้ขายหุ้นของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากัด หรือสญัญาซือ้

ขายหุ้นบริษัทแพร่ กรีน พาวเวอร์ จํากัด ไม่สมบรูณ์ ผู้ ซือ้มีสิทธิบอก

เลกิสญัญาได้ โดยมีผลให้สญัญาเป็นอนัสิน้สดุทนัที 

ความรับผิดชอบของผู้ขาย 1) ชําระคืนเงินประกัน และราคาซือ้ขายทัง้หมดแก่ผู้ ซือ้ภายใน 7 วันทํา

การนับแต่วันที่สญัญาสิน้สดุ และ ชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ ที่อาจจะ

เกิดขึน้ 

2) หากผู้ขายผิดนัดการชําระคืนเงินประกันตามกําหนด ให้ผู้ ซือ้มีสิทธิ

คิดดอกเบีย้จากจํานวนเงินที่ผิดนัดดังกล่าวในอัตราร้อยละ 15.00 

ต่อปี จนกว่าผู้ ซือ้จะได้รับชําระหนีคื้นจากผู้ขายจนครบถ้วน 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาร่างสัญญาจะซือ้จะขายหุ้ นสามัญของบริษัท แม่กระทิง 

เพาเวอร์ จํากดั พบว่า รายละเอียดเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นไปตามสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นสามัญทั่วไป ซึ่งมี

เง่ือนไขบงัคบัก่อน ในจดุที่เป็นความเสีย่งสําคญั เง่ือนไขบงัคบัหลงัจากการซือ้ขายหุ้น เพื่อลดความเสีย่งใน

การประกอบธุรกิจ และความรับผิดชอบกรณีไม่เป็นไปตามข้อตกลง  

ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน ผู้ขายจะต้องดําเนินการเพื่อให้ MKP ได้รับใบอนญุาตในการเดินสายไฟฟ้า 

จากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ปัจจบุันอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการของหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง หลงัจากคณะกรรมการอนมุติัเรียบร้อยแล้ว เง่ือนไขบงัคบัก่อนในข้อนีจ้งึเสร็จสิน้ 

ตามเง่ือนไขบงัคับหลงั ในเร่ืองของการโฉนดที่ดิน ตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นควร

ว่าควรเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อน 

สาํหรับความเสีย่งของเง่ือนไขบังคับหลงัเร่ืองการออกโฉนดที่ดิน ซึ่ง MKP ได้ซือ้ที่ดินมาจาก นาง

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เม่ือต้นปี 2561 ปัจจุบันมีสิทธิการครอบครองเป็น น.ส.3 เนือ้ที่ 34-1-36 ไร่ จาก

การตรวจสอบเอกสารของทางที่ปรึกษาทางกฎหมาย เม่ือปี 2473 มีหลักฐานการได้มาเป็นใบเหยียบย่ํา 

ต่อมาในปี 2498 กรมที่ดินได้ออกหนังสือรับแจ้งการครอบครองที่ดิน (แบบ ส.ค. 1) ต่อมาในปี 2507 กรม

ที่ดินได้ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) ซึง่ถือว่าเป็นการได้มาก่อนประกาศกฎกระทรวงที่มี

ผลกระทบต่อสิทธิในการครบครองที่ดินดังกล่าว ในปี 2510 ตามความเห็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย เห็นว่า 

สามารถออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากที่ดินที่ตัง้โครงการมีการครอบครอง และทําประโยชน์ก่อนประกาศ

กฎกระทรวง ดงักลา่ว 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า ความเสี่ยงในการขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในระดับต่ํา เนื่องจาก

ปัจจบุันขัน้ตอนการดําเนินการขอออกโฉนดอยู่ระหว่างการขออนุมติัจากคณะกรรมการหน่วยงานราชการที่
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เก่ียวข้อง ตามแผนของ MKP คาดว่าจะได้รับการอนุมติัภายในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามหากไม่

สามารถออกโฉนดที่ดินได้ จะถือว่าผิดสญัญาตามเง่ือนไขบังคับหลงั ทัง้นีผู้้ ขายยินยอมที่จะชําระคืนเงิน

ประกัน และราคาซือ้ขายทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 80 ล้านบาท แก่ผู้ ซือ้ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่สญัญา

สิน้สดุ และชดใช้ค่าเสยีหายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา  

จากความเสีย่งเร่ืองการเบิกเงินกู้กบัสถานบนัการเงิน ทัง้นี ้ที่ดินของ MKP จะต้องได้รับการออกเป็น

โฉนด ก่อนการเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ MKP จะต้องใช้เงินจากการเพิ่มทุนให้ครบก่อนถึงจะ

สามารถเบิกเงินกู้ ได้ ตามแผนของ MKP จะดําเนินการออกโฉนดที่ดินภายในเดือนพฤษภาคม ดังนัน้ ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่า MKP น่าจะสามารถเบิกเงินกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินตาม

วงเงินดังกล่าวข้างต้น สําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  MKP สามารถดําเนินการก่อสร้างบนที่ดินดงักลา่วได้

เลย โดยไม่ต้องรอการออกโฉนด 

ในกรณีที่มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการออกโฉนดที่ดิน ภายในระยะเวลาที่จะต้องเบิกเงินกู้จากสถาบัน

การเงิน MKP ได้มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดงันี ้1) เจรจากบัสถาบนัการเงินเดิม เพื่อขอแก้ไข

เง่ือนไขเก่ียวกับโฉนดที่ดิน 2) ติดต่อสถาบันการเงินแห่งอื่น ที่ไม่มีเง่ือนไขเร่ืองโฉนดที่ดินดงักล่าว 3) บริษัท

ฯ จะออกหุ้นกู้ เพื่อมาใช้ในการลงทนุของ MKP 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่าแนวทางการบริการจดัการความเสีย่งข้างต้น มีความเป็นไปได้สงู 

เนื่องจาก เม่ือเข้าทํารายการฯ MKP จะมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นค่อนข้างต่ําอยู่ที่ 0.17 เท่า อ้างอิงงบแสดง

ฐานะทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และด้วยธุรกิจของ MKP ซึ่งมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเรียบร้อย

แล้ว รวมถงึได้รับอตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ FiT ทําให้มีความแน่นอนทางด้านรายได้ 

สําหรับเง่ือนไขที่ผู้ ขายจะต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับทางบริษัทฯ ภายในจังหวัดแพร่ เป็น

ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ เป็นเง่ือนไขการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันโดยทั่วไป และมี

ระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 3 ปี เป็นระยะเวลาที่ MKP จะสร้างความสมัพันธ์และ

ผู้ขายวัตถุดิบ และโอกาสการเกิดโรงไฟฟ้าในพืน้ที่เพิ่มเติมจากปัจจุบันมีน้อยมาก เนื่องจากเหลือบริษัท 

ศกัดาพรเอนเนอร์ยี จํากดั อําเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ เพียงรายเดียวที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 8 เมกะวัตต์ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทําประชาพิจารณ์ ยังไม่ได้ก่อสร้าง และต้องเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ภายใน 

15 สงิหาคม 2560 และในกรณีที่เกิดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในพืน้ที่ โรงไฟฟ้ารายใหม่จะต้องศกึษา

ความเป็นไปได้ของความเพียงพอของวตัถดิุบ ซึง่รวมถงึความต้องการใช้วตัถดิุบของโรงไฟฟ้า MKP และจะ

ไม่ทําให้เกิดการแย่งซือ้วตัถดิุบ 

 

c) ร่างสญัญาซือ้ขายและติดตัง้เคร่ืองจักรพร้อมงานก่อสร้างอาคาร  

รายการ รายละเอียด 

คู่สญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้ ว่าจ้าง: บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากดั 

ผู้ รับจ้าง: บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 

การตกลงซือ้และว่าจ้าง APCON ต้องดําเนินการออกแบบ จดัหาวัสดุ อุปกรณ์ ขนสง่ ก่อสร้างและ

ติดตัง้โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงชีวมวล จนแล้วเสร็จถกูต้องตามแบบและรายการ
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รายการ รายละเอียด 

ที่กําหนดจนใช้การได้ นบัจากวนัที่ APCON ได้รับเงินค่าจ้างลว่งหน้าและ 

MKP  ดําเนินการสง่มอบพืน้ที่ที่ตัง้โครงการตามแผนงาน 

ราคาสนิค้าและเง่ือนไข

การชําระเงิน 

ราคาตามสญัญาเท่ากับ 669 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งชําระ

ดงัต่อไปนี ้ 

-   ชําระร้อยละ 15 เพื่อเป็นค่าสนิค้าลว่งหน้า 

-   ชําระร้อยละ 5 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่  APCON ได้ส่งแบบทาง

วิศวกรรมสาํหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

-   ชําระร้อยละ 70 โดยแบ่งชําระตามความคืบหน้าของงานในแต่ละเดือน 

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัที่ผู้ รับจ้างสง่มอบงานแต่ละเดือน 

-   ชําระร้อยละ 10 ภายใน 15 วันหลังจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชย์ 

หลกัประกนัการปฏิบติั

ตามสญัญา 

- หนงัสอืคํา้ประกนัการปฏิบติัตามสญัญา (Performance Bond) 

APCON ตกลงส่งมอบหนังสือคํา้ประกันการปฏิบัติตามสัญญา ใน

อตัราร้อยละ 10 ของมูลค่าสญัญาของธนาคารพาณิชย์ จนถึงวันที่ส่ง

มอบงาน 

- หนงัสอืคํา้ประกนัผลงาน (Maintenance Bond) 

APCON ตกลงส่งมอบหนังสือคํา้ประกันผลงาน 2 ปี ในอัตราร้อยละ 

10 ของมูลค่าสญัญาของธนาคารพาณิชย์ ภายหลงัจากส่งมอบงาน

เสร็จสมบรูณ์ และ MKP ได้ออกหนงัสอืรับมอบงาน 

การขอขยายกําหนดแล้ว

เสร็จงาน 

 

 

ในกรณีมีเหตุสดุวิสยันอกอํานาจที่ไม่อาจควบคมุได้ APCON จะต้องแจ้ง 

MKP เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายใน 7 วนันบัจากวนัแรกที่เกิดเหตกุารณ์

ดงักลา่ว หาก MKP พิจารณาแล้วพบว่ากระทบงานจริงให้ขยายกําหนด

แล้วเสร็จของงานเท่าทีไ่ด้รับผลกระทบจริง 

การผิดสญัญา 

 

 

1) ถ้า APCON ไม่สามารถทํางานให้เสร็จตามกําหนดเวลา MKP มีสิทธิ

บอกเลกิสญัญาได้ทนัที แต่หาก MKP ไม่บอกเลกิสญัญา APCON 

ยอมให้ MKP ดําเนินการดงัต่อไปนี ้

- ปรับ APCON ร้อยละ 0.07 ของมลูค่าสญัญาทัง้หมดต่อวนันบั

จากวนัที่เลยกําหนดตามตารางแผนงานจนถงึวนัที่งานเสร็จตาม

ตารางแผนงาน ในแต่ละขัน้ตอน โดยมูลค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10 

ของมลูค่าสญัญา (66.90 ล้านบาท) 
- เรียกเงินจากธนาคารที่ออกหนงัสือคํา้ประกนั (มูลค่าคํา้ประกัน 

66.90 ล้านบาท) 
- ยินยอมให้ MKP ดําเนินการเอง หรือจ้างบคุคลอื่นทําการนีต่้อไป 

และ APCON ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ทัง้หมด 
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รายการ รายละเอียด 

2) ถ้า APCON ไม่สามารถดําเนินการให้ประสทิธิภาพเป็นไปตามที่ระบุ

ไว้ APCON ยินยอมให้ MKP ดําเนินการดังต่อไปนี ้

- Guarantee Net Plant Power Output หากไม่ตรงตามที่ระบไุว้

ในสญัญา MKP ปรับ APCON เป็นเงิน 50,000 บาทต่อกิโลวัตต์  
- Guaranteed Net Plant Heat Rate หากไม่ตรงตามที่ระบไุว้ใน

สญัญา จะถกูปรับเป็นเงิน 50,000 บาท ทกุ ๆ กิโลจลูต่อกิโลวัตต์

ต่อชัว่โมง 
ทัง้นีมู้ลค่าปรับสูงสุดข้างต้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า

สญัญา (66.90 ล้านบาท) 
3) คู่สัญญาทัง้สองตกลงเร่ิมดําเนินการตามสัญญา ภายในวันที่  1 

มิถุนายน 2561 และต้องจ่ายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายใน

ระยะเวลา 14 เดือน  กรณีที่มีความล่าช้าจากผู้ รับจ้างเกิดขึน้ ผู้ รับจ้าง

สญัญาว่างานจะไม่ล่าช้าจนเป็นผลทําให้จ่ายไฟฟ้าได้เกินวันที่ 29 

กนัยายน 2562 หากผู้ ว่าจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายใน 29 

กันยายน 2562 จนเป็นเหตุให้ผู้ ว่าจ้างถูกยกเลิกสญัญาขายไฟฟ้า 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทัง้หมด เว้นแต่ความล่าช้า

ดงักลา่วมิได้เป็นความผิดของผู้ รับจ้าง 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาร่างสญัญาซือ้ขายและติดตัง้เคร่ืองจักรพร้อมงานก่อสร้าง

อาคารดังกล่าวแล้ว พบว่า เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินงานตามธุรกิจประเภทนีโ้ดยปกติ นอกจากนี ้

ระยะเวลาก่อสร้างโครงการจํานวน 14 เดือน มีความเป็นไปได้ จากประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาของ 

APCON และในเร่ืองของค่าปรับที่เกิดขึน้จากการผิดสญัญานัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 

ค่าปรับได้ครอบคลมุมูลค่าความเสีย่หายที่อาจจะเกิดขึน้ และจากข้อมลูงบแสดงฐานะทางการเงิน และผล

การดําเนินงานของ APCON อ้างอิงจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์ บิซิเนส ออนไลน์ พบว่าในปี 2559 APCON 

มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 1,050 ล้านบาท สินทรัพย์รวมจํานวน 1,753.37 ล้านบาท ส่วนผู้ ถือหุ้น

รวมจํานวน 898.58 รายได้รวมจํานวน 1,264.40 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิจํานวน 135.65 ล้านบาท 

 

 

d) ร่างสญัญาจ้างดําเนินการเดินเคร่ืองจักรและบํารุงรักษา 

รายการ รายละเอียด 

คู่สญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้ ว่าจ้าง: บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากดั 

ผู้ รับจ้าง: บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 

อายสุญัญา 5 ปี หลงัจากวันที่เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า 
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รายการ รายละเอียด 

การว่าจ้างตามสญัญา APCON มีหน้าที่ต้องจัดหาวัสด ุอปุกรณ์และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อ

การผลิตกระแสไฟฟ้าและบํา รุง รักษา จัดหาบุคลากรที่ มีความ รู้

ความสามารถ ตรวจรับวัตถุดิบตามคุณภาพที่กําหนด เดินเคร่ืองและ

บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าจดัการควบคุมสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก

โรงไฟฟ้า ประสานงานกับการไฟฟ้าในการจดหน่วยจําหน่าย รวมทัง้

ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปโดย

ถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 

อตัราค่าบริการ 1) ช่วงเตรียมความพร้อม 3 เดือน ก่อนวนักําหนดการซือ้ขายไฟฟ้า (Pre-

COD) จํานวน 4,500,000 บาท 

2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เดือนละ 1,500,000 บาท 

3) ค่าซ่อมแซม และบํารุงรักษารายปี 10,400,000 บาท 

สําหรับอัตราค่าบริการจะตกลงกันล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนสัญญาครบ

กําหนด 

การเรียกเก็บเงินและชําระ

เงิน 

ชําระเงินภายใน 15 วนั หลงัจากวนัที่วางบิล ในเดือนนัน้ ๆ  

การรับประกนั ค่าปรับ 

และโบนสั 

APCON ตกลงรับประกนัการเดินเคร่ืองเพื่อผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

ในภาวะปกติให้แก่การไฟฟ้าเป็นจํานวน 60,192,000 หน่วยต่อปี ทัง้นี ้

หาก APCON เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้าได้มากกว่า

จํานวนหน่วยที่รับประกัน ผู้ ว่าจ้างยินยอมที่จะจ่ายโบนสัให้ผู้ รับจ้างตาม

อัตราต่อหน่วยที่ตกลงของจํานวนหน่วยที่มากกว่าที่ รับประกันไว้  

รายละเอียดตามตารางดงัต่อไปนี ้

กําลงัไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

กําลงัการผลติไฟฟ้าต่อปี 

(กิโลวตัต์ต่อชั่วโมง) 

อตัราโบนัส  

(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 

 หากจําหน่ายไฟฟ้าได้น้อยกว่าจํานวนหน่วยที่รับประกัน ทาง APCON 

ยินยอมให้ผู้ ว่าจ้างปรับเป็นเงินคิดตามอัตราต่อหน่วยที่ตกลงของจํานวน

หน่วยที่น้อยกว่าที่รับประกนัไว้  
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รายการ รายละเอียด 

กําลงัไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

กําลงัการผลติไฟฟ้าต่อปี 

(กิโลวตัต์ต่อชั่วโมง) 

อตัราค่าปรับ 

(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 

7.25 57,420,000 -8.75 

7.20 57,024,000 -10.00 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาร่างสญัญาจ้างเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาดงักลา่วแล้ว พบว่า

รายละเอียดเง่ือนไขต่าง ๆ  เป็นเง่ือนไขการว่าจ้างเดินเคร่ืองจักรและบํารุงรักษาทั่วไป ยกเว้นเง่ือนไขเร่ือง

ค่าบริการ และโบนสั ซึง่เป็นเง่ือนไขที่เป็นการเจรจาต่อรองระหว่าง MKP กบั APCON และระยะเวลาอายุ

สญัญามีความเหมาะสม และเพียงพอสําหรับบุคลากรของ MKP ในการเรียนรู้ธุรกิจผลติไฟฟ้า อีกทัง้ยัง

เป็นช่วงเวลาที่ครอบคลมุถงึการซ่อมบํารุงรักษาใหญ่ 

สําหรับการจ่ายค่าโบนัส การรับประกันการเดินเคร่ืองผลิตและขายไฟฟ้าแก่ กฟภ. ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ เห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากโรงไฟฟ้า MKP จะมีปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขาย 

กฟภ. จํานวนสงูสดุที่ 8.0 เมกะวตัต์ โดยทาง APCON ควรจะรับประกันกําลงัไฟฟ้าที่ 8.0 เมกะวตัต์ และมี

ค่าปรับกรณีผลติกระแสไฟฟ้าเพื่อขาย กฟภ. ได้ต่ํากว่า 8.0 เมกะวตัต์ 

 

e) สญัญาให้เช่าที่ดินระยะยาว 

รายการ รายละเอียด 

คู่สญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้ให้เช่า: นางศิริวรรณ ปราศจากศตัรู 

ผู้ เช่า: บริษัท แพร่กรีนพาวเวอร์ จํากดั 

นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นมารดา ของนายปารย์ ปราศจากศัตรู ซึ่ง

เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของ MKP 

อายสุญัญา 20 ปี นับจากวันที่ผู้ เช่าสง่หนงัสอืคําบอกกลา่วกําหนดวนัเร่ิมการเช่าไปยัง

ผู้ให้เช่าลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

อตัราค่าเช่า  30,000 บาทต่อเดือน (360,000 บาทต่อปี) 
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รายการ รายละเอียด 

เง่ือนไขการชําระเงิน ผู้ เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าลว่งหน้าตลอดทัง้ปีโดยจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 

เร่ิมต้นระยะเวลาเช่าตามสญัญานีข้องทกุ ๆ ปี จนกระทั่งครบกําหนดอายุ

ของสญัญาเช่า 

สาระสาํคญัของสญัญา 1) ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1)  หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 1017 เล่ม 11ก 

หน้า 17 เลขที่ดิน 153 ระวางรูปถ่ายทางอากาศช่ือ อําเภอร้อง

กวาง หมายเลข 5054 I ที่ดินตัง้อยู่ที่ ตําบลไผ่โทน อําเภอร้อง

กวาง จงัหวดัเเพร่ เนือ้ที่ 29-1-20 ไร่  พร้อมสิง่ปลกูสร้าง 

1.2)  โฉนดที่ดินเลขที่ 19009 เลขที่ดิน 9 หน้าสาํรวจ 132 ตําบลไผ่โทน 

อําเภอร้องกวาง จงัหวดัเเพร่ เนือ้ที่ดิน 35-0-54 ไร่ 

1.3) โฉนดที่ดินเลขที่ 19008 เลขที่ดิน 18 หน้าสํารวจ 131 ตําบลไผ่

โทน อําเภอร้องกวาง จงัหวดัเเพร่ เนือ้ที่ดิน 29-3-55 ไร่ 

2) ผู้ ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้ เช่าหรือบุคคลอื่นที่ผู้ เช่ายินยอม ใช้ที่ดินให้

เช่าตามข้อ 1.2 และ 1.3 เ ป็นทางผ่านที่ ดินเพื่อ เ ช่ือมออกไปสู่ทาง

สาธารณะและขนสง่เชือ้เพลงิชีวมวลไปยงัโรงไฟฟ้าแม่กระทิง 

การบอกเลกิสญัญา หากพบว่ามีการผิดสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง จะต้องแจ้งโดยการบอกกล่าว

ลว่งหน้าภายใน 45 วนั และคู่สญัญาฝ่ายที่ผิดจะยินยอมรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสยีหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว แล้วพบว่า รายละเอียดเง่ือนไข

ต่าง ๆ เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และระยะเวลาของสญัญาครอบคลมุระยะเวลาซือ้ขายไฟฟ้าที่มีอายุ 

20 ปี 

PGP มีสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว ทัง้ 3 แปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นที่ดินที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกัน 

โดยมีการติดกับถนนสายหลัก และถนนสาธารณประโยชน์ที่ผ่านที่ดินของโครงการโรงไฟฟ้า MKP 

เนื่องจากถนนสาธารณประโยชน์ในการเข้า-ออกโครงการโรงไฟฟ้า แม่กระทิง ต้องผ่านถนนในหมู่บ้านแม่

กระทิง ซึง่สภาพถนน และเขตทาง ไม่เหมาะสมต่อการขนสง่วตัถุดิบด้วยรถขนาดใหญ่ 

และ ขนาดพืน้ที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล MKP ในสว่นโรงเก็บวัตถดิุบ และลานรับซือ้วัตถุดิบ มีพืน้ที่ไม่

เพียงพอ ดังนัน้จงึต้องมีโรงเก็บวตัถดิุบเพิ่มเติม ในระยะทางไม่ไกลจากโรงไฟฟ้าชีวมวล PGP มีสญัญาเช่า

ที่ดิน น.ส. 3 ก ขนาดพืน้ที่ 29-1-20 ไร่ ตัง้อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า 2.1 กิโลเมตร สามารถใช้ประโยชน์เป็นโรง

เก็บวตัถดิุบ และลานรับซือ้วตัถดิุบ โดยเป็นสญัญาเช่าระยะยาว 20 ปี เท่ากบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

โดยวตัถุดิบทัง้หมดที่ PGP จะรับซือ้ เป็นการซือ้จากผู้ขายรายย่อย โดยขนสง่มาเป็นรถ 4 ล้อ ทําให้

มีปริมาณงานที่มาก ซึ่งทาง MKP จะรับซือ้เฉพาะการขายเป็นจํานวนมากเท่านัน้ เพื่อหลีกเลี่ยงความ

ยุ่งยากดงักลา่ว 

21 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

f) สญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิชีวมวล ประเภท ไม้สบั เศษไม้ไผ่ และข้อไม้ไผ่สบั 

รายการ รายละเอียด 

คู่สญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้ ซือ้: บริษัท แม่กระทิง พาวเวอร์ จํากัด 

ผู้ขาย: บริษัท บี.พี.15 จํากดั 

วนัที่ลงนาม 19 ตลุาคม 2560 

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

ปริมาณการซือ้ขาย ผู้ขายตกลงจะขายไม้สบั เศษไม้ไผ่ และข้อไม้ไผ่สบั ให้แก่ผู้ ซือ้ในปริมาณ

รวมกนัไม่ต่ํากว่า 140 ตนั โดยนํา้หนกัสดต่อวนั  

ราคาที่ตกลง ใช้ราคาที่ตกลงกันในแต่ละคราวปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และภาวะ

ตลาดในขณะนัน้ โดยอ้างอิงจากราคาขายในราคาตามท้องตลาดของ

ผู้ขายสินค้านัน้ ๆ ในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียงกัน หรือราคารับซือ้สินค้านัน้ ๆ 

ของโรงไฟฟ้าที่รับซือ้ที่สินค้านัน้ ๆ เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงในบริเวณพืน้ที่

ใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้ ซือ้จะต้องแจ้งให้ผู้ ขายทราบล่วงหน้าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

คณุลกัษณะของสนิค้า สนิค้าที่ซือ้ขายมีขนาด (กว้าง 2 นิว้ ยาว 2 นิว้ โดยประมาณหรือต่ํากว่า) 

และมีค่าความชืน้ ณ สถานที่ปลายทางตามประเภทสนิค้าดงัต่อไปนี ้

1) สนิค้าประเภทไม้สบั ค่าความชืน้ไม่เกินร้อยละ 50 โดยนํา้หนกัสด 

2) สนิค้าประเภทไม้ไผ่  ค่าความช่ืนไม่เกินร้อยละ 50 โดยนํา้หนกัสด 

เง่ือนไขการชําระเงิน ผู้ ซือ้ตกลงจะชําระค่าสนิค้าในผู้ขายกําหนดภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่ผู้

ซือ้ได้รับมอบสนิค้า ณ สถานที่ปลายทางแล้ว 

ค่าปรับ ผู้ขาย 

- กรณีผู้ขายส่งสินค้าไม่ครบถ้วนตามใบสัง่ซือ้ ในรอบการสัง่ซือ้คราว

นัน้  ๆ  ทําให้ผู้ ซื อ้ เ กิดความเสียหายจากการขาดเ ชื อ้ เพลิงใน

22 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายการ รายละเอียด 

กระบวนการผลิต ผู้ ขายยินยอมเสียค่าปรับในอัตรา 50 บาทต่อตัน 

โดยนํา้หนกัสด ของสว่นที่จดัสง่ไม่ครบ 

ผู้ ซือ้ 

- กรณีผู้ ซือ้ปฏิเสธการรับสินค้าตามใบสัง่ซือ้ ทําให้ผู้ ขายไม่สามารถ

ขายสินค้าที่เตรียมไว้ให้ผู้ ซือ้ได้ ในรอบการสั่งซือ้คราวนัน้ ๆ ผู้ ซือ้

ยินยอมเสียค่าปรับในอัตรา 50 บาทต่อตัน โดยนํา้หนักสด และค่า

ขนส่งทัง้เที่ยวไปสถานที่ปลายทางและเที่ยวกลบัสถานที่ต้นทางที่

ผู้ขายจ่ายไปจริงสาํหรับสนิค้าที่ผู้ ซือ้ปฏิเสธการรับสนิค้าในคราวนัน้ 

การบอกเลกิสญัญา 1) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดในสัญญา จนเป็น

เหตใุห้เกิดความเสยีหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สญัญาผู้ เสียหายต้องบอก

กล่าวเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งดําเนินการปฏิบัติ หรือแก้ไขความ

เสียวหายนัน้ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่ดําเนินการภายในกําหนด

ระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญามีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้และ

รับผิดชอบค่าเสยีหาย อื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ 

2) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาก่อนกําหนด 

ให้ทําหนงัสอืแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

3) ในกรณีที่ผู้ ซือ้หยุดประกอบธุรกิจที่ผู้ ซือ้ดําเนินการอยู่ในขณะที่ทํา

สัญญานี  ้หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่นแตกต่างไปจากธุรกิจที่

ดําเนินอยู่ในขณะนัน้ ผู้ ซือ้อาจบอกเลิกสญัญาได้ทันทีคู่สญัญาฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง่อาจบอกเลกิสญัญาได้ทนัที  

4) ถ้าคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตกเป็นบคุคลล้มละลาย เป็นผู้ มีหนีส้นิล้นพ้น

ตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดหรือ

อายัดทรัพย์ การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบกับสิทธิ

ของคู่สญัญาฝ่ายที่มิได้ผิดสญัญาที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากการ

ปฏิบัติผิดสญัญา หรือไม่ยึดถือหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสญัญา

ของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

หมายเหต ุ: บริษัท บี.พี. 15 จํากัด มนีายระพีพฒัน์ สเุมธโชติเมธา ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 88.18 เป็นบตุรชายของ 

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ

บริษัทฯ และเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิที่ทํากบั บริษัท บี.พี. 

15 จํากัด มีการกําหนดราคาซือ้ขาย และปริมาณไว้ชัดเจน ทําให้สามารถบริหารความเสี่ยงจากความผัน

ผวนของวัตถดิุบได้ ในราคาซือ้ขายที่เป็นราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจาก ราคาขายตามท้องตลาดของ

ผู้ขายสนิค้านัน้ ๆ ในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียงกนั หรือราคารับซือ้สนิค้านัน้ ๆ ของโรงไฟฟา้ที่รับซือ้ที่สนิค้านัน้ ๆ 
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เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียงกัน ทัง้นีย้งัสามารถเรียกร้องค่าเสยีหายหากคู่สญัญาไม่ปฏิบัติ

ตามสญัญา  

สาํหรับกรณี ผู้ ขายจะบอกเลกิสญัญาก่อนกําหนด ให้ทําหนงัสอืแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า

ไม่น้อยกว่า 60 วนั เป็นระยะเวลาที่เพียงพอของ MKP ที่จะติดต่อผู้ขายวัตถดิุบรายอื่นในพืน้ที่ รวมถึงผู้ขาย

รายใหญ่นอกพืน้ที่ เพื่อลดความเสีย่งจากการที่ผู้ขายบอกเลิกสญัญา 
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2. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

2.1 รายละเอยีดของทรัพย์สนิที่ซือ้ 

MKP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลงั

การผลิตติดตัง้ 9.90 เมกะวัตต์ เพื่อขายพลังงานไฟฟ้าในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสงูสุด 8.00 เมกะวัตต์ 

ให้แก่การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค โดยบริษัทฯ จะซือ้หุ้นสามญัของ MKP จาก บริษัท เอส ที เอฟ อี จํากดั 

2.1.1 รายละเอียดบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากดั 

ช่ือบริษัท : บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากดั 

ที่ตัง้ : เลขที่ 388 อาคารเอสพี ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว 

: 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2,500,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

10.00 บาท 

คณะกรรมการ : ก่อนเข้าทํารายการ 

นายปารย์ ปราศจากศตัรู 

หลงัเข้าทํารายการ 

นายปารย์ ปราศจากศตัรู และตวัแทนจาก SKE อีก 4 ท่าน 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนและหลงัทํารายการฯ 

ลาํดบั รายช่ือ 
ก่อนทํารายการ หลงัทํารายการ1 

จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท เอส ที เอฟ อี จํากดั 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 จะเพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 25.73 ล้านหุ้น 

ที่ดินที่ตัง้โรงไฟฟ้า 

MKP ได้ซือ้ที่ดินมาจาก นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เม่ือต้นปี 2561 ปัจจุบันมีสิทธิการ

ครอบครองเป็น น.ส.3 เนือ้ที่ 34-1-36 ไร่ จากการตรวจสอบเอกสารของทางที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

เม่ือปี 2473 มีหลกัฐานการได้มาเป็นใบเหยียบย่ํา ต่อมาในปี 2498 กรมที่ดินได้ออกหนงัสอืรับแจ้ง

25 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การครอบครองที่ดิน (แบบ ส.ค. 1) ต่อมาในปี 2507 กรมที่ดินได้ออกหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ 

(น.ส.3) 

ปัจจุบันได้จัดทําระวางแผนที่ของที่ดินเสร็จสิน้แล้ว และการดําเนินการขอออกโฉนดอยู่ใน

ขัน้ตอนการขออนมุติัจากคณะกรรมการหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  

ใบอนญุาตประกอบกิจการที่สาํคญั 

1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) – MKP ได้รับใบอนุญาตดงักล่าวแล้วเม่ือวันที่ 2 

สงิหาคม 2560 

2) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร (อ.1) – MKP ได้รับ

ใบอนญุาตดงักลา่วแล้ว เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2559 ทาง MKP จะดําเนินการต่อใบอนญุาต

ก่อสร้างออกไปเม่ือหมดอาย ุ

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม – เนื่องจาก

ปัจจบุันการก่อสร้างโรงไฟฟ้ายังอยู่ระหว่างการเตรียมการ ดังนัน้ MKP จงึยังไม่มีใบอนญุาต

ดงักลา่ว 

4) บัตรส่งเสริมการลงทุน – ปัจจุบัน MKP ได้ดําเนินการย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว 

และอยู่ระหว่างรอการอนมุติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

MKP จะเข้าถือหุ้นในบริษัท แพร่กรีนพาวเวอร์ จํากัด (“PGP”) ตามเง่ือนไขบังคับก่อนของร่าง

สญัญาจะซือ้จะขายหุ้น MKP ทัง้นี ้PGP มีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 5,000,000 บาท (มลูค่าที่ตราไว้ 

100 บาท) โดยจะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ในสว่นที่เหลือร้อยละ 40 จะถือ

หุ้ นโดย (1) นางสาวกมลวรรณ กาทองทุ่ง ร้อยละ 10 (2) นายวรชาติ ธะวิชัย ร้อยละ 10 (3) นางสาว

วรัญญา เวียงทอง ร้อยละ 10 และ (4) นายศรากร สขุหลอ ร้อยละ 10  

ปัจจบุัน MKP ไม่มีพนกังานประจํา โดยใช้พนกังานจาก บริษัท เอส ที เอฟ อี จํากดั และได้ว่าจ้างที่

ปรึกษาเพื่อประสานงาน กบัหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ที่จงัหวดัแพร่ 

ทัง้นี ้PGP มีวตัถุประสงค์ในการรับซือ้วัตถุดิบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นซังข้าวโพดที่รับซือ้จากผู้ขายราย

ย่อย และนํามาบดย่อยให้มีขนาดพอเหมาะ รวมทัง้จัดทําโรงเก็บวัตถดิุบ  และนําวัตถุดิบทัง้หมดมาขาย

ให้กบั MKP ในราคาตลาด โดยอ้างอิงราคาตลาดจากลานรับซือ้ข้าวโพดสชิุน และลานรับซือ้ข้าวโพดสมชัย 

ที่เป็นผู้ขายหลกั และเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป  

เนื่องจากขนาดพืน้ที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล MKP ในส่วนโรงเก็บวัตถุดิบ และลานรับซือ้วัตถุดิบ มี

พืน้ที่ไม่เพียงพอ และพืน้ที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าไม่อํานวยต่อการรับซือ้วัตถดิุบจากรายย่อยโดยตรง ดงันัน้จงึต้อง

มีโรงเก็บวัตถุดิบเพิ่มเติม ในระยะทางไม่ไกลจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ทัง้นี ้PGP มีสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว 

ขนาดพืน้ที่ 29-1-20 ไร่ และที่ดินดังกลา่วห่างจากโรงไฟฟ้า 2.1 กิโลเมตร โดยเป็นสญัญาเช่าระยะยาว 20 
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ปี เท่ากบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และพืน้ที่เช่าดงักล่าว ยงัไม่มีโรงเก็บวตัถุดิบ เม่ือ PGP เร่ิมดําเนินธุรกิจลาน

รับซือ้จากผู้ขายรายย่อย ก็จะสร้างโรงเก็บวตัถดิุบ ทัง้นีใ้นปัจจบุนั PGP ไม่ได้ประกอบธุรกิจ  

 

 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นก่อนทํารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นหลงัทํารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKP 

ทนุจดทะเบียน 25 ล้านบาท 

PGP 

ทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท 

 

กลุม่ผู้ถือหุ้นเดิม 

100.00% 

60.00% 

MKP 

ทนุจดทะเบียน 282.30 ล้านบาท 

PGP 

ทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท 

 

60.00% 

80.00% 20.00% 

SKE กลุม่ผู้ถือหุ้นเดิม 
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2.1.2 รายละเอียดบริษัท แพร่กรีนพาวเวอร์ จํากดั 

ช่ือบริษัท : บริษัท แพร่กรีนพาวเวอร์ จํากดั 

ที่ตัง้ : เลขที่ 128/16 หมู่ที่ 2 ตําบลเหมืองหม้อ อําเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 

ทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว 

: 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 50,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 

บาท 

ความสมัพนัธ์ : รายช่ือผู้ ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ได้แก่ 

1) นางสาวกมลวรรณ กาทองทุ่ง สดัสว่นร้อยละ 10  

2) นายวรชาติ ธะวิชยั                สดัสว่นร้อยละ 10  

3) นางสาววรัญญา เวียงทอง     สดัสว่นร้อยละ 10 

4) นายศรากร สขุหลอ               สดัสว่นร้อยละ 10 

ไม่มีความเก่ียวข้องใด ๆ กบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น MKP  

 

2.2 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  

บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากดั 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ MKP สําหรับปีสิน้สดุ 31ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

และ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ MKP  

 

(1) งบแสดงฐานะการเงิน 

หนว่ย : พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

สนิทรัพย์    

สนิทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61.90 45.47 2.60 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กรรมการ 75.00 - - 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 21.42 787.84 853.28 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 158.32 833.31 855.88 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

ค่าพฒันาโครงการก่อนการดําเนินการ - 11,867.09 12,246.20 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน - 11,867.09 12,246.20 

รวมสนิทรัพย์ 158.32 12,700.40 13,102.08 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีส้นิ    

หนีส้นิหมุนเวียน    
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หนว่ย : พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

เงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 6.00 11,666.84 - 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกรรมการ - 370.01 - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10.00 228.62 17.00 

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน - 1.50 - 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 16.00 12,266.97 17.00 

รวมหนีส้นิ 16.00 12,266.97 17.00 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    

ทนุเรือนหุ้น    

ทนุจดทะเบียน     

หุ้นสามัญ    100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 1,000.00 1,000.00 - 

หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท - - 15,000.00 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว    

หุ้นสามัญ    100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ   5.00 บาท 500.00 - - 

หุ้นสามัญ    100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท - 1,000.00 - 

หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท - - 15,000.00 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม (357.68) (566.57) (1,914.92) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 142.32 433.43 13,085.08 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 158.32 12,700.40 13,102.08 

 

 

(2) งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

หนว่ย : พนับาท 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ประจําปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

รายได้ - - - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (178.94) (208.89) (1,348.36) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (178.94) (208.89) (1,348.36) 

ต้นทนุทางการเงิน - - - 

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (178.94) (208.89) (1,348.36) 

ภาษีเงินได้ - - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (178.94) (208.89) (1,348.36) 
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บริษัท แพร่กรีนพาวเวอร์ จํากดั 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริษัท แพร่กรีนพาวเวอร์ จํากัด สาํหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 

2557 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท แพร่กรีน

พาวเวอร์ จํากดั 

 

1) งบแสดงฐานะการเงิน 

หนว่ย : พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 

สนิทรัพย์    

สนิทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 972.00 968.00 968.00 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 9.17 89.17 149.17 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 4,981.17 5,057.17 5,117.17 

รวมสนิทรัพย์ 4,981.17 5,057.17 5,117.17 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีส้นิ    

หนีส้นิหมุนเวียน    

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 4.00 4.00 8.00 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 4.00 4.00 8.00 

รวมหนีส้นิ 4.00 4.00 8.00 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    

ทนุเรือนหุ้น    

ทนุจดทะเบียน     

หุ้นสามัญ    50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว    

หุ้นสามัญ    50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม (22.83) 53.17 109.17 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,977.17 5,053.17 5,109.17 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,981.17 5,057.17 5,117.17 
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2) งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

หนว่ย : พนับาท 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ประจําปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

รายได้ 9.17 80.00 60.00 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 32.00 4.00 4.00 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (22.83) 76.00 56.00 

ต้นทนุทางการเงิน - - - 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (22.83) 76.00 56.00 

ภาษีเงินได้ - - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (22.83) 76.00 56.00 
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2.3 แผนการก่อสร้าง  

สาํหรับกรอบเวลาการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลของ MKP ในระยะเวลา 14 เดือน ตามกําหนดการของ APCON มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

 

ทัง้นี ้MKP ได้มีการทําบันทกึข้อตกลงซือ้เคร่ืองจักรพร้อมติดตัง้ และงานก่อสร้างอาคารกับ APCON แล้ว เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  และจะลงนามในสญัญาซือ้

ขายและติดตัง้เคร่ืองจักรพร้อมงานก่อสร้างอาคารสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลฉบับจริง ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ณ วันที่ 19 

เมษายน 2561 ดงันัน้ กําหนดการที่คาดว่าจะสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ คือ ภายในเดือนมิถนุายน 2562 

1. Effective Date

2. Confirmation of Basic Condition

3. Basic Design / Engineering

4. Detail Design / Engineering

5. Procurement and Delivery

5.1 Import Equipment

5.2 Shop Fabrication Equipment

5.3 Site Fabrication Equipment

5.4 Balance of Plant

5.5 Electrical /Instrument Material

6. Construction

6.1 Site Survey / Soi Investigation

6.2 Temporary Facilities

6.3 Civil Work

6.4 Steel Structure Work

6.5 Equipment Erection

6.6 Piping Work

6.7 Electrical Work

6.8 Instrument Work

6.9 Test & Flushing

6.10 Painting / Insulation Work

7. Mechanical Completion / Acceptance of work

8. Precommissioning / Test Run

9. COD

ต.ค.
Description

ปี 2561 ปี 2562

พ.ค. มิ.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม .ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนผงัโรงไฟฟ้าชีวมวลของ MKP โดยสงัเขป  
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2.4 รายละเอียดความพอเพียงของเชือ้เพลงิ 

โรงไฟฟ้า MKP จะใช้วัตถดิุบหลกัเป็นไม้สบั และวตัถดิุบเสริมเป็นเปลอืกและซงัข้าวโพด และเศษไม้

ไผ่ พืน้ที่ตัง้โรงไฟฟ้าชีวมวล อยู่ในจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นแห่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตะเกียบ และข้าวโพดเลีย้ง

สตัว์ จากการสมัภาษณ์ APCON ซึง่เป็นผู้ออกแบบและติดตัง้เคร่ืองจกัร และกําหนดสดัส่วนเชือ้เพลิง โดย

มีประมาณการปริมาณการใช้วัตถุดิบของโรงไฟฟ้าจํานวนทัง้สิน้ 350 ตนัต่อวัน แบ่งเป็น 1) ไม้สบั ร้อยละ 

40 (140 ตนัต่อวัน) 2) เปลอืกและซงัข้าวโพด และเศษไม้ไผ่ ร้อยละ 60 (210 ตนัต่อวัน) ตามวัตถดิุบที่มีใน

พืน้ที่จังหวัดแพร่ ทัง้นีเ้ทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรในปัจจุบนั สามารถรองรับการการใช้ เปลือกและซังข้าวโพด 

และเศษไม้ไผ่ ได้ในสดัส่วนร้อยละ 100 อย่างไรก็ตามการเผาไหม้เชือ้เพลงิบางประเภทจะมีสารเคมีที่เกิด

จากการเผาไหม้ ซึง่สารเคมีในเปลอืกและซังข้าวโพด และเศษไม้ไผ่ จากการเผาไหม้ มีความแตกต่างกับ

สารเคมีในไม้สบั ซึง่สง่ผลต่อประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัร เช่น Boiler หรือ ท่อต่าง ๆ เป็นต้น ดังนัน้ สดัสว่น

การใช้เชือ้เพลงิในปริมาณดงักลา่วข้างต้นเป็นสดัสว่นที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

แผนที่แสดงแหล่งผลติวัตถดิุบของ MKP 

 

จงัหวดัแพร่ มีจํานวนอําเภอทัง้หมด 8 อําเภอ โดยสามารถแบ่งพืน้ที่เป็น 3 เขต ดงันี ้ 

1) พืน้ที่ตอนบน เป็นแหลง่เพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์  

2) พืน้ที่ตอนกลาง เป็นที่ตัง้ของโรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์  

พื้นท่ีปลูกขา้วโพด 

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 

โรงงานผลิตตะเกยีบ 
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3) พืน้ที่ตอนลา่ง เป็นที่ตัง้ของโรงงานผลติตะเกียบและไม้เสียบลกูชิน้ 

(1) ไม้สบั  

จังหวัดแพร่เป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแห่งใหญ่ของประเทศ ในกระบวนการผลิต

เฟอร์นิเจอร์จะมีเศษไม้ ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า MKP ทัง้นีจ้ากแผน

ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ตัง้แต่ปี 2558-2561 ทางจังหวัดแพร่ มีความต้องการสร้างรายได้จาก

อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สกัทองเพิ่มขึน้เป็น 12,000 ล้านบาทต่อปี จากปัจจุบันมีมูลค่าการค้า

อยู่ที่ 5,000 ล้าน บาทต่อปี และในปี 2561 ตัง้เป้ารายได้เพิ่มเป็น 20,000 ล้านบาทต่อปี เม่ือ

พิจารณาถึงการใช้ที่ดินในจังหวัดแพร่ ส่วนพืน้ที่เกษตรกรรม ประเภทไม้ยืนต้น อ้างอิงข้อมูลสรุป

การใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะพบว่าปริมาณการปลกูไม้สกัต่อ

พืน้ที่เกษตรกรรม ประเภทไม้ยืนต้น คิดเป็นสดัส่วนเฉลี่ยร้อยละ 87.41 มีรายละเอียดมาตาราง

ดงัต่อไปนี ้ 

        หนว่ย: 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 

              ท่ีมา: ข้อมูลสรุปการใช้ท่ีดินจากกรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงัหวดัแพร่ ปี 2550 - 2559 

 

แหลง่ไม้สกัของโรงงานเฟอร์นิเจอร์จะมีจาก 2 แหลง่ใหญ่ คือ 1. สวนป่าเอกชน และ 2. สวน

ป่าขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 
1. สวนป่าเอกชน 

สวนป่าเอกชนในพืน้ที่จงัหวดัลาํปาง และอตุรดิตถ์ มีพืน้ที่จํานวน 3,324 ไร่ ซึง่สว่น

ใหญ่จะเป็นไม้สกั ตามตางรางด้านลา่ง 

 

จงัหวดั ปี 2559 เนือ้ที่ (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ลาํปาง 1,888-0-87.7 

อตุรดิตถ์ 1,435-3-98.0 

รวม 3,324-0-85.7 

           ที่มา: ศนูย์สารสนเทศ สาํนกัแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
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แผนที่แสดงสวนป่าเอกชน 

              

ที่มา: ศนูย์สารสนเทศ สาํนกัแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
 

2. สวนป่าขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนงานขององค์การ

อตุสาหกรรมป่าไม้ ในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน รวม 6 จงัหวดั ประกอบด้วย แพร่ 

น่าน เชียงราย ลําพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยมีพืน้ที่ให้ผลผลิตในเขตใกล้

โรงไฟฟ้า ตามตารางด้านลา่ง 

 
เขต ปี 2559 พืน้ที่ให้ผลผลติ (ไร่) 

เขตลาํปาง 93,361 

เขตแพร่ 98,658 

รวม 192,019 

ที่มา: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 
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ภาพแสดงที่ตัง้สาวนป่าในเขตแพร่และลาํปาง 

 
ที่มา: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 

MKP มีสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลิงประเภทไม้สบั และเศษไม้ไผ่สับ กับบริษัท บี.พี.15 จํากัด 

โดยมีปริมาณการซือ้ขายไม่ต่ํากว่า 140 ตนัต่อวนั ในราคาตลาด  

บริษัท บี.พี. 15 จํากัด จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือวนัที่ 15 มีนาคม 2557 มีทนุจดทะเบียน 

110 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 65 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตเชือ้เพลิงอัด

แท่ง และไม้สบั จากไม้สกัและเศษไม้อื่น ๆ ได้เข้าทําข้อตกลงเพื่อจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต

ของ MKP  

การจัดหาวัตถุดิบของบริษัท บี.พี. 15 จํากัด มาจากการเปิดรับซือ้วัตถุดิบหน้าโรงงานใน

ประเภทต่าง ๆ เช่น ไม้ท่อนชนิดต่าง ๆ ปีกไม้จากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สกั ขีเ้ลือ่ยจากการแปรรูป

ไม้สกั เศษไม้ไผ่จากการแปรรูปในอตุสาหกรรมการทําตะเกียบและไม้ลกูชิน้ ในปริมาณเฉลี่ย 200 

ตนัต่อวัน แบ่งออกเป็นไม้ จํานวน 120 ตนั และขีเ้ลื่อย จํานวน 80 ตนั หลงัจากนัน้จะทําการบรรจุ

บีบอัดขีเ้ลื่อย เป็นเชือ้เพลิงอัดแท่ง และจําหน่ายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น

ลกูค้ารายหลกั และแปรรูปเป็นไม้สบัขายให้โรงไฟฟ้าในพืน้ที่ใกล้เคียง ทัง้นีย้งัได้รับวตัถดิุบจากลาน

รับซือ้ที่เป็นเครือข่าย ได้แก่ 1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคบุญมาก โดยมีปริมาณรับซือ้ขีเ้ลื่อย เฉลี่ยที่ 

65 ตนัต่อวนั และมีปริมาณรับซือ้เปลอืกไม้ เฉลีย่ 40 ต่อวนั 2) ห้างหุ้นสว่นจํากัด ศรีนวล ตัง้อยู่ใกล้

อําเภอเมืองแพร่ ชนิดไม้ที่รับซือ้หลกัเป็น ปีกไม้สกั ซึง่ความสามารถในการรับซือ้ปีกไม้สกั เฉลี่ยที่ 

50 ตันต่อวนั รวมทัง้ 3 แห่งมีปริมาณการรับซือ้ไม้ที่ 235 ตนั ซึง่ที่ตัง้ทัง้ 3 แห่ง อยู่ในอําเภอสงูเม่น 

และอําเภอใกล้เคียง ซึง่เป็นแหลง่ผลติเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ ในจงัหวดัแพร่  
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โดยปริมาณการรับซือ้สามารถเพิ่มขึน้ได้ตามความต้องการของลกูค้า ในส่วนเปลอืกไม้ ไม้

ท่อนชนิดต่าง ๆ ที่รับซือ้บริเวณหน้าโรงงาน และลานรับซือ้ในเครือข่าย จะนํามาเข้าเคร่ืองจกัรสบัไม้ 

เพื่อขายเป็นไม้สบัต่อไป ปัจจุบันมีกําลงัการผลิตต่อวันอยู่ที่ 120 ตันต่อวัน (กําลงัผลิต 15 ตันต่อ

ชัว่โมง ระยะเวลาเดินเคร่ืองจกัรที่ 8 ชั่วโมงต่อวนั) และสามารถเพิ่มกําลงัการผลิตได้ในอนาคตตาม

ปริมาณความต้องการของลกูค้า โดยการลงทนุซือ้เคร่ืองสบัไม้เพิ่มเติม ซึง่ปัจจุบนัได้มีการจําหน่าย

ไม้สบั ให้แก่ โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ อําเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่  

 

โรงงานของบริษัท บี.พี.15 จํากดั 

 
ไม้ในโรงงานของบริษัท บี.พี.15 จํากดั 
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ลานปีกไม้ ของห้างหุ้นสว่นจํากดั โชคบุญมาก 

 
 

ลานปีกไม้ ของห้างหุ้นสว่นจํากดั ศรีนวล 

 
 

(2) เปลอืก และซงัข้าวโพด 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ปลกูมากในอําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นที่ตัง้โรงไฟฟ้า และใน

อําเภอนาหม่ืน นาน้อย และเวียงสา จงัหวดัน่าน ซึง่เป็นอําเภอที่ติดกบัอําเภอที่ตัง้โรงไฟฟ้า 
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ภาพแสดงพืน้ที่ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

 
ที่มา: สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์จะแบ่งปลกูเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 จะปลกูเฉพาะพืน้ที่ชลประทาน จํานวน

ผลผลติในปีการผลิต 2557/2558 และ 2558/2559 มีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

จงัหวดั 
ปีเพาะปลกู ผลผลติ (ตนั) 

2557/2558 2558/2559 

แพร่   

รุ่นที่ 1 173,628 170,437 

รุ่นที่ 2 20,942 20,180 

รวม 194,570 190,617 

น่าน   

รุ่นที่ 1 488,403 460,195 

รุ่นที่ 2 29,146 15,151 

รวม 517,549 475,346 

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

MKP ได้มีการติดต่อกับลานรับซือ้ข้าวโพดสชิุน และลานรับซือ้ข้าวโพดสมชัย เพื่อซือ้ขาย

เปลือกและซังข้าวโพด ในแต่ละฤดกูาลผลิตลานรับซือ้ข้าวโพดสชิุน และลานรับซือ้ข้าวโพดสมชัย 

จะรับซือ้เมล็ดข้าวโพดในปริมาณรวมกันไม่ต่ํากว่า 40,000 ตัน แบ่งเป็น 10,000 ตันต่อปี และ 

30,000 ตันต่อปี ตามลําดับ ซึ่งจะมีเปลือกและซังข้าวโพด ซึ่งเป็นเศษเหลือจากกระบวนการสี
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ข้าวโพด ไม่ต่ํากว่า 60,000 ตันต่อปี แบ่งเป็น 15,000 ตันต่อปี และ45,000 ตันต่อปี ตามลําดับ 

นอกเหนือจากลานรับซือ้ทัง้ 2 แห่งข้างต้น ยังมีลานรับซือ้ของ PGP เพื่อรองรับข้าวโพดจาก

เกษตรกรในละแวกใกล้เคียง ที่มีข้าวโพดที่ไร่ของตัวเอง ไม่ได้นํามาสทีี่ลานรับซือ้ ทําให้เหลอืเปลอืก

และซังข้าวโพดที่เป็นของเกษตรกรเองในไร่ และสามารถนํามาขายให้ PGP ซึง่จะทําหน้าที่รับซือ้

วตัถดิุบให้ MKP ในราคาตลาด  

ทัง้นี ้MKP ไม่ได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลิง ประเภทข้าวโพด กับลานรับซือ้ทัง้ 2 แห่ง 

เนื่องจากข้าวโพดเป็นสนิค้าเกษตรที่มีตามฤดูกาล แต่เปลือกและซงัข้าวโพดสามารถเก็บได้ 2-3 ปี 

ทําให้มีขายตลอดทัง้ปี จากลานรับซือ้ทัง้ 2 แห่งข้างต้น มีปริมาณเปลอืกและซงัข้าวโพดไม่ต่ํากว่าปี

ละ 60,000 ตนัต่อปี (164 ตนัต่อวนั) แต่ทัง้นีส้ามารถขยายปริมาณเปลอืกและซงัข้าวโพดได้อีกมาก 

เนื่องจากยังมีเปลือกและซังข้าวโพด ที่เกิดจากการสข้ีาวโพดในไร่และเผาทําลาย หรือลานรับซือ้ที่

ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเปลือกและซังข้าวโพด (ในฤดูการผลิต 2558/2559 มีปริมาณข้าวโพดใน

จังหวัดแพร่และน่าน ทัง้สิน้ประมาณ 660,000 ตัน ซึ่งจะเป็นเปลือกและซังข้าวโพด ประมาณ 

400,000 ตนั หรือเฉลีย่ 1,100 ตนัต่อวนั)  

ปัจจุบันมีผู้ รับซือ้เปลือกและซังข้าวโพด ในจังหวัดแพร่ คือ โรงไฟฟ้าชีวมวลของโคลเวอร์ 

เพียงเจ้าเดียว ตัง้อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า MKP ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ซึ่งมีปริมาณการใช้

เปลอืกและซงัข้าวโพด จํานวน 160 – 220 ตันต่อวัน ในกรณีที่มีผู้ รับซือ้เพิ่มเติม ทางลานรับซือ้ทัง้ 2 

แห่ง จะรับซือ้เปลือกและซงัข้าวโพดจากเกษตรกรเพื่อมาขายให้โรงไฟฟ้า MKP ซึง่จะเพียงพอต่อ

โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง  

 

ลานรับซือ้ข้าวโพดสชิุน
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ลานรับซือ้ข้าวโพดสมชยั 
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(3) เศษไม้ไผ่ 

MKP จะทําการซือ้วตัถดิุบเศษไม้ไผ่จากโรงงานผลิตตะเกียบแพร่ธนรัตน์ โดยลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจของโรงตะเกียบแพร่ธนรัตน์นัน้ คือการให้ชาวบ้านนําเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อผลิต

ตะเกียบ และไม้เสยีบลกูชิน้ แล้วรับซือ้กลบัไม้เสยีบลกูชิน้และเศษไม้ไผ่ที่เป็นของเหลอืจากการบวน

การผลติตะเกียบ และไม้เสยีบลกูชิน้ มีลานรับซือ้ย่อยอยู่ที่วังชิน้ และรับซือ้ที่หน้าโรงงานในอําเภอ

เด่นชยั ลานรับซือ้ทัง้ 2 แห่ง รับซือ้เศษไม้ไผ่รวมกนัเฉลีย่ 100 - 200 ตนัต่อวนั ตลอดทัง้ปี  

ปัจจุบัน มีผู้ รับซือ้เศษไม้ไผ่เป็นโรงไฟฟ้า ตัง้อยู่ที่จังหวัดลําปาง ระยะทางในการขนส่ง

ค่อนข้างไกล และโรงไฟฟ้าของโคลเวอร์ ไม่รองรับการใช้เศษไม้ไผ่สบั ดงันัน้โรงไฟฟ้า MKP สามารถ

รับซือ้เศษไม้ไผ่สับจากโรงงานผลิตตะเกียบแพร่ธนรัตน์ ซึ่งมีเศษไม้ไผ่วันละ 100 - 200 ตัน ซึ่ง

เพียงพอต่อความต้องการใช้ประมาณ 100 ตันต่อวนั เพื่อมาใช้เป็นเชือ้เพลิงสลบักับเปลือกและซัง

ข้าวโพด 

ทัง้นี ้ MKP ไม่ได้ทําสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิกับโรงงานผลิตตะเกียบแพร่ธนรัตน์ เนื่องจาก

วัตถุดิบเป็นส่วนเหลือจากผลิตตะเกียบ และไม้เสียบลูกชิน้ ซึ่งมีผู้ ซือ้น้อยราย และมีปริมาณ

มากกว่าความต้องการ จงึไม่มีความจําเป็นต้องทําสญัญา 

 

รูปเศษไม้ไผ่ที่เหลอืจากกระบวนการผลิตตะเกียบของโรงงานผลิตตะเกียบแพร่ธนรัตน์ 
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จากรายละเอียดความพอเพียงของวัตถุดิบ ดงักล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มี

ความเห็นว่า ความเสี่ยงการขาดแคลนวตัถุดิบอยู่ในระดบัต่ํา เนื่องจาก MKP ได้มีการทําสญัญาซือ้

ขายเชือ้เพลงิประเภทไม้สบั และเศษไม้ไผ่ กบับริษัท บี.พี. 15 จํากัด ซึง่เพียงพอต่อความต้องการใน

การผลิตไฟฟ้าต่อวัน (140 ตันต่อวัน) อีกทัง้วัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งหากไม่ได้นํามาใช้

ประโยชน์ก็จะถกูนําไปเผาทําลายได้แก่ 1) เปลอืกและซังข้าวโพด ซึ่งผลผลิตการเพาะปลกูข้าวโพด

ในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียงมีการเพาะปลกูข้าวโพดค่อนข้างมากตามฤดูกาล ประมาณ 

660,000 ตัน ซึ่งจะเป็นเปลือกและซังข้าวโพดประมาณ 400,000 ตัน หรือเฉลี่ย 1,100 ตันต่อวัน 

ทัง้นีเ้ปลอืกและซงัข้าวโพด สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลา 2 – 3 ปี 2) เศษไม้ไผ่ ที่ได้จากการ

ผลติตะเกียบ และไม้เสยีบลกูชิน้ ประมาณ 100 – 200 ตนัต่อวนั  

ปัจจุบันผู้ รับซือ้เปลือกและซังข้าวโพด ในจังหวัดแพร่ คือ โรงไฟฟ้าชีวมวลของโคลเวอร์ 

เพียงเจ้าเดียว ตัง้อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า MKP ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ซึ่งมีปริมาณการใช้

เปลอืกและซงัข้าวโพด จํานวน 160 – 220 ตนัต่อวนั  และผู้ รับซือ้เศษไม้ไผ่ เป็นโรงไฟฟ้าในจังหวัด

ลาํปาง ทําให้การซือ้วตัถดิุบในส่วนของเปลอืกและซงัข้าวโพด ทางโรงไฟฟ้า MKP มีความได้เปรียบ

ในแง่ของที่ตัง้โรงงาน และแหลง่เพาะปลกู เช่นเดียวกบัเศษไม้ไผ่ ซึง่โรงไฟฟ้า MKP เป็นผู้ รับซือ้ราย

ใหญ่เจ้าเดียวในพืน้ที่ สําหรับไม้สับปริมาณไม้ตามสัญญากับบริษัท บี.พี.15 จํากัด มีปริมาณ

เพียงพอ และสามารถเพิ่มปริมาณรับซือ้ได้อีกตามความต้องการที่เพิ่มขึน้ในอนาคต 
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ตารางแสดงปริมาณ และความสามารถในการจัดหาวัตถดิุบของผู้ขาย 

    หน่วย: ตนัต่อวนั 

วตัถดุิบ ปริมาณวตัถดุิบในพืน้ท่ี 

ปริมาณความสามารถ

ในการจดัหาวตัถดุิบ

ของผู้ขาย (A) 

ความต้องการใช้

เชือ้เพลิงต่อวนัของ 

MKP (B) 

สดัส่วนความต้องการ

เชือ้เพลิงของ MKP ต่อ

ปริมาณความสามารถใน

การจดัหาวตัถดุิบของ

ผู้ขาย B/A (ร้อยละ) 

1. ไม้สบั ไม่มีข้อมลูจากหน่วยงาน

ราชการ 

2101 140 66.67 

2. เปลือก และ 

ซงัข้าวโพด  

400,000 (ตนัต่อปี) 1642 105 64.02 

3. เศษไม้ไผ่ ไม่มีข้อมลูจากหน่วยงาน

ราชการ 

100 – 2003 105 52.50 – 105.00 

รวม   350  

หมายเหตุ : 1. ปริมาณความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบของผู้ขายไม้สบั  ประกอบด้วย : 

1.1 บริษัท บี.พี. 15 จํากดั จํานวน 120 ตนั กําลงัการผลิต ไม้สบั ณ ปัจจุบนัอยู่ท่ี 120 ตันต่อวนั (กําลงัการผลติ 15 ตันต่อ

ชัว่โมง เดินเคร่ืองจักร 8 ชัว่โมงต่อวนั) และสามารถเพิม่ขึน้ได้ในอนาคตตามปริมาณความต้องการของลกูค้า โดยการซือ้

เคร่ืองสบัไม้เพิม่เติม 

1.2 ลานรับซือ้ไม้ในเครือข่าย ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจํากดั โชคบญุมาก และห้างหุ้นสว่นจํากดั ศรีนวล จํานวน 40 ตันต่อวนั และ 

50 ตนัต่อวนั ตามลําดบั รวม 90 ตนัต่อวนั 

2. ปริมาณความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบของผู้ขายเปลือกและซงัข้าวโพด  ประกอบด้วย: 

2.1  ลานรับซือ้ข้าวโพดสุชิน และสมชัย จํานวน 15,000 ตันต่อปี และ 45,000 ตันต่อปี ตามลําดับ รวม 60,000 ตันต่อปี 

(เฉล่ีย 164 ตนัต่อวนั) 

2.2   สําหรับ PGP ปัจจุบนั ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ และจะเป็นการรับซือ้วตัถุดิบจากรายย่อย เพ่ือเป็นวตัถุดิบเสริมจากข้อ 

2.1  

3. ปริมาณความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบ โรงงานตะเกียบแพร่ธนรัตน์ 100 – 200 ตนัต่อวนั 
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แผนภาพแสดงการจดัหาวตัถุดิบของ MKP 

 

 

  

46 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

3.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัทจดทะเบียน 

การเข้าทํารายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในครัง้นีเ้ป็นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ MKP ซึ่ง

บริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ขนาดกําลงัการผลิต 9.90 เมกะวตัต์ และมีข้อตกลงตามสญัญาซือ้

ขายไฟฟ้า VSPP-PEA-011/2557 ในอัตราแบบ Feed in Tariff (FiT) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอายุ

สญัญา 20 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า ในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ 8.00 เมกะวตัต์ และคาดว่าจะ

มีรายได้จากการขายไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2562 

การลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีธุรกิจหลกั คือ สถานี ปตท. เพื่อขนส่งก๊าซไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ หรือ

สถานีลูก รวมถึงดําเนินการปรับปรุงก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) โดย

ให้บริการอดัก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนสง่ก๊าซธรรมชาติ ซึง่เป็นธุรกิจด้านพลงังานเช่นเดียวกบัโครงการ 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่มีศกัยภาพจะเติบโตได้ในอนาคต มีรายได้ที่แน่นอนและต่อเนื่อง

จากการผลติพลงังานไฟฟ้า การลงทุนในโครงการดงักลา่ว บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน และ

สร้างผลกําไรของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

ระยะยาว 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการเข้าทํารายการฯ ในครัง้นีถื้อว่า

สมเหตสุมผล 

 

3.2 ข้อดี และข้อด้อย ในการเข้าทํารายการ 

3.2.1 ข้อดีในการเข้าทํารายการ  

(1) ขยายการลงทนุในธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และลดความเสีย่งจากการพึง่พารายได้

จากการประกอบธุรกิจสถานี ปตท. 

การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ MKP นัน้ เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ

พลงังานที่มีรายได้ที่แน่นอนและต่อเนื่องจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้า 20 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า 

อีกทัง้ช่วยกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มี

ธุรกิจหลกั คือ สถานี ปตท. เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อสง่ก๊าซ หรือ

สถานีลกู รวมถึงดําเนินการปรับปรุงก๊าซธรรมชาติหลกัของเอกชน โดยให้บริการอัดก๊าซ

ธรรมชาติ NGV ให้รถขนสง่ก๊าซธรรมชาติ ซึง่เป็นธุรกิจด้านพลงังานเช่นเดียวกบัโครงการ 

ทําให้สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวได้ 
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(2) การได้รับสทิธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 

เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นโครงการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทุน

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ

กําไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการ กําหนดรวม 8 ปี และมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

คร่ึงหนึ่งของอัตราภาษี ณ เวลานัน้ ๆ เพิ่มเติมอีก 5 ปี รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ 

ภายใต้เง่ือนไขที่กําหนด  

ปัจจุบัน MKP อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI) 

ซึง่คาดว่าจะได้รับการอนมุติัภายใน ไตรมาส 3 ปี 2561 ภายหลงั MKP ได้รับการอนุมติัการ

ส่งเสริมการลงทุนแล้ว จะทําให้ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางต่าง ๆ และสามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีเพิ่มขึน้ 

(3) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทนุ 

ตามการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การการลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวลครัง้นี ้จะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) มี

ค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 11.05 – 13.27  มูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ 

(Project NPV) มีมูลค่าระหว่าง 167.21 – 309.53 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนของผู้ลงทนุ (Equity IRR) มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 13.97 – 17.72 และ มูลค่าปัจจุบัน

กระแสเงินสดสทุธิของผู้ลงทนุ (Equity NPV) มีมลูค่าระหว่าง 94.34 – 190.41 ล้านบาท 

(4) เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจด้านพลงังานมากขึน้ 

บริษัทฯ เคยทําการศึกษาและเข้าประกวดราคาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพืน้ที่ 3 

จงัหวดัภาคใต้ และ 4 อาํเภอในจงัหวดัสงขลา ซึง่เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ ในนาม

บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จํากดั แต่ไม่ได้รับการคดัเลอืก  

การเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล จะทําให้บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจ

ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า ซึง่จะสร้างโอกาสขยายการลงทุนในพลงังานทดแทนอื่น ๆ ต่อไปใน

อนาคต 

3.2.2 ข้อด้อยในการเข้าทํารายการ 

(1) เป็นการลงทนุในธุรกิจที่บริษัทฯ ยงัไม่มีความชํานาญเพียงพอ 

บริษัทฯ มีธุรกิจหลกั คือ สถานี ปตท. เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอก

แนวท่อสง่ก๊าซ หรือสถานีลกู รวมถึงดําเนินการปรับปรุงก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน การลงทุน

ในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จึงถือได้ว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ยังไม่มีความ

ชํานาญ 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เคยทําการศึกษาและเข้าประกวดราคาโครงการโรงไฟฟ้าชีว

มวลมาแล้ว และมีสญัญาว่าจ้าง APCON ในการดําเนินการและการดูแลรักษาโรงไฟฟ้า 

(Operation & Maintenance) สญัญาดังกล่าวจะมีกําหนดอายุสญัญา 5 ปี หลงัจากวันที่

เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า 

การดําเนินการดงักล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเรียนรู้ มีประสบการณ์ และความ

ชํานาญในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 

(2) งบการเงินรวมจะมีภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จ่ายเพิ่มสงูขึน้ 

การลงทนุในโครงการประมาณ 770.00 ล้านบาท จะใช้เงินทนุ ดงันี ้ 

1) การกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน จํานวน 513.00 ล้านบาท 

2) เงินทนุหลงัการเพิ่มทนุของ MKP ทัง้สิน้จํานวน 257.00 ล้านบาท  

จากข้อมลูงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระ

หนีส้ินที่มีดอกเบีย้รวมเท่ากบั 98.83 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือ

หุ้นรวมเท่ากบั 0.17 เท่า ดังนัน้ การกู้ เงินเพิ่มขึน้จะส่งผลต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ทําให้มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 0.75 เท่า และภาพรวม

ภาระดอกเบีย้จ่ายให้แก่สถาบันการเงินเพิ่มสูงขึน้ ทัง้นีว้งเงินกู้ ของ MKP ดังกล่าวไม่มี

ข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

 

3.3 ข้อดี และข้อด้อย ในการไม่เข้าทํารายการ 

3.3.1 ข้อดีในการไม่เข้าทํารายการ  

(1) บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนีส้นิและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 

การลงทุนในโครงการดังกล่าว จะมีการกู้ ยืมเงินจํานวน 513.00 ล้านบาท และมี

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากเงินกู้ ดังกล่าว หากไม่ได้มีการลงทุนในโครงการดังกล่าว ก็จะไม่มี

ภาระหนีส้นิและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากการลงทนุในโครงการนีเ้กิดขึน้ 

(2) สามารถนําเงิน IPO ที่เหลอือยู่ไปใช้ในการลงทนุโครงการอื่น ๆ ได้ 

เงินซือ้หุ้นเดิม และเงินซือ้หุ้นเพิ่มทุน จํานวน 285.84 ล้านบาท จะใช้เงินจากการ

เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) หากไม่เข้าทํารายการฯ บริษัทฯ สามารถ

ใช้เงินดังกลา่วในการลงทนุโครงการอื่น ๆ ที่อาจจะมีความเสีย่งน้อยกว่า และ/หรือมีโอกาส

ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า 
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3.3.2 ข้อด้อยในการไม่เข้าทํารายการ  

(1) บริษัทฯ จะเสยีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในโรงไฟฟ้าชีวมวล 

MKP มีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟภ . ในอัตราแบบ Feed in Tariff (FiT) อายุ

สญัญา 20 ปี นับจากวันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสงูสุด 8.00 เมกะ

วตัต์ ดงันัน้ หากบริษัทฯ ไม่เข้าทําการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลครัง้นี ้บริษัทฯ จะเสีย

โอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้ และผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต รวมถึง

การไม่สามารถกระจายความเสีย่งจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

 

3.4 ความเสีย่งในการเข้าทํารายการ 

(1) การขยายในธุรกิจใหม่ที่ไม่ชํานาญ 

แม้ว่าบริษัทฯ เคยทําการศึกษาและเข้าประกวดราคาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมาแล้ว แต่

บริษัทฯ ยังไม่เคยดําเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวล และธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน คือ สถานี 

ปตท. เพื่อขนส่งก๊าซไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ หรือสถานีลกู จงึถือได้ว่าเป็น

การลงทนุในธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ยงัไม่มีความชํานาญ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสัญญาว่าจ้าง APCON ในการดําเนินการและการดูแลรักษา

โรงไฟฟ้า (Operation & Maintenance) สญัญาดงักล่าวจะมีกําหนดอายุสญัญา 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้

บริษัทฯ สามารถเรียนรู้ มีประสบการณ์ และความชํานาญในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 

(2) ความเสีย่งเก่ียวกบัความเพียงพอของวตัถดิุบที่ใช้ในการผลติ  

วตัถุดิบถือเป็นปัจจยัที่สําคัญที่สดุในการดําเนินการโรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล เพราะถ้า

ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพออย่างต่อเนื่อง จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกําลงัการผลิตที่

วางไว้ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าได้  

โดยเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิต ได้แก่  ไม้สับ เปลือกและซังข้าวโพด และเศษไม้ไผ่ ซึ่งใน

จงัหวัดแพร่ และจังหวดัใกล้เคียง วัตถุดิบดังกล่าว ยงัมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการเชือ้เพลิง

ต่อวนัของโรงไฟฟ้าชีวมวล อีกทัง้โรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ตัง้อยู่ในจงัหวดัแพร่ มีเพียง 1 โรงไฟฟ้า ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ ตัง้อยู่ที่ ตําบลนาพูน อําเภอวังชิน้ ซึ่งมีสัดส่วนการใช้เชือ้เพลิงหลัก โดยใช้

เชือ้เพลงิหลกัคือ แกลบ และความต้องการใช้เชือ้เพลิงที่ต่างกัน จากเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีทีใ่ช้

ในการผลติแตกต่างกนั  

บริษัทฯ ได้มีการทําสญัญาซือ้ขายไม้สบักับผู้ขายเชือ้เพลงิในพืน้ที ่ปริมาณขัน้ต่ํา 140 ตัน

ต่อวัน (อ้างอิงหวัข้อ 1.9 f) สญัญาซือ้ขายเชือ้เพลิงชีวมวล ประเภท ไม้สบั เศษไม้ไผ่ และข้อไม้ไผ่

สบั) ในขณะที่ข้าวโพดซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีตามฤดูกาล ทาง MKP จะรับซือ้ต่อจากลานรับซือ้
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ข้าวโพด ทัง้ 2 แห่ง (ลานรับซือ้ข้าวโพดสชิุน และลานรับซือ้ข้าวโพดสมชัย) มีปริมาณเปลอืกและซัง

ข้าวโพดไม่ต่ํากว่าปีละ 60,000 ตนัต่อปี (164 ตนัต่อวนั) และลานรับซือ้รายอื่น ๆ รวมถงึเศษไม้ไผ่ที่

เหลอืจากการบวนการผลิตตะเกียบวันละ 100 – 200 ตัน จากโรงงานผลิตตะเกียบแพร่ธนรัตน์ ไม่

รวมโรงงานตะเกียบอื่น ๆ  เพื่อมาใช้เป็นเชือ้เพลิงสลบักับเปลือกและซังข้าวโพด (รายละเอียด

เพิ่มเติมอ้างอิงหวัข้อ 2.4 รายละเอียดความพอเพียงของเชือ้เพลงิ) 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่าโครงการมีความเสี่ยงจากความเพียงพอของ

ปริมาณเชือ้เพลงิอยู่ในระดบัที่ไม่สงู 

(3) ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาเชือ้เพลงิชีวมวล 

ต้นทุนค่าเชือ้เพลิงถือเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนที่สงูสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล คิดเป็นสัดส่วน

เฉลี่ยประมาณร้อยละ 36 ของรายได้จากการขาย ดังนัน้ หากราคาเชือ้เพลิงชีวมวลมีการปรับตัว

สงูขึน้ จะส่งผลกระทบต่อกําไรจากการดําเนินงานได้ ทัง้นี ้เชือ้เพลงิหลกัที่ใช้ในโรงไฟฟ้า MKP คือ 

ไม้สบั เปลอืกและซงัข้าวโพด และเศษไม้ไผ่ 

ทัง้นี ้MKP ได้มีการเตรียมเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่รองรับเชือ้เพลิงชีวมวลได้หลายประเภท 

ดงันัน้หากราคาเชือ้เพลิงชีวมวลประเภทใดปรับตัวสงูขึน้ ก็สามารถใช้เชือ้เพลงิประเภทอื่นทดแทน

กันได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย อีกทัง้ยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาเชือ้เพลิงที่

สม่ําเสมอ รวมทัง้อายุของเชือ้เพลิง ได้แก่ เปลือกและซังข้าวโพด สามารถเก็บรักษาได้เป็น

ระยะเวลาประมาณ 2 - 3 ปี ในที่ร่ม ซึง่หากเชือ้เพลิงชีวมวลมีราคาต่ําลง ก็จะรับซือ้เข้ามาเพื่อเก็บ

สะสมไว้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาเชือ้เพลิงชีวมวล ทัง้นีว้ตัถุดิบส่วน

ของเปลือกและซังข้าวโพด และเศษไม้ไผ่ ถือว่าเป็นวตัถุดิบเหลอืใช้จากการผลติสินค้า หากวตัถดิุบ

ดังกล่าวไม่ได้นําใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า ก็จะถูกนําไปเผาทําลายทิง้ ทําให้โอกาสเกิด

ความผนัผวนของราคาอยูใ่นระดับต่ํา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จงึมีความเห็นว่าความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาเชือ้เพลิง

ชีวมวลอยู่ในระดบัที่ไม่สงู 

(4) ความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าพลงังานความร้อนจากการเชือ้เพลงิชีวมวล 

ในการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีสมมติฐานค่าความร้อนที่ได้จาก

เชือ้เพลิงชีวมวลแต่ละประเภทไว้ ซึง่ค่าความร้อนของเชือ้เพลิงชีวมวลอาจไม่เป็นไปตามประมาณ

การ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อปริมาณการผลติกระแสไฟฟ้า  

อย่างไรก็ตาม MKP มีการกําหนดคุณภาพของเชือ้เพลิงชีวมวล ซึ่งถ้าเชือ้เพลิงมีคุณภาพ

ตรงตามที่กําหนดจึงจะรับซือ้ นอกจากนีย้ังมีการก่อสร้างโกดังเก็บเชือ้เพลิง ทําให้ในช่วงฤดูฝน 

สามารถลดความผนัผวนของค่าพลงังานร้อนที่จะได้จากเชือ้เพลงิได้ 
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(5) ความเสีย่งจากการพึง่พิงบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 

เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ไม่มีความชํานาญในการดําเนินการ

และการดูแลรักษา (Operation & Maintenance) และการบริหารค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง MKP จึง

พิจารณาว่าจ้าง APCON ในการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา จากร่างสญัญาดงักลา่วจะมีกําหนดอายุ

สญัญา 5 ปี ทําให้บริษัทฯ มีการพึง่พิง APCON ในการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าอย่างมีนัยสาํคญั 

ซึง่ภายหลงัครบสญัญาและหากไม่มีการต่อสญัญา ทาง MKP จะรับโอนพนกังานดงักล่าว 

ตามความสมัครใจเป็นพนกังานของบริษัทต่อไป และบริษัทฯ สามารถเรียนรู้ สะสมประสบการณ์ 

และความชํานาญในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มขึน้ และมีพนักงานที่มีความพร้อมในการ

ดําเนินการ และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน และลดความเสีย่ง

ในเร่ืองการดําเนินการและการดแูลรักษาโรงไฟฟ้า  

(6) ความเสีย่งจากความลา่ช้าของโครงการโรงไฟฟ้า 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอาจเกิดความล่าช้าจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความล่าช้าจากการ

ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ หรือปัจจัยจากทางธรรมชาติ เป็นต้น ส่งผลกระทบวันที่

เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า และต้นทุนเพิ่มขึน้กว่าที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้ผลตอบแทนที่ได้จากการ

ลงทนุอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้  

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้บริหาร APCON พบว่า ระยะเวลาการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้ที่ใกล้เคียงกับ MKP นัน้ ใช้เวลาการก่อสร้าง

โดยประมาณ 9 - 14 เดือน ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีว

มวลจะแล้วเสร็จตามกําหนดเวลาที่ทาง APCON กําหนด 

(7) ความเสีย่งจากการไม่สามารถเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าได้ตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มีการกําหนดวันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าในวันที่ 29 กันยายน 2561  

(SCOD) ซึง่หากพิจารณาแผนการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จ และเร่ิมดําเนินการจ่ายไฟฟ้าได้

ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562  ส่งผลให้ไม่สามารถเร่ิมต้นขายไฟฟ้าได้ตามที่กําหนดเวลา 

(SCOD) อย่างไรก็ตาม สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระบุว่า “หากไม่มีการเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าภายใน

ระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนักําหนดเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า ให้ถือว่าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสิน้สดุลง” 

ดงันัน้ วันสดุท้ายตามสญัญาที่ MKP มีสิทธิเร่ิมต้นขายไฟฟ้า คือวันที่ 28 กันยายน 2562 แต่วันที่

คาดว่าจะเร่ิมซือ้ขายไฟฟ้าคือ เดือนกรกฎาคม 2562 ซึง่บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าชีวมวล

ของ MKP จะสามารถ COD ได้ก่อนวนัสดุท้ายตามสญัญา 
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(8) ความเสีย่งจากการจัดหาแหล่งเงินทนุ 

การลงทนุในโครงการประมาณ 770 ล้านบาท จะใช้เงินทนุ ดงันี ้ 

1) การกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน จํานวน 513.00 ล้านบาท 

2) เงินทนุหลงัการเพิ่มทนุของ MKP ทัง้สิน้จํานวน 257.00 ล้านบาท  

สําหรับเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 513.00 ล้านบาทนัน้  MKP ได้รับข้อเสนอ 

(Term Sheet) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศแล้ว โดยมีมูลค่าวงเงินโดยประมาณตามที่

กล่าวข้างต้น และมีระยะเวลาในการผ่อนชําระคืนไม่เกิน 10 ปี เม่ือบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นของ MKP 

แล้วทางสถาบนัการเงินจะนําเสนอเร่ืองเพื่อขอพิจารณาอนมุติัต่อไป ซึง่คาดว่าจะได้รับอนมุัติเงินกู้

จากสถาบนัการเงินในไตรมาส 2 ปี 2561 อย่างไรก็ตามหาก MKP ไม่ได้รับอนุมติัเงินกู้ดังกลา่ว จะ

ทําให้เกิดความเสี่ยงจากการจัดหาเงินกู้ ยืมสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าได้  

ความเสี่ยงของเง่ือนไขบงัคบัหลงัจากการซือ้หุ้น ในเร่ืองของการขอออกโฉนดที่ดิน ซึ่ง MKP 

ได้ซือ้ที่ ดินมาจาก นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เ ม่ือต้นปี 2561และการขอออกโฉนดที่ ดินมี

ผลกระทบต่อการเบิกเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน ปัจจบุันมีสภาพเป็น น.ส.3 เลขที่ 78 ตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 3 

ตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ เนือ้ที่ 34-1-36 ไร่ เม่ือปี 2473 หลกัฐานการได้มาเป็นใบ

เหยียบย่ํา ต่อมาในปี 2498 กรมที่ดินได้ออกหนังสือรับแจ้งการครอบครองที่ดิน (แบบ ส.ค. 1) 

ต่อมาในปี 2507 กรมที่ดินได้ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) ซึ่งถือว่าเป็นการได้มา

ก่อนประกาศกฎกระทรวงที่มีผลกระทบต่อสิทธิในการครบครองที่ดินดังกล่าว ในปี 2510 ตาม

ความเห็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย สามารถออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากที่ดินที่ตัง้โครงการมีการ

ครอบครอง และทําประโยชน์ก่อนประกาศกฎกระทรวง ดงักลา่ว 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า ความเสี่ยงในการขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในระดับต่ํา 

เนื่องจากปัจจบุนัขัน้ตอนการดําเนินการขอออกโฉนดอยู่ในขัน้ตอนการขออนุมติัจากคณะกรรมการ

หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ตามแผนของ MKP คาดว่าจะได้รับการอนมุติัภายในเดือนพฤษภาคม 

อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ จะถือว่าผิดสญัญาตามเง่ือนไขบังคับหลัง ทัง้นี ้

ผู้ ขายยินยอมที่จะชําระคืนเงินประกัน และราคาซือ้ขายทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 80 ล้านบาท แก่ผู้ ซือ้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่สัญญาสิน้สุด และชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ตาม

เง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา 

จากความเสีย่งเร่ืองการเบิกเงินกู้กับสถานบนัการเงิน ทัง้นี ้ที่ดินของ MKP จะต้องได้รับการ

ออกเป็นโฉนด ก่อนการเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ MKP จะต้องใช้เงินจากการเพิ่มทุนให้

ครบก่อนถึงจะสามารถเบิกเงินกู้ ได้ ตามแผนของ MKP จะดําเนินการออกโฉนดที่ดินภายในเดือน
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พฤษภาคม ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นว่า MKP น่าจะสามารถเบิกเงินกู้ ยืมจาก

สถาบันการเงินตามวงเงินดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการออกโฉนดที่ดิน 

ภายในระยะเวลาที่จะต้องเบกิเงินกู้จากสถาบันการเงิน MKP ได้มีแนวทางการบริหารจัดการความ

เสีย่ง ดังนี ้1) เจรจากบัสถาบนัการเงินเดิม เพื่อขอแก้ไขเง่ือนไขเก่ียวกับโฉนดที่ดิน 2) ติดต่อสถาบัน

การเงินแห่งอื่น ที่ไม่มีเง่ือนไขเร่ืองโฉนดที่ดินดงักล่าว 3) บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ เพื่อมาใช้ในการลงทุน

ของ MKP 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่าแนวทางการบริการจัดการความเสี่ยงข้างต้น มีความ

เป็นไปได้สงู เนื่องจาก เม่ือเข้าทํารายการฯ MKP จะมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ 

จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นค่อนข้างต่ําอยู่ที่ 

0.17 เท่า อ้างอิงงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และด้วยธุรกิจของ MKP ซึ่ง

มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้รับอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ FiT ทําให้มีความแน่นอน

ทางด้านรายได้ 

(9) ความเสีย่งจากการไม่ได้รับสทิธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

(BOI) 

เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที่ได้

จากการประกอบกิจการ กําหนดระยะเวลารวม 8 ปี และยกเว้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงหนึ่ง

ของอัตราภาษี ณ เวลานัน้ ๆ เพิ่มเติมอีก 5 ปี รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ ภายใต้เง่ือนไขที่

กําหนด 

ปัจจุบัน MKP อยู่ระหว่างรอการอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึง่คาดว่าจะ

ได้รับการอนมุัติภายใน ไตรมาส 3 ปี 2561 ภายหลงัจากได้รับการอนมุัติให้ลงทนุจากที่ประชมุผู้ ถือ

หุ้น 

(10) ความเสีย่งเร่ืองทางเข้าออกโรงไฟฟ้า 

เนื่องจากถนนสาธารณประโยชน์ในการเข้า-ออกโครงการโรงไฟฟ้า แม่กระทิง ต้องผ่านถนน

ในหมู่บ้านแม่กระทิง ซึ่งสภาพถนน และเขตทาง ไม่เหมาะสมต่อการขนส่งวัตถุดิบด้วยรถขนาด

ใหญ่ อย่างไรก็ตามทาง PGP โดย MKP ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนชําระ

แล้ว ได้ดําเนินการทําสญัญาเช่าที่ดินระยะยาวจาก นางศิริวรรณ ปราศจากศตัรู ซึง่เป็นมารดาของ

นายปารย์ ปราศจากศตัรู เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

54 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(11) ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าโครงการ 

การประเมินลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ MKP มีการกําหนดสมมติฐานตามข้อมลู

ที่ได้รับจากบริษัทฯ MKP APCON รายงานสถานะทางเทคนิคของโรงไฟฟ้า และจากการสมัภาษณ์

ผู้บริหาร ดงันัน้ หากตวัแปรต่าง ๆ เปลีย่นแปลงไปจากประมาณการทางการเงิน อาจจะมีผลกระทบ

ต่อต้นทนุและผลการดําเนินงาน รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทนุได้   
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4. ความเหมาะสมของราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินความเหมาะสมของมลูค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสทุธิของกระแสเงิน

สด (Discounted Cash Flow Approach) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จะประเมินเฉพาะการประกอบธุรกิจของ 

MKP โดยไม่ได้ประเมินการประกอบธุรกิจของ PGP เนื่องจากปัจจบุนัไม่ได้ประกอบธุรกิจ เม่ือดําเนินการโรงไฟฟ้า 

PGP จะรับซือ้เปลือกและซงัข้าวโพดจากชาวบ้าน และขายให้กับ MKP ทัง้นีจ้ากสมมติฐานของที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ กําหนดให้การซือ้เปลือกและซังข้าวโพดเป็นการซือ้โดยตรงจากลานรับซือ้ข้าวโพดรายใหญ่ 2 แห่ง จึง

ไม่ได้จดัทําการประเมินมลูค่าของ PGP 

การประเมินมูลค่าของ MKP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีอื่น ๆ เช่น การเปรียบเทียบ

อตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ วิธีปรับปรุงมลูค่าหุ้นทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เป็นต้น เนื่องจาก 

MKP ยงัไม่ได้มีผลการดําเนินงาน และไม่มีสิง่ปลกูสร้างใด ๆ  

 

 วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินมลูค่าหุ้นตามวิธีนี ้เป็นวิธีที่คํานึงถงึผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต โดยการคํานวณหา

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดอิสระด้วยอัตราส่วนลดที่เหมะสม ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้

คํานวณหาอตัราต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อใช้เป็นอตัราสว่นลด และคํานวณหากระแสเงินสดอิสระในอนาคต

จากประมาณการทางการเงิน 

โดย MKP จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระยะเวลาทดลองเดินเคร่ืองประมาณ 14 เดือน และจะเร่ิม

ดําเนินการจ่ายไฟฟ้าตัง้แต่ เดือนกรกฎาคม 2562 จนถึงเดือนมิถุนายน 2582 รวมระยะเวลา 20 ปี โดยประเมิน

กระแสเงินสดที่คาดว่า MKP จะได้รับจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชือ้เพลิงประเภทชีวมวล มีกําลงัการผลิต 9.90 เม

กะวัตต์และจัดจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าจํานวน 8.00 เมกะวัตต์ ในระบบ Feed-in-Tariff (FiT) จากกระแสเงินสด

สทุธิที่ได้จะถกูนําไปใช้ในการประเมินหาค่าผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุจะได้รับ จากปัจจยัชีว้ดั 3 ปัจจยั ดงันี ้

(1) อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: “IRR”) เป็นอัตราผลตอบแทนของโครงการที่

ทําให้เงินลงทุนไปทัง้หมด ณ เวลาปัจจุบัน มีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทัง้หมดที่

ได้รับคืนมา หรือ มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของโครงการ (Net Present Value: “NPV”) มีค่าเท่ากบัศนูย์ 

(2) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: “Payback”) เป็นระยะเวลา ณ จุดคุ้มทุนของโครงการ โดย

คํานวณจากกระแสเงินสดสะสมของโครงการที่ได้รับในอนาคต ซึ่งจุดคุ้มทนุจะเป็นสดุที่กระแสเงิน

สดสะสมเท่ากบัศนูย์ 

(3) มลูค่าปัจจุบันสทุธิ (NPV) เป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสทุธิของโครงการ โดยเป็นมลูค่าที่

เกิดจากการนํามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ (Cash Inflows) หักด้วย มูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดจ่าย (Cash Outflows) โดยมีอัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนกัของเงินทนุของโครงการ 
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ทัง้นี ้ในการจัดทําประมาณการทางการเงินของ MKP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ อ้างอิงข้อมูล และ

สมมติฐานที่ได้รับจากบริษัทฯ และ MKP ไม่ว่าจะเป็นการสมัภาษณ์ผู้บริหาร รวมถึงการสอบถามข้อมูลที่จําเป็น

จากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลจากหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมิน

ผลตอบแทนโครงการ และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ภายใต้

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและปัจจยัภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ MKP และเป็นสภาวะที่ไม่

สามารถควบคุมได้ รวมทัง้ สถานการณ์ภายในของ MKP ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญัและสง่ผล

กระทบต่อสมมติฐานที่ถูกกําหนดไว้ ผลตอบแทนโครงการที่ประเมินได้ตามวิธีนีอ้าจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

ในอนาคต 

สมมติฐานที่สาํคญัที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ในการประมาณการทางการเงินมีดังนี ้  

1) รายได้จากการขาย 

(a) ปริมาณการผลติพลงังานไฟฟ้า 

MKP มีรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟภ. โดย MKP จะผลิตไฟฟ้าจํานวน 8.90 เม

กะวัตต์-ชั่วโมง เพื่อขายให้ กฟภ. จํานวน 8.00 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และใช้ในโครงการจํานวน 0.90 เมกะ

วตัต์-ชัว่โมง 

 

(b) อตัราการรับซือ้ไฟฟ้า 

รายได้ตามสญัญาที่กลา่วถึงข้างต้นสามารถแบ่งเป็น 3 สว่น และมีการกําหนดสมการตามที่กําหนด

ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า มีรายละเอียด ดงันี ้

(1) อตัรารับซือ้ไฟฟ้าส่วนคงที่ (FiT Fixed: FiTF) เป็นอัตราที่คิดจากต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

และค่าดําเนินการและบํารุงรักษา (O&M) ตลอดอายกุารใช้งาน โดยกําหนดให้คงที่ตลอดอายุ

การสนบัสนนุโครงการ 

(2) อตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นแปรผนั (FiT Variables: FiTV) เป็นอตัราที่คิดจากต้นทุนของวตัถดิุบที่ใช้

ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ไปตามเวลา โดยอัตรานีจ้ะเพิ่มขึน้

อย่างต่อเนื่องตามอตัราเงินเฟ้อขัน้พืน้ฐาน (Core Inflation) สําหรับประเภทเชือ้เพลงิชีวมวล 

เท่านัน้ 

(3) อตัรารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบพิเศษ (FiT Premium) เป็นอตัรารับซือ้ไฟฟ้าเพิ่มเติมจากอตัรา FiT 

ปกติ อัตราการรับซือ้ไฟฟ้ารูปแบบพิเศษนี ้ได้รับการสนบัสนุนเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัที่

จําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 

อตัราการรับซือ้ไฟฟ้ารวม = FiTF + FiTV + FiT Premium (เฉพาะ 8 ปีแรกของการขายไฟฟ้า) 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558: สาํหรับโครงการ VSPP กลุม่พลงังานชีวมวล 
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กําลงัการผลติติดตัง้ FiT (บาท/หนว่ย) ระยะเวลาสนบัสนนุ FiT Premium (บาท/หนว่ย) 

(MW) FiTF FiTV FiT (ปี) (8 ปีแรก) 

> 3MW 2.39 1.85 4.24 20 0.30 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้อตัราเพิ่มของ FiTV เท่ากบั Core Inflation ช่วงเวลา 15 ปี (ปี 2545-

2560) ซึง่เท่ากับร้อยละ 1.22 ต่อปี ตลอดอายขุองประมาณการ โดยเพิ่มขึน้จากอัตรา 1.85 บาทต่อหน่วย

ในปี 2560 ซึง่ถกูกําหนดเป็นอตัราเร่ิมต้นในปี 2560 ตามประกาศคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 

อย่างไรก็ตาม ตามประกาศคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน เร่ืองการรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียน (โครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชือ้เพลิงชีวมวล) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น FiT 

พ.ศ.2559 ผู้ผลติไฟฟ้าที่มีปริมาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายตามสญัญาเกิน 1.00 เมกะวัตต์ ณ จดุรับซือ้ไฟฟ้า 

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าจะถูกหกัออกร้อยละ 2.00 ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าสว่นที่ขายให้ กฟภ. เพื่อเป็น

ค่าดําเนินการโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

 

(c) การซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า 

- การซ่อมบํารุงประจําปี จํานวน 35 วันต่อปี (รวมการปิดซ่อมบํารุงใหญ่ทุก ๆ  4 ปี) อ้างอิงจาก

ประมาณการการปิดซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า โดย APCON ซึง่กําหนดให้มีการปิดซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าปี

ละ 30 วันต่อปี แบ่งเป็น 1) ปิดซ่อมตามแผนการซ่อมบํารุงจํานวน 24 วนัต่อปี 2) ปิดซ่อมกรณีไม่

เป็นไปตามแผนการซ่อมบํารุง จํานวน 6 วันต่อปี ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เลือกใช้การ

ประมาณการด้วยความระมัดระวัง จงึกําหนดให้การปิดซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า จํานวน 35 วนัต่อปี 

- เดินเคร่ือง 24 ชัว่โมงต่อวนั และมีจํานวนวนัที่ผลิตไฟฟ้าจํานวน 330 – 331 วนัต่อปี 

ตารางแสดงรายได้จากการขายไฟฟ้า 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2561 2562* 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

จํานวนวนัท่ีผลติไฟฟา้ – สทุธิ (วนั) - 184 331 330 330 330 331 330 

จํานวนชัว่โมงท่ีผลติต่อวนั (ชัว่โมงต่อวนั) - 24 24 24 24 24 24 24 

จาํนวนช่ัวโมงท่ีผลติทัง้หมด  

(ช่ัวโมงต่อปี) 
-  4,416   7,944   7,920   7,920   7,920   7,944   7,920  

ปริมาณไฟฟา้ท่ีผลติเพ่ือขาย (กิโลวตัต์) - 35,328,000  63,552,000  63,360,000  63,360,000  63,360,000  63,552,000  63,360,000  

รายได้จากการขายไฟฟ้า         

อตัรารับซือ้ : FiT Fix (บาท - กิโลวตัต์)  2.39  2.39   2.39   2.39   2.39   2.39   2.39   2.39  

อตัรารับซือ้ : FiT Variable (บาท - กิโลวตัต์)  1.87  1.90   1.92   1.94   1.97   1.99   2.01   2.04  

อตัรารับซือ้ : FiT Premium (บาท - กิโลวตัต์) 0.30  0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  
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 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2561 2562* 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

รายได้จากอตัรา FiT Fix  -  84.43   151.89   151.43   151.43   151.43   151.89   151.43  

รายได้จากอตัรา FiT Variable  -  66.96   121.94   123.05   124.56   126.08   128.01   129.18  

รายได้จากอตัรา FiT Premium (8 ปี แรก)  -  10.60   19.07   19.01   19.01   19.01   19.07   19.01  

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า -  162.00   292.89   293.49   294.99   296.52   298.96   299.62  

หกั : ค่าดําเนนิการโครงการรับซือ้ไฟฟา้ -  3.24   5.86   5.87   5.90   5.93   5.98   5.99  

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า - สุทธิ -  158.76   287.03   287.62   289.09   290.59   292.98   293.63  

 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

จํานวนวนัท่ีผลติไฟฟา้ – สทุธิ (วนั) 330 330 331 330 330 330 331 330 

จํานวนชัว่โมงท่ีผลติต่อวนั (ชัว่โมงต่อวนั) 24 24 24 24 24 24 24 24 

จาํนวนช่ัวโมงท่ีผลติทัง้หมด  

(ช่ัวโมงต่อปี) 
 7,920   7,920   7,944   7,920   7,920   7,920   7,944   7,920  

ปริมาณไฟฟา้ท่ีผลติเพ่ือขาย (กิโลวตัต์) 63,360,000  63,360,000  63,552,000  63,360,000  63,360,000  63,360,000  63,552,000  63,360,000  

รายได้จากการขายไฟฟ้า         

อตัรารับซือ้ : FiT Fix (บาท - กิโลวตัต์)   2.39   2.39   2.39   2.39   2.39   2.39   2.39   2.39  

อตัรารับซือ้ : FiT Variable (บาท - กิโลวตัต์)   2.06   2.09   2.11   2.14   2.17   2.19   2.22   2.25  

อตัรารับซือ้ : FiT Premium (บาท - กิโลวตัต์)  0.30  0.30     -     -     -     -     -     -    

รายได้จากอตัรา FiT Fix   151.43   151.43   151.89   151.43   151.43   151.43   151.89   151.43  

รายได้จากอตัรา FiT Variable   130.76   132.36   134.38   135.61   137.27   138.95   141.07   142.36  

รายได้จากอตัรา FiT Premium (8 ปี แรก)   19.01   9.50   -     -     -     -     -     -    

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า  301.20   293.29   286.27   287.04   288.70   290.38   292.96   293.79  

หกั : ค่าดําเนนิการโครงการรับซือ้ไฟฟา้  6.02   5.87   5.73   5.74   5.77   5.81   5.86   5.88  

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า - สุทธิ  295.17   287.43   280.54   281.30   282.93   284.57   287.10   287.92  

 

 หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 2577 2578 2579 2580 2581 2582* 

จํานวนวนัท่ีผลติไฟฟา้ – สทุธิ (วนั) 330 330 331 330 330 146 

จํานวนชัว่โมงท่ีผลติต่อวนั (ชัว่โมงต่อวนั) 24 24 24 24 24 24 

จาํนวนช่ัวโมงท่ีผลติทัง้หมด  

(ช่ัวโมงต่อปี) 
 7,920   7,920   7,944   7,920   7,920   3,504  

ปริมาณไฟฟา้ท่ีผลติเพ่ือขาย (กิโลวตัต์) 63,360,000  63,360,000  63,552,000  63,360,000  63,360,000  28,032,000  

รายได้จากการขายไฟฟ้า       

อตัรารับซือ้ : FiT Fix (บาท - กิโลวตัต์)   2.39   2.39   2.39   2.39   2.39   2.39  
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 หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 2577 2578 2579 2580 2581 2582* 

อตัรารับซือ้ : FiT Variable (บาท - กิโลวตัต์)   2.27   2.30   2.33   2.36   2.39   2.42  

อตัรารับซือ้ : FiT Premium (บาท - กิโลวตัต์)  -     -     -     -     -     -    

รายได้จากอตัรา FiT Fix   151.43   151.43   151.89   151.43   151.43   67.00  

รายได้จากอตัรา FiT Variable   144.10   145.87   148.10   149.45   151.28   67.75  

รายได้จากอตัรา FiT Premium (8 ปี แรก)   -     -     -     -     -     -    

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า  295.53   297.30   299.99   300.88   302.71   134.74  

หกั : ค่าดําเนนิการโครงการรับซือ้ไฟฟา้  5.91   5.95   6.00   6.02   6.05   2.69  

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า - สุทธิ  289.62   291.35   293.99   294.87   296.66   132.05  

หมายเหต:ุ *วนัเร่ิมซือ้ขายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2562 และสิน้สดุ เดือนมถินุายน 2582  

2) ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

(a) ต้นทนุวตัถุดิบ 

โรงงานไฟฟ้า MKP มีเชือ้เพลงิหลกั คือ เปลอืกและซงัข้าวโพด ไม้สบั และเศษไม้ไผ่ อย่างไร

ก็ตาม เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่นามาใช้นัน้สามารถที่จะใช้เชือ้เพลิงเสริมอื่น ๆ และสามารถรับ

เชือ้เพลิงชีวมวลที่มีความชืน้ได้ถึงร้อยละ 60 โดยในการทําประมาณการได้ตัง้สมมติฐานของการ

ผลติมีสดัสว่นของพลงังานความร้อนเพื่อใช้ในการผลติไฟฟ้าได้จากเชือ้เพลงิประเภท ไม้สบั เปลอืก

และซังข้าวโพด และเศษไม้ไผ่ ในอัตราส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 30.00 และร้อยละ 30.00 

ตามลาํดบั 

เคร่ืองจักรของโครงการนีมี้การรับประกันการใช้พลงังานความร้อนที่ 14,500 กิโลจูล (kJ) 

ต่อการผลติกระแสไฟฟ้า 1 กิโลวตัต์ (kWh) อย่างไรก็ตามคุณสมบติัของเคร่ืองจกัรนัน้ เม่ือมีการใช้

งานจะมีการลดทอนประสิทธิภาพในการผลิตโดยจากคุณลักษณะของเคร่ืองจักรนี  ้ผู้ ติดตัง้

กําหนดให้ค่าการลดทอนประสิทธิภาพหรืออัตราการเสื่อมสภาพ (Degradation) เพิ่มขึน้ร้อยละ 

0.25 ต่อปี โดยค่าการใช้พลงังานความร้อนที่ใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ จากปีเร่ิมต้นอยู่

ที่ 14,500 กิโลจูลต่อกิโลวตัต์ ถกูลดทอนจากการเสื่อมสภาพ และมีค่าการใช้พลงังานความร้อนใน

ปีสดุท้ายอยู่ที ่15,242 กิโลจลูต่อกิโลวตัต์ 

นอกจากนัน้ เชือ้เพลิงที่นํามาใช้แต่ละประเภทจะมีค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้

แตกต่างกนัไป ตามคณุลกัษณะของเชือ้เพลิงที่ค่าความชืน้มาตรฐาน โดยกําหนดค่าเร่ิมต้นจากทาง 

APCON โรงไฟฟ้านีจ้ะมีการใช้เชือ้เพลงิประเภท ไม้สบัเบญจพรรณ เปลือกและซงัข้าวโพด  เศษไม้

ไผ่ และมีค่าความร้อนที่ได้จากกระบวนการเผาไหม้ ดงันี ้
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วตัถดิุบ 
ค่าความร้อน* 

(กิโลจลูต่อกิโลกรัม) 

ค่าความชืน้ 

(ร้อยละ) 

สดัสว่นการใช้วตัถุดิบ 

(ร้อยละ) 

ไม้สบั 6,823 55.00 40.00 

เปลอืกและซังข้าวโพด 8,300 40.00 30.00 

เศษไม้ไผ่ 12,300 30.00 30.00 

ค่าความร้อนเฉลี่ย (กิโลจลูต่อกิโลกรัม)** 8,909.20 

หมายเหต ุ: * ข้อมลูรายงานการทดสอบค่าความร้อนเชือ้เพลิงชีวมวลจาก APCON 

**ค่าความร้อนเฉลี่ยคํานวณจาก ผลรวมค่าความร้อนเชือ้เพลิง x สดัส่วนการใช้วตัถดุิบ แต่ละ

ประเภท 

เชือ้เพลิงหลกัประกอบด้วยไม้สบั เปลอืกและซงัข้าวโพด และเศษไม้ไผ่ ซึง่ไม้สบัสว่นใหญ่จะ

เป็นไม้สบัที่เป็นผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ในจังหวัดแพร่ โดยมีมูลค่าต้นทุนอยู่ที่ 

1,050 บาทต่อตนั อ้างอิงข้อมลูราคาไม้สบัเฉลีย่ย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2555 – 2560) อยู่ที่ 990 บาทต่อ

ตนั และคิดค่าขนส่ง 50 บาทต่อตนั ทัง้นีร้าคาไม้สบัเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง 900 - 1,030 บาท

ต่อตัน เปลือกและซังข้าวโพด ซึ่งเป็นส่วนเหลือจากการสีเมล็ดข้าวโพด มีมูลค่าต้นทุนอยู่ที่ 650 

บาทต่อตนั และเศษไม้ไผ่ ที่เหลอืจากการผลติตะเกียบและไม้เสยีบลกูชิน้ มีมลูค่าต้นทนุอยู่ที่ 650 

บาทต่อตัน เนื่องจากเปลือกและซงัข้าวโพด และเศษไม้ไผ่ เป็นสว่นเหลือจากการสีเมล็ดข้าวโพด 

และการผลติตะเกียบและไม้เสยีบลกูชิน้ หากไม่มีผู้ รับซือ้ วตัถุดิบดงักลา่วจะถูกนําไปเผาทําลายทิง้ 

ซึง่ราคารับซือ้ เปลือกและซังข้าวโพด และเศษไม้ไผ่ จากการสอบถามผู้ขายวัตถุดิบ ในจงัหวดัแพร่ 

ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 650 บาทต่อตนั ไม่มีการปรับขึน้ หรือลง 

กําหนดให้ต้นทนุวตัถดิุบปรับเพิ่มขึน้ตามอตัราเงินเฟ้อที่แท้จริงเฉลีย่ระยะเวลา 15 ปี  ที่ร้อย

ละ 1.22 ต่อปี (อตัราเงินเฟ้อที่แท้จริง คือ อตัราเงินเฟ้อที่ไม่รวมการเปลีย่นแปลงของราคาพลงังาน 

และอาหารสดซึง่จะมีความผนัผวนน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อทัว่ไป) 

 

ตารางแสดงต้นทนุเชือ้เพลงิ 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2561 2562* 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ต้นทุนเชือ้เพลิง         

ไม้สบั -  26.87   49.04   49.61   50.34   51.09   51.99   52.60  

เปลือกและซังข้าวโพด  -  12.47   22.77   23.03   23.37   23.72   24.14   24.42  

เศษไม้ไผ ่ -  12.47   22.77   23.03   23.37   23.72   24.14   24.42  

รวมต้นทุนเชือ้เพลิง -  51.81   94.58   95.68   97.09   98.52   100.28   101.45  

ราคาต้นทุนเชือ้เพลิง (บาทต่อตัน)         
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 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2561 2562* 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ไม้สบั  1,050.00   1,050.00   1,062.81   1,075.78   1,088.90   1,102.19   1,115.63   1,129.24  

เปลือกและซังข้าวโพด   650.00   650.00   657.93   665.96   674.08   682.31   690.63   699.06  

เศษไม้ไผ ่  650.00   650.00   657.93   665.96   674.08   682.31   690.63   699.06  

ปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบ 

(หน่วย : ตัน) 
        

ไม้สบั  -  25,586.35   46,142.69   46,118.29   46,233.59   46,349.17   46,605.85   46,581.21  

เปลือกและซังข้าวโพด  -  19,189.76   34,607.02   34,588.72   34,675.19   34,761.88   34,954.39   34,935.91  

เศษไม้ไผ ่ -  19,189.76   34,607.02   34,588.72   34,675.19   34,761.88   34,954.39   34,935.91  

ปริมาณไฟฟา้ท่ีผลิตทัง้หมด  

(กิโลวตัต์) 
- 39,302,400  70,701,600  70,488,000  70,488,000  70,488,000  70,701,600  70,488,000  

คา่ความร้อนเฉล่ีย - Net Plant 

Heat Rate (kJ/kW) 
- 14,500.00 14,536.25 14,572.59 14,609.02 14,645.54 14,682.16 14,718.86 

ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการผลิต (tJ) - 569,884.80  1,027,736.13   1,027,192.77   1,029,760.75   1,032,335.15   1,038,052.10   1,037,503.28  

 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ต้นทุนเชือ้เพลิง         

ไม้สบั  53.38   54.16   55.13   55.77   56.59   57.43   58.45   59.13  

เปลือกและซังข้าวโพด   24.78   25.15   25.59   25.89   26.27   26.66   27.14   27.45  

เศษไม้ไผ ่  24.78   25.15   25.59   25.89   26.27   26.66   27.14   27.45  

รวมต้นทุนเชือ้เพลิง  102.94   104.46   106.32   107.56   109.14   110.75   112.72   114.04  

ราคาต้นทุนเชือ้เพลิง (บาทต่อตัน)         

ไม้สบั   1,143.02   1,156.96   1,171.08   1,185.37   1,199.83   1,214.47   1,229.28   1,244.28  

เปลือกและซังข้าวโพด   707.58   716.22   724.95   733.80   742.75   751.81   760.98   770.27  

เศษไม้ไผ ่  707.58   716.22   724.95   733.80   742.75   751.81   760.98   770.27  

ปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบ 

(หน่วย : ตัน) 
        

ไม้สบั   46,697.66   46,814.41   47,073.66   47,048.77   47,166.39   47,284.31   47,546.16   47,521.03  

เปลือกและซังข้าวโพด   35,023.25   35,110.81   35,305.24   35,286.58   35,374.79   35,463.23   35,659.62   35,640.77  

เศษไม้ไผ ่  35,023.25   35,110.81   35,305.24   35,286.58   35,374.79   35,463.23   35,659.62   35,640.77  

ปริมาณไฟฟา้ท่ีผลิตทัง้หมด  

(กิโลวตัต์) 
70,488,000  70,488,000  70,701,600  70,488,000  70,488,000  70,488,000  70,701,600  70,488,000  

คา่ความร้อนเฉล่ีย - Net Plant 

Heat Rate (kJ/kW) 
14,755.66 14,792.55 14,829.53 14,866.61 14,903.77 14,941.03 14,978.38 15,015.83 

ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการผลิต (tJ)  1,040,097.04   1,042,697.28   1,048,471.61   1,047,917.28   1,050,537.08   1,053,163.42   1,058,995.71   1,058,435.82  
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 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2577 2578 2579 2580 2581 2582* 

ต้นทุนเชือ้เพลิง       

ไม้สบั  60.00   60.88   61.97   62.69   63.61   28.56  

เปลือกและซังข้าวโพด   27.86   28.27   28.77   29.11   29.54   13.26  

เศษไม้ไผ ่  27.86   28.27   28.77   29.11   29.54   13.26  

รวมต้นทุนเชือ้เพลิง  115.72   117.42   119.51   120.90   122.69   55.08  

ราคาต้นทุนเชือ้เพลิง (บาทต่อตัน)       

ไม้สบั   1,259.46   1,274.83   1,290.38   1,306.12   1,322.06   1,338.18  

เปลือกและซังข้าวโพด   779.67   789.18   798.81   808.55   818.42   828.40  

เศษไม้ไผ ่  779.67   789.18   798.81   808.55   818.42   828.40  

ปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบ 

(หน่วย : ตัน) 
      

ไม้สบั   47,639.83   47,758.93   48,023.41   47,998.02   48,118.02   21,341.80  

เปลือกและซังข้าวโพด   35,729.87   35,819.20   36,017.56   35,998.52   36,088.51   16,006.35  

เศษไม้ไผ ่  35,729.87   35,819.20   36,017.56   35,998.52   36,088.51   16,006.35  

ปริมาณไฟฟา้ท่ีผลิตทัง้หมด  

(กิโลวตัต์) 
70,488,000  70,488,000  70,701,600  70,488,000  70,488,000  31,185,600  

คา่ความร้อนเฉล่ีย - Net Plant 

Heat Rate (kJ/kW) 
15,053.37 15,091.00 15,128.73 15,166.55 15,204.47 15,242.48 

ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการผลิต (tJ)  1,061,081.91   1,063,734.61   1,069,625.45   1,069,059.93   1,071,732.58   475,345.88  

หมายเหต:ุ *วนัเร่ิมซือ้ขายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2562 และสิน้สดุ เดือนมถินุายน 2582  

**ท่ีมาการคํานวณ : 

1) ปริมาณความต้องการใช้วตัถดุิบ (ตนั)     = 
�ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการผลิต x 1,000,000

ค่าความร้อนเชือ้เพลิงเฉลี่ย (8,909.20)
�x สดัสว่นการใช้วตัถดุบิ

1,000
  

2) ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตทัง้หมด (กิโลวตัต์)    = จํานวนไฟฟ้าท่ีผลิตต่อชัว่โมง (8,900) x จํานวนชัว่โมงท่ีผลิตไฟฟ้าทัง้หมดต่อปี 

3) ปริมาณความร้อนท่ีใช้ในการผลิต (tJ)     = 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลติทัง้หมด x Net Plant Heat Rate

1,000,000
  

 

(b) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา (O&M) 

ในช่วงเร่ิมต้นของการดําเนินงาน APCON ผู้ ก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจักรจะเป็นผู้ดูแลและ

ดําเนินงาน โดยคิดค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ ปฏิบัติงานและดูแลซ่อมแซมระบบของโรงไฟฟ้า (เช่น 

ผู้จัดการในส่วนต่าง ๆ หัวหน้าผู้ ควบคุมแต่ละส่วน ช่าง และพนักงานทั่วไป) และรวมค่าฝึกงาน 

พฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานในสว่นต่าง ๆ (อ้างอิงหวัข้อ 1.9 d) สญัญาจ้างดําเนินการ

เดินเคร่ืองจกัรและบํารุงรักษา) 

โดย APCON จะเร่ิมเข้าดําเนินงานประมาณช่วง 3 เดือนก่อน COD โดยมีค่าใช้จ่ายที่

ปรึกษาโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันกําหนดการเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า เป็นเงินจํานวน 
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4.50 ล้านบาท และค่าบริหารงานและบํารุงรักษาที่ 19.80 ล้านบาทต่อปี (คิดจากค่าบริหารงาน

และบํารุงรักษาจํานวน 18.00 ล้านบาทต่อปีและรวมโบนัสร้อยละ 10.00 ต่อปี)  โดยมีอัตราค่า

ดําเนินงานและการบํารุงรักษาคงที่ตลอดอายุสญัญา 5 ปี หลงัจากวันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า โดยในปี 

2567 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กําหนดให้ทาง MKP ยังคงว่าจ้างให้ APCON เป็นผู้ ดําเนินงาน

และบํารุงรักษาต่อไป หลังจากครบกําหนดระยะสัญญา และกําหนดให้มีอัตราเพิ่มขึน้ที่ ร้อยละ 

2.30 ต่อปี อ้างอิงตามอตัราเงินเฟ้อ 

 

(c) ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและบํารุงรักษาโรงงานทัว่ไปรายปี 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและบํารุงรักษาโรงงานทั่วไปที่ 

11.44 ล้านบาทต่อปี (คิดจากค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาโรงงานทั่วไป จํานวน 10.40 ล้านบาทต่อ

ปีและรวมโบนสัร้อยละ 10.00 ต่อปี) (อ้างอิงหวัข้อ 1.9 d) สญัญาจ้างดําเนินการเดินเคร่ืองจักรและ

บํารุงรักษา) โดยกําหนดให้คงมีอัตราค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและบํารุงรักษาโรงงานทั่วไปคงที่ เป็น

ระยะเวลา 5 ปี หลงัจากเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า โดยในปี 2567 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กําหนดให้

ทาง MKP ยังคงว่าจ้างให้ APCON เป็นผู้ ซ่อมแซมและบํารุงรักษาโรงงานต่อไป หลังจากครบ

กําหนดระยะสญัญา และกําหนดให้มีอตัราเพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี อ้างอิงตามอตัราเงินเฟ้อ 

 

(d) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการผลติ 

1) ค่าใช้จ่ายกองทุนพฒันาคณุภาพชีวิตชมุชนบริเวณโรงไฟฟ้า กําหนดให้เท่ากบั 0.01 บาทต่อ

กิโลวัตต์ ตามจํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้ต่อปี ตามประกาศของกระทรวงพลังงาน โดย

ค่าใช้จ่ายในสว่นนีท้าง กฟภ. จะเป็นผู้ ดําเนินการทัง้หมด 

2) ค่าใช้จ่ายเชือ้เพลิงดีเซลสําหรับอุปกรณ์ ยานพาหนะอื่น ๆ ในโรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายใน

การสบูนํา้เข้าไปในบ่อนํา้ กําหนดให้เท่ากบั 5.50 ล้านบาทต่อปี และมีอัตราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 

2.30 ต่อปี อ้างอิงตามอตัราเงินเฟ้อ 

3) ค่ากําจดัขีเ้ถ้า กําหนดให้เท่ากับ 0.72 ล้านบาทต่อปี และมีอตัราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.30 ต่อปี 

อ้างอิงอตัราเงินเฟ้อ 

4) ค่าสารเคมีและที่เก่ียวข้องเป็นสว่นที่นํามาใช้ในการปรับปรุงนํา้ กําหนดให้เท่ากับ 0.50 ล้าน

บาทต่อปี และกําหนดอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.30 ต่อปี อ้างอิงอตัราเงินเฟ้อ 

5) ค่าใช้จ่ายประกันภัย กําหนดให้เท่ากับ 2.50 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.37 ต่อ

มลูค่าทรัพย์สนิเคร่ืองจกัรและโรงงาน 
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6) ค่าใช้จ่ายสาํหรับระบบไฟฟ้าสํารอง (Standby Power) กําหนดให้เท่ากับ 2.40 ล้านบาทต่อ

ปี เพื่อเป็นค่าสาํรองไฟฟ้าสาํหรับโรงงานในกรณีจําเป็น 

7) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จํานวน 3.95 ล้านบาทต่อปี เช่น ค่าสวสัดิการและผลประโยชน์พนกังาน ค่า

สาธารณูปโภค ค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคมรอบ ๆ พืน้ที่โรงไฟฟ้า (CSR) 

เป็นต้น กําหนดให้เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 2.30 ต่อปี ตามอตัราเงินเฟ้อ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่าย 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2561 2562* 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา - 14.40   19.80   19.80   19.80   19.80   20.26   20.72  

ค่าซอ่มบํารุงโรงงานประจําปี -  5.72   11.44   11.44   11.44   11.44   11.70   11.97  

ค่าใช้จ่ายกองทนุพฒันาคุณภาพชีวติ

ชุมชนบริเวณโรงไฟฟา้ 

-  0.35   0.64   0.63   0.63   0.63   0.64   0.63  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติ  -  7.78   15.93   16.29   16.67   17.05   17.44   17.84  

รวมค่าใช้จ่าย -  28.26   47.80   48.17   48.54   48.92   50.04   51.17  

 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา  21.20   21.69   22.18   22.69   23.22   23.75   24.30   24.86  

ค่าซอ่มบํารุงโรงงานประจําปี  12.25   12.53   12.82   13.11   13.41   13.72   14.04   14.36  

ค่าใช้จ่ายกองทนุพฒันาคุณภาพชีวติ

ชุมชนบริเวณโรงไฟฟา้ 
 0.63   0.63   0.64   0.63   0.63   0.63   0.64   0.63  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติ   18.25   18.67   19.10   19.54   19.99   20.45   20.92   21.40  

รวมค่าใช้จ่าย  52.33   53.52   54.74   55.98   57.26   58.56   59.89   61.25  

 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2577 2578 2579 2580 2581 2582* 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา  25.43   26.01   26.61   27.22   27.85   14.24  

ค่าซอ่มบํารุงโรงงานประจําปี  14.69   15.03   15.37   15.73   16.09   8.23  

ค่าใช้จ่ายกองทนุพฒันาคุณภาพชีวติ

ชุมชนบริเวณโรงไฟฟา้ 
 0.63   0.63   0.64   0.63   0.63   0.28  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติ   21.90   22.40   22.91   23.44   23.98   12.27  

รวมค่าใช้จ่าย  62.65   64.07   65.54   67.03   68.55   35.02  

หมายเหต:ุ *วนัเร่ิมซือ้ขายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2562 และสิน้สดุ เดือนมถินุายน 2582  
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(e) ค่าเสือ่มราคา 

กําหนดสมมติฐานการตัดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง โดยให้การตัดค่าเสื่อมราคาของ

โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง มีจํานวน 20 ปี ตามระยะเวลาสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และค่าเสื่อม

ราคาของอะไหลเ่คร่ืองจกัร จากการบํารุงรักษา (Minor & Major Maintenance) จํานวน 10 ปี  

 

(f) เงินกู้และต้นทนุทางการเงิน 

สาํหรับโครงการนี ้MKP จะกู้ เงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง เป็นวงเงินกู้ ระยะยาวเพื่อการ

ซือ้เคร่ืองจกัรและก่อสร้าง และเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน วงเงิน 513 ล้านบาท ระยะเวลาชําระคืน

เงินต้น 10 ปี มีอัตราดอกเบีย้ THBFIX 6M + 3.70% เท่ากับร้อยละ 4.80 ต่อปี (อ้างอิงอัตรา

ดอกเบี ย้ THBFIX 6M ณ วันที่  9 กุมภาพันธ์  2561 ที่ ร้อยละ 1.10 ต่อปี) ซึ่งทาง MKP ได้รับ

ระยะเวลาการปลอดชําระเงินต้น โดยจะเร่ิมชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ระยะเวลา 6 เดือน

หลงัจากวนัที่เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า โดยเร่ิมชําระคืนในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นต้นไป 

 หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว -  -     53.90   56.55   59.32   62.23   65.29   68.49   71.85   75.38  

 

(g) ค่าใช้จ่ายการลงทนุหลงัจากเร่ิมซือ้ขายไฟฟ้า  

ค่าใช้จ่ายในการลงทนุหลงัจากเร่ิมซือ้ขายไฟฟ้า คือ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการบํารุงรักษา

หลักและการตรวจสอบ (Overhaul and Inspection) เพื่อให้ เค ร่ืองจักรให้ มีสภาพที่ ดีอ ย่าง

สม่ําเสมอโดยจะมีรอบในการลงทนุทุก ๆ 4 ปี โดยเป็นการเปลี่ยนอะไหล่ที่สําคญัของ Boiler และ 

Turbine Engine ตามตารางด้านลา่ง 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าใช้จ่ายลงทนุ - - - - 14.73 - - - 

 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ค่าใช้จ่ายลงทนุ 15.46 - - - 16.23 - - - 
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 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2577 2578 2579 2580 2581 2582 

ค่าใช้จ่ายลงทนุ 17.05 - - - - - 

 

(h) ภาษีเงินได้และสทิธิประโยชน์ทางภาษี 

ในปัจจุบัน อัตราภาษีนิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 20 ต่อปี แต่เนื่องจาก MKP สามารถขอบัตร

สง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์หลกัโดย

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีนับจาก COD และในปีที่ 9 - 13 (รวม 5 ปี) จะ

ได้รับการลดหย่อนภาษีร้อยละ 50 หลงัจากนัน้ MKP จะมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 

20 ตามอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในปัจจบุนั 

 

(i) โครงสร้างการลงทนุ 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีการลงทนุทัง้ในสว่นการก่อสร้างและจดัซือ้เคร่ืองจักร วสัดอุุปกรณ์

ต่าง ๆ รวมถงึค่าใช้จ่ายก่อนการก่อสร้าง ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายละเอียดการลงทนุ หน่วย : บาท 

ค่าก่อสร้าง 669,000,000 

ค่าปรับปรุงพืน้ที่ และขยายเเนวเขตเสาไฟฟ้า 16,600,000  

เงินทนุหมนุเวียน 35,000,000 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 49,000,000 

ค่าหุ้นสว่นที่เพิ่มจากทนุจดทะเบียนชําระแล้วที่บริษัทฯ ซือ้ 60,000,000 

รวม 829,600,000 

 

(j) เงินทนุหมนุเวียน 

- ระยะเวลาการเก็บเงินค่าไฟฟ้า    60  วนั 

- ระยะเวลาการเก็บวตัถดิุบ      2  วนั 

- ระยะเวลาการจ่ายค่าวัตถดิุบ      0  วนั 

- ระยะเวลาการจ่ายค่าดําเนินการและบํารุงรักษา  15  วนั 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กําหนดให้ระยะเวลาการเก็บวตัถดิุบที่ 2 วนั ตามแผนการผลติของ MKP 

ทัง้นี ้โรงเก็บวัตถุดิบของ MKP สามารถเก็บวัตถุดิบเพื่อรองรับการใช้งานได้ 14 วัน แต่เพื่อเป็นการ

บริการกระแสเงินสด MKP จงึวางแผนไว้ที่ 2 วนั 

ระยะเวลาการจ่ายค่าวตัถดิุบ ซึ่งตามสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิกบับริษัท บี.พี. 15 จํากัด มีระยะเวลา

การเรียกเก็บหนี ้จํานวน 15 วนั แต่เนื่องจากสว่นใหญ่การรับซือ้วตัถดิุบจากลานรับซือ้ และชาวบ้าน

ในละแวกใกล้เคียงโดยตรง ซึ่งลกัษณะธุรกรรมเป็นการชําระเงินสด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึง

กําหนดให้ระยะเวลาการจ่ายค่าวตัถดิุบเป็น 0 วนั  

 

(k) อตัราคิดลด 

ในการประเมินมลูค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด กระแสเงินสดอิสระ

ของบริษัท จะถกูคิดลดด้วยต้นทนุการจดัหาเงินถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Cost of 

Capital: WACC) โดยในการคํานวณต้นทุนการจัดหาเงินถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของ MKP เพื่อคิดลด

กระแสเงินสด สามารถคํานวณได้ดงันี ้

Weighted Average Cost of Capital (WACC) = (D/V) * Kd * (1-T) + (E/V) * Ke 

โดยที่  

D/V    = สดัส่วนของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จากสถาบันการเงินต่อหนีส้นิที่มีภาระ

ดอกเบีย้จากสถาบนัการเงิน และสว่นของผู้ ถือหุ้น  

E/V = สดัส่วนของส่วนของผู้ ถือหุ้นต่อหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จากสถาบันการเงิน 

และสว่นของผู้ ถือหุ้น  

T = อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

Kd = ต้นทุนเฉลีย่ของหนีส้ินสว่นที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด หรือเท่ากบัร้อยละ 4.80 

อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ THBFIX 6 M + 3.70% (อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ THBFIX 

6 M ณ วนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2561 ที่ร้อยละ 1.10 ต่อปี) 

Ke = อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งสามารถคํานวณได้จากตัวแบบ 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) เท่ากับร้อยละ 12.60 ซึ่งมีสูตรใน

การคํานวณ ดงันี ้

 

Cost of Equity (MKP) = Rf + (Rm – Rf) * β 

 

68 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โดยที่ 

Rf = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง อ้างอิงจาก 

www.thaibma.or.th ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ ร้อยละ 3.30 ต่อปี 

อัตราดังกล่าวเป็นอัตราผลตอบแทนที่อ้างอิงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นอายุพันธบัตรปกติที่รัฐบาลเสนอขาย และมีอายยุาวเพียง

พอที่จะสะท้อนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงของ

โครงการ 

Rm = อตัราผลตอบแทนคาดหวงัจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

รวมผลตอบแทนจากเงินปันผล ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 

28 กมุภาพนัธ์ 2561 ร้อยละ 12.31 ต่อปี 

β = ค่าสมัประสิทธ์ิซึง่แสดงความเสีย่งของอัตราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ของ 

MKP กบัอตัราผลตอบแทนของการลงทนุในดัชนีผลตอบแทนของหุ้นสามัญ

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET Index เนื่องจาก MKP ไม่ได้

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานความร้อน และใช้เทคโนโลยีที่ใช้เคร่ือง Stream Turbine ในการผลิต

กระแสไฟฟ้า โดยมีลกัษณะการผลิตที่ใช้เชือ้เพลิงเผาไหม้เพื่อต้มนํา้ และ

สร้างแรงดันไอนํา้ไปขับดันเคร่ือง Stream Turbine ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ เฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจพลงังานหมนุเวียน โดยนําข้อมลู Levered Beta 

ในอดีตย้อนหลงั 2 ปี มาปรับเป็น Unlevered Beta อ้างอิงจาก Bloomberg 

ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2561 และนํามาจดัทําเป็น Levered Beta (β ) ของ MKP 

ด้วย สมการตามด้านลา่ง 

Levered Beta (β ) ของ MKP    = Unlevered Beta x [1+((1-Tax) x D/E)] 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ฯ ที่ใช้ในการคํานวณ ได้แก่ 

บริษัท อกัษรย่อ Levered Beta 

บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จํากดั (มหาชน) SCG 0.3189 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) EGCO 0.3919 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) RATCH 0.3148 

บริษัท โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน) GLOW 0.7726 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) GPSC 1.1750 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) CKP 1.3656 

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) TPCH 1.4399 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ SCG EGCO RATCH GLOW GPSC CKP TPCH 

รายได้ 4,037.01 38,058.71 46,890.80 52,537.32 21,289.96 6,960.99 1,121.47 

กําไรสทุธิ 299.35 11,818.28 6,106.70 8,953.13 3,174.58 158.77 208.11 

สนิทรัพย์รวม 7,159.13 200,322.54 94,224.83 106,030.89 59,968.43 60,461.60 5,142.62 

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงงบแสดงฐานะทางการเงิน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดําเนนิงานปี 2560 

เม่ือพิจารณาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ใช้ในการคํานวณ Unlevered Beta 

ของ MKP พบว่า TPCH มีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และขนาดใกล้เคียงกับ MKP ที่สดุอย่างไรก็

ตาม Beta ของ TPCH ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของผลการดําเนินงาน และผลตอบแทนของนัก

ลงทุน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา TPCH ได้มีการดําเนินการ COD โรงไฟฟ้า เพิ่มเติมจํานวน 2 

โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ และมีการเข้าประมลูการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอย่าง

ต่อเนื่อง ปัจจุบนั TPCH มีโครงการ COD ทัง้หมด 4 แห่ง กําลงัการไฟฟ้าที่เสนอขาย 34.40 เมกะ

วัตต์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่าเพื่อให้สะท้อนผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงของ

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงเลือกใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจ

พลงังาน อีกจํานวน 6 บริษัท ตามตารางดงักลา่วข้างต้น ซึง่ความเสีย่งของธุรกิจจากการใช้วตัถดิุบ 

(แตกต่างกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์) และวิธีการผลติที่คล้ายคลงึกนั 

จากสมมติฐานดังกล่าว เม่ือนํามาคํานวณตามสัดส่วนของหนีส้ินและทุนในแต่ละปีของ

ประมาณการ จะสามารถคํานวณต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั (WACC) อยู่ในช่วงร้อยละ 

7.68 - 8.75 ต่อปี ซึง่ WACC ที่ได้ในแต่ละปีแปรผนัไปตามโครงสร้างเงินลงทนุของโครงการ 

 

(l) ประมาณการผลการดําเนินงาน 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2561 2562* 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

รายได้การขายไฟฟา้ – สทุธิ -  158.76   287.03   287.62   289.09   290.59   292.98   293.63  

ต้นทนุวตัถุดิบ -  (51.81)  (94.58)  (95.68)  (97.09)  (98.52) (100.28) (101.45) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -  (28.26)  (47.80)  (48.17)  (48.54)  (48.92)  (50.04)  (51.17) 

ค่าเส่ือมราคา -  (17.46)  (34.91)  (34.91)  (36.38)  (36.38)  (36.38)  (36.38) 

รวมค่าใช้จ่าย -  (97.53) (177.29) (178.76) (182.01) (183.82) (186.70) (189.00) 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี - 61.23   109.74   108.86   107.08   106.76   106.28   104.62  

ดอกเบีย้ (14.54)  (24.62)  (23.33)  (20.68)  (17.90)  (14.98)  (11.92)  (8.71) 

กําไรก่อนภาษี (14.54)  36.61   86.41   88.18   89.18   91.77   94.36   95.91  

ภาษี -  -     -     -     -     -     -     -    
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

รายได้การขายไฟฟา้ – สทุธิ  295.17   287.43   280.54   281.30   282.93   284.57   287.10   287.92  

ต้นทนุวตัถุดิบ (102.94) (104.46) (106.32) (107.56) (109.14) (110.75) (112.72) (114.04) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  (52.33)  (53.52)  (54.74)  (55.98)  (57.26)  (58.56)  (59.89)  (61.25) 

ค่าเส่ือมราคา  (37.93)  (37.93)  (37.93)  (37.93)  (39.55)  (39.55)  (38.08)  (38.08) 

รวมค่าใช้จ่าย (193.20) (195.91) (198.99) (201.47) (205.95) (208.86) (210.69) (213.37) 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี  101.97   91.52   81.56   79.83   76.97   75.71   76.41   74.55  

ดอกเบีย้  (5.34)  (1.81) - - - - - - 

กําไรก่อนภาษี  96.63   89.71   81.56   79.83   76.97   75.71   76.41   74.55  

ภาษี  -     (8.97)  (8.16)  (7.98)  (7.70)  (7.57)  (15.28)  (14.91) 

 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2577 2578 2579 2580 2581 2582* 

รายได้การขายไฟฟา้ – สทุธิ  289.62   291.35   293.99   294.87   296.66   132.05  

ต้นทนุวตัถุดิบ  (115.72)  (117.42)  (119.51)  (120.90)  (122.69)  (55.08) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  (62.65)  (64.07)  (65.54)  (67.03)  (68.55)  (35.02) 

ค่าเส่ือมราคา  (39.79)  (39.79)  (38.24)  (38.24)  (38.24)  (20.78) 

รวมค่าใช้จ่าย  (218.16)  (221.28)  (223.29)  (226.17)  (229.48)  (110.88) 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี  71.47   70.07   70.70   68.69   67.18   21.17  

ดอกเบีย้ - - - - - - 

กําไรก่อนภาษี  71.47   70.07   70.70   68.69   67.18   21.17  

ภาษี  (14.29)  (14.01)  (14.14)  (13.74)  (13.44)  (4.23) 

หมายเหต:ุ *วนัเร่ิมซือ้ขายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2562 และสิน้สดุ เดือนมถินุายน 2582  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(m) ประมาณการกระแสเงินสด 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2561 2562* 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี  -     61.23   109.74   108.86   107.08   106.76   106.28   104.62  

ลบ ภาษี  -     -     -     -     -     -     -     -    

บวก ค่าเส่ือมราคา  -     17.46   34.91   34.91   36.38   36.38   36.38   36.38  

เปล่ียนแปลงเงินทนุหมุนเวียน  0.00   (51.48)  5.06   (0.10)  (0.25)  (0.25)  (0.37)  (0.08) 

เงินลงทนุ (829.60)  -     -     -     (14.72)  -     -     -    

กระแสเงินสดอิสระสทุธิ (829.60)  27.21   149.71   143.67   128.49   142.89   142.30   140.93  

อตัราภาษีท่ีแท้จริง (ร้อยละ)  -     -     -     -     -     -     -     -    

WACC (ร้อยละ) 8.75 8.74 8.59 8.45 8.31 8.18 8.05 7.93 

อตัราคิดลด (เทา่)  0.9196   0.8456   0.7787   0.7180   0.6629   0.6127   0.5671   0.5254  

มูลค่าปัจจุบนัของกิจการ (762.87)  23.01   116.58   103.16   85.17   87.55   80.69   74.04  

 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี  101.97   91.52   81.56   79.83   76.97   75.71   76.41   74.55  

ลบ ภาษี  -     8.97   8.16   7.98   7.70   7.57   15.28   14.91  

บวก ค่าเส่ือมราคา  37.93   37.93   37.93   37.93   39.55   39.55   38.08   38.08  

เปล่ียนแปลงเงินทนุหมุนเวียน  (0.23)  1.30   1.15   (0.10)  (0.24)  (0.24)  (0.39)  (0.11) 

เงินลงทนุ  (15.46)  -     -     -     (16.23)  -     -     -    

กระแสเงินสดอิสระสทุธิ  124.21   121.77   112.48   109.68   92.35   107.45   98.82   97.61  

อตัราภาษีท่ีแท้จริง (ร้อยละ)  -    10 10 10 10 10 20 20 

WACC (ร้อยละ) 7.80 7.68 7.68 7.68 7.68 7.68 7.68 7.68 

อตัราคิดลด (เทา่)  0.4874   0.4526   0.4203   0.3904   0.3625   0.3367   0.3127   0.2904  

มูลค่าปัจจุบนัของกิจการ  60.53   55.12   47.28   42.81   33.48   36.17   30.90   28.34  

 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2577 2578 2579 2580 2581 2582* 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี  71.47   70.07   70.70   68.69   67.18   21.17  

ลบ ภาษี  14.29   14.01   14.14   13.74   13.44   4.23  

บวก ค่าเส่ือมราคา  39.79   39.79   38.24   38.24   38.24   20.78  

เปล่ียนแปลงเงินทนุหมุนเวียน  (0.25)  (0.26)  (0.41)  (0.11)  (0.26)  47.63  

เงินลงทนุ  (17.05)  -     -     -     -     -    

กระแสเงินสดอิสระสทุธิ  79.67   95.59   94.39   93.08   91.72   85.35  

72 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2577 2578 2579 2580 2581 2582* 

อตัราภาษีท่ีแท้จริง (ร้อยละ) 20 20 20 20 20 20 

WACC (ร้อยละ) 7.68 7.68 7.68 7.68 7.68 7.68 

อตัราคิดลด (เทา่)  0.2697   0.2504   0.2326   0.2160   0.2006   0.1863  

มูลค่าปัจจุบนัของกิจการ  21.48   23.94   21.95   20.10   18.40   15.90  

หมายเหต:ุ *วนัเร่ิมซือ้ขายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2562 และสิน้สดุ เดือนมถินุายน 2582  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประเมินความสมเหตสุมผลของมลูค่าการลงทนุในโครงการตาม

วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) = ∑(CFt/(1+IRR)t) = 0 

2. ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period)  

 = จํานวนปีก่อนคืนทนุ + (1- กระแสเงินสดสะสมในปีที่คืนทนุ / กระแสเงินสดในปีที่คืนทนุ) 

3. มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (Net Present Value: NPV)  

 = CF0+CF1/(1+WACC)1+CF2/(1+WACC)2+…+CFn/(1+WACC)n 

หลงัจากนัน้ คํานวณหา IRR Project Payback และ NPV จาก Free Cash Flows to Firm 

(“FCFF”) และหาจาก Free Cash Flow to Equity (“FCFE”) โดยนํา FCFF มาหักด้วยเงินที่ชําระ

คืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ที่เกิดจากเงินกู้  สรุปผลการคํานวณตามวิธีประเมินได้ผลดงันี ้

รายการ Project Equity* 

IRR (ร้อยละ) 12.58 16.55 

Payback period (ปี) 7.68 7.52 

NPV (ล้านบาท) 263.75 159.53 

หมายเหต:ุ *ผลตอบแทนการลงทนุผู้ลงทนุ (Equity IRR) ใช้ตามสดัส่วนการลงทนุของบริษัทฯ ท่ีร้อยละ 80 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ

มูลค่าหุ้ น โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของรายได้ และต้นทุนของสินค้า ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของผล

ประกอบการ โดยกําหนดให้  

กรณีดีที่สุด (Best case) อัตราเติบโตของอัตรารับซือ้ FiT Variable เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.30 

จากกรณีฐาน และต้นทนุเชือ้เพลงิลดลงร้อยละ 0.50 จากกรณีฐาน 

กรณีเลวร้ายที่สดุ (Worst case) ปริมาณการขายไฟฟ้า ลดลงอยู่ที่ 7.60 เมกะวตัต์ต่อชัว่โมง 

อ้างอิงตามการรับประกนัการเดินเคร่ืองผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า จาก APCON (อ้างอิง หวัข้อ 

1.9 d) ร่างสญัญาจ้างดําเนินการเดินเคร่ืองจักรและบํารุงรักษา) อัตราเติบโตของอตัรารับซือ้ FiT 

Variable ลดลงร้อยละ 0.30 จากกรณีฐาน และต้นทนุเชือ้เพลงิเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.50 จากกรณีฐาน 
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รายการ 
Worst case Base case Best case 

Project Equity* Project Equity* Project Equity* 

IRR (ร้อยละ) 11.05 13.97 12.58 16.55 13.27 17.72 

Payback Period (ปี) 8.24 8.00 7.68 7.52 7.46 7.08 

NPV (ล้านบาท) 167.21 94.34 263.75 159.53 309.53 190.41 

หมายเหต:ุ *ผลตอบแทนการลงทนุผู้ลงทนุ (Equity IRR) ใช้ตามสดัส่วนการลงทนุของบริษัทฯ ท่ีร้อยละ 80 

การประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจะได้ Project IRR มีค่าอยู่

ระหว่างร้อยละ 11.05 – 13.27 Project Payback Period อยู่ระหว่าง 7.46 – 8.24 ปี และ Project NPV จะ

มีมลูค่าระหว่าง 167.21 – 309.53 ล้านบาท ในสว่นของ Equity IRR มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 13.97 – 17.72 

Equity Payback Period อยู่ระหว่าง 7.08 – 8.00 ปี และ Equity NPV จะมีมูลค่าระหว่าง 94.34 – 190.41 

ล้านบาท  ดงันัน้ มลูค่าที่บริษัทฯ ได้ชําระเพื่อให้ได้มาซึง่ธุรกิจของ MKP จงึมีความเหมาะสม 

 

 

  

74 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ SKE”) ครัง้ที่ 2/2561 

ซึง่ประชุมเม่ือวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ลงทนุในธุรกิจโรงงานผลิตและจําหน่ายกระแส

ไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลงัการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ เพื่อขายพลงังานไฟฟ้าในปริมาณพลงังาน

ไฟฟ้าสงูสดุ 8.00 เมกะวตัต์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพืน้ที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่กระทิง ตําบลไผ่โทน อําเภอร้อง

กวาง จังหวดัแพร่ ซึ่งบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จํากัด (“MKP”) ได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ตามสญัญาการรับ

ซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ (สาํหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน) กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 

VSPP-PEA-011/2557 เม่ือวันที่ 23 มิถนุายน 2557 และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า VSPP-PEA-

011/2557 ครัง้ที่ 1 โดยจะใช้เงินลงทนุจํานวน 798,840,000 บาท แบ่งออกเป็น  

1) บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามัญของ MKP จาก บริษัท เอส ที เอฟ อี จํากัด จํานวน 2,000,000 หุ้ น 

มลูค่าหุ้นละ 40 บาทต่อหุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80.00 จากทนุจด

ทะเบียนชําระแล้วจํานวน 25,000,000 บาท โดยชําระเป็นเงินจํานวน 80,000,000 บาท  

2) หลงัจากการดําเนินงานตามข้อ 1) ข้างต้น MKP จะเพิ่มทนุอีกจํานวน 25,730,000 หุ้น (มลูค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 10 บาท) รวมเป็นจํานวน 257,300,000 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะเพิ่ม

ทนุตามสดัสว่นร้อยละ 80 ในราคา 10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจํานวน 205,840,000 บาท 

ภายหลังจากดําเนินการตาม 1) และ 2) แล้ว MKP จะมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 

28,230,000 หุ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นจํานวน 22,584,000 หุ้น (ร้อยละ 80)  

3) เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกจํานวน 

513,000,000 บาท 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการทํารายการฯ คือ (1) เป็นการกระจายความ

เสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ (2) บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน และสร้างผลกําไรของ

บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว มีความ

สมเหตสุมผล  

ขณะที่มีข้อดีในการเข้าทํารายการ คือ (1) ขยายการลงทนุในธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และลดความ

เสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากการประกอบธุรกิจสถานี ปตท. (2) การได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (3) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน และ (4) เพิ่มโอกาสในการ

ขยายธุรกิจด้านพลงังานมากขึน้ แต่ก็มีข้อด้อยในการเข้าทํารายการ คือ (1) เป็นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ ยงัไม่มี

ความชํานาญเพียงพอ และ (2) งบการเงินรวมจะมีภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จ่ายเพิ่มสงูขึน้ 

มีข้อดีในการไม่เข้าทํารายการ คือ (1) บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนีส้นิและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ และ (2) 

สามารถนําเงิน IPO ที่เหลอือยู่ไปใช้ในการลงทนุโครงการอื่น ๆ ได้ แต่ก็มีข้อด้อยในการไม่เข้าทํารายการ คือ บริษัท

ฯ จะเสยีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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สําหรับความเสี่ยงในการเข้าทํารายการ คือ (1) ความเสี่ยงจากการขยายในธุรกิจใหม่ที่ไม่ชํานาญ (2) 

ความเสี่ยงเก่ียวกบัความเพียงพอของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ (3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชือ้เพลงิ

ชีวมวล (4) ความเสี่ยงจากความผนัผวนของค่าพลงังานความร้อนจากการเชือ้เพลงิชีวมวล (5) ความเสีย่งจากการ

พึ่งพิงบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จํากัด (6) ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการโรงไฟฟ้า (7) 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าได้ตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (8) ความเสี่ยงจากการ

จดัหาแหล่งเงินทุน (9) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการ

ลงทนุ (BOI) (10) ความเสีย่งเร่ืองทางเข้าออกโรงไฟฟ้า และ (11) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าโครงการ 

เม่ือพิจารณาถงึความเหมาะสมของความคุ้มค่าของการลงทนุ โครงการดงักลา่วจะมีอตัราผลตอบแทนการ

ลงทุนของโครงการ (Project IRR) อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 11.05 – 13.27 ระยะเวลาคืนทุนโครงการอยู่ระหว่าง 

(Project Payback Period) อยู่ระหว่าง 7.46 – 8.24 ปี และมีมลูค่าปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิของโครงการ (Project 

NPV) อยู่ระหว่าง 167.21 – 309.53 ล้านบาท ในส่วนของผลตอบแทนการลงทุนของผู้ ลงทุน (Equity IRR) อยู่

ในช่วงระหว่างร้อยละ 13.97 – 17.72  มีระยะเวลาคืนทนุของผู้ลงทุน (Equity Payback Period) อยู่ระหว่าง  7.08 

– 8.00 ปี และมีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสทุธิของผู้ลงทุน (Equity NPV) อยู่ระหว่าง 94.34 – 190.41 ล้านบาท 

ดงันัน้ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ MKP สามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม  

ดงันัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ครัง้นี ้นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแนะนําให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตัดสนิใจ 

เช่น เง่ือนไขของรายการ ข้อดี และข้อด้อยของการทํารายการ รวมทัง้ความเสีย่งในการเข้าทํารายการ 

ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผล

ประกอบ และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นําเสนอไว้ในรายงานฉบบันี ้อย่างไรก็

ตาม การตัดสินใจ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” การเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็น

สาํคญั 
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ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด 

 

0 

 

__________________________________ 

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ) 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

 

 

 

__________________________________ 

(นายฐิติวชัร สพุรรณพงศ์) 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

 

 

     ___________________________________ 

  (นายฐิติวัชร สพุรรณพงศ์) 

  ผู้ควบคมุการปฏิบติังาน 
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ข้อมูลท่ีสําคัญของบริษัท 

1.1 ประวติัความเป็นมาและพฒันาการที่สาํคัญ 

ปี เหตกุารณ์สําคญั 

2551 - ในเดือนตุลาคม บริษัท ธารสวุรรณ จํากัด ย่ืนข้อเสนอเข้าประมลูในโครงการจัดตัง้สถานี

ก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชนที่จงัหวัดปทมุธานี 

2552 - ได้รับผลแจ้งการคดัเลอืกในการจัดตัง้สถานีก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน ในเขตพืน้ที่ 1 (ตําบล

เชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน)ี เม่ือวนัที่ 7 มกราคม 2552 

- จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2552 ด้วยทุนจด

ทะเบียนเร่ิมแรก จํานวน 80,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 800,000 หุ้น มลูค่าที่

ตราไว้ 100 บาท โดยมีทุนชําระแล้วเป็นจํานวนมูลค่าหุ้นละ 25 บาท รวมมีทุนจดทะเบียน

ชําระแล้ว 20,000,000 บาท 

 - ในเดือนมีนาคม เพื่อให้มีคณุสมบัติสอดคล้องตามข้อเสนอเพื่อดําเนินโครงการจัดตัง้สถานี

ก๊าซธรรมชาติหลกัเอกชน จงึเกิดการร่วมทนุของ 3 บริษัท ดงันี ้ 

1) บริษัท ธารสวุรรณ จํากดั เป็นผู้ ก่อตัง้บริษัทฯ  

2) บริษัท ไอเอ็มไอ อินดสัตรีส์ จํากดั (IMI)  

3)  บริษัท ไทย อลัเทอเนทีฟ เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จํากดั (TAE) 

 - เม่ือเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ชําระทนุจดทะเบียนเพิม่เติมอีก 60,000,000 บาท รวมเป็นทุน

จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วเต็มจํานวน 80,000,000 บาท 

2553 - ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จํานวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท โดยชําระแล้วเป็นจํานวนมูลค่าหุ้นละ 25 

บาท โดยบริษัทฯ จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ทําให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมทัง้หมด 

160,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 1,600,000 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนชําระ

แล้ว 100,000,000 บาท 

 - บริษัทฯ เร่ิมดําเนินการก่อสร้างสถานีแห่งที่ 2 ที่จงัหวดัสระบรีุ เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม 2553 

2554 - ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ ได้ชําระทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมอีก 60,000,000 บาท รวมเป็น

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วเต็มจํานวน 160,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ

จํานวน 1,600,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 100 บาท 

2557 

 

- ในเดือนกันยายน ได้จัดตัง้บริษัท เอสเค 15 จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก จํานวน 

140,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ 
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 - ในเดือนตุลาคม ได้จัดตัง้ บริษัท สากล ไบโอแมส พาวเวอร์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน

เร่ิมแรก จํานวน 19,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบ

กิจการผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 

 - ในเดือนตลุาคม ได้จัดตัง้ บริษัท สากล วินด์ พาวเวอร์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 

จํานวน  62,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบกิจการ

ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 

2558 - ในเดือนกรกฎาคม บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จํากัด ได้ถอนหุ้นคืนจากบริษัทฯ จํานวน 

16,000,000 บาท ทําให้ทนุจดทะเบียนรวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 160,000,000 บาท เป็น 

144,000,000 บาท 

 - บริษัท สากล วินด์ พาวเวอร์ จํากดั เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาว

เวอร์ 15 จํากดั เม่ือวนัที่ 26 ตลุาคม 2558 

 - บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 202,400,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,024,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท โดยชําระแล้วเต็มจํานวนรวมบริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

346,400,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,464,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 100 บาท 

2559 - บริษัท สากล ไบโอแมส พาวเวอร์ จํากดั ได้จดทะเบียนเลกิบริษัท เม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 

2559 และสิน้สดุการชําระบญัชีเม่ือวนัที่ 14 ธันวาคม 2559 

 - ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2559 มีมติอนมุติัดงันี ้

1) อนมุติัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท สากล เอนเนอ

ยี จํากดั (มหาชน) 

2) อนมุติัการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 

บาท  

3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 346,400,000 บาท เป็น 465,000,000 บาท โดย

จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) จํานวนไม่เกิน 237,200,000 หุ้น 

 - ณ วนัที่ 14 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากดั  

2560 - ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ เปลีย่นแปลงผู้ ถือหุ้นจากบริษัท ธารสวุรรณ จํากดั และบริษัท ไทย 

อลัเทอเนทีฟ เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จํากัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 72.22 และร้อยละ 27.78 ตามลําดับ 

เป็นผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดา (โปรดดรูายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้ นในส่วนที่ 2.3.9 

ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หวัข้อ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น) 

 - เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน 
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2561 - ในเดือนกมุภาพันธ์ บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นร้อยละ 75 ของบริษัท อาร์อี ไบโอฟเูอลส์ จํากดั ซึ่ง

ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอดั 

 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและลกัษณะการดําเนินธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท ดงันี ้

ลาํดบั บริษัท 
สดัสว่น 

การถือหุ้น 

ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง 

1.  บริษัท เอสเค 15 จํากดั  

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 140,000,000 บาท 

99.99% ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2.  บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จํากัด 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 62,000,000 บาท 

99.99% อยู่ระหว่างการศกึษา

ความเป็นไปได้ของการ

ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

ชีวมวล 

 

ปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธรุกิจดังต่อไปนี ้

(1) ธุรกิจให้บริการด้านพลงังาน – ดําเนินการโดย บริษัท สากล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสถานี ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”)  เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ 

NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ หรือสถานีลูก รวมถึงดําเนินการปรับปรุงก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน 

(Private Mother Station: PMS) โดยให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีสถานีก๊าซธรรมชาติหลกั จํานวน 2 แห่ง คือ สถานีก๊าซธรรมชาติหลกั ตําบลเชียง

รากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และสถานีก๊าซธรรมชาติหลกั ตําบลท่ามะปราง อําเภอ

แก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ  

(2) ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ – ดําเนินการโดย บริษัท เอสเค 15 จํากดั 

บริษัท เอสเค 15 จํากัด จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2557 ซึ่งถือมีที่ดินในจังหวัด

นครสวรรค์ เนือ้ที่ประมาณ 57 ไร่ และแบ่งให้บุคคลภายนอกเช่าพืน้ที่บางส่วน สําหรับที่ดินส่วนที่

เหลอืได้เตรียมพืน้ที่สาํหรับพฒันาโครงการในอนาคต 
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(3) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล – ดําเนินการโดย บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จํากัด  

บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จํากัด (เดิมช่ือบริษัท สากล วินด์ พาวเวอร์  จํากดั) 

จดทะเบียนจัดตัง้เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีสํานกังานใหญ่

ตัง้อยู่ที่ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี ปัจจบุัน บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอ

แมส พาวเวอร์ 15 จํากัด มีที่ดินจังหวัดสงขลา ประมาณ 101 ไร่ เพื่อเตรียมพืน้ที่สําหรับพัฒนา

โครงการในอนาคต 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2558 – 2560 

   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
2558 2559 2560 

มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 

1. รายได้จากการบริการ 340.36 93.72 385.55 93.04 310.15 92.94 

2. รายได้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 19.94 5.49 22.18 5.35 21.43 6.42 

3. รายได้อื่น 2.87 0.79 6.65 1.60 2.12 0.64 

รวมรายได้ 363.17 100.00 414.38 100.00 333.70 100.00 

 

1.3 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 465,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 465,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 930,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อันดับ

แรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 (ข้อมูลล่าสดุ) ซึ่งเป็นวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ

ประกอบด้วย 

ลาํดบั รายช่ือ จํานวนหุ้น 
สดัสว่นการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1.  ครอบครัวสเุมธโชติเมธา 

นายชชัชัย สเุมธโชติเมธา 

นางอารีย์ สเุมธโชติเมธา 

นางสาวอินทิรา สเุมธโชติเมธา 

นายธนาพณ สเุมธโชติเมธา 

นายระพีพฒัน์ สเุมธโชติเมธา 

นายจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา 

นางเพลนิพิศ สเุมธโชติเมธา 

500,340,305 

289,460,803 

206,756,858 

930,661 

930,661 

930,661 

930,661 

200,000 

53.80 

31.12 

22.23 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.02 
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ลาํดบั รายช่ือ จํานวนหุ้น 
สดัสว่นการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

นายธนดล สเุมธโชติเมธา 200,000 0.02 

2.  กลุม่ครอบครัวนนัที 

นายธนกร นนัที 

นางธนภร นนัท ี

นางสาวกาญจน์ธนิกา  นนัที 

นายธนภัทร 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 ไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 20,006,500 2.15 

4.  นายศราวธุ อนรรฆธรรม 5,400,000 0.58 

5.  นายอฟัฟาน หะยียโูซะ 5,130,000 0.55 

6.  นางสาวลาวณัย์ บนุะจินดา 5,065,000 0.54 

7.  นางสจุิตรา โกสีย์ศิริกลุ 5,000,000 0.54 

8.  นายภาณพุนัธุ์ ธนาเศรษฐ์สกลุ 4,260,000 0.46 

9.  นางสาวศิริวรรณ อศัวอารักษ์วงศ์ 4,000,000 0.43 

10.  นายภสูิทธ์ิ วิทยาวนิชชยั 3,036,600 0.33 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดับแรก 744,682,805 80.07 

 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 185,317,195 19.93 

 จํานวนหุ้นทัง้หมด 930,000,000 100.00 

 

1.4 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2561 (ข้อมลูลา่สดุ) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

ลาํดบั ช่ือ ตําแหน่ง 

1.  นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2.  นายชชัชัย สเุมธโชติเมธา กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 

3.  นางอารีย์ สเุมธโชติเมธา กรรมการบริษัท 

4.  นายธนาพณ สเุมธโชติเมธา กรรมการบริษัท 

5.  นางสาวณฐัภัสสร เจียมวิจิตรกลุ กรรมการบริษัท 

6.  นายจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา กรรมการบริษัท 

7.  นางธนภิา พวงจําปา กรรมการบริษัท 

8.  พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
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ลาํดบั ช่ือ ตําแหน่ง 

9.  นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

10.  นางรวิฐา พงศ์นชิุต กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

11.  นายอฐัวฒฺุ ปภังกร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

1.5 ผู้บริหารบริษัท 

ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2561 (ข้อมลูลา่สดุ) ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

ลาํดบั ช่ือ ตําแหน่ง 

1.  นายชชัชัย สเุมธโชติเมธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2.  นางอารีย์ สเุมธโชติเมธา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 

3.  นายธนาพณ สเุมธโชติเมธา กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4.  นายจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบติัการ 

5.  นางสาวณฐัภัสสร เจียมวิจิตรกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

6.  นางสาวเพียงใจ วงศ์พราวมาศ ผู้จดัการแผนกบัญชี 

 

1.6 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

1.6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

 หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 (งบการเงินรวม) 2558 2559 2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.62 8.57  21.78 

เงินลงทนุชัว่คราว 6.53 96.77  425.40 

ลกูหนีก้ารค้า 72.82 122.75  57.27 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 15.11 20.12  16.70 

ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 1.09 1.18  1.65 

อะไหลแ่ละวัสดุสิน้เปลอืงหมนุเวียน 1.65 0.91 1.26 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 109.82 250.30 524.07 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 231.90 221.66  210.61 

อะไหลแ่ละวัสดุสิน้เปลอืงไม่หมุนเวียน -  1.29  1.48 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ -  12.12  171.62 
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 หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 (งบการเงินรวม) 2558 2559 2560 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 315.38 273.42  128.31 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 0.42  3.38  3.89 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น - - 0.98 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 547.70 511.87 516.89 

รวมสินทรัพย์ 657.52 762.18  1,040.95 

หนีส้ินหมุนเวียน    

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 40.00 

เจ้าหนีก้ารค้า 44.04   31.49  28.80 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น     10.76   14.70  15.85 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถงึกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี  
13.56   14.04  14.68 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ้ที่ถงึ

กําหนดชําระภายในหนึ่งปี 
1.57   1.62  1.08 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 69.93  61.85  100.41 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน    

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  70.25  56.25  41.57 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ้ 4.21  2.59  1.51 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 9.82  9.80  9.85 

ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน 
0.77  1.11  0.60 

หนีส้นิไม่หมุนเวียนอื่น - - 1.09 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 85.05 69.74  54.62 

รวมหนีส้ิน 154.98 131.60  155.03 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    

ทนุเรือนหุ้น    

ทนุจดทะเบียน    

หุ้นสามัญ    1,600,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท - - - 

หุ้นสามัญ    3,464,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 346.40 - - 

หุ้นสามัญ 930,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท - 465.00 465.00 

ทนุที่ออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว    

หุ้นสามัญ    1,600,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท - - - 

หุ้นสามัญ    3,464,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 346.40 - - 
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 หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 (งบการเงินรวม) 2558 2559 2560 

หุ้นสามัญ 692,800,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท - 346.40 - 

หุ้นสามัญ 930,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท - - 465.00 

สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั   297.62 

กําไรสะสม    

จดัสรรแล้ว    

     ทนุสาํรองตามกฎหมาย 16.00  22.20  26.00 

     ยงัไม่ได้จดัสรร 140.08 261.52  96.40 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 0.07  0.46  0.90 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 502.55 630.58  885.92 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 657.52 762.18  1,040.95 

  

1.6.2 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 หน่วย : ล้านบาท 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบตรวจสอบ ประจําปี 

(งบการเงินรวม) 2558 2559 2560 

รายได้    

รายได้จากการให้บริการ  340.36   385.55  310.15 

รายได้ตามสญัญาเช่าการเงิน  19.94   22.18  21.43 

รายได้อื่น  2.87   6.65  2.12 

รวมรายได้  363.17   414.38  333.70 

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทนุการให้บริการ  199.62   236.63  190.13 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  39.27   47.74  61.25 

ต้นทนุทางการเงิน  4.41   4.11  8.35 

รวมค่าใช้จ่าย  243.30   288.49  259.73 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  119.87   125.89  73.98 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  0.86   0.31  0.06 

กําไรสําหรับปี/งวด  119.01   125.58  73.92 

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่น    

กําไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี/งวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - สทุธิ

จากภาษี 
 (2.44)  2.06  - 
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 หน่วย : ล้านบาท 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบตรวจสอบ ประจําปี 

(งบการเงินรวม) 2558 2559 2560 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  116.57   127.64  73.92 

1.6.3 งบกระแสเงินสด 

 หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด งบตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

(งบการเงินรวม) 2558 2559 2560 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 134.31 74.23 165.10 

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

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - 

สุทธิ 
6.07 (4.05) 13.21 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 6.55 12.62 8.57 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 12.62 8.57 21.78 

 

1.6.4 อตัราสว่นทางการเงิน 

อตัราสว่นทางการเงิน 2558 2559 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า)  1.57   4.05  5.22 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า)  1.32   3.69  5.02 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า)  2.40   1.13  2.04 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า)   5.47 3.94 3.45 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 65.83 91.31 104.48 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า)  n/a   n/a  n/a  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั)  n/a   n/a  n/a  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า)   6.15   6.27  6.31 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)   58.56   57.45  57.07 

วงจรเงินสด (วนั) 7.27 33.85 47.41 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํากําไร    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 41.35   38.62  38.70 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 36.51  33.72  26.54  

อตัรากําไรอื่น (%)  0.79   1.60   0.64  

อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร (%) 108.07   57.10  200.56 
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อตัราสว่นทางการเงิน 2558 2559 2560 

อตัรากําไรสทุธิ (%)  32.10   30.80   22.15  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 22.12 22.53 9.75 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 17.32 17.98 8.20 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 21.88 24.78 18.29 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า)   0.54   0.58   0.37  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า)  0.31   0.21   0.17  

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า)  31.68   19.12   20.79  

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผูกพนั (เท่า)  0.28   3.53   0.34  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 293.56 192.10  -    

 

1.6.5 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

วิเคราะห์ฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงานรวมสําหรับปี 2560 

สนิทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และ

อปุกรณ์ ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน และเงินลงทุนชั่วคราว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ 1,040.95 ล้านบาท และ 762.18 ล้านบาท 

ตามลาํดับ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 278.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็น 

ร้อยละ 36.58  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวนทัง้สิน้ 

524.07 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 273.76  ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือเพิ่มขึน้คิดเป็น

ร้อยละ 109.37 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้สทุธิของเงินลงทุนชัว่คราวจากการบริหารเงินสดที่

ใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึง่มีรายการที่สําคญั ได้แก่ เงินสดรับ

จากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) สําหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 

วนัที่  31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 516.89 ล้านบาท ซึ่งมีจํานวนใกล้เคียงกบัสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ในปี 2559 จํานวน 511.87 ล้านบาท 

หนีส้นิ 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากับ 

155.03 ล้านบาท และ 131.60 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสดัสว่นเทียบกบัสินทรัพย์รวมร้อยละ 
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14.89  และร้อยละ 17.27 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลําดับ โดยหนีส้ินส่วนใหญ่อยู่ในรูป

เจ้าหนีก้ารค้า เงินกู้ ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้นิหมนุเวียนจํานวนทัง้สิน้ 100.41 

ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนต่อหนีส้นิรวมอยู่ที่ร้อยละ 64.77 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ิน

หมุนเวียนเพิ่มขึน้จํานวน 38.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 62.33 จาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 จากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน สาํหรับหนีส้นิไม่หมนุเวียน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 54.62 ล้านบาท ซึง่ลดลง 15.12 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 21.68 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสาเหตมุาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายคืนเงิน

กู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนที่ถงึกําหนดชําระ 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2560 และ 2559 จํานวน 885.92 ล้าน

บาท และ 630.58 ล้านบาทโดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือ

หุ้นเพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 255.34  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 

40.49 เป็นผลจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ทําให้ทนุที่ออกและ

ชําระแล้วเพิ่มขึน้ 118.60 ล้านบาท เป็นเท่ากับ 465 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้ นสามัญ

จํานวน 297.62 ล้านบาท  นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรรลดลง 

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2560 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการจดัสรรกําไรเป็นเงินปัน

ผลในอัตราหุ้ นละ 0.3406 บาท เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 235.97 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผล

ดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัท 

รายได้ 

1) รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการ สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 310.15 ล้านบาท ซึ่ง

ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 75.40 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.56 โดยมีสาเหตุ

หลักจาก 1) รายได้ในส่วนการปรับปรุงคุณภาพลดลง ตามสัดส่วนปริมาณการผสม

ระหว่างก๊าซเฉ่ือยต่อก๊าซ NGV ที่ลดลงตามนโยบายของ ปตท. 2) ปริมาณการอัดก๊าซ

ธรรมชาติลดลง และ 3) อัตราค่าบริการอัดก๊าซธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพก๊าซ

ลดลง ตามสตูรราคาให้บริการ 

อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่เดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ มีปริมาณการอัดก๊าซส่วนหนึ่งที่

เพิ่มเติม เนื่องจากสถานแีม่ของ ปตท. ที่บริเวณปทมุธานีปิดซ่อมบางสว่นประมาณ 12 

เดือน จึงทําให้ปริมาณอัดก๊าซธรรมชาติบางส่วนมายังสถานีของบริษัทฯ ที่จังหวัด
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ปทุมธานีมากขึน้ ซึ่งทําให้ปริมาณอัดก๊าซธรรมชาติรวมในเดือนกันยายน 2560 สงูขึน้

กว่าที่ผ่านมา 

2) รายได้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

สําหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรับรู้

รายได้ตามสญัญาเช่าทางการเงินเท่ากับ 21.43 ล้านบาท และ 22.18 ล้านบาท ซึ่งคิด

เป็นร้อยละ 6.42 และร้อยละ 5.35 ของรายได้รวมตามลําดับ ซึง่รายได้ตามสญัญาเช่า

ทางการเงินที่ลดลง เป็นไปตามลกัษณะปกติของสญัญาเช่าทางการเงิน   

3) รายได้อื่น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่น ได้แก่ 1) รายได้ค่าสาธารณูปโภค จากการให้เช่า

พืน้ที่สําหรับบริษัทที่เก่ียวข้องและบริษัทอื่น ๆ 2) รายได้ดอกเบีย้รับ 3) กําไรจากการ

จําหน่ายกองทุนเปิด ซึ่งการลงทนุในกองทุนเปิดนัน้ เป็นการบริหารเงินสดคงเหลือ โดย

จะลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี  ้ที่มีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงต่ํา และ 4) 

รายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากการขายเศษวสัด ุ เป็นต้น 

สาํหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี

รายได้อื่นเท่ากบั 2.12 ล้านบาท และ 6.65 ล้านบาท ตามลาํดับ ทัง้นี ้รายได้อื่นที่ลดลง

จากปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากบริษัทเคยรับรู้กําไรจากการขายที่ดินในช่วงพฤษภาคม

ของปี 2559 ขณะที่ปีนีไ้ม่มีรายการขายที่ดินดงักลา่ว 

ต้นทนุการให้บริการ 

สําหรับบัญชีสิน้สดุวันที่ 31ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนการให้บริการ

เท่ากับ 190.13 ล้านบาท ซึ่งลดลง 46.50 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.65  โดยแปรผัน

ตามรายได้ของกิจการ ประกอบกับราคาค่าก๊าซเฉ่ือยและอัตราค่าไฟฟ้าที่ปรับลดลง นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยังมีต้นทุนการให้บริการในส่วนของเงินเดือนเพิ่มขึน้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่สงูขึน้

จากจํานวนพนกังานที่จ้างงานเพิ่มขึน้รวมถึงการปรับเงินเดือนประจําปี 

กําไรขัน้ต้น 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรขัน้ต้นเท่ากับ 120.02 ล้านบาท ซึง่ลดลง 28.89 

ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.40 เม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตหุลกัเนื่องจากรายได้จากการ

ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติลดลงตามปริมาณการอัดก๊าซธรรมชาติ และปริมาณก๊าซเฉ่ือยที่ใช้ใน

การปรับปรุงคุณภาพลดลง และค่าบริการอดัก๊าซธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพก๊าซลดลง  ขณะที่

อตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 38.70 ใกล้เคียงปีก่อน 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 61.25 ล้านบาท ซึ่ง

เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 13.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 28.31 สาเหตุหลักจาก

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรที่สงูขึน้จากจํานวนพนักงานที่จ้างงานเพิ่มขึน้ในปีนี ้รวมถึงการปรับ

เงินเดือนต่อเนื่องประจําปี  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ย้ายสํานักงานและปรับขยายพืน้ที่เช่าเพื่อรองรับ

การเติบโตในอนาคตทําให้มีรายการค่าเช่าที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการ

เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษาด้าน

ประชาสมัพนัธ์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน และค่าสอบบญัชีที่เพิ่มขึน้ 

ต้นทนุทางการเงิน 

สาํหรับปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8.35 ล้าน

บาท และ 4.11 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งมีต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึน้จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมี

เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ในระหว่างปีเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 มียอดวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 40.00 ล้านบาท 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสทุธิเท่ากบั 73.92 ล้านบาท ซึง่ลดลง 53.72 ล้าน

บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.09 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการที่ลดลง 

และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มการจ้างงานพนักงาน การปรับเงินเดือนประจําปี  

การย้ายสํานักงานและปรับขยายพืน้ที่การเช่าสํานักงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมถึง

ค่าใช้จ่ายอนัเนื่องมาจากการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในขณะที่อตัรากําไรสทุธิสาํหรับปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 22.15 ซึง่ลดลงจากปีก่อน 

 

วิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานรวมสําหรับปี 2559 

สนิทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 

657.52 ล้านบาท และ 762.18 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 104.66 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 15.92 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน

จํานวนทัง้สิน้ 109.82 ล้านบาท และ 250.30 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนต่อสนิทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อย

ละ 16.70 และ 32.84 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้จํานวน 

140.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 127.92 เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึน้ในเงินลงทุน
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ชัว่คราวตามที่บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจึงบริหารเงินสดโดยการนําไปลงทุน

ในกองทุนรวมตราสารหนี ้โดยในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึน้ 90.24 ล้านบาท 

เทียบกบัปีก่อนหน้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

จํานวน 547.70 ล้านบาท และ 511.87 ล้านบาท โดยสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนลดลง 35.83 ล้านบาท 

หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.54 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทย่อยได้ทําสญัญาขายที่ดิน ที่จังหวัด

สงขลา 

หนีส้นิ 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 

154.98 ล้านบาท และ 131.60 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อสนิทรัพย์รวมร้อยละ 23.57 และ 17.27 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ินหมุนเวียนจํานวนทัง้สิน้ 61.85 ล้านบาท และ 69.93 ล้านบาท คิด

เป็นสดัสว่นต่อหนีส้นิรวมที่ร้อยละ 47.00 และ 45.12 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินหมุนเวียนลดลงจํานวน 8.08 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น

ร้อยละ 11.55 จากปี 2558 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าจํานวน 12.56 ล้านบาท และการ

เพิ่มขึน้เจ้าหนีอ้ื่นจํานวน 3.94 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้นิไม่หมนุเวียนจํานวน 

85.04 ล้านบาท และ 69.74 ล้านบาท ลดลงจํานวน 15.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.99 สาเหตุ

มาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวบางสว่นแก่สถาบนัการเงิน 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน 

502.55 ล้านบาท และ 630.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 128.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อย

ละ 25.48 สาเหตุหลกัมาจากกําไรสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559 ส่งผลให้กําไรสะสม

เพิ่มขึน้ 

รายได้รวม 

1.   รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการ สําหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 

340.36 ล้านบาท และ 385.55 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จํานวน 45.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

คิดเป็นร้อยละ 13.28 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีสาเหตุมาจาก 1) บริษัทฯ มี

ปริมาณการอัดก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ทําให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึน้ 2) บริษัทฯ รับรู้
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รายได้ในสว่นของการปรับปรุงคุณภาพก๊าซของสถานีก๊าซธรรมชาติปทุมธานีตลอดทัง้ปี 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่รับรู้รายได้เพียง 4 เดือน (กนัยายน ถงึ ธันวาคม 2558) 

2. รายได้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

รายได้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน สําหรับปีสิน้สดุ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 

เท่ากับ 19.94 ล้านบาท และ 22.18 ล้าน ซึงคิดเป็นร้อยละ 5.49 และ 5.35 ของรายได้

รวม โดยรายได้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุจาก บริษัทฯ มีการทํา

สญัญาปรับปรุงคณุภาพก๊าซที่เข้าเง่ือนไขซึง่เป็นสญัญาเช่าทางการเงินเพิ่มเติมที่สถานี

ปทมุธาน ี

3.   รายได้อื่น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่น ได้แก่ 1) รายได้จากค่าสาธารณปูโภค จากการให้

เช่าพืน้ที่สําหรับบริษัทที่เก่ียวข้องและบริษัทอื่น ๆ 2) รายได้ดอกเบีย้รับ 3) กําไรจากการ

จําหน่ายกองทุนเปิด ซึ่งการลงทนุในกองทุนเปิดนัน้ เป็นการบริหารเงินสดคงเหลือ โดย

จะลงทุนในกองทนุรวมตราสารหนี ้ที่มีสภาพคล่องสงูและมีความเสีย่งต่ํา 4) รายได้อื่น 

ๆ เช่น รายได้จากการขายเศษวสัด ุ เป็นต้น 

รายได้อื่น สําหรับปีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 2.87 ล้านบาท 

และ 6.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 3.78 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทย่อยได้ขายที่ดิน

จํานวนหนึง่ทําให้รับรู้กําไรจากการขายที่ดินจํานวน 6.56 ล้านบาท 

ต้นทนุการบริการ 

ต้นทุนการบริการ สําหรับปีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อย มีต้นทุนการบริการเท่ากับ 199.62 ล้านบาท และ 236.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37.02 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 18.54 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีปริมาณการ

อดัก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ และปริมาณการปรับปรุงก๊าซธรรมชาติของสถานีก๊าซธรรมชาติปทมุธานี

ตลอดทัง้ปี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปรับปรุงคณุภาพก๊าซของสถานีก๊าซธรรมชาติปทมุธานี 

ที่เร่ิมรับรู้ตัง้แต่เดือนกนัยาน 2558 เป็นต้นมา อันเนื่องมาจากการที่ ปตท. มีการเปลีย่นการจ่ายก๊าซ

ธรรมชาติจากแนวท่อตะวันตกเป็นแนวท่อตะวันออก ส่งผลให้ค่าความร้อนจากก๊าซธรรมชาติที่

ได้รับจาก ปตท. นัน้มีค่าความร้อนที่สงูขึน้ จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซโดยการเติม

ก๊าซเฉ่ือย 
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กําไรขัน้ต้น 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรขัน้ต้น จํานวน 148.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.17 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 5.81 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการ

เพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้บริการ อนัมีสาเหตุมาจาก 1) บริษัทฯ มีปริมาณการอดัก๊าซธรรมชาติ

เพิ่มขึน้ทําให้รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ 2) บริษัทฯ รับรู้รายได้ในสว่นของการปรับปรุงคณุภาพ

ก๊าซของสถานีก๊าซธรรมชาติปทุมธานี ตลอดทัง้ปี เม่ือเทียบกับปี 2558 ซึง่รับรู้รายได้เพียง 4 เดือน 

(กนัยายน – ธันวาคม 2558) อัตรากําไรขัน้ต้นในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 38.62 ลดลงจากปี 2558 

เนื่องจากบริษัทฯ มีการให้บริการการปรับปรุงคณุภาพก๊าซมากขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรับปีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 39.27 ล้านบาท และ 47.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.47 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 21.56 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 สาเหตุหลกัจากค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากร เงินเดือน และผลประโยชน์พนกังานที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการปรับฐานเงินเดือน เพิ่ม

สวัสดิการ รวมไปถึง ค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึน้ตามการประชุมของกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ระหว่างปี 2559 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีค่าบริการเพิ่มขึน้ เนื่องจาก

บริษัทย่อยมีการจดัทําประชาพิจารณ์ในการที่จะก่อตัง้โรงไฟฟ้าชีวมวล 

ต้นทนุทางการเงิน 

 ต้นทนุทางการเงิน สาํหรับปีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 4.41 ล้านบาท และ 4.11 ล้านบาท ลดลง 0.30 ล้านบาท หรือ

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.80 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 สาเหตุจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมสถาบัน

การเงินบางสว่น 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

กําไรสทุธิ สําหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี

กําไรสทุธิเท่ากับ 116.57 ล้านบาท และ 127.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิด

เป็นร้อยละ 9.50 เม่ือเปรียบเทียบปี 2558 สาเหตจุากรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึน้ 
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