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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2

8888889

ของ
บริษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ หรื อ SKE”) ครัง้ ที่ 2/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ ลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกาลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ เพื่อขายพลังงานไฟฟ้าในปริ มาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8.00
เมกะวัตต์ ให้ แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื ้นที่หมู่ที่ 3 บ้ านแม่กระทิง ตาบลไผ่โทน อาเภอร้ อ งกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งบริ ษัท
แม่กระทิง เพาเวอร์ จากัด (“MKP”) ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ตามสัญญาการรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
(สาหรั บการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ VSPP-PEA-011/2557 เมื่อวันที่ 23
มิถนุ ายน 2557 และข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า VSPP-PEA-011/2557 ครัง้ ที่ 1 โดยจะใช้ เงินลงทุนจานวน
798,840,000 บาท แบ่งออกเป็ น
1) บริ ษัทฯ จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MKP จาก บริ ษัท เอส ที เอฟ อี จากัด จานวน 2,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ
40 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80.00 จากทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวน 25,000,000 บาท โดยชาระเป็ นเงินจานวน 80,000,000 บาท
2) หลังจากการดาเนินงานตามข้ อ 1) ข้ างต้ น MKP จะเพิ่มทุนอีกจานวน 25,730,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 10 บาท) รวมเป็ นจานวน 257,300,000 บาท เพื่อเสนอขายให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิม บริ ษัทฯ จะเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนร้ อยละ 80 ในราคา 10 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจานวน 205,840,000 บาท
ภายหลังจากดาเนินการตาม 1) และ 2) แล้ ว MKP จะมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 28,230,000 หุ้น บริ ษัทฯ
จะถือหุ้นจานวน 22,584,000 หุ้น (ร้ อยละ 80)
3) เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็ นเงินทุนหมุนเวียน อีกจานวน 513,000,000
บาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัท เอส ที เอฟ อี จากัด ผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ MKP ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ (“รายการฯ”)
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุนใน MKP ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ ้น
ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว
1.

รายละเอียดของผู้ซื ้อและผู้ขาย
ผู้ซื ้อ :
ผู้ขาย :
ความสัมพันธ์กบั บริษัทจดทะเบียน :

บริ ษัท สากลเอนเนอยี จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอส ที เอฟ อี จากัด (“STFE”)
ผู้ขายไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ
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รายชื่อผู้ถือหุ้นของ STFE และบริษัทที่ถือหุ้นใน STFE
ลาดับ

รายชื่อ

1
2
3
4
5

บจ. พลังงานทดแทนและพึง่ พา
บจ. พลังงานพัฒนา
บมจ. บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ ยี่
ศรีอทู่ อง คอมพะนี ลิมิเตท (สัญชาติฮอ่ งกง)
กลุม่ ชลวณิช
นายพัฒนพงศ์ ชลวณิช
นายณพล ชลวณิช
นายศุภวัฒน์ ชลวณิช
นางสาววิราวดี ชลวณิช
นายสุกฤต ชลวณิช
นายณัฐพัฒน์ ชลวณิช
นายวีรวัฒน์ ชลวณิช
กลุม่ เอื่ยมเจริญยิ่ง
นายณรงค์ฤทธิ์ เอื่ยมเจริญยิ่ง
นางสาวญาณิณี เอื่ยมเจริญยิ่ง
นางสาวไพลิน เอื่ยมเจริญยิ่ง
นายมโน เอื่อมเจริญยิ่ง
กลุม่ เรี่ยวเรืองสุข
นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกลุ
นายทวีรัตน์ ประภาศิริกลุ
กลุม่ มหิทธิวาณิช
นางสาวกันยา มหิทธิวาณิช
นายธันวา มหิทธิวาณิช
นายพิทยา มหิทธิวาณิช
กลุม่ เอื ้อคารวะ
นายฉัตรชัย เอื ้อคารวะ
นางนันศิริ เอื ้อคารวะ
อื่น ๆ
นางศิริสขุ เรี่ยวเรืองสุข
นายตุลยวัฒน์ กุลเกียรติวานิช
นางพรรณระพี สุทธิวรรณ
นายชานิ จันทร์ ฉาย
บจ. วีแอนด์วีแมเนจเมนต์ คอนซัลแทนต์
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
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บจ. พลังงาน
ทดแทนและ
พึง่ พา

STFE
60.00
14.41
23.50
23.50
-

บจ. พลังงาน
พัฒนา

22.29
33.33
40.77
14.69
14.69
11.39
-

-

15.00
15.00
15.00
-

-

-

-

-

5.63
2.50
2.50
0.63

-

3.61
100.00

6.09
3.59
2.50

-

2.09
100.00

-

-

-

7.50
3.21
1.43
1.43
1.43

-

-

-

-

-

-

28.59
8.69
8.69
8.69
2.52

-

-

-

45.00

-

-

บมจ. บีเอ็มพี
เอ็นเนอร์ ยี่

5.58
2.79
2.79

20.00
20.00
15.00
100.00

38.13
8.50
100.00
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2.

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการและมูลค่าขนาดของรายการ
2.1 ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

8888889

บริ ษั ท ฯ จะเข้ าลงทุ น ในธุ ร กิ จ โรงงานผลิ ต และจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า โดยจะใช้ เงิ น ลงทุ น จ านวน
798,840,000 บาท แบ่งออกเป็ น
1)

บริ ษัทฯ จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MKP จาก บริ ษัท เอส ที เอฟ อี จากัด จานวน 2,000,000 หุ้น ราคา
หุ้นละ 40 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80.00 จากทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ วจานวน 25,000,000 บาท โดยชาระเป็ นเงินจานวน 80,000,000 บาท

2)

หลังจากการดาเนินงานตามข้ อ 1) ข้ างต้ น MKP จะเพิ่มทุนอีกจานวน 25,730,000 หุ้น (มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) รวมเป็ นจานวน 257,300,000 บาท เพื่อเสนอขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม บริ ษัทฯ จะเพิ่ม
ทุนตามสัดส่วนร้ อยละ 80 ในราคา 10 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจานวน 205,840,000 บาท

ภายหลังจากดาเนินการตาม 1) และ 2) แล้ ว MKP จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 28,230,000 หุ้น
บริ ษัทฯ จะถือหุ้นจานวน 22,584,000 หุ้น (ร้ อยละ 80)
3)

เงิ น ลงทุน เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ใช้ ใ นโครงการโรงไฟฟ้ า ชี ว มวล และเป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย น อี ก จ านวน
513,000,000 บาท

MKP ได้ รั บ สัญ ญารั บ ซือ้ ไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (สาหรั บ การผลิต ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุน เวี ย น) กับ การไฟฟ้า ส่ว นภูมิ ภาค เลขที่ VSPP-PEA-011/2557 เมื่ อ วัน ที่ 23 มิ ถุน ายน 2557 และ
ข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
ภายหลังจากการเข้ าลงทุนของบริ ษัทฯ MKP จะดาเนินการว่าจ้ าง บริ ษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอน
เวอร์ ชั่น จากัด ("APCON") เพื่อก่อสร้ างโรงงานไฟฟ้าดังกล่าว ในรู ปแบบจ้ างเหมาเบ็ดเสร็ จ (Turnkey)
ประกอบด้ วยงานโยธา งานอาคาร งานระบบ งานติดตังเครื
้ ่ องจักรและทดสอบ และอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะใช้
ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 14 เดือน
2.2

การคานวณขนาดรายการ
การเข้ าทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ (รวมถึงประกาศที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) ซึง่ เมื่อคานวณตาม
เกณฑ์ตามประกาศข้ างต้ น ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 76.74 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
อ้ างอิงงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเมื่อรวมรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
ระหว่าง 6 เดือนย้ อนหลัง ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 11.54 ทา
ให้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 88.28 ถือเป็ นขนาดรายการประเภทที่ 1
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การคานวณขนาดรายการ

8888889

หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
สินทรัพย์ ท่ มี ีตวั ตนสุทธิ (NTA)
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
กาไรสุทธิสาหรับปี
มูลค่าการลงทุน

บริ ษัทฯ1
1,040.95
3.89
155.03
882.04
465.00
73.02
798.84

MKP2
13.10
0.02
13.08
15.00
(1.35)
-

หมายเหตุ: 1งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2
งบการเงินของ MKP สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการคานวณขนาดรายการ เป็ นดังนี ้
วิธีการคานวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
1.19 %
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ไม่สามารถคานวณได้
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
76.74%
4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน
ไม่มีการออกหุ้นใหม่
หมายเหตุ: 1เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน คานวณจาก (1) เงินซื ้อหุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 285.84
ล้ านบาท และ (2) เงินลงทุนจากการกู้ยืมเงินจานวน 513.0 ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ รายการดังกล่าวจะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่เท่ากับร้ อย
ละ 76.74 และเมื่อรวมรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือนย้ อนหลัง ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 11.54 ทาให้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 88.28 ซึง่ มีขนาด
รายการเกินกว่าร้ อยละ 50 แต่ไม่เกินร้ อยละ 100 ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ดังนัน้
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มี ส่ว นได้ เ สีย รวมทัง้ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งจัด ให้ มี ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ความ
สมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการฯ
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3.
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รายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่ซื ้อ
MKP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกาลังการผลิต
ติดตัง้ 9.90 เมกะวัตต์ เพื่อขายพลังงานไฟฟ้าในปริ มาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8.00 เมกะวัตต์ ให้ แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยบริ ษัทฯ จะซื ้อหุ้นสามัญของ MKP จาก บริ ษัท เอส ที เอฟ อี จากัด และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MKP
ตามสัดส่วน

รายละเอียด MKP
ชื่อบริ ษัท

:

บริ ษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จากัด

ที่ตงั ้

:

เลขที่ 388 อาคารเอสพี ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

:

25,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00
บาท

คณะกรรมการ

:

ก่อนเข้ าทารายการ
นายปารย์ ปราศจากศัตรู
หลังเข้ าทารายการ
นายปารย์ ปราศจากศัตรู และตัวแทนจาก SKE อีก 4 ท่าน

ก่อนทารายการ
ลาดับ
รายชื่อ
จานวนหุ้น ร้ อยละ
1
บริ ษัท เอส ที เอฟ อี จากัด
2,000,000
80.00
2
นายปารย์ ปราศจากศัตรู
498,500
19.94
3
นายประสงค์ ลิ ้มศิริชยั
1,500
0.06
4
บริ ษัทฯ
รวม
2,500,000 100.00
หมายเหตุ: 1MKP จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 25.73 ล้ านหุ้น

หลังทารายการ1
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
5,629,062
19.94
16,938
0.06
22,584,000
80.00
28,230,000 100.00

MKP จะเข้ าถือหุ้นในบริ ษัท แพร่ กรี นพาวเวอร์ จากัด (“PGP”) ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของร่างสัญญาจะซื ้อ
จะขายหุ้น MKP ทังนี
้ ้ PGP มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 5,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท) โดยจะ
ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ในส่วนที่เหลือร้ อยละ 40 จะถื อหุ้นโดย (1) นางสาว
กมลวรรณ กาทองทุง่ ร้ อยละ 10 (2) นายวรชาติ ธะวิชยั ร้ อยละ 10 (3) นางสาววรัญญา เวียงทอง ร้ อยละ 10 และ
(4) นายศรากร สุขหลอ ร้ อยละ 10
ปั จจุบนั MKP ไม่มีพนักงานประจา โดยใช้ พนักงานจาก บริ ษัท เอส ที เอฟ อี จากัด และได้ ว่าจ้ างที่ปรึกษา
เพื่อประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื ้นที่จงั หวัดแพร่

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

ทังนี
้ ้ PGP มีวตั ถุประสงค์ในการรับซื ้อวัตถุดิบซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นซังข้ าวโพดที่รับซื ้อจากผู้ขายรายย่อย8888889
และ
นามาบดย่อยให้ มีขนาดพอเหมาะ รวมทังจั
้ ดทาโรงเก็บวัตถุดิบ และนาวัตถุดิบทังหมดมาขายให้
้
กบั MKP ในราคา
ตลาด โดยอ้ างอิงราคาตลาดจากลานรั บซื ้อข้ าวโพดสุชิน และลานรั บซือ้ ข้ าวโพดสมชัย ที่เป็ นผู้ขายหลัก และ
เงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป
เนื่องจากขนาดพื ้นที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล MKP ในส่วนโรงเก็บวัตถุดิบ และลานรับซื ้อวัตถุดิบ มีพื ้นที่ไม่
เพียงพอ และพืน้ ที่ตงั ้ ของโรงไฟฟ้าไม่อานวยต่อการรั บซือ้ วัตถุดิบจากรายย่อยโดยตรง ดังนัน้ จึงต้ องมีโรงเก็บ
วัตถุดิบเพิ่มเติม ในระยะทางไม่ไกลจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ทังนี
้ ้ PGP มีสญ
ั ญาเช่าที่ดินระยะยาว ขนาดพื ้นที่ 29-120 ไร่ และที่ดินดังกล่าวห่างจากโรงไฟฟ้า 2.1 กิโลเมตร โดยเป็ นสัญญาเช่าระยะยาว 20 ปี เท่ากับสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้า และพื ้นที่เช่าดังกล่าว ยังไม่มีโรงเก็บวัตถุดิบ เมื่อ PGP เริ่ มดาเนินธุรกิจลานรับซื ้อจากผู้ขายรายย่อย ก็จะ
สร้ างโรงเก็บวัตถุดิบ ทังนี
้ ้ในปั จจุบนั PGP ไม่ได้ ประกอบธุรกิจ

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นก่อนทารายการ
กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิม
100.00%

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นหลังทารายการ
SKE

กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิม

80.00%

20.00%

MKP

MKP

ทุนจดทะเบียน 25 ล้ านบาท

ทุนจดทะเบียน 282.30 ล้ านบาท

60.00%

60.00%

PGP

PGP

ทุนจดทะเบียน 5 ล้ านบาท

ทุนจดทะเบียน 5 ล้ านบาท
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ที่ดินที่ตงโรงไฟฟ้
ั้
า
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MKP ได้ ซื ้อที่ดินมาจาก นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เมื่อต้ นปี 2561 ปั จจุบนั มีสทิ ธิการครอบครองเป็ น น.ส.
3 เนื ้อที่ 34-1-36 ไร่ จากการตรวจสอบเอกสารของทางที่ปรึกษาทางกฎหมาย เมื่อปี 2473 มีหลักฐานการได้ มาเป็ น
ใบเหยียบย่า ต่อมาในปี 2498 กรมที่ดินได้ ออกหนังสือรับแจ้ งการครอบครองที่ดิน (แบบ ส.ค. 1) ต่อมาในปี 2507
กรมที่ดินได้ ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3)
ปั จจุบนั ได้ จดั ทาระวางแผนที่ของที่ดินเสร็ จสิ ้นแล้ ว และการดาเนินการขอออกโฉนดอยู่ในขันตอนการขอ
้
อนุมตั ิจากคณะกรรมการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ MKP สาหรับปี สิ ้นสุด 31ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 และ 31
ธันวาคม 2560 ที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ MKP
(1) งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน

ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

61.90

45.47

2.60

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กรรมการ

75.00

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

21.42
158.32

787.84
833.31

853.28
855.88

ค่าพัฒนาโครงการก่อนการดาเนินการ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิน

158.32

11,867.09
11,867.09
12,700.40

12,246.20
12,246.20
13,102.08

6.00

11,666.84

-

-

370.01

-

10.00

228.62

17.00

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

-

1.50

-

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

16.00
16.00

12,266.97
12,266.97

17.00
17.00

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันจากกรรมการ
้
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
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หน่วย: พั8888889
นบาท
งบแสดงฐานะการเงิน

ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

2560

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

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

(357.68)

(566.57)

(1,914.92)

142.32
158.32

433.43
12,700.40

13,085.08
13,102.08

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว

กาไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(2) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หน่วย: พันบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

2560

-

-

-

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

(178.94)

(208.89)

(1,348.36)

กาไร(ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

(178.94)

(208.89)

(1,348.36)

-

-

-

(178.94)

(208.89)

(1,348.36)

-

-

-

(178.94)

(208.89)

(1,348.36)

รายได้

ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
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รายละเอียดการลงทุนใน MKP
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หน่วย: ล้ านบาท
มูลค่าเงินลงทุน

รายการ
ค่าหุ้นสามัญเดิม

80

เงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ค่าก่อสร้ าง
ค่าปรับปรุงพื ้นที่ และขยายแนวเขตสายไฟฟ้า
เงินทุนหมุนเวียน

669
17
35

ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ
รวมเงินลงทุนในโครงการ
รวมทังสิ
้ ้น

49
770
850

สัญญา และร่างสัญญาที่สาคัญเกี่ยวกับรายการฯ
a)

สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
รายการ

คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง

รายละเอียด
ผู้ซื ้อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ผู้ขาย: บริ ษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จากัด

วันที่ทาสัญญา

23 มิ ถุน ายน 2557 และแก้ ไขเพิ่ มเติ มครั ง้ ที่ 1 วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2558
เนื่องจาก MKP เปลี่ยนแปลงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
จากระบบ Adder เป็ น Feed-in Tariff (FiT)

การซื ้อขายพลังงานไฟฟ้า

กฟภ. ตกลงซื ้อ และ MKP ตกลงขายพลังงานไฟฟ้าในปริ มาณสูงสุด
8 เมกะวัตต์ วันกาหนดเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้า (SCOD) ณ ปั จจุบนั คือ วันที่
29 กันยายน 2561

อายุสญ
ั ญา

สัญญามีอายุ 20 ปี นับจากวัน COD และมีผลใช้ บงั คับจนกว่าจะมีการยุติ
สัญญาในกรณี ดังต่อไปนี ้
1) ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการไฟฟ้าแสดงความ
ประสงค์ที่จะยุติการซื ้อขายไฟฟ้า โดยการเลิกสัญญา
2) หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใด ให้
อีกฝ่ ายทาหนังสือแจ้ งให้ ฝ่ายนัน้ ดาเนินการแก้ ไข หากไม่แก้ ไขให้ อีก
ฝ่ ายหนึง่ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี ้ได้
3) เมื่อครบกาหนดอายุโครงการตามระยะเวลาสนับสนุนที่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
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รายการ

การยกเลิกสัญญา

b)

รายละเอียด
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4) หากไม่มีการเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
วัน SCOD ที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (วัน SCOD คือ วันที่ 29
กันยายน 2561)
1) ผู้ผลิต ไฟฟ้า ยื่ น หนังสือ เป็ น ลายลักษณ์ อักษรถึง กฟภ. เพื่ อ แสดง
ความประสงค์ที่จะยุติการซื ้อขายไฟฟ้า
2) หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใด ให้
อีกฝ่ ายหนึง่ ทาหนังสือแจ้ งให้ ฝ่ายนันด
้ าเนินการแก้ ไข หากไม่แก้ ไขให้
อีกฝ่ ายหนึง่ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้

ร่างสัญญาจะซื ้อจะขายหุ้นสามัญของบริ ษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จากัด
รายการ

คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง

รายละเอียด
ผู้ซื ้อ: บริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย: บริ ษัท เอส ที เอฟ อี จากัด

มูลค่าการซื ้อขาย

80,000,000 บาท

รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่

หุ้น สามัญ จ านวน 2,000,000 หุ้น (มูลค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 10 บาท) ของ

ได้ มา

บริ ษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จากัด คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ วจานวน 25,000,000 บาท

การชาระเงิน

1) เงินมัดจา จานวน 40,000,000 บาท (เงินประกัน)
2) ชาระส่วนทีเ่ หลือในวันที่โอนหุ้นเสร็ จสิ ้น จานวน 40,000,000 บาท
ทังนี
้ ้ ผู้ซื ้อและผู้ขายจะต้ องดาเนินการภายใน 10 วัน หลังจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา

เงื่อนไขการบังคับก่อน

ผู้ซื ้อ
1) ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ผู้ขาย
1) บริ ษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จากัด เข้ าทาสัญญาซื ้อหุ้นของบริษัท แพร่
กรี น พาวเวอร์ จากัด สัดส่วนร้ อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ ว
2) แก้ ไขสัญญาเช่าระหว่าง บริ ษัท แพร่ กรี น พาวเวอร์ จากัด และนาง
ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู โดยกาหนดให้ เช่าที่ดินที่รวมแนวถนนทีด่ ินที่
อยูใ่ นที่ดินของนางศิริวรรณ
3) ได้ รั บ การอนุมัติ จ ากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทุก ฝ่ าย ให้ บริ ษั ท ท า
ประโยชน์ในที่ดินที่ขออนุญาตในการเดินสายไฟฟ้า
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เงื่อนไขบังคับหลังจากการ ผู้ขาย
ซื ้อหุ้น

1) ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม า และส่ง มอบโฉนดที่ ดิ น ซึ่ ง ขณะท าสัญ ญามี
สถานภาพเป็ น น.ส.3 เลขที่ 78 ตังอยู
้ ่ที่ หมู่ที่ 3 ตาบลไผ่โทน อาเภอ
ร้ องกวาง จังหวัดแพร่ ภายใน 6 เดือน
2) ผู้ขายจะต้ องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับทางบริ ษัทฯ ภายในจังหวัด
แพร่ เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ซื ้อขายหุ้นเสร็ จสมบูรณ์
การสิ ้นสุดของสัญญา
1) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ผิดสัญญาไม่ดาเนินการแก้ ไขเยียวยาให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญานี ้ภายใน 30 วัน นับ
แต่วัน ที่ ได้ รั บ หนัง สือ แจ้ ง จากคู่สัญ ญาฝ่ ายที่ มิ ได้ ผิด สัญ ญา ดัง นี ้
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่มิได้ ผิดสัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาโดยให้ มีผลให้
สัญญาเป็ นอันสิ ้นสุดในทันที
2) การซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จากัด หรื อสัญญาซื ้อ
ขายหุ้นบริ ษัทแพร่ กรี น พาวเวอร์ จากัด ไม่สมบูรณ์ ผู้ซื ้อมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ โดยมีผลให้ สญ
ั ญาเป็ นอันสิ ้นสุดทันที
ความรับผิดชอบของผู้ขาย 1) ชาระคืนเงินประกัน และราคาซื ้อขายทังหมดแก่
้
ผ้ ซู ื ้อภายใน 7 วันทา
การนับแต่วนั ที่สญ
ั ญาสิ ้นสุด และ ชดใช้ ค่าเสียหายอื่น ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ ้น
2) หากผู้ขายผิดนัดการชาระคืนเงินประกันตามกาหนด ให้ ผ้ ซู ื ้อมีสิทธิ
คิดดอกเบี ้ยจากจานวนเงินที่ผิดนัดดังกล่าวในอัตราร้ อยละ 15.00
ต่อปี จนกว่าผู้ซื ้อจะได้ รับชาระหนี ้คืนจากผู้ขายจนครบถ้ วน
c)

ร่างสัญญาซื ้อขายและติดตังเครื
้ ่ องจักรพร้ อมงานก่อสร้ างอาคาร
รายการ

คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง

รายละเอียด
ผู้วา่ จ้ าง: บริ ษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จากัด
ผู้รับจ้ าง: บริ ษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จากัด

การตกลงซื ้อและว่าจ้ าง

APCON ต้ องดาเนินการออกแบบ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ขนส่ง ก่อสร้ างและ
ติดตังโรงไฟฟ้
้
าเชื ้อเพลิงชีวมวล จนแล้ วเสร็ จถูกต้ องตามแบบและรายการ
ที่กาหนดจนใช้ การได้ นับจากวันที่ APCON ได้ รับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าและ
MKP ดาเนินการส่งมอบพื ้นที่ที่ตงโครงการตามแผนงาน
ั้

ราคาสินค้ าและเงื่อนไข

ราคาตามสัญญาเท่ากับ 669 ล้ านบาท ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม แบ่งชาระ

การชาระเงิน

ดังต่อไปนี ้
- ชาระร้ อยละ 15 เพื่อเป็ นค่าสินค้ าล่วงหน้ า
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- ช าระร้ อยละ 5 ภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน ที่ APCON ได้ ส่ ง แบบทาง
วิศวกรรมสาหรับก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
- ชาระร้ อยละ 70 โดยแบ่งชาระตามความคืบหน้ าของงานในแต่ละเดือน
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่ผ้ รู ับจ้ างส่งมอบงานแต่ละเดือน
- ช าระร้ อยละ 10 ภายใน 15 วัน หลัง จากวัน จ่ า ยไฟฟ้า เข้ าระบบเชิ ง
พาณิชย์
หลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญา

- หนังสือค ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา (Performance Bond)
APCON ตกลงส่งมอบหนังสือ คา้ ประกัน การปฏิ บัติ ตามสัญ ญา ใน
อัตราร้ อยละ 10 ของมูลค่าสัญญาของธนาคารพาณิชย์ จนถึงวันที่สง่
มอบงาน
- หนังสือค ้าประกันผลงาน (Maintenance Bond)
APCON ตกลงส่งมอบหนังสือค ้าประกันผลงาน 2 ปี ในอัตราร้ อยละ
10 ของมูลค่าสัญญาของธนาคารพาณิชย์ ภายหลังจากส่งมอบงาน
เสร็ จสมบูรณ์ และ MKP ได้ ออกหนังสือรับมอบงาน

การขอขยายกาหนดแล้ ว

ในกรณีมเี หตุสดุ วิสยั นอกอานาจที่ไม่อาจควบคุมได้ APCON จะต้ องแจ้ ง

เสร็ จงาน

MKP เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภายใน 7 วันนับจากวันแรกที่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว หาก MKP พิจารณาแล้ วพบว่ากระทบงานจริ งให้ ขยายกาหนด
แล้ วเสร็ จของงานเท่าที่ได้ รับผลกระทบจริ ง

การผิดสัญญา

1) ถ้ า APCON ไม่สามารถทางานให้ เสร็ จตามกาหนดเวลา MKP มีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที แต่หาก MKP ไม่บอกเลิกสัญญา APCON
ยอมให้ MKP ดาเนินการดังต่อไปนี ้
- ปรับ APCON ร้ อยละ 0.07 ของมูลค่าสัญญาทังหมดต่
้
อวันนับ
จากวันที่เลยกาหนดตามตารางแผนงานจนถึงวันทีง่ านเสร็ จตาม
ตารางแผนงาน ในแต่ละขันตอน
้
โดยมูลค่าปรับไม่เกินร้ อยละ 10
ของมูลค่าสัญญา (66.90 ล้ านบาท)
- เรี ยกเงินจากธนาคารที่ออกหนังสือค ้าประกัน (มูลค่าค ้าประกัน
66.90 ล้ านบาท)
- ยินยอมให้ MKP ดาเนินการเอง หรื อจ้ างบุคคลอื่นทาการนี ้ต่อไป
และ APCON ยอมชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นทังหมด
้
2) ถ้ า APCON ไม่สามารถดาเนินการให้ ประสิทธิภาพเป็ นไปตามทีร่ ะบุ
ไว้ APCON ยินยอมให้ MKP ดาเนินการดังต่อไปนี ้
- Guarantee Net Plant Power Output หากไม่ตรงตามที่ระบุไว้
ในสัญญา MKP ปรับ APCON เป็ นเงิน 50,000 บาทต่อกิโลวัตต์
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-

Guaranteed Net Plant Heat Rate หากไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญา จะถูกปรับเป็ นเงิน 50,000 บาท ทุก ๆ กิโลจูลต่อกิโลวัตต์
ต่อชัว่ โมง
ทัง้ นี ม้ ูล ค่ า ปรั บ สูง สุด ข้ า งต้ น รวมกัน ไม่เ กิ น ร้ อยละ 10 ของมูลค่า
สัญญา (66.90 ล้ านบาท)
3) คู่สัญ ญาทัง้ สองตกลงเริ่ ม ด าเนิ น การตามสัญ ญา ภายในวัน ที่ 1
มิถุนายน 2561 และต้ องจ่ายไฟฟ้าให้ แล้ วเสร็ จตามสัญญาภายใน
ระยะเวลา 14 เดือน กรณีที่มีความล่าช้ าจากผู้รับจ้ างเกิดขึ ้น ผู้รับจ้ าง
สัญญาว่างานจะไม่ล่าช้ าจนเป็ นผลทาให้ จ่ายไฟฟ้าได้ เกินวันที่ 29
กันยายน 2562 หากผู้วา่ จ้ างไม่สามารถทางานให้ แล้ วเสร็ จภายใน 29
กันยายน 2562 จนเป็ นเหตุให้ ผ้ ูว่าจ้ างถูกยกเลิกสัญญาขายไฟฟ้า
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบความเสียหายทังหมด
้
เว้ นแต่ความล่าช้ า
ดังกล่าวมิได้ เป็ นความผิดของผู้รับจ้ าง

d)

ร่างสัญญาจ้ างดาเนินการเดินเครื่ องจักรและบารุงรักษา
รายการ

คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง

รายละเอียด
ผู้วา่ จ้ าง: บริ ษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จากัด
ผู้รับจ้ าง: บริ ษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จากัด

อายุสญ
ั ญา

5 ปี หลังจากวันที่เริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้า

การว่าจ้ างตามสัญญา

APCON มีหน้ าที่ต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ ที่จาเป็ นต่อ
การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และบ ารุ ง รั ก ษา จั ด หาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ตรวจรั บ วัตถุดิบตามคุณ ภาพที่ก าหนด เดิ น เครื่ องและ
บารุงรักษาโรงไฟฟ้าจัดการควบคุมสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
้
โรงไฟฟ้า ประสานงานกับ การไฟฟ้า ในการจดหน่ว ยจ าหน่า ย รวมทัง้
ประสานงานกับ หน่ว ยงานราชการ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปโดย
ถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ

อัตราค่าบริ การ

1) ช่วงเตรี ยมความพร้ อม 3 เดือน ก่อนวันกาหนดการซื ้อขายไฟฟ้า (PreCOD) จานวน 4,500,000 บาท
2) ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน เดือนละ 1,500,000 บาท
3) ค่าซ่อมแซม และบารุงรักษารายปี 10,400,000 บาท
สาหรั บ อัต ราค่า บริ ก ารจะตกลงกัน ล่ว งหน้ า 3 เดื อ น ก่ อ นสัญ ญาครบ
กาหนด
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การเรี ยกเก็บเงินและชาระ ชาระเงินภายใน 15 วัน หลังจากวันที่วางบิล ในเดือนนัน้ ๆ
เงิน
การรับประกัน ค่าปรับ

APCON ตกลงรับประกันการเดินเครื่ องเพื่อผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า

และโบนัส

ในภาวะปกติให้ แก่การไฟฟ้าเป็ นจานวน 60,192,000 หน่วยต่อปี ทัง้ นี ้
หาก APCON เดินเครื่ องผลิตไฟฟ้าจาหน่ายให้ แก่การไฟฟ้าได้ มากกว่า
จานวนหน่วยที่รับประกัน ผู้ว่าจ้ างยินยอมที่จะจ่ายโบนัสให้ ผ้ รู ับจ้ างตาม
อั ต ราต่ อ หน่ ว ยที่ ต กลงของจ านวนหน่ ว ยที่ ม ากกว่ า ที่ รั บ ประกั น ไว้
รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี ้
กาลังไฟฟ้า

กาลังการผลิตไฟฟ้าต่อปี

อัตราโบนัส

(เมกะวัตต์)

(กิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมง)

(ร้ อยละ)

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

หากจาหน่ายไฟฟ้าได้ น้อยกว่าจานวนหน่วยที่รับประกัน ทาง APCON
ยินยอมให้ ผ้ วู ่าจ้ างปรับเป็ นเงินคิดตามอัตราต่อหน่วยที่ตกลงของจานวน
หน่วยที่น้อยกว่าที่รับประกันไว้
กาลังไฟฟ้า

กาลังการผลิตไฟฟ้าต่อปี

อัตราค่าปรับ

(เมกะวัตต์)

(กิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมง)

(ร้ อยละ)

7.55

59,796,000

-1.25

7.50

59,400,000

-2.50

7.45

59,004,000

-3.75

7.40

58,608,000

-5.00

7.35

58,212,000

-6.25

7.30

57,816,000

-7.50
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กาลังไฟฟ้า

กาลังการผลิตไฟฟ้าต่อปี

อัตราค่าปรับ

(เมกะวัตต์)

(กิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมง)

(ร้ อยละ)

7.25

57,420,000

-8.75

7.20

57,024,000

-10.00

สัญญาให้ เช่าทีด่ ินระยะยาว
รายการ

คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง

รายละเอียด
ผู้ให้ เช่า: นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
ผู้เช่า: บริ ษัท แพร่กรี นพาวเวอร์ จากัด
นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็ นมารดา ของนายปารย์ ปราศจากศัตรู ซึง่
เป็ นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของ MKP

อายุสญ
ั ญา

20 ปี นับจากวันที่ผ้ เู ช่าส่งหนังสือคาบอกกล่าวกาหนดวันเริ่ มการเช่าไปยัง
ผู้ให้ เช่าล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน

อัตราค่าเช่า

30,000 บาทต่อเดือน (360,000 บาทต่อปี )

เงื่อนไขการชาระเงิน

ผู้เช่าจะต้ องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ าตลอดทังปี
้ โดยจ่ายให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่
เริ่ มต้ นระยะเวลาเช่าตามสัญญานี ้ของทุก ๆ ปี จนกระทัง่ ครบกาหนดอายุ
ของสัญญาเช่า

สาระสาคัญของสัญญา

1) ผู้ให้ เช่าตกลงให้ เช่าที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1) หนังสือรั บรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 1017 เล่ม 11ก
หน้ า 17 เลขที่ดิน 153 ระวางรู ปถ่ายทางอากาศชื่อ อาเภอร้ อง
กวาง หมายเลข 5054 I ที่ดินตัง้ อยู่ที่ ตาบลไผ่โทน อาเภอร้ อง
กวาง จังหวัดเเพร่ เนื ้อที่ 29-1-20 ไร่ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
1.2) โฉนดที่ดินเลขที่ 19009 เลขที่ดิน 9 หน้ าสารวจ 132 ตาบลไผ่โทน
อาเภอร้ องกวาง จังหวัดเเพร่ เนื ้อที่ดิน 35-0-54 ไร่
1.3) โฉนดที่ดินเลขที่ 19008 เลขที่ดิน 18 หน้ าสารวจ 131 ตาบลไผ่
โทน อาเภอร้ องกวาง จังหวัดเเพร่ เนื ้อที่ดิน 29-3-55 ไร่
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2) ผู้ให้ เช่าตกลงยินยอมให้ ผ้ ูเช่าหรื อบุคคลอื่นที่ผ้ เู ช่ายินยอม ใช้ ที่ดินให้
เช่ า ตามข้ อ 1.2 และ 1.3 เป็ นทางผ่ า นที่ ดิ น เพื่ อ เชื่ อ มออกไปสู่ ท าง
สาธารณะและขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลไปยังโรงไฟฟ้าแม่กระทิง
การบอกเลิกสัญญา

หากพบว่ามีการผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึ่ง จะต้ องแจ้ งโดยการบอกกล่าว
ล่วงหน้ าภายใน 45 วัน และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ผิดจะยินยอมรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหาย และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น

f)

สัญญาซื ้อขายเชื ้อเพลิงชีวมวล ประเภท ไม้ สบั เศษไม้ ไผ่ และข้ อไม้ ไผ่สบั
รายการ

คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง

รายละเอียด
ผู้ซื ้อ: บริ ษัท แม่กระทิง พาวเวอร์ จากัด
ผู้ขาย: บริ ษัท บี.พี.15 จากัด

วันที่ลงนาม

19 ตุลาคม 2560

อายุของสัญญา

5 ปี (สัญญามีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

ปริ มาณการซื ้อขาย

ผู้ขายตกลงจะขายไม้ สบั เศษไม้ ไผ่ และข้ อไม้ ไผ่สบั ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในปริ มาณ
รวมกันไม่ต่ากว่า 140 ตัน โดยน ้าหนักสดต่อวัน

ราคาทีต่ กลง

ใช้ ราคาที่ตกลงกันในแต่ละคราวปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และภาวะ
ตลาดในขณะนัน้ โดยอ้ างอิงจากราคาขายในราคาตามท้ องตลาดของ
ผู้ขายสินค้ านัน้ ๆ ในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงกัน หรื อราคารับซื ้อสินค้ านัน้ ๆ
ของโรงไฟฟ้าที่รับซือ้ ที่ สินค้ า นัน้ ๆ เพื่อใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิงในบริ เวณพื น้ ที่
ใกล้ เคียงกัน (ถ้ ามี) ซึ่งผู้ซือ้ จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูขายทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

คุณลักษณะของสินค้ า

สินค้ าที่ซื ้อขายมีขนาด (กว้ าง 2 นิ ้ว ยาว 2 นิ ้ว โดยประมาณหรื อต่ากว่า)
และมีคา่ ความชื ้น ณ สถานที่ปลายทางตามประเภทสินค้ าดังต่อไปนี ้

เงื่อนไขการชาระเงิน

1) สินค้ าประเภทไม้ สบั ค่าความชื ้นไม่เกินร้ อยละ 50 โดยน ้าหนักสด
2) สินค้ าประเภทไม้ ไผ่ ค่าความชื่นไม่เกินร้ อยละ 50 โดยน ้าหนักสด
ผู้ซื ้อตกลงจะชาระค่าสินค้ าในผู้ขายกาหนดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผ้ ู
ซื ้อได้ รับมอบสินค้ า ณ สถานที่ปลายทางแล้ ว

ค่าปรับ

ผู้ขาย
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กรณีผ้ ขู ายส่งสินค้ าไม่ครบถ้ วนตามใบสัง่ ซื ้อ ในรอบการสัง่ ซื ้อคราว
นั น้ ๆ ท าให้ ผู้ ซื อ้ เกิ ด ความเสี ย หายจากการขาดเชื อ้ เพลิ ง ใน
กระบวนการผลิต ผู้ขายยินยอมเสียค่าปรับในอัตรา 50 บาทต่อตัน
โดยน ้าหนักสด ของส่วนที่จดั ส่งไม่ครบ

ผู้ซื ้อ
-

การบอกเลิกสัญญา

1)

2)
3)

4)

กรณีผ้ ซู ื ้อปฏิเสธการรับสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ ทาให้ ผ้ ขู ายไม่สามารถ
ขายสินค้ าที่เตรี ยมไว้ ให้ ผ้ ูซือ้ ได้ ในรอบการสัง่ ซือ้ คราวนัน้ ๆ ผู้ซือ้
ยินยอมเสียค่าปรับในอัตรา 50 บาทต่อตัน โดยน ้าหนักสด และค่า
ขนส่งทัง้ เที่ยวไปสถานที่ ปลายทางและเที่ยวกลับสถานที่ต้นทางที่
ผู้ขายจ่ายไปจริ งสาหรับสินค้ าที่ผ้ ซู ื ้อปฏิเสธการรับสินค้ าในคราวนัน้
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้ อหนึ่งข้ อใดในสัญญา จนเป็ น
เหตุให้ เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ ายหนึง่ คู่สญ
ั ญาผู้เสียหายต้ องบอก
กล่าวเป็ นหนังสือให้ อีกฝ่ ายหนึ่งดาเนินการปฏิบตั ิ หรื อแก้ ไขความ
เสียวหายนัน้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่ดาเนินการภายในกาหนด
ระยะเวลาดัง กล่ า ว คู่ สัญ ญามี สิ ท ธิ จ ะบอกเลิ ก สัญ ญาได้ และ
รับผิดชอบค่าเสียหาย อื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนกาหนด
ให้ ทาหนังสือแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ในกรณี ที่ผ้ ูซื ้อหยุดประกอบธุรกิจ ที่ผ้ ูซื ้อดาเนินการอยู่ในขณะที่ ทา
สัญ ญานี ้ หรื อ ประกอบธุ ร กิ จ ประเภทอื่ น แตกต่า งไปจากธุ ร กิ จ ที่
ดาเนินอยู่ในขณะนัน้ ผู้ซื ้ออาจบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ทีค่สู ญ
ั ญาฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึง่ อาจบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
ถ้ าคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ น
ตัว หรื อ ถูก พิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ ห รื อ ถูก เจ้ าพนักงานพิ ทักษ์ ท รั พ ย์ ยึดหรื อ
อายัดทรัพย์ การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้ างต้ นไม่กระทบกับสิทธิ
ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่มิได้ ผิดสัญญาที่จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากการ
ปฏิบตั ิผิดสัญญา หรื อไม่ยึดถือหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญา
ของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่

หมายเหตุ : บริ ษัท บี.พี. 15 จากัด มีนายระพีพฒ
ั น์ สุเมธโชติเมธา ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 88.18 เป็ นบุตรชายของ
นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ
บริ ษัทฯ และเป็ นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทฯ โดยทางบริ ษัท บี.พี. 15 จากัด
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โรงไฟฟ้า MKP จะใช้ วตั ถุดิบหลักเป็ นไม้ สบั และวัตถุดิบเสริ มเป็ นเปลือกและซังข้ าวโพด และเศษไม้ ไผ่ พื ้นที่ตงั ้
โรงไฟฟ้าชีวมวล อยู่ในจังหวัดแพร่ ซึ่ง เป็ นแห่งผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ตะเกียบ และข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ จากการสัมภาษณ์
APCON ซึ่งเป็ นผู้ออกแบบและติดตังเครื
้ ่ องจักร และกาหนดสัดส่วนเชื ้อเพลิง โดยมีประมาณการปริ มาณการใช้ วตั ถุดิบ
ของโรงไฟฟ้าจานวนทังสิ
้ ้น 350 ตันต่อวัน แบ่งเป็ น 1) ไม้ สบั ร้ อยละ 40 (140 ตันต่อวัน) 2) เปลือกและซังข้ าวโพด และเศษ
ไม้ ไผ่ ร้ อยละ 60 (210 ตันต่อวัน) ตามวัตถุดิบที่มีในพื ้นที่จงั หวัดแพร่ ทังนี
้ ้เทคโนโลยีของเครื่ องจักรในปั จจุบนั สามารถ
รองรับการการใช้ เปลือกและซังข้ าวโพด และเศษไม้ ไผ่ ได้ ในสัดส่วนร้ อยละ 100 อย่างไรก็ตามการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงบาง
ประเภทจะมีสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งสารเคมีในเปลือกและซังข้ าวโพด และเศษไม้ ไผ่ จากการเผาไหม้ มีความ
แตกต่างกับสารเคมีในไม้ สบั ซึง่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่ องจักร เช่น Boiler หรื อ ท่อต่าง ๆ เป็ นต้ น ดังนัน้ สัดส่วนการ
ใช้ เชื ้อเพลิงในปริ มาณดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แผนที่แสดงแหล่งผลิตวัตถุดิบของ MKP

พื้นที่ปลูกข้าวโพด
โรงงานเฟอร์ นิเจอร์
โรงงานผลิตตะเกียบ

จังหวัดแพร่ มีจานวนอาเภอทังหมด
้
8 อาเภอ โดยสามารถแบ่งพื ้นที่เป็ น 3 เขต ดังนี ้
1) พื ้นที่ตอนบน เป็ นแหล่งเพาะปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
2) พื ้นที่ตอนกลาง เป็ นที่ตงของโรงงานผลิ
ั้
ตเฟอร์ นิเจอร์
3) พื ้นที่ตอนล่าง เป็ นที่ตงของโรงงานผลิ
ั้
ตตะเกียบและไม้ เสียบลูกชิ ้น
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(1)

ไม้ สบั

8888889

จังหวัด แพร่ เป็ นแหล่งผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สกั แห่งใหญ่ ของประเทศ ในกระบวนการผลิต
เฟอร์ นิ เ จอร์ จ ะมี เ ศษไม้ ซึ่ ง จะเป็ นวัต ถุดิ บ การผลิ ต ไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ า MKP ทัง้ นี จ้ ากแผน
ยุท ธศาสตร์ จัง หวัด แพร่ ตัง้ แต่ปี 2558-2561 ทางจัง หวัด แพร่ มี ค วามต้ อ งการสร้ างรายได้ จาก
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สกั ทองเพิ่มขึ ้นเป็ น 12,000 ล้ านบาทต่อปี จากปั จจุบนั มีมลู ค่าการค้ าอยู่
ที่ 5,000 ล้ าน บาทต่อปี และในปี 2561 ตังเป้
้ ารายได้ เพิ่มเป็ น 20,000 ล้ านบาทต่อปี เมื่อพิจารณา
ถึงการใช้ ที่ดินในจังหวัดแพร่ ส่วนพื ้นที่เกษตรกรรม ประเภทไม้ ยืนต้ น อ้ างอิงข้ อมูลสรุ ปการใช้ ที่ดิน
จากกรมพัฒ นาที่ ดิ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะพบว่ า ปริ ม าณการปลูก ไม้ สัก ต่อ พื น้ ที่
เกษตรกรรม ประเภทไม้ ยืนต้ น คิดเป็ นสัดส่วนเฉลีย่ ร้ อยละ 87.41 มีรายละเอียดมาตารางดังต่อไปนี ้
หน่วย: ไร่
ไม้
ไม้ สกั

2550
160,667

ไม้ เบญจพรรณ
ไม้ อื่น ๆ
รวม

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

2552

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

2555

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

2559

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

89.16 163,062

88.89 197,931

86.37 258,786

85.20

19,371

10.75

20,229

11.03

31,047

13.55

43,761

14.41

165

0.09

149

0.08

189

0.08

1,189

0.39

100.00 303,736

100.00

180,203

100.00 183,440

100.00 229,167

ที่มา: ข้ อมูลสรุปการใช้ ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแพร่ ปี 2550 - 2559

แหล่งไม้ สกั ของโรงงานเฟอร์ นเิ จอร์ จะมีจาก 2 แหล่งใหญ่ คือ 1. สวนป่ าเอกชน และ 2. สวน
ป่ าขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
1. สวนป่ าเอกชน
สวนป่ าเอกชนในพื ้นทีจ่ งั หวัดลาปาง และอุตรดิตถ์ มีพื ้นที่จานวน 3,324 ไร่ ซึง่ ส่วน
ใหญ่จะเป็ นไม้ สกั ตามตางรางด้ านล่าง
จังหวัด
ปี 2559 เนื ้อที่ (ไร่-งาน-ตารางวา)
ลาปาง
1,888-0-87.7
อุตรดิตถ์
1,435-3-98.0
รวม
3,324-0-85.7
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ สานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
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แผนที่แสดงสวนป่ าเอกชน

2.

8888889

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ สานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
สวนป่ าขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
องค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ภาคเหนือบนมีหน้ าที่รับผิดชอบส่วนงานขององค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ ในเขตพื ้นที่ภาคเหนือตอนบน รวม 6 จังหวัด ประกอบด้ วย แพร่
น่าน เชียงราย ลาพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยมีพื ้นที่ให้ ผลผลิตในเขตใกล้
โรงไฟฟ้า ตามตารางด้ านล่าง
เขต
ปี 2559 พื ้นที่ให้ ผลผลิต (ไร่)
เขตลาปาง
93,361
เขตแพร่
98,658
รวม
192,019
ที่มา: องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ภาคเหนือบน

ภาพแสดงที่ตงสาวนป่
ั้
าในเขตแพร่และลาปาง
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ที่มา: องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ภาคเหนือบน
MKP มีสญ
ั ญาซื ้อขายเชือ้ เพลิงประเภทไม้ สบั และเศษไม้ ไผ่สบั กับบริ ษัท บี .พี.15 จากัด
โดยมีปริ มาณการซื ้อขายไม่ต่ากว่า 140 ตันต่อวัน ในราคาตลาด
บริ ษัท บี.พี. 15 จากัด จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 มีทนุ จดทะเบียน
110 ล้ านบาท และทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 65 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจผลิตเชื ้อเพลิงอัด
แท่ง และไม้ สบั จากไม้ สกั และเศษไม้ อื่น ๆ ได้ เข้ าทาข้ อตกลงเพื่อจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการผลิต
ของ MKP
การจัดหาวัตถุดิบของบริ ษัท บี.พี. 15 จากัด มาจากการเปิ ดรับซื ้อวัตถุดิบหน้ าโรงงานใน
ประเภทต่าง ๆ เช่น ไม้ ท่อนชนิดต่าง ๆ ปี กไม้ จากอุตสาหกรรมแปรรู ปไม้ สกั ขี ้เลื่อยจากการแปรรูป
ไม้ สกั เศษไม้ ไผ่จากการแปรรู ปในอุตสาหกรรมการทาตะเกียบและไม้ ลกู ชิ ้น ในปริ มาณเฉลี่ย 200
ตันต่อวัน แบ่งออกเป็ นไม้ จานวน 120 ตัน และขี ้เลื่อย จานวน 80 ตัน หลังจากนันจะท
้
าการบรรจุ
บีบอัดขีเ้ ลื่อย เป็ นเชื อ้ เพลิงอัดแท่ง และจาหน่ายแก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ น
ลูกค้ ารายหลัก และแปรรูปเป็ นไม้ สบั ขายให้ โรงไฟฟ้าในพื ้นที่ใกล้ เคียง ทังนี
้ ้ยังได้ รับวัตถุดิบจากลาน
รับซื ้อที่เป็ นเครื อข่าย ได้ แก่ 1) ห้ างหุ้นส่วนจากัด โชคบุญมาก โดยมีปริ มาณรับซื ้อขี ้เลือ่ ย เฉลีย่ ที่ 65
ตันต่อวัน และมีปริ มาณรับซื ้อเปลือกไม้ เฉลี่ย 40 ต่อวัน 2) ห้ างหุ้นส่วนจากัด ศรี นวล ตังอยู
้ ่ใกล้
อาเภอเมืองแพร่ ชนิดไม้ ที่รับซื ้อหลักเป็ น ปี กไม้ สกั ซึ่งความสามารถในการรับซื ้อปี กไม้ สกั เฉลี่ยที่
50 ตันต่อวัน รวมทัง้ 3 แห่งมีปริ มาณการรับซื ้อไม้ ที่ 235 ตัน ซึ่งที่ตงทั
ั ้ ง้ 3 แห่ง อยู่ในอาเภอสูงเม่น
และอาเภอใกล้ เคียง ซึง่ เป็ นแหล่งผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดใหญ่ ในจังหวัดแพร่
โดยปริ มาณการรับซื ้อสามารถเพิ่มขึ ้นได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า ในส่วนเปลือกไม้ ไม้
ท่อนชนิดต่าง ๆ ที่รับซื ้อบริ เวณหน้ าโรงงาน และลานรับซื ้อในเครื อข่าย จะนามาเข้ าเครื่ องจักรสับไม้
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เพื่อขายเป็ นไม้ สบั ต่อไป ปั จจุบนั มีกาลังการผลิตต่อวันอยู่ที่ 120 ตันต่อวัน (กาลังผลิต 15 8888889
ตันต่อ
ชัว่ โมง ระยะเวลาเดินเครื่ องจักรที่ 8 ชัว่ โมงต่อวัน) และสามารถเพิ่มกาลังการผลิตได้ ในอนาคตตาม
ปริ มาณความต้ องการของลูกค้ า โดยการลงทุนซื ้อเครื่ องสับไม้ เพิ่มเติม ซึ่งปั จจุบนั ได้ มีการจาหน่าย
ไม้ สบั ให้ แก่ โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
โรงงานของบริ ษัท บี.พี.15 จากัด

ไม้ ในโรงงานของบริษัท บี.พี.15 จากัด

ลานปี กไม้ ของห้ างหุ้นส่วนจากัด โชคบุญมาก
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ลานปี กไม้ ของห้ างหุ้นส่วนจากัด ศรี นวล

(2)

เปลือก และซังข้ าวโพด
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ปลูกมากในอาเภอร้ องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ โรงไฟฟ้า และใน
อาเภอนาหมื่น นาน้ อย และเวียงสา จังหวัดน่าน ซึง่ เป็ นอาเภอที่ติดกับอาเภอที่ตงโรงไฟฟ้
ั้
า

ภาพแสดงพื ้นที่ปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
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ที่มา: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์จะแบ่งปลูกเป็ น 2 รุ่ น โดยรุ่ นที่ 2 จะปลูกเฉพาะพื ้นที่ชลประทาน จานวน
ผลผลิตในปี การผลิต 2557/2558 และ 2558/2559 มีรายละเอียดตามตารางด้ านล่าง
จังหวัด

ปี เพาะปลูก ผลผลิต (ตัน)
2557/2558

2558/2559

แพร่
รุ่นที่ 1

173,628

170,437

รุ่นที่ 2

20,942

20,180

รวม

194,570

190,617

รุ่นที่ 1

488,403

460,195

รุ่นที่ 2

29,146

15,151

รวม

517,549

475,346

น่าน

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MKP ได้ มีการติดต่อกับลานรับซื ้อข้ าวโพดสุชิน และลานรับซื ้อข้ าวโพดสมชัย เพื่อซื ้อขาย
เปลือกและซังข้ าวโพด ในแต่ละฤดูกาลผลิตลานรับซื ้อข้ าวโพดสุชิน และลานรับซื ้อข้ าวโพดสมชัย
จะรั บซือ้ เมล็ดข้ าวโพดในปริ มาณรวมกัน ไม่ต่ากว่า 40,000 ตัน แบ่งเป็ น 10,000 ตันต่อปี และ
30,000 ตันต่อปี ตามลาดับ ซึ่งจะมีเปลือกและซังข้ าวโพด ซึ่งเป็ นเศษเหลือจากกระบวนการสี
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ข้ าวโพด ไม่ต่ากว่า 60,000 ตันต่อปี แบ่งเป็ น 15,000 ตันต่อปี และ45,000 ตันต่อปี ตามล8888889
าดับ
นอกเหนื อ จากลานรั บ ซื อ้ ทัง้ 2 แห่ ง ข้ า งต้ น ยัง มี ล านรั บ ซื อ้ ของ PGP เพื่ อ รองรั บ ข้ า วโพดจาก
เกษตรกรในละแวกใกล้ เคียง ที่มีข้าวโพดที่ไร่ของตัวเอง ไม่ได้ นามาสีที่ลานรับซื ้อ ทาให้ เหลือเปลือก
และซังข้ าวโพดที่เป็ นของเกษตรกรเองในไร่ และสามารถนามาขายให้ PGP ซึ่งจะทาหน้ าที่รับซื ้อ
วัตถุดิบให้ MKP ในราคาตลาด
ทังนี
้ ้ MKP ไม่ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายเชือ้ เพลิง ประเภทข้ าวโพด กับลานรับซื ้อทัง้ 2 แห่ง
เนื่องจากข้ าวโพดเป็ นสินค้ าเกษตรที่มีตามฤดูกาล แต่เปลือกและซังข้ าวโพดสามารถเก็บได้ 2-3 ปี
ทาให้ มีขายตลอดทังปี
้ จากลานรับซื ้อทัง้ 2 แห่งข้ างต้ น มีปริ มาณเปลือกและซังข้ าวโพดไม่ต่ากว่าปี
ละ 60,000 ตันต่อปี (164 ตันต่อวัน) แต่ทงนี
ั ้ ้สามารถขยายปริ มาณเปลือกและซังข้ าวโพดได้ อีกมาก
เนื่องจากยังมีเปลือกและซังข้ าวโพด ที่เกิดจากการสีข้าวโพดในไร่ และเผาทาลาย หรื อลานรับซื ้อที่
ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ จากเปลือกและซังข้ าวโพด (ในฤดูการผลิต 2558/2559 มีปริ มาณข้ าวโพดใน
จัง หวัดแพร่ แ ละน่า น ทัง้ สิน้ ประมาณ 660,000 ตัน ซึ่ง จะเป็ นเปลือ กและซังข้ าวโพด ประมาณ
400,000 ตัน หรื อเฉลีย่ 1,100 ตันต่อวัน)
ปั จจุบนั มีผ้ รู ับซื ้อเปลือกและซังข้ าวโพด ในจังหวัดแพร่ คือ โรงไฟฟ้าชีวมวลของโคลเวอร์
เพียงเจ้ าเดียว ตังอยู
้ ่ห่างจากโรงไฟฟ้า MKP ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ซึ่งมีปริ มาณการใช้
เปลือกและซังข้ าวโพด จานวน 160 – 220 ตันต่อวัน ในกรณีที่มีผ้ รู ับซื ้อเพิ่มเติม ทางลานรับซื ้อทัง้ 2
แห่ง จะรับซื ้อเปลือกและซังข้ าวโพดจากเกษตรกรเพื่อมาขายให้ โรงไฟฟ้า MKP ซึ่งจะเพียงพอต่อ
โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง
ลานรับซื ้อข้ าวโพดสุชิน
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ลานรับซื ้อข้ าวโพดสมชัย
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(3)

เศษไม้ ไผ่

8888889

MKP จะทาการซื ้อวัตถุดิบเศษไม้ ไผ่จากโรงงานผลิตตะเกียบแพร่ ธนรัตน์ โดยลักษณะการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของโรงตะเกี ย บแพร่ ธ นรั ตน์ นัน้ คื อ การให้ ช าวบ้ านน าเครื่ อ งจักรไปใช้ เ พื่อ ผลิต
ตะเกียบ และไม้ เสียบลูกชิ ้น แล้ วรับซื ้อกลับไม้ เสียบลูกชิ ้นและเศษไม้ ไผ่ที่เป็ นของเหลือจากการบวน
การผลิตตะเกียบ และไม้ เสียบลูกชิ ้น มีลานรับซื ้อย่อยอยู่ที่วงั ชิ ้น และรับซื ้อที่หน้ าโรงงานในอาเภอ
เด่นชัย ลานรับซื ้อทัง้ 2 แห่ง รับซื ้อเศษไม้ ไผ่รวมกันเฉลีย่ 100 - 200 ตันต่อวัน ตลอดทังปี
้
ปั จ จุ บัน มี ผ้ ูรั บ ซื อ้ เศษไม้ ไผ่เป็ น โรงไฟฟ้า ตัง้ อยู่ที่จังหวัดลาปาง ระยะทางในการขนส่ง
ค่อนข้ างไกล และโรงไฟฟ้าของโคลเวอร์ ไม่รองรับการใช้ เศษไม้ ไผ่สบั ดังนันโรงไฟฟ้
้
า MKP สามารถ
รั บซือ้ เศษไม้ ไผ่สบั จากโรงงานผลิตตะเกี ยบแพร่ ธนรั ต น์ ซึ่งมีเศษไม้ ไผ่วันละ 100 - 200 ตัน ซึ่ง
เพียงพอต่อความต้ องการใช้ ประมาณ 100 ตันต่อวัน เพื่อมาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสลับกับเปลือกและซัง
ข้ าวโพด
ทังนี
้ ้ MKP ไม่ได้ ทาสัญญาซื ้อขายเชื ้อเพลิงกับโรงงานผลิตตะเกียบแพร่ ธนรัตน์ เนื่องจาก
วัต ถุดิ บ เป็ น ส่ว นเหลือ จากผลิต ตะเกี ย บ และไม้ เ สีย บลูก ชิ น้ ซึ่ง มี ผ้ ูซื อ้ น้ อ ยราย และมี ป ริ ม าณ
มากกว่าความต้ องการ จึงไม่มีความจาเป็ นต้ องทาสัญญา
รูปเศษไม้ ไผ่ที่เหลือจากกระบวนการผลิตตะเกียบของโรงงานผลิตตะเกียบแพร่ธนรัตน์

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998
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ตารางแสดงปริมาณ และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบของผู้ขาย
หน่วย: ตันต่อวัน
สัดส่วนความต้ องการ
วัตถุดิบ

ปริ มาณวัตถุดบิ ในพื ้นที่

ปริ มาณความสามารถ

ความต้ องการใช้

เชื ้อเพลิงของ MKP ต่อ

ในการจัดหาวัตถุดบิ

เชื ้อเพลิงต่อวันของ

ปริ มาณความสามารถใน

ของผู้ขาย (A)

MKP (B)

การจัดหาวัตถุดิบของ
ผู้ขาย B/A (ร้ อยละ)

1. ไม้ สบั

ไม่มีข้อมูลจากหน่วยงาน

2101

140

66.67

1642

105

64.02

100 – 2003

105

52.50 – 105.00

ราชการ
2. เปลือก และ

400,000 (ตันต่อปี )

ซังข้ าวโพด
3. เศษไม้ ไผ่

ไม่มีข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการ

รวม

350

หมายเหตุ : 1. ปริมาณความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบของผู้ขายไม้ สบั ประกอบด้ วย :
1.1 บริ ษัท บี.พี. 15 จากัด จานวน 120 ตัน กาลังการผลิต ไม้ สบั ณ ปั จจุบนั อยู่ที่ 120 ตันต่อวัน (กาลังการผลิต 15 ตันต่อ
ชัว่ โมง เดินเครื่องจักร 8 ชัว่ โมงต่อวัน) และสามารถเพิ่มขึ ้นได้ ในอนาคตตามปริ มาณความต้ องการของลูกค้ า โดยการซื ้อ
เครื่องสับไม้ เพิ่มเติม

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

1.2 ลานรับซื ้อไม้ ในเครือข่าย ได้ แก่ ห้ างหุ้นส่วนจากัด โชคบุญมาก และห้ างหุ้นส่วนจากัด ศรีนวล จานวน 40 ตันต่อวั8888889
น และ
50 ตันต่อวัน ตามลาดับ รวม 90 ตันต่อวัน
2. ปริมาณความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบของผู้ขายเปลือกและซังข้ าวโพด ประกอบด้ วย:
2.1 ลานรับซือ้ ข้ าวโพดสุชิน และสมชัย จานวน 15,000 ตันต่อปี และ 45,000 ตันต่อปี ตามลาดับ รวม 60,000 ตันต่อปี
(เฉลี่ย 164 ตันต่อวัน)
2.2 สาหรับ PGP ปั จจุบนั ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ และจะเป็ นการรับซื ้อวัตถุดิบจากรายย่อย เพื่อเป็ นวัตถุดิบเสริ มจากข้ อ
2.1
3. ปริมาณความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ โรงงานตะเกียบแพร่ธนรัตน์ 100 – 200 ตันต่อวัน

แผนภาพแสดงการจัดหาวัตถุดิบของ MKP

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

4.

8888889
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน
1. ราคาซื ้อหุ้นสามัญของ MKP จากบริ ษัท เอส ที เอฟ อี จากัด จานวน 80,000,000 บาท เป็ นราคาที่ตกลงกัน
ระหว่างผู้ซือ้ และผู้ขาย บริ ษัทฯ พิจารณาจากผลการตอบแทนรวมในการลงทุนโครงการ ซึ่งการลงทุน
ประกอบด้ วย
การซื ้อหุ้น MKP จากบริ ษัท เอส ที เอฟ อี จากัด :
80,000,000 บาท
การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จากัด :
205,840,000 บาท
การลงทุนในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า :
513,000,000 บาท
บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการโดยมีประมาณการ ผลตอบแทนดังต่อไปนี ้
ผลตอบแทนโครงการ (IRR) :
12.54%
ผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น (EIRR) :
16.92%
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) :
361,000,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน (PB) :
6.82 ปี
ค่าเฉลีย่ ความสามารถการชาระหนี ้ตลอดอายุโครงการ (AVG:DSCR) : 1.88 เท่า
2. เงินเพิ่มทุนใน MKP จานวน 205,840,000 บาท ตามสัดส่วนร้ อยละ 80
3. เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็ นเงินทุนหมุนเวียน อีกจานวน 513,000,000
บาท
รวมข้ อ 1) – 3) ข้ างต้ น มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ทังสิ
้ ้นจานวน 798,840,000 บาท

หมายเหตุ: เงิ นลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชี วมวลส่วนที่เหลือ จะมาจากเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ MKP
จานวน 51,460,000 บาท
5.

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริ ษัท
บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งดาเนินธุรกิจ
โรงงานผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริ มและ
สนับสนุนจากรัฐบาลประกอบกับเพื่อเป็ นการกระจายความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ และสร้ างผลกาไร
ของบริ ษัทฯ ได้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงจะช่วยสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว

6.

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้
ในการเข้ าทารายการดังกล่าวบริ ษัทฯ จะใช้ เงินลงทุนจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี ้
เงินซื ้อหุ้นสามัญเดิม และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MKP มาจากเงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO) จานวน 285,600,000 บาท
เงิ น ลงทุน ในโครงการส่ว นที่เ หลือ และเงิ น ทุน หมุน เวียน มาจากเงิ น กู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น จ านวน
513,000,000 บาท สาหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทางบริ ษัทฯ ในนาม MKP ได้ รับข้ อเสนอเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงินแล้ ว

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

7.

8888889
เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
การเข้ าทารายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสีย ทังนี
้ ้ การเข้ าทารายการดังกล่าวไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้
บริ ษัท แคปปิ ตอลลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด ให้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการฯ

8.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการทารายการที่
เหมาะสม เนื่องจากเป็ นการลงทุนในโครงการที่มีศกั ยภาพ ซึ่งจะสามารถสร้ างกาไรอย่างต่อเนื่อง และนาไปสูก่ าร
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ดังนัน้ จึงมีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว และให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

9.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริ ษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการ
บริ ษัทตามข้ อ 9. ข้ างต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษัทโดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้ลงทุน
ศึกษาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาและตัดสินใจด้ วย

10.

ข้ อความกล่าวถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทที่มีตอ่ สารสนเทศในเอกสารที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ขอรับรองว่าข้ อความในสารสนเทศนี ้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง ไม่
มีข้อมูลที่อาจทาให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ และมิได้ มีการปกปิ ดข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งควรบอกให้
แจ้ ง

11.

ความเห็นและ/หรื อรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ ามี)
คุณสมบัติของที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
ชื่อบริ ษัท
บริ ษัท เดอะ จูริส จากัด

การถือหุ้นและ

ความยินยอมในการให้

ความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ

เผยแพร่ความเห็น

-ไม่มี-

ยินยอม

การถือหุ้นและ

ความยินยอมในการให้

ความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ

เผยแพร่ความเห็น

-ไม่มี-

ยินยอม

คุณสมบัติของที่ปรึ กษาทางเทคนิค
ชื่อบริ ษัท
บริ ษัท กรี นโกรว์ เอ็นเนอร์ จี จากัด

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

คุณสมบัติของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ชื่อบริ ษัท

8888889

การถือหุ้นและ

ความยินยอมในการให้

ความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ

เผยแพร่ความเห็น

-ไม่มี-

ยินยอม

บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด
12.

(1)

ยอดรวมของตราสารหนี ้ที่ออกจาหน่ายแล้ วและที่ยงั มิได้ ออกจาหน่าย
- ไม่มี –

(2)

ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกาหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนาสินทรัพย์วางเป็ นหลักประกัน
ลาดับ

ประเภทหนี ้

ยอดคงค้ าง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 (ล้ านบาท)

1

วงเงินกู้ยืม

56.25

ที่ ดิ น อ าเภอแก่ ง คอย
จังหวัดสระบุรี เนื ้อที่รวม
31-0-59 ไร่ พร้ อ ม สิ่ ง
ปลูก สร้ างที่ มี อ ยู่แ ละที่
จะมีขึ ้นในภายหน้ า และ
เครื่ องจักร

2

วงเงินเช่าซื ้อ

2.59

-

รวม

(3)

58.84

ยอดรวมมูลค่าหนีส้ ินประเภทอื่น รวมทัง้ เงิ นเบิกเกิ นบัญชี โดยระบุภาระการนาสินทรั พ ย์ วางเป็ น
หลักประกัน
ประเภทหนี ้
เงินเบิกเกินบัญชี

(4)

หลักประกัน

ยอดคงค้ าง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 (ล้ านบาท)
40.00

หลักประกัน
ที่ ดิ น 2 แปลง อ าเภอแก่ ง คอย
จังหวัดสระบุรี

หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในภายหน้ า
หากบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เข้ าทารายการดังกล่าว MKP ในฐานะบริ ษัท
ย่อย จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จานวน 513.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลของ MKP

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

13.

ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท

8888889

(1) ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้ มธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
โครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยและลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัท ดังนี ้
ลาดับ

บริ ษัท

สัดส่วน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การถือหุ้น

บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นทางตรง
1.

บริ ษัท เอสเค 15 จากัด

99.99%

ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

99.99%

อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไป

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 140 ล้ านบาท
2.

บริ ษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15
จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 62 ล้ านบาท

ได้ ของการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีว
มวล

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี ้
(1)

ธุรกิจให้ บริ การด้ านพลังงาน – ดาเนินการโดย บริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจสถานี ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เพื่อขนส่งไปให้ กับสถานีบริ การ
NGV นอกแนวท่อ ส่ง ก๊ า ซ หรื อ สถานี ลูก รวมถึ ง ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ห ลัก เอกชน
(Private Mother Station: PMS) โดยให้ บริ การอัดก๊ าซธรรมชาติ NGV ให้ รถขนส่งก๊ าซธรรมชาติของ
บริ ษัท คุณภาพก๊ าซธรรมชาติ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนดก่อนที่จะนาไปใช้ ใน
ส่วนอื่น ๆ ต่อไป ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก จานวน 2 แห่ง คือ สถานีก๊าซธรรมชาติ
หลัก ตาบลเชี ยงรากน้ อย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีกาลัง การอัดก๊ าซธรรมชาติสงู สุด
เท่ากับ 350 ตันต่อวัน และสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ตาบลท่ามะปราง อาเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี มีกาลังการอัดอัดก๊ าซธรรมชาติสงู สุด เท่ากับ 400 ตันต่อวัน

(2)

ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ – ดาเนินการโดย บริ ษัท เอสเค 15 จากัด
บริ ษัท เอสเค 15 จากัด จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ซึ่งถือมีที่ดินในจังหวัด
นครสวรรค์ เนื ้อที่ประมาณ 57 ไร่ และแบ่งให้ บคุ คลภายนอกเช่าพื ้นที่บางส่วน สาหรับที่ดินส่วนที่
เหลือได้ เตรี ยมพื ้นที่สาหรับพัฒนาโครงการในอนาคต

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

(3)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล – ดาเนินการโดย บริ ษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จากัด8888889
บริ ษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จากัด (เดิมชื่อบริ ษัท สากล วินด์ พาวเวอร์ จากัด)
จดทะเบียนจัดตังเพื
้ ่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีสานักงานใหญ่
ตังอยู
้ ่ที่ตาบลเชียงรากน้ อย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ปั จจุบนั บริ ษัท สากล เอนเนอยี ไบโอ
แมส พาวเวอร์ 15 จากัด มีที่ดินจังหวัดสงขลา ประมาณ 101 ไร่ เพื่อเตรี ยมพืน้ ที่สาหรับพัฒนา
โครงการในอนาคต
โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ ในปี 2558 – 2560
หน่วย: ล้ านบาท
2558

รายการ

มูลค่า

1. รายได้ จากการบริการ
2. รายได้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ร้ อยละ

มูลค่า

2560
ร้ อยละ

มูลค่า

ร้ อยละ

340.36

93.72

385.55

93.04

310.15

92.94

19.94

5.49

22.18

5.35

21.43

6.42

2.87

0.79

6.65/3

1.60

2.12

0.64

363.17

100.00

414.38

100.00

333.70

100.00

3. รายได้ อื่น
รวมรายได้

2559

(2) แนวโน้ มธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิ จไปยังธุรกิ จที่เกี่ ยวเนื่องกับการอัดก๊ าซธรรมชาติและธุร กิ จ
พลังงาน เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการอัดก๊ าซธรรมชาติ เช่น ธุรกิจ
ขนส่งก๊ าซธรรมชาติ ธุรกิ จปั๊ มนา้ มัน สถานี บริ การแนวท่อ (Conventional Ex-Pipeline) ธุรกิ จก๊ าซไบโอ
มีเทนอัก (CBG) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล และธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็ นพลังงานต่าง ๆ
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

งบตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

2560

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

12.62

8.57

21.78

6.53

96.77

425.40

ลูกหนี ้การค้ า

72.82

122.75

57.27

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

15.11

20.12

16.70

ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

1.09

1.18

1.65

อะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลืองหมุนเวียน

1.65

0.91

1.26

109.82

250.30

524.07

เงินลงทุนชัว่ คราว

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

หน่วย : ล้8888889
านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

งบตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

2560

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน

231.90

221.66

210.61

อะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลืองไม่หมุนเวียน

-

1.29

1.48

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

12.12

171.62

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

315.38

273.42

128.31

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

0.42

3.38

3.89

-

-

0.98

547.70
657.52

511.87
762.18

516.89
1,040.95

-

-

40.00

เจ้ าหนี ้การค้ า

44.04

31.49

28.80

เจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น

10.76

14.70

15.85

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

13.56

14.04

14.68

1.57

1.62

1.08

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

69.93

61.85

100.41

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

70.25

56.25

41.57

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื ้อ

4.21

2.59

1.51

หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

9.82

9.80

9.85

ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

0.77

1.11

0.60

-

-

1.09

85.05
154.98

69.74
131.60

54.62
155.03

หุ้นสามัญ 1,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

-

-

-

หุ้นสามัญ 3,464,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

346.40

-

-

-

465.00

465.00

หุ้นสามัญ 1,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

-

-

-

หุ้นสามัญ 3,464,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

346.40

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื ้อที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 930,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและเรียกชาระแล้ ว

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

หน่วย : ล้8888889
านบาท
งบตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

2558

2559

2560

หุ้นสามัญ 692,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

-

346.40

-

หุ้นสามัญ 930,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

-

-

465.00

-

-

297.62

16.00

22.20

26.00

140.08

261.52

96.40

0.07

0.46

0.90

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

502.55

630.58

885.92

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

657.52

762.18

1,040.95

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หน่วย : ล้ านบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)

งบตรวจสอบ
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

2560

รายได้
รายได้ จากการให้ บริการ

340.36

385.55

310.15

19.94

22.18

21.43

2.87

6.65

2.12

363.17

414.38

333.70

199.62

236.63

190.13

39.27

47.74

61.25

4.41

4.11

8.35

รวมค่ าใช้ จ่าย

243.30

288.49

259.73

กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

119.87

125.89

73.98

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

0.86

0.31

0.06

กาไรสาหรับปี /งวด

119.01

125.58

73.92

(2.44)

2.06

-

รายได้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนการให้ บริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี /งวดจากการดาเนินงานที่ยกเลิก สุทธิจากภาษี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

หน่วย : ล้8888889
านบาท
งบตรวจสอบ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

116.57

2560

127.64

73.92

งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด
(งบการเงินรวม)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

งบตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

2560

134.31

74.23

165.10

56.11

(58.98)

(348.15)

(184.35)

(19.30)

196.26

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) - สุทธิ

6.07

(4.05)

13.21

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด

6.55

12.62

8.57

12.62

8.57

21.78

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน

2558

2559

2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.57

4.05

5.22

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.32

3.69

5.02

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

2.40

1.13

2.04

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)

5.47

3.94

3.45

65.83

91.31

104.48

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)

n/a

n/a

n/a

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

n/a

n/a

n/a

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)

6.15

6.27

6.31

58.56

57.45

57.07

7.27

33.85

47.41

อัตรากาไรขันต้
้ น (%)

41.35

38.62

38.70

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)

36.51

33.72

26.54

0.79

1.60

0.64

108.07

57.10

200.56

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการทากาไร

อัตรากาไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
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อัตราส่ วนทางการเงิน

2558

2559

อัตรากาไรสุทธิ (%)

32.10

30.80

2560 8888889
22.15

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

22.12

22.53

9.75

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

17.32

17.98

8.20

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

21.88

24.78

18.29

0.54

0.58

0.37

0.31

0.21

0.17

31.68

19.12

20.79

0.28

3.53

0.34

293.56

192.10

-

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

วิเคราะห์ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานรวมสาหรับปี 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีองค์ประกอบหลัก ได้ แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน และเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สิ น ทรั พ ย์ ร วมของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยเท่ า กับ 1,040.95 ล้ า นบาท และ 762.18 ล้ า นบาท
ตามลาดับ ซึ่งบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น 278.78 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 36.58
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนจานวนทังสิ
้ ้น 524.07
ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้น 273.77 ล้ านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ
109.37 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นสุทธิของเงินลงทุนชัว่ คราวจากการบริ หารเงินสดที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานตามนโยบายของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งมีรายการที่สาคัญ ได้ แก่ เงินสดรับจากการ
เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) สาหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 516.89 ล้ านบาท ซึ่งมีจานวนใกล้ เคียงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2559
จานวน 511.87 ล้ านบาท
หนี ้สิน
หนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากับ 155.03
ล้ านบาท และ 131.60 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมร้ อยละ 14.89
และร้ อยละ 17.27 ของสินทรั พย์ รวมในแต่ละปี ตามลาดับ โดยหนีส้ ินส่วนใหญ่ อยู่ในรู ปเจ้ าหนี ้
การค้ า เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินหมุนเวียนจานวนทังสิ
้ ้น 100.41
ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินรวมอยู่ที่ร้อยละ 64.77 โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สิน
หมุน เวี ย นเพิ่ ม ขึน้ จ านวน 38.56 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึน้ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 62.33 จาก ณ วัน ที่ 31
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ธันวาคม 2559 จากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน สาหรับหนี ้สินไม่หมุน8888889
เวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 54.62 ล้ านบาท ซึง่ ลดลง 15.12 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อย
ละ 21.68 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสาเหตุมาจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการจ่ายคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2560 และ 2559 จานวน 885.92 ล้ านบาท
และ 630.58 ล้ านบาทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 255.34 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 40.49
เป็ นผลจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ทาให้ ทนุ ที่ออกและชาระแล้ ว
เพิ่มขึ ้น 118.60 ล้ านบาท เป็ นเท่ากับ 465 ล้ านบาท และมีสว่ นเกินมูลค่าหุ้นสามัญจานวน 297.62
ล้ านบาท นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จัดสรรลดลง เนื่องจากการ
จ่ายเงินปั นผล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลในอัตรา
หุ้นละ 0.3406 บาท เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 235.97 ล้ านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกลุม่ บริ ษัท
รายได้
1) รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ จากการให้ บริ การ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 310.15 ล้ านบาท ซึ่ง
ลดลงจากปี ก่อนเท่ากับ 75.40 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 19.56 โดยมีสาเหตุ
หลักจาก 1) รายได้ ในส่วนการปรั บปรุ งคุณภาพลดลง ตามสัดส่วนปริ มาณการผสม
ระหว่างก๊ าซเฉื่อยต่อก๊ าซ NGV ที่ลดลงตามนโยบายของ ปตท. 2) ปริ มาณการอัดก๊ าซ
ธรรมชาติลดลง และ 3) อัตราค่าบริ การอัดก๊ าซธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพก๊ าซลดลง
ตามสูตรราคาให้ บริ การ
อย่า งไรก็ ตาม ตัง้ แต่เดื อนกัน ยายน 2560 บริ ษั ท ฯ มี ป ริ ม าณการอัดก๊ าซส่วนหนึ่งที่
เพิ่มเติม เนื่องจากสถานีแม่ของ ปตท. ที่บริ เวณปทุมธานีปิดซ่อมบางส่วนประมาณ 12
เดื อ น จึ ง ท าให้ ป ริ ม าณอัดก๊ า ซธรรมชาติบ างส่วนมายังสถานี ข องบริ ษัท ฯ ที่ จัง หวัด
ปทุมธานีมากขึ ้น ซึ่งทาให้ ปริ มาณอัดก๊ าซธรรมชาติรวมในเดือนกันยายน 2560 สูงขึ ้น
กว่าที่ผา่ นมา
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2) รายได้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

8888889

สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการรับรู้
รายได้ ตามสัญญาเช่าทางการเงินเท่ากับ 21.43 ล้ านบาท และ 22.18 ล้ านบาท ซึ่งคิด
เป็ นร้ อยละ 6.42 และร้ อยละ 5.35 ของรายได้ รวมตามลาดับ ซึ่งรายได้ ตามสัญญาเช่า
ทางการเงินที่ลดลง เป็ นไปตามลักษณะปกติของสัญญาเช่าทางการเงิน
3) รายได้ อื่น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่น ได้ แก่ 1) รายได้ ค่าสาธารณูปโภค จากการให้ เช่า
พื ้นที่สาหรับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องและบริ ษัทอื่น ๆ 2) รายได้ ดอกเบี ้ยรับ 3) กาไรจากการ
จาหน่ายกองทุนเปิ ด ซึ่งการลงทุนในกองทุนเปิ ดนัน้ เป็ นการบริ หารเงินสดคงเหลือ โดย
จะลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี ้ ที่มีสภาพคล่องสูงและมีความเสีย่ งต่า และ 4) รายได้
อื่น ๆ เช่น รายได้ จากการขายเศษวัสดุ เป็ นต้ น
สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
รายได้ อื่นเท่ากับ 2.12 ล้ านบาท และ 6.65 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ รายได้ อื่นที่ลดลง
จากปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษัทเคยรับรู้กาไรจากการขายที่ดนิ ในช่วงพฤษภาคม
ของปี 2559 ขณะที่ปีนี ้ไม่มีรายการขายทีด่ ินดังกล่าว
ต้ นทุนการให้ บริการ
สาหรั บบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนการให้ บริ การ
เท่ากับ 190.13 ล้ านบาท ซึ่งลดลง 46.50 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 19.65 โดยแปรผัน
ตามรายได้ ของกิจการ ประกอบกับ ราคาค่าก๊ าซเฉื่อยและอัตราค่าไฟฟ้าที่ปรับลดลง นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังมีต้นทุนการให้ บริ การในส่วนของเงินเดือนเพิ่มขึ ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายเงินเดือนที่สงู ขึ ้น
จากจานวนพนักงานที่จ้างงานเพิ่มขึ ้นรวมถึงการปรับเงินเดือนประจาปี
กาไรขันต้
้ น
ในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 120.02 ล้ านบาท ซึ่งลดลง 28.89
ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 19.40 เมื่อเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ จากการ
ให้ บริ การอัดก๊ าซธรรมชาติลดลงตามปริ มาณการอัดก๊ าซธรรมชาติ และปริ มาณก๊ าซเฉื่อยที่ใช้ ในการ
ปรับปรุ งคุณภาพลดลง และค่าบริ การอัดก๊ าซธรรมชาติ และปรั บปรุ งคุณภาพก๊ าซลดลง ขณะที่
อัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 38.70 ใกล้ เคียงปี ก่อน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย มี ค่า ใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 61.25 ล้ า นบาท ซึ่ง
เพิ่ ม ขึน้ จากปี ก่ อ นจ านวน 13.51 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึน้ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 28.31 สาเหตุห ลัก จาก
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ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับบุคลากรที่สูงขึ ้นจากจานวนพนักงานที่จ้างงานเพิ่มขึน้ ในปี นี ้ รวมถึงการปรั
บ

เงินเดือนต่อเนื่องประจาปี นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ย้ายสานักงานและปรับขยายพื ้นที่เช่าเพื่อรองรับ
การเติบโตในอนาคตทาให้ มีรายการค่าเช่าที่เพิ่มขึ ้น อีกทัง้ บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายอันเนื่องมาจากการ
เตรี ยมความพร้ อมเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ แก่ ค่าที่ปรึ กษาด้ าน
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน และค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนทางการเงิน
สาหรับปี 2560 และปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุน ทางการเงินเท่ากับ 8.35 ล้ าน
บาท และ 4.11 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งมีต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทมี
เงินกู้ยืมเงินระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้นในระหว่างปี เพื่อใช้ หมุนเวียนในกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 มียอดวงเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ านวน 40.00 ล้ านบาท
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิเท่ากับ 73.92 ล้ านบาท ซึ่งลดลง 53.72 ล้ าน
บาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 42.09 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากรายได้ จากการให้ บริ การที่ลดลง
และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มการจ้ างงานพนักงาน การปรับเงินเดือนประจาปี
การย้ ายสานักงานและปรับขยายพื ้นที่การเช่าสานักงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายอันเนื่องมาจากการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในขณะที่อตั รากาไรสุทธิสาหรับปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 22.15 ซึง่ ลดลงจากปี ก่อน
วิเคราะห์ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559
สินทรัพย์
สิน ทรั พ ย์ ร วมของบริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ
657.52 ล้ านบาท และ 762.18 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น 104.66
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 15.92 โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนจานวน
ทัง้ สิ ้น 109.82 ล้ านบาท และ 250.30 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนต่ อสินทรั พย์ รวมอยู่ที่ร้อยละ
16.70 และ 32.84
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2559 กลุ่ม บริ ษั ทฯ มี สิน ทรั พ ย์ หมุน เวียนเพิ่มขึน้ จานวน
140.48 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ 127.92 เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึ น้ ในเงิ นลงทุน
ชัว่ คราวตามที่บริ ษัทฯ ได้ รับกระแสเงินสดจากการดาเนินงานจึงบริ หารเงินสดโดยการนาไปลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารหนี ้ โดยในปี 2559 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น 90.24 ล้ านบาท
เทียบกับปี ก่อนหน้ า
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ8888889
านวน
547.70 ล้ านบาท และ 511.87 ล้ านบาท โดยสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนลดลง 35.83 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 6.54 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทย่อยได้ ทาสัญญาขายที่ดิน ที่จัง หวัด
สงขลา
หนี ้สิน
หนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 154.98
ล้ านบาท และ 131.60 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้ อยละ 23.57 และ 17.27 บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย มีหนีส้ ินหมุนเวียนจานวนทัง้ สิ ้น 61.85 ล้ านบาท และ 69.93 ล้ านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนต่อหนี ้สินรวมที่ร้อยละ 47.00 และ 45.12
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินหมุนเวียนลดลงจานวน 8.08 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อย
ละ 11.55 จากปี 2558 เนื่องจากการลดลงของเจ้ าหนีก้ ารค้ าจานวน 12.56 ล้ านบาท และการ
เพิ่มขึ ้นเจ้ าหนี ้อื่นจานวน 3.94 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน
85.04 ล้ านบาท และ 69.74 ล้ านบาท ลดลงจานวน 15.30 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.99 สาเหตุ
มาจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนแก่สถาบันการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน
502.55 ล้ านบาท และ 630.58 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 128.04 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อย
ละ 25.48 สาเหตุหลักมาจากกาไรสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในปี 2559 ส่งผลให้ กาไรสะสม
เพิ่มขึ ้น
รายได้
1. รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ จากการให้ บริ การ สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 340.36
ล้ านบาท และ 385.55 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 45.19 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ
13.28 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปี 2558 โดยมี สาเหตุมาจาก 1) บริ ษั ท ฯ มี ป ริ ม าณการอัดก๊ าซ
ธรรมชาติเพิ่มขึน้ ทาให้ รายได้ จากการบริ การเพิ่มขึ ้น 2) บริ ษัทฯ รั บรู้ รายได้ ในส่วนของการ
ปรับปรุ งคุณภาพก๊ าซของสถานีก๊าซธรรมชาติปทุมธานีตลอดทังปี
้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558
ซึง่ รับรู้รายได้ เพียง 4 เดือน (กันยายน ถึง ธันวาคม 2558)
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2. รายได้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

8888889

รายได้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ
19.94 ล้ านบาท และ 22.18 ล้ าน ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 5.49 และ 5.35 ของรายได้ รวม โดยรายได้
ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นมีสาเหตุจาก บริ ษัทฯ มีการทาสัญญาปรับปรุ งคุณภาพ
ก๊ าซที่เข้ าเงื่อนไขซึง่ เป็ นสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มเติมที่สถานีปทุมธานี
3. รายได้ อื่น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่น ได้ แก่ 1) รายได้ จากค่าสาธารณูปโภค จากการให้ เช่าพื ้นที่
สาหรับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องและบริ ษัทอื่น ๆ 2) รายได้ ดอกเบี ้ยรับ 3) กาไรจากการจาหน่ายกองทุน
เปิ ด ซึ่งการลงทุนในกองทุนเปิ ดนัน้ เป็ นการบริ หารเงินสดคงเหลือ โดยจะลงทุนในกองทุนรวม
ตราสารหนี ้ ที่มีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงต่า 4) รายได้ อื่น ๆ เช่น รายได้ จากการขายเศษ
วัสดุ เป็ นต้ น
รายได้ อื่น สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 2.87 ล้ านบาท และ 6.65
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 3.78 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากบริ ษัทย่อยได้ ขายที่ดินจานวนหนึง่ ทาให้
รับรู้กาไรจากการขายที่ดินจานวน 6.56 ล้ านบาท
ต้ นทุนการบริ การ
ต้ นทุนการบริ การ สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
มีต้นทุนการบริ การเท่ากับ 199.62 ล้ านบาท และ 236.63 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 37.02 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 18.54 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 เป็ นผลมาจากบริ ษัทฯ มีปริ มาณการอัด
ก๊ าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้น และปริ มาณการปรับปรุ งก๊ าซธรรมชาติของสถานีก๊าซธรรมชาติปทุมธานี
ตลอดทังปี
้ โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการปรับปรุงคุณภาพก๊ าซของสถานีก๊าซธรรมชาติปทุมธานี
ที่เริ่ มรับรู้ตงแต่
ั ้ เดือนกันยาน 2558 เป็ นต้ นมา อันเนื่องมาจากการที่ ปตท. มีการเปลีย่ นการจ่ายก๊ าซ
ธรรมชาติจากแนวท่อตะวันตกเป็ นแนวท่อตะวันออก ส่งผลให้ ค่าความร้ อนจากก๊ าซธรรมชาติที่
ได้ รับจาก ปตท. นันมี
้ ค่าความร้ อนที่สงู ขึ ้น จึงจาเป็ นต้ องมีการปรับปรุ งคุณภาพก๊ าซโดยการเติม
ก๊ าซเฉื่อย
กาไรขันต้
้ น
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกาไรขันต้
้ น จานวน 148.91 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8.17 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 5.81 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ จากการให้ บริ การ อันมีสาเหตุมาจาก 1) บริ ษัทฯ มีปริ มาณการอัดก๊ าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้นทาให้
รายได้ จากการให้ บริ การเพิ่มขึ ้น 2) บริ ษัทฯ รับรู้ รายได้ ในส่วนของการปรับปรุ งคุณภาพก๊ าซของ
สถานีก๊าซธรรมชาติปทุมธานี ตลอดทังปี
้ เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึง่ รับรู้รายได้ เพียง 4 เดือน (กันยายน
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– ธันวาคม 2558) อัตรากาไรขันต้
้ นในปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 38.62 ลดลงจากปี 2558 เนื่อ8888889
งจาก
บริ ษัทฯ มีการให้ บริ การการปรับปรุงคุณภาพก๊ าซมากขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร สาหรั บปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ ากับ 39.27 ล้ านบาท และ 47.74 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8.47
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 21.56 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 สาเหตุหลักจากค่าใช้ จ่าย
ด้ านบุคลากร เงินเดือน และผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการปรับฐานเงินเดือน เพิ่ม
สวัสดิ ก าร รวมไปถึ ง ค่า ตอบแทนกรรมการที่ เพิ่ มขึน้ ตามการประชุม ของกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ระหว่างปี 2559 นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีคา่ บริ การเพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริษัท
ย่อยมีการจัดทาประชาพิจารณ์ในการที่จะก่อตังโรงไฟฟ้
้
าชีวมวล
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 4.41 ล้ านบาท และ 4.11 ล้ านบาท ลดลง 0.30 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 6.80 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 สาเหตุจากการชาระคืนเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินบางส่วน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไรสุทธิ สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
กาไรสุทธิเท่ากับ 116.57 ล้ านบาท และ 127.64 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11.07 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิด
เป็ นร้ อยละ 9.50 เมื่อเปรี ยบเทียบปี 2558 สาเหตุจากรายได้ จากการให้ บริ การที่เพิ่มขึ ้น

ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจกับลูกค้ ารายใหญ่ 1 ราย ได้ แก่ ปตท. ซึ่งเป็ นผู้จดั จาหน่ายก๊ าซ NGV
รายเดียวของประเทศ ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ าซธรรมชาติ
จึงมีการให้ บริ การทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยเป็ นการทาสัญญาว่าจ้ างระยะยาว ซึ่งสัญญาจ้ างอัด
ก๊ าซธรรมชาติพร้ อมตังสถานี
้
ก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนของบริ ษัทฯ มีอยู่ 2 สถานี คือ
1. สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนที่จงั หวัดปทุมธานี สัญญาลงนามวันที่ 17 มีนาคม 2552 มีอายุ
สัญญา 20 ปี นับตังแต่
้ วนั ลงนาม จะสิ ้นสุดลงในปี 2572
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2. สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนทีจ่ งั หวัดสระบุรี สัญญาลงนามวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 มี8888889
อายุ
สัญญา 20 ปี นบั ตังแต่
้ วนั ที่ผ้ รู ับจ้ างได้ รับแจ้ งผลการคัดเลือกวันที่ 15 ตุลาคม 2553 จะสิ ้นสุดลง
ในปี 2573
โดยในงวดเก้ า เดื อ นสิน้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ อัด ก๊ าซ
ธรรมชาติเท่ากับ 229.46 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 92.78 ของรายได้ รวม ซึ่งจะเห็นได้ วา่ รายได้
หลักของบริ ษัทฯ มาจากลูกค้ ารายใหญ่เพียงรายเดียว ซึ่งหากสัญญาดังกล่าวสิ ้นสุดลง หรื อ ปตท.
ได้ ย กเลิก สัญ ญาดังกล่าว ก็ จ ะส่ง ผลกระทบในทางลบ กั บ ผลประกอบการของบริ ษัทฯอย่างมี
นัยสาคัญ
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ ก็ ได้ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการปฏิ บัติ ต าม
สัญญาว่าจ้ างโดยเคร่ งครัด ส่งมอบบริ การที่มีคณ
ุ ภาพอย่างสม่าเสมอ บริ ษัทฯ จึงได้ รับการว่าจ้ าง
จาก ปตท. อย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ปั จจุบนั นอกจากนี ้ ที่ ผ่านมาฝ่ ายพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ มี
การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็ นโครงการที่จะขยายการลงทุนไปใน
ธุรกิจต่อเนื่องด้ านพลังงาน เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการกระจุกตัวทางธุรกิจในอนาคต
ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากเงื่อนไขในสัญญากับ ปตท.
ตามสัญญาจ้ างอัดก๊ าซธรรมชาติ โดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน มีเนื ้อหาที่อาจเป็ น
ประเด็นความเสีย่ งที่อาจเกิดกับบริ ษัทฯจากเงื่อนไขในสัญญาที่ทากับ ปตท. ประกอบด้ วย
1) การชดเชยความเสียหายกรณีไม่สามารถอัดก๊ าซตามคารับรอง ยกเว้ นกรณีที่ ปตท. ระงับการ
จ่ายก๊ าซ ให้ ผ้ รู ับจ้ างยอมชดเชยค่าเสียหายของปริ มาณก๊ าซส่วนที่ขาด อันเนื่องจากการที่ ปตท.
ต้ องจัดหาก๊ าซธรรมชาติอดั จากแหล่งอื่นทดแทน เป็ นรายวัน ในอัตรา 1.5 เท่าของค่าตอบแทน
การอัดก๊ าซธรรมชาติ
2) ในกรณีมีปริ มาณก๊ าซธรรมชาติส่วนต่างที่เกิดจากมิเตอร์ ก่อนเข้ าสถานีฯ และมิเตอร์ จ่ายก่อน
เข้ ารถขนส่งก๊ าซธรรมชาติ ส่วนต่างที่เกินกว่าร้ อยละ 1 ผู้รับจ้ างตกลงจ่ายเงินชดเชยค่าเนื ้อก๊ าซ
ฯ ส่วนต่างให้ ปตท. ในอัตราที่ ปตท. แจ้ งให้ ทราบ โดยผู้รับจ้ างตกลงให้ ปตท.สามารถหักกลบ
กับค่าจ้ างอัดก๊ าซธรรมชาติได้ และในกรณีที่ผ้ รู ับจ้ างสามารถพิสจู น์ได้ ว่าปริ มาณก๊ าซส่วนต่าง
เกิ ดจากความผิดพลาดของระบบการวัดปริ มาณก๊ าซ ปตท. ยินดีจะเจรจาเพื่อลดค่าชดเชย
ดังกล่าว ซึ่งในระยะเวลาของการดาเนินงานที่ผ่านมาบริ ษัทฯ เคยมี ประวัติการเกิด ค่าชดเชย
เนื ้อก๊ าซสูญเสีย (Gas Loss) มากกว่าร้ อยละ 1 ซึ่งบริ ษัทฯได้ บนั ทึกค่าชดเชยเนื ้อก๊ าซดังกล่าว
ให้ เป็ นต้ นทุนในงบการเงิน แล้ ว
3) ทาง ปตท. มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ กรณีที่ผ้ ผู ลิต และ/หรื อผู้รับสัมปทานไม่มีก๊าซธรรมชาติ
เพียงพอที่จะส่งให้ ปตท. อีกต่อไป
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4) กรณีที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั และ/หรื อการกระทาของบุคคลที่สาม ซึ่งมิใช่ความผิดของคู่ส8888889
ญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง และหากปรากฏว่ามีความเสียหาย และ/หรื อสูญหายอย่างสิ ้นเชิงต่อระบบท่อ
ส่งก๊ าซธรรมชาติของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท. และ/หรื อสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติหลัก
ซึ่งมิอาจซ่อมแซมให้ กลับคืนสูส่ ภาพดีและใช้ การได้ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทัว่ ไปและความ
ปลอดภัย ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิ ดเหตุการณ์ ดงั กล่าว หรื อภายในระยะเวลาอื่นที่
คู่สญ
ั ญาจะตกลงกันหลังจากเกิดเหตุการณ์นนั ้ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลงเมื่อพ้ นกาหนด
ระยะเวลา 30 วัน หรื อระยะเวลาอื่น ๆ ที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกันดังกล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถอัดก๊ าซตามคารับรองปริ มาณอัดขันต
้ ่าให้ กบั ปตท. ได้ นนั ้ มี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างน้ อยที่จ ะเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว เพราะจะเห็นว่าสาหรับสถานีสระบุรี
บริ ษัทฯ มีสญ
ั ญาการอัดก๊ าซขันต
้ ่าอยูท่ ี่ 320 ตันต่อวัน และมีกาลังการผลิตติดตังไว้
้ ที่ระดับ 400
ตันต่อวัน ซึง่ ยังเกินกว่าปริ มาณอัดขันต
้ ่าที่รับรอง และสาหรับสถานีปทุมธานี บริ ษัทฯ มีสญ
ั ญา
การอัดก๊ าซขันต
้ ่ากับ ปตท. อยูท่ ี่ 200 ตันต่อวัน แต่บริ ษัทฯ ติดตังก
้ าลังการผลิตไว้ ที่ 350 ตันต่อ
วัน ซึง่ จะเห็นว่า มีสว่ นต่างเกินไว้ เพื่อรับรองการอัดในระดับหนึง่ อย่างเพียงพอ ดังนัน้ ความเสีย่ ง
ที่บริ ษัทฯ จะอัดก๊ าซไม่ถึงยอดขันต
้ ่า จึงมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างต่า
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯได้ มีนโยบายในการลดความเสีย่ งดังกล่าวและให้ ความสาคัญกับ
การปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้ างที่ทาไว้ กับ ปตท. อย่างเคร่ งครั ด รวมถึงการส่งมอบบริ การที่มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอมาโดยตลอดนับตัง้ แต่บริ ษัทเริ่ มดาเนินการ และยังเป็ นการรั กษา
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษัทฯ กับ ปตท. มาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังได้ มีแผนการลดความเสีย่ งอื่น ๆ ทังความเสี
้
ย่ งจากกรณีไม่สามารถ
อัด ก๊ า ซตามคารั บ รอง, ความเสี่ย งที่ อ าจเกิ ด จากเหตุสุดวิสัย โดยบริ ษั ท ฯได้ มี การวางแผน
ตรวจสอบและซ่อมบารุงเครื่ องอัดก๊ าซธรรมชาติอย่างสม่าเสมอ และจัดทาแผนการบริ หารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management (BCM) เพื่อกาหนดกรอบการบริ หาร
จัดการองค์กรในภาวะวิกฤติรุนแรงและการตัดสินใจในการบริ หารจัดการกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
ที่อาจเกิ ดขึน้ ซึ่งทัง้ หมดนีจ้ ึงทาให้ มั่นใจได้ ว่าทางบริ ษัทไม่ได้ นิ่งนอนใจกับการเตรี ยมความ
พร้ อมที่จะรับมือกับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากเงื่อนไขในสัญญากับ ปตท. จึงทาให้ บริ ษัทได้ รับ
การว่าจ้ างจาก ปตท. อย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ปั จจุบนั
ในส่วนของการยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด ที่เกิดจากการเกิดความเสียหายของระบบท่อ
ส่งก๊ าซนัน้ โดยหากเป็ นท่อส่งก๊ าซบริ เวณภายในสถานี ทางบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมการ
บารุ งรักษาเป็ นอย่างดี ขณะที่ สาหรับส่วนของท่อส่งก๊ าซภายนอกสถานีฯ อยู่ในความดูแลของ
ปตท. โดยระบบท่อประธาน มีผ้ ใู ช้ งานร่วมกันหลายภาคส่วน ทังโรงไฟฟ้
้
า โรงงานอุตสาหกรรม
ดังนันบริ
้ ษัทฯเชื่อว่า หน่วยงานของ ปตท.จะให้ ความสนใจในการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี ดังนัน้
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การจะเกิ ดกรณี เสียหายของท่อจนถึงขัน้ ต้ องหยุดดาเนินงานถื อเป็ นความเสี่ยงในระดั8888889
บต่า
เช่นกัน
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงองค์กรหรื อบริ ษัทผู้จดั หาสินค้ าและบริ การให้ กบั ธุรกิจ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจกับองค์กรหรื อบริ ษัทผู้จัดหาสินค้ าและบริ การรายใหญ่ 2 ราย ได้ แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็ นหน่วยงานรั ฐวิสาหกิจที่เป็ นผู้จัดจาหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศ และ
บริ ษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นผู้นาในด้ านการจัดหาผลิตภัณฑ์แก๊ สอุต สาหกรรม
ในประเทศไทย
งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มีต้นทุนจากการให้ บริ การอัด ก๊ า ซ
ธรรมชาติโดยต้ นทุนการให้ บริ การหลัก ได้ แก่ ค่าไฟฟ้าจากการให้ บริ การอัดก๊ าซธรรมชาติ ซึง่ มีอตั รา
คิดค่าไฟเป็ นไปตามข้ อกาหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามปริ มาณการใช้ จริ ง และค่า
ก๊ าซเฉื่อยที่ใช้ ในการปรับปรุ งคุณภาพก๊ าซธรรมชาติ เท่ากับ 126.38 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
89.16 ของยอดต้ นทุนการให้ บริ การรวม ซึ่งจะเห็นได้ วา่ ต้ นทุนการให้ บริ การรวมของบริ ษัทฯมาจาก
องค์กรหรื อบริ ษัทผู้จดั หาสินค้ าและบริ การรายใหญ่ทงั ้ 2 ราย หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริ ษัท
ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ยกเลิกสัญญาบริ การไฟฟ้า สัญญาซื ้อขายแก๊ สและสัญญาอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง จะส่งผลกระทบในทางลบกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯอย่างมีนยั สาคัญ
ทังนี
้ ้หากเกิดกรณีที่ บริ ษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) นันไม่
้ สามารถให้ บริ การใน
การจาหน่ายแก๊ สอุตสาหกรรมได้ ตามสัญญา ทางบริ ษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบและเสียค่าปรับตามเนื ้อหาที่มีการแจ้ งไว้ ในสัญญาซื ้อขายแก๊ สอุตสาหกรรม
หรื อหากเกิดเหตุการณ์ที่บริ ษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่สามารถให้ บริ การในการ
จาหน่ายแก๊ สอุตสาหกรรมได้ ตามสัญญา ทางบริ ษัทฯเองก็ยงั สามารถจัดหาผู้จัดจาหน่ายรายอื่น
เพื่อมาทดแทนได้ เนื่องจากยังมีผ้ จู ดั จาหน่ายแก๊ สอุตสาหกรรมรายใหญ่ในประเทศไทยอีกจานวน
2-3 รายที่พร้ อมจะให้ บริ การกับทางบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ ตามตลอดระยะเวลาการดาเนินงานของบริ ษัทฯในช่วงที่ผ่านมานัน้ บริ ษัทฯได้
ปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด สามารถจ่ายค่าบริ การไฟฟ้า รวมถึงค่ารับซื ้อแก๊ สอุตสาหกรรม
ตามสัญญาได้ อย่างสม่าเสมอ และเชื่อว่าจะสามารถขยายสัญญาต่อไปได้ ในอนาคต
ความเสีย่ งจากเครื่ องอัดก๊ าซธรรมชาติเกิดความเสียหาย
ในสถานี ก๊ าซธรรมชาติ ห ลัก เอกชน อ าเภอสามโคก จัง หวัด ปทุม ธานี มี เ ครื่ อ งอัด ก๊ า ซ
ธรรมชาติจานวน 6 เครื่ อง และสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มี
เครื่ องอัดก๊ าซธรรมชาติจานวน 6 เครื่ อง ที่ใช้ อดั ก๊ าซให้ กับรถขนส่งก๊ าซ NGV เพื่อส่งไปยังสถานี
บริ การลูก สถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติหลักเปิ ดดาเนินการ 24 ชัว่ โมง ตลอด 365 วันต่อปี โดยบริ ษัท
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ฯ ตกลงกับ ปตท. เกี่ ย วกับ ปริ มาณอัดก๊ าซไม่ต่ากว่า 200 ตัน ต่อ วัน ที่ สถานี บ ริ ก ารก๊ าซจั8888889
งหวัด
ปทุมธานีและปริ มาณอัดก๊ าซไม่ต่ากว่า 320 ตันต่อวันที่สถานีบริ การก๊ าซจังหวัดสระบุรี นอกจากนี ้
ต้ องมีกาลังสารองการผลิตร้ อยละ 25 ตลอดอายุสญ
ั ญา และต้ องอัดก๊ าซ NGV ให้ รถขนส่งก๊ าซ
NGV ได้ อย่างน้ อย 10 คันพร้ อมกัน และมีอตั ราการเติมไม่น้อยกว่า 12 ตันต่อชัว่ โมง หากบริ ษัทฯ
ไม่สามารถทาได้ ตามที่ได้ ตกลงไว้ บริ ษัทฯ ต้ องชดเชยค่าเสีย หายในส่วนที่ขาดให้ กบั ปตท. ในอัตรา
1.5 เท่าของค่าตอบแทนการอัดก๊ าซ ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายกับสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติ
หลัก หรื อเครื่ องอัดก๊ าซธรรมชาติ จนกระทัง่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถอัดก๊ าซ NGV ได้ ตามที่ตกลงกันไว้
กับ ปตท. จะส่งผลให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ ลดลงและเกิดรายจ่ายเพิ่มขึ ้นจากค่าชดเชยความเสียหาย
ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงในข้ อนีเ้ ป็ นอย่างดี ตลอดระยะเวลาดาเนินงานของ
บริ ษัทฯที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการซ่อมแซมและบารุ งรั กษาเครื่ องอัดก๊ าซธรรมชาติที่สถานีก๊าซ
ธรรมชาติ ห ลัก เอกชนอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ตามตารางแผนซ่อ มบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้อ งกัน (Preventive
Maintenance) ซ่อมบารุ งรายเดือนตลอดปี โดยบริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการดาเนินงานเพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัย มีการสับเปลี่ยนการใช้ เครื่ องอัดก๊ าซธรรมชาติเพื่อให้ เครื่ องอัดก๊ าซธรรมชาติแต่ละ
เครื่ องมีอายุการใช้ งานเฉลี่ยใกล้ เคียงกัน มีการวางแผนตรวจสอบและซ่อมบารุ งเครื่ องอัดก๊ าซ
ธรรมชาติสม่าเสมอ จึงทาให้ ในระยะเวลาของการดาเนินงานตลอดช่วงที่ผา่ นมานัน้ บริ ษัทฯ ไม่เคย
ต้ องจ่ายชดเชยค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวให้ แก่ ปตท. เลย
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ มีวงเงินประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก
เอกชนจัง หวัด ปทุม ธานี แ ละจัง หวัด สระบุรี จ านวน 181.52 ล้ า นบาทและ 190.00 ล้ า นบาท
ตามลาดับ ซึ่งครอบคลุมอาคารสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ตลอดจนสิ่งปลูกสร้ าง และทรั พย์ สิน
อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงความคุ้มครองถึงบุคคลที่สามที่ได้ รับอันตรายในวงเงินจากัดความรับผิดไม่
เกิ นสถานีละ 10 ล้ านบาท และบริ ษัทได้ จัดทาประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก วงเงิ นประกันภัยรวม
จานวน ไม่เกิน 165.00 ล้ านบาท ซึง่ ให้ ความคุ้มครองต่อการสูญเสียรายได้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อทรั พย์ สินของสถานี ก๊ าซธรรมชาติหลักเอกชนทัง้ สองสถานี นอกจากนีท้ างบริ ษัทฯได้ จัดทา
ประกันภัยเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงพลังงานเรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้ มีการ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผ้ ไู ด้ รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2557 ในวงเงินไม่เกินสถานีละ 5 ล้ านบาทต่อครัง้
ความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั ิเหตุในสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน
ในสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนของบริ ษัทฯ ถือเป็ นส่วนที่สร้ างรายได้ หลักให้ กบั บริ ษัทฯ
จึงมีความเสีย่ งหากเกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นในสถานีบริ การ ทังนี
้ ้ถึงแม้ บริ ษัทฯ มีวงเงินประกันภัยความเสีย่ ง
ภัยทรัพย์สนิ ของสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี จานวน 181.52
ล้ า นบาทและ 190.00 ล้ า นบาทตามลาดับ ซึ่ง วงเงิ น ประกัน ความเสี่ย งดัง กล่า วได้ มี ก ารแยก
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รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกันภัยในแต่ละรายการอย่างเพียงพอ ครอบคลุมอาคารสถานี8888889
ก๊าซ
ธรรมชาติหลัก ตลอดจนสิ่งปลูกสร้ าง และทรัพย์สินอุปกรณ์ตา่ ง ๆ รวมถึงความคุ้มครองถึงบุคคลที่
สามที่ได้ รับอันตรายในวงเงินจากัดความรับผิดไม่เกินสถานีละ 10 ล้ านบาท และบริ ษัทฯยังได้ จดั ทา
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผ้ ไู ด้ รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2557 ในวงเงินไม่เกินสถานีละ 5 ล้ านบาทต่อครัง้ มาอย่างต่อเนื่องตลอด
ทุกปี
อย่างไรก็ตามจากการดาเนินงานที่ผ่านมาของบริ ษัทฯนัน้ ยังไม่เคยเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงที่
สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนของบริ ษัทฯแต่อย่างใด เนื่องจากทางบริ ษัทฯมีการกาหนดมาตรการ
ความปลอดภัยภายในสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์และปฏิบตั ิตามคู่มือมาตรฐาน
สถานีบริ การก๊ าซที่ ปตท.กาหนด และกาหนดให้ พนักงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด รวมถึงการ
ควบคุมบุคคลภายนอกเมื่อเข้ ามาใช้ บริ การเติมก๊ าซ รวมถึงบริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน TIS
18001 ซึ่งเป็ น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกี่ยวกับ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย (Occupational health and safety management system : specification) ส าหรั บ
สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน ซึ่งบริ ษัทได้ รับรองมาตรฐานดังกล่าวทังสาขาปทุ
้
มธานีและสาขา
สระบุรี
ความเสีย่ งจากการขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติ
เนื่องจากบริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจรับจ้ างอัดก๊ าซเป็ นธุรกิจหลัก ซึ่งธุรกิจนี ้มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งต้ องพึ่งพาก๊ าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊ าซของ ปตท. ซึ่งถ้ าหากมีความขัดข้ องใน
ระบบส่งก๊ าซธรรมชาติของ ปตท. และมีการหยุดจ่ายก๊ าซธรรมชาติชวั่ คราว ก็อาจจะทาให้ บ ริ ษัทฯ
ไม่สามารถให้ บริ การอัดก๊ าซธรรมชาติได้ แม้ ว่าจะไม่มีเบี ้ยปรับจาก ปตท. แต่ก็อาจจะทาให้ บริ ษัทฯ
สูญเสียโอกาสที่จะมีรายได้ ตามปกติได้
อย่างไรก็ ตาม ความเสี่ยงในส่วนนีม้ ีความเป็ นไปได้ ของการเกิ ดน้ อยมาก เนื่องจากทาง
ปตท.ได้ มีการดาเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดหาและความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติ
ตามแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงราคาก๊ าซธรรมชาติในตลาดโลก และนโยบายของภาครัฐรวมถึงได้ มี
การประสานงานกับกลุม่ ผู้ขายและลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด เพื่อทบทวนและปรับปรุ งแผนการจัดหาก๊ าซ
ธรรมชาติและ LNG ทังในระยะสั
้
นและยาวอย่
้
างสม่าเสมอ ให้ สามารถรองรับกับสถานการณ์ ที่ไม่
เป็ นไปตามแผน รวมถึงผลกระทบเมื่อเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นและภาวะวิกฤต โดยทาง ปตท. ได้ มีการ
ดาเนินการเจรจาจัดหาก๊ าซธรรมชาติจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศ และการเจรจาจัดหาก๊ าซธรรมชาติ
เหลว หรื อ Liquefied Natural Gas (LNG) จากกลุม่ ผู้ขายในหลายประเทศทั่วโลก ปตท. จึงมีการ
วางแผนการจัดหาก๊ าซธรรมชาติเหลว เพิ่มเติม โดยมีแผนที่จะขยายสถานีรับ – จ่ายก๊ าซธรรมชาติ
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เหลว (LNG Terminal) ระยะที่ 1 ให้ มีกาลังการรับ LNG ขนาด 11.5 ล้ านตัน/ปี และลงทุนโครงการ

ก่อสร้ างท่าเทียบเรื อและ LNG Terminal แห่งที่ 2 เพื่อรองรับปริ มาณ LNG ที่เพิ่มสูงขึ ้น
เพื่อรองรับความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติของประเทศ อีกทังยั
้ งเป็ นการบริ หารความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้นจากการขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติในอนาคต ซึ่งการจัดหาก๊ าซธรรมชาติของ ปตท. ตาม
ในสัญ ญาซื อ้ ก๊ าซธรรมชาติ กับ ผู้ข ายก๊ าซธรรมชาติ ทัง้ แหล่ ง ก๊ าซธรรมชาติ ใ นประ เทศ และ
ต่างประเทศ จานวน สัญญารวม 15 ฉบับ จะมีการกาหนดปริ มาณซื ้อก๊ าซธรรมชาติขนต
ั ้ ่ารายปี ที่
ปตท. จะต้ องรับซื ้อ โดยหากในปี สัญญาใด ปตท. ไม่สามารถรับก๊ าซธรรมชาติได้ ครบตามปริ มาณ
ขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ ในสัญญา ปตท. จะต้ องชาระค่าก๊ าซธรรมชาติ ในส่วนที่ไม่ได้ รับนันด้
้ วย (Takeor-Pay) และนอกจากนี ้ ในสัญญาจ้ างอัดก๊ าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน ยังมี
เนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ การแก้ ไขสัญ ญา ซึ่ ง เปิ ดไว้ ว่ า กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงทางราคาเชื ้อเพลิงหรื อกรณีเกิดภาวะขาดแคลนและ/หรื อไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
ก๊ าซธรรมชาติในประเทศ อันมีผลให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะได้ รับความเสียเปรี ยบ หรื อความ
ความเสียหายอย่างร้ ายแรงจากการที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดแห่งสัญญานี ้ต่อไป คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่
ได้ รับความเสียหายมีสิทธิที่จะร้ องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ มีการตกลงใหม่ และคู่สญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายจะต้ องประชุมกันภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายร้ องขอ ถ้ าทังสองฝ่
้
ายเห็นพ้ อง
ต้ องกันในการแก้ ไขข้ อขัดข้ องที่เกิด ก็สามารถแก้ ไขสัญญาเพิ่มเติมและลงนามร่วมกัน
ความเสีย่ งจากการลอยตัวราคา NGV ภาครัฐ
เนื่องจากวันที่ 20 มกราคม 2559 ภาครัฐมีมติให้ ลอยตัวราคาก๊ าซ NGV เพื่อสะท้ อนต้ นทุน
ที่แท้ จริ ง จากเดิมที่ตรึ งราคาไว้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 21 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไปทังนี
้ ้มีเงื่อนไขว่าใน
ระยะเวลา 6 เดือน คือ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2559 ให้ ปตท. คงราคาขายปลีกที่ 13.50
บาท/กิโลกรัม จากนันให้
้ ราคาขึ ้นลงตามต้ นทุนที่แท้ จริ ง โดยจะประกาศราคาทุกวันที่ 16 ของทุก
เดือน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาราคานา้ มันที่ลดลงประกอบกับมีการลอยตัวราคา NGV ทาให้ ผลต่าง
ระหว่างราคาน ้ามันและราคาก๊ าซ NGV นันแคบลง
้
ส่งผลให้ จานวนยานยนต์ที่ใช้ NGV มีแนวโน้ ม
ลดลงและหันกลับไปใช้ น ้ามันเพิ่มมากขึ ้น
ทังนี
้ ้ สืบเนื่องจากผลต่างระหว่างราคาน ้ามันและราคาก๊ าซ NGV แคบลง อาจส่งผลให้
ปริ มาณการอัดก๊ าซธรรมชาติของบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัท
ฯ ในส่วนของรายได้ จากค่าดาเนินการ (EP) ในขณะที่รายได้ ในส่วนค่าตอบแทนการลงทุน (AP) ซึง่
เป็ นค่าตอบแทนคงที่นนจะไม่
ั้
ได้ รับผลกระทบ เนื่องจากทาง ปตท. จะชาระค่าตอบแทนการอัดก๊ าซ
ของปริ มาณก๊ าซส่วนขาดให้ กบั ทางบริ ษัทฯ ตามสัญญาจ้ างอัดก๊ าซธรรมชาติ ซึง่ ระบุปริ มาณการอัด
ก๊ าซธรรมชาติขนต
ั ้ ่าที่ 200 ตันต่อวัน สาหรับสถานีปทุมธานี และปริ มาณการอัดก๊ าซธรรมชาติขนต
ั ้ า่
ที่ 320 ตันต่อวัน สาหรับสถานีสระบุรี
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ความเสีย่ งจากผลต่างระหว่างราคาน ้ามันและราคาก๊ าซ NGV ลดลง และความต้ องการใช้ ก๊าซ8888889
NGV ที่ลดลง
เนื่องจากก๊ าซ NGV ถือเป็ นเชื ้อเพลิงที่เป็ นทางเลือกสาหรับผู้ใช้ รถยนต์ เนื่องจากก๊ าซ NGV
มีราคาต่ากว่าราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงหลัก เช่น น ้ามันเบนซินและน ้ามันดีเซล ซึ่งผู้ใช้ รถยนต์จะหันมา
ใช้ ก๊าซ NGV ที่เป็ นเชื ้อเพลิงทางเลือกเพิ่มขึ ้นหากส่วนต่างระหว่างราคาก๊ าซ NGV และราคาน ้ามัน
เชื ้อเพลิงหลักอยู่ในระดับสูง ในทางกลับกัน หากส่วนต่างระหว่างราคาก๊ าซ NGV และราคาน ้ามัน
เชื ้อเพลิงหลักอยูใ่ นระดับต่าก็จะทาให้ ผ้ ใู ช้ รถยนต์ใช้ ก๊าซ NGV ลดลง แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะไม่ได้ ดาเนิน
ธุรกิจจาหน่ายก๊ าซ NGV ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบทางตรงจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่าง
ของราคาก๊ าซ NGV และราคาน ้ามัน แต่อตุ สาหกรรมก๊ าซ NGV ทังหมดจะได้
้
รับผลกระทบจากอุป
สงค์ ที่ลดลง ซึ่งหากความต้ องการก๊ าซ NGV ลดลงก็ อาจจะส่งผลให้ ปริ มาณการว่าจ้ างอัดก๊ าซ
ธรรมชาติจาก ปตท. ลดลง หรื อปริ มาณขยายธุรกิจก๊ าซ NGV ของ ปตท. ลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
รายได้ ในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ และความสามารถในการขยายธุรกิจอัดก๊ าซธรรมชาติในอนาคตของ
บริ ษัทฯ ได้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากราฟเปรี ยบเทียบราคาเชื ้อเพลิงต่อกิโลเมตร ในช่วงปี 2552 –
มิถนุ ายน 2560 จะเห็นได้ วา่ มีสว่ นต่างราคาระหว่างราคา NGV กับน ้ามันเชื ้อเพลิงต่าง ๆ โดยราคา
เชื ้อเพลิงของ NGV ต่อกิโลเมตรยังอยู่ในระดับต่ากว่าเชื ้อเพลิงประเภทอื่น แม้ ว่าในปี 2558 ราคา
น า้ มัน ดี เ ซลและแก๊ สโซฮอล์ 95 ต่อ กิ โลเมตรได้ ป รั บ ตัว ต่ า ลงอย่า งมาก จากการลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ ของราคาน ้ามันในตลาดโลก รวมถึงในส่วนของ LPG นันพบว่
้
าแม้ ราคา LPG ได้ ปรับตัว
ลดลงในช่วงปี 2559 จากราคาในตลาดโลกที่ลดลง แต่การใช้ NGV ในยานยนต์ก็ยงั คงความคุ้มค่า
ไม่ด้อยกว่าการใช้ LPG ส่วนหนึ่งเนื่องจากปั จจุบนั ภาครัฐยังมีการสนับสนุนและชดเชยราคา LPG
ทาให้ ราคา LPG ยังไม่ได้ สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริ ง ทัง้ นี ้ หากมีความจาเป็ นต้ องมีการพิจารณาถึง
สถานะของกองทุนนา้ มันเชื อ้ เพลิง รวมถึงแนวทางการปรั บราคา LPG ให้ มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ต้นทุนราคาในตลาดโลกต่อไปในอนาคต ก็อาจมีพิจารณาแนวทางการเปิ ดเสรี ข อง
LPG จะส่งผลให้ ราคา LPG จะสะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริ งมากขึ ้น ซึ่งอาจทาให้ เกิดส่วนต่างระหว่าง
LPG และ NGV มีมากขึ ้น
ด้ วยข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น จะพบว่าราคาต่อกิโลเมตรของการใช้ NGV เป็ นเชื ้อเพลิงก็ยงั คง
มีคา่ ในระดับต่าที่สดุ แม้ วา่ จะมีการปล่อยราคา NGV ลอยตัวในปี 2559 ก็ตาม จึงทาให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่
ยังคงมีกลุม่ ลูกค้ าส่วนหนึง่ ที่เลือกใช้ ก๊าซ NGV เป็ นเชื ้อเพลิงต่อไป โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ใช้ รถขนส่งและ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
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ความเสีย่ งอันอาจเกิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมกรณีฉกุ เฉิน หรื อภาวะวิกฤต

8888889

บริ ษั ท ฯมี ค วามเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ ม ทัง้ จากภายในกิ จ การและ
ภายนอกกิ จ การ เช่ น การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว การเปลี่ย นกลยุท ธ์ ข องคู่แข่ง
ลักษณะของอุตสาหกรรม ภาวะตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ไปจนถึงกรณีเกิดจากภาวะ
วิกฤติรุนแรงอื่น ๆ ซึ่งปั จจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ ถือเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ
อย่างมีนยั สาคัญได้ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หาร
ความเสี่ยงภายใต้ ความไม่แน่นอนต่าง ๆ โดยถือว่าการบริ หารความเสี่ยงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของทุกกระบวนการในการดาเนินธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้ มีการจัดทาแผนการ
บริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management (BCM) ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่ม
ของคณะทางานทังในระดั
้
บผู้บริ หาร ผู้จัดการ และหัวหน้ าฝ่ ายหลัก ๆ ที่สาคัญของบริ ษัทฯ เพื่อ
กาหนดกรอบการบริ หารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติรุนแรงและการตัดสินใจในการบริ หารจัดการ
กับเหตุการณ์ดงั กล่าวที่อาจเกิดขึ ้น
ความเสีย่ งจากการดาเนินการตามโครงการในอนาคตของกลุม่ บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากการดาเนินการโครงการในอนาคตในการจัดตังสถานี
้
บริ การก๊ าซ
ธรรมชาติ NGV conventional แบบ Ex-pipeline จังหวัดนครสวรรค์ ตามแนวท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
บนบกที่โครงการอาจไม่เป็ นไปตามแผนการ ซึ่งอาจเกิดขึ ้นได้ จากความล่าช้ าในการจัดซื ้อเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ ความล่าช้ าในการก่อสร้ างและติดตังเครื
้ ่ องจักรและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ อง ปั ญหาเชิง
เทคนิคทางวิศวกรรม การได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งจะมีผลกระทบทาให้ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถรับรู้รายได้ ได้ ตามแผนการและไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ
ได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมทังทางด้
้
านข้ อมูลศึกษา บุคลากร จัดจ้ างที่ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญและให้
ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับการบริ หารงานที่มีความสาคัญต่อการแล้ วเสร็ จของโครงการใน
อนาคตอย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถก่อสร้ างและดาเนินโครงการตามที่วางแผนไว้ ให้
แล้ วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด อยู่ภายใต้ งบประมาณ คุณภาพที่เหมาะสมและให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กาหนด พร้ อมทังการจั
้
ดเตรี ยมแผนงานและมาตรการรองรับเพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นหากกาหนดแล้ วเสร็ จของโครงการล่าช้ ากว่าแผนที่วางไว้
ความเสีย่ งจากการขาดแคลนพนักงานทีม่ ีทกั ษะความชานาญ
เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับงานวิศวกรรม เครื่ องจั กรกล และก๊ าซ
ธรรมชาติ ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มีลกั ษณะเฉพาะ แตกต่างจากเครื่ องจักรทัว่ ไป รวมถึงต้ องมีการร่วมงานกับ
บริ ษัทฯ อื่น ๆ ที่ใช้ มาตรฐานระดับสากล ดังนันบุ
้ คลากรจึงมีลกั ษณะที่มีความสามารถเฉพาะทาง
การสูญเสียบุคลากรที่มี ประสบการณ์ แ ละความสามารถ เช่น หัวหน้ าวิศวกร หรื อพนักงานใน
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ตาแหน่งสาคัญอื่น ๆ ก็อาจส่งผลให้ การดาเนินของบริ ษัทฯไม่ตอ่ เนื่องได้ ซึง่ บริ ษัทฯได้ ทราบถึง8888889
ความ
เสี่ยงในข้ อนี ้ จึงเน้ นความสาคัญในด้ านการรั กษาบุคลากรและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ โดยให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และมีการส่งเสริ มให้ บคุ ลากรแต่
ละสายงานได้ เข้ ารับการอบรม สัมมนาในสาขางานที่เกี่ยวข้ องทุก ๆ ปี อีกด้ วย
(3) ประมาณการทางการเงินในปี ปัจจุบนั ของบริ ษัท (ถ้ ามี)
-ไม่มี(4) รายชื่อกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
a. รายชื่อคณะกรรมการของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้
ลาดับ

ชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริ หาร

3.

นางอารี ย์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท

4.

นายธนาพณ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท

5.

นางสาวณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล

กรรมการบริษัท

6.

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท

7.

นางธนิภา พวงจาปา

กรรมการบริษัท

8.

พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9.

นายวิฑรู ย์ สิมะโชคดี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

10. นางรวิฐา พงศ์นชุ ิต

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

11. นายอัฐวุฒฺ ปภังกร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

b.

รายชื่อคณะผู้บริ หารของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้

ลาดับ

ชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2.

นางอารี ย์ สุเมธโชติเมธา

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาวุโส

3.

นายธนาพณ สุเมธโชติเมธา

กรรมการผู้จดั การใหญ่

4.

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

5.

นางสาวณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

6.

นางสาวเพียงใจ วงศ์พราวมาศ

ผู้จดั การแผนกบัญชี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

c.

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 (ข้ อมูลล่าสุด) ซึ่งเป็ นวันก8888889
าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย

ลาดับ
1.

2.

รายชื่อ

จานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

500,340,305

53.80%

ครอบครัวสุเมธโชติเมธา
นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา

289,460,803

31.12%

นางอารี ย์ สุเมธโชติเมธา

206,756,858

22.23%

นางสาวอินทิรา สุเมธโชติเมธา

930,661

0.10%

นายธนาพณ สุเมธโชติเมธา

930,661

0.10%

นายระพีพฒ
ั น์ สุเมธโชติเมธา

930,661

0.10%

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา

930,661

0.10%

นางเพลินพิศ สุเมธโชติเมธา

200,000

0.02%

นายธนดล สุเมธโชติเมธา

200,000

0.02%
192,444,400

20.69%

ครอบครัวนันที
นายธนกร นันที

57,733,320

6.21%

นางธนภร นันที

57,733,320

6.21%

นางสาวกาญจน์ นันที

38,488,880

4.14%

นายธนภัทร นันที

38,488,880

4.14%

3.

บริ ษัท ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

20,006,500

2.15%

4.

นายศราวุธ อนรรฆธรรม

5,400,000

0.58%

5.

นายอัฟฟาน หะยียโู ซะ

5,130,000

0.55%

6.

นางสาวลาวัณย์ บุนะจินดา

5,065,000

0.54%

7.

นางสุจิตรา โกสีย์ศริ ิ กลุ

5,000,000

0.54%

8.

นายภาณุพนั ธุ์ ธนาเศรษฐ์ สกุล

4,260,000

0.46%

9.

นางสาวศิริวรรณ อัศวอารักษ์ วงศ์

4,000,000

0.43%

10.

นายภูสิทธิ์ วิทยาวนิชชัย

3,036,600

0.33%

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

744,682,805

80.07%

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

185,317,195

19.93%

จานวนหุ้นทัง้ หมด

930,000,000

100.00%

(5) ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

14.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณี ที่มีไม่เพียงพอให้8888889
ระบุ
แหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า บริ ษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอในการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าว
เนื่องจากบริ ษัทฯ จะใช้ เงินทุนของตนเองส่วนหนึ่ง และจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่ง โดยบริ ษัทฯ ได้
ติดต่อขอวงเงินสินเชื่อดังกล่าวไว้ แล้ ว ดังนัน้ การเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวจะไม่กระทบกับเงินทุน
หมุนเวียนและสภาพคล่องของบริ ษัทฯ

15.

คดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสาคัญซึง่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
-ไม่มี-

16.

ผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่างบริ ษัทกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทังทางตรงหรื
้
อ
ทางอ้ อมตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

ความสัมพันธ์

1. บริ ษัท ธารสุวรรณ ประกอบธุ ร กิ จ ขนส่ ง - มีกรรมการร่ วมกัน 2 ท่าน ได้ แก่ นายชัช
จากัด
สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภ ท
ชัย สุเมธโชติเมธา และนางอารี ย์ สุเมธ
เกษตรกรรม และ ตู้คอน
โชติเมธา
เ ท น เ น อ ร์ ถ่ า น หิ น - นางอารี ย์เป็ นคูส่ มรสของนายชัชชัย สุเมธ
ปู น ซี เ มนต์ และ ก๊ าซ
โชติเมธา ซึง่ นางอารี ย์ สุเมธโชติเมธา เป็ น
ธรรมชาติ NGV
กรรมการบริ ษัทฯ และเป็ นผู้บริ หารบริ ษัท
ฯ ในต าแหน่ ง รองประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารอาวุโส
- นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา และนางอารี ย์
สุเมธโชติเมธา เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท ธารสุวรรณ จากัดในสัดส่วนร้ อย
ละ 57.85 และร้ อยละ 41.32 ตามลาดับ
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
2. บ ริ ษั ท ทรา นส์ ประกอบธุรกิ จรั บเหมา - มีกรรมการร่ วมกัน 1 ท่านได้ แก่ นายจักร
เอนเนอยี จากัด ก่ อ สร้ างโรงงาน และ
พงส์ สุเมธโชติเมธา
สานักงาน
- นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธาเป็ นบุตรชาย
ของนายชัช ชัย สุเ มธโชติ เ มธาและเป็ น
ผู้ บริ หา รบริ ษั ทฯ ในต าแ หน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- นายชัช ชัย สุเ มธโชติ เ มธา เป็ น ผู้ถื อ หุ้น
ใหญ่ของบริ ษัท ทรานส์ เอนเนอยี จากัด

มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : บาท)
ปี 2559

ปี 2560

224,221.30

243,371.68

10,000.00

-

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

มูลค่ารายการระหว่างกัน8888889
(หน่วย : บาท)

ความสัมพันธ์

ในสั ด ส่ ว นร้ อยละ 80.00 ณ วั น ที่ 25
กรกฎาคม 2560
3. บริ ษั ท พี ที ซี โฮ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ข า ย - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้ แก่ นาง
ลดิ ้ง จากัด
เชื ้อเพลิงชีวมวล และให้
อารี ย์ สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงส์
เช่าพื ้นที่สานักงาน
สุเมธโชติเมธา
- นางอารี ย์ สุเมธโชติเมธา และนายชัชชัย
สุเมธโชติเมธา เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท พีทีซี โฮลดิ ้ง จากัด ในสัดส่วนร้ อย
ละ 50.00 และ 41.67 ตามลาดับ ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2560
- นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท พีทีซี โฮลดิ ้ง จากัดในสัดส่วน
ร้ อยละ 8.33 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
17.

ปี 2559

ปี 2560

1,122911.75

2,539,200.00

สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญ ๆ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
สัญญาธุรกิจสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS)) จังหวัดปทุมธานี
รายการ

รายละเอียด

คูส่ ญ
ั ญา

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาสัญญา

17 มีนาคม 2552 –16 มีนาคม 2572 รวม 20 ปี

สาระสาคัญของสัญญา

- ผู้ถูก จ้ า งจะต้ อ งเป็ น คนหาพื น้ ที่ จัด ตัง้ สถานี ร วมถึง ค่า ใช้ จ่ ายในการ
ติดตัง้
- ค่าจ้ างอัดก๊ าซธรรมชาติ = AP + EP โดย ค่าตอบแทนการลงทุน(AP)
คงที่ ต ลอดอายุสัญ ญา, ค่ า ด าเนิ น การ (EP) แปรผัน ตามตัว แปรที่
กาหนด
- ผู้ถูก จ้ า งมีห น้ า ที่ด าเนิ น การอัดก๊ าซธรรมชาติ NGV ให้ ร ถขนส่งก๊ าซ
ธรรมชาติของ ปตท. ไม่ต่ากว่า 200 ตันต่อวัน และมีกาลังสารองการ
ผลิตร้ อยละ 25 ตลอดอายุสญ
ั ญา ซึ่งต่อมาผู้รับจ้ างมีความประสงค์ขอ
เพิ่มกาลังการผลิตก๊ าซเพิ่มจากเดิมอีก 100 ตันต่อวัน เป็ นค่าเผื่อเรี ยก
(As Call) ตามสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2557
- อายุสญ
ั ญา 20 ปี นับตังแต่
้ วนั ลงนามในสัญญา ทังนี
้ ้ อาจมีการต่ออายุ
สัญ ญาได้ โดยให้ คู่สัญ ญาที่ มี ค วามประสงค์ จ ะต่อ อายุสัญ ญาแจ้ ง

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

รายการ

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

หมายเหตุ

รายละเอียด

8888889

ความประสงค์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบไม่
น้ อยกว่า 1 ปี ก่อนวันครบกาหนดระยะเวลา
1) ในกรณีที่ผ้ ผู ลิต และ/หรื อผู้รับสัมปทานไม่มีก๊าซธรรมชาติเพียงพอที่จะ
ส่งให้ ปตท. อีก ต่อไป ปตท.มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ โดย ปตท.จะแจ้ ง
ให้ ผ้ รู ับจ้ างทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 180 วัน
2) กรณีที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั และ/หรื อการกระทาของบุคคลที่สาม ซึง่ มิใช่
ความผิ ด ของคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง และหากปรากฏว่า มี ค วาม
เสียหาย และ/หรื อ สูญหายอย่างสิ ้นเชิงต่อระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
ของ ปตท. ระบบท่ อ ย่ อ ยของ ปตท. และ/หรื อ สถานี บ ริ ก ารก๊ าซ
ธรรมชาติหลัก ซึ่งมิอาจซ่อมแซมให้ กลับคืนสูส่ ภาพดีและใช้ การได้ ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมทัว่ ไปและความปลอดภัย ได้ ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว หรื อภายในระยะเวลาอื่นที่คสู่ ญ
ั ญาจะ
ตกลงกันหลังจากเกิดเหตุการณ์นนั ้ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลงเมื่อ
พ้ นกาหนดระยะเวลา 30 วัน หรื อระยะเวลาอื่น ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน
ดังกล่าว
3) กรณี ปรากฏว่ามีการเริ่ มดาเนินการ หรื อมีการเริ่ มคดี หรื อมีมติห รื อ
คาสัง่ ให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการ การล้ มละลาย การชาระบัญชี หรื อการเลิก
สภาพนิติบุคคลของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หรื อในกรณีที่คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ ดาเนิ น การให้ มีก ารจัดการใหม่ รวบรวม หรื อ จัด
ตารางใหม่ในเรื่ องของหนี ้สินการจัดสรรสิทธิ ประโยชน์หรื อการจัดการ
ใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของเจ้ าหนี ้ หรื อในกรณีที่ปรากฏว่ามีการแต่งตัง้
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ขึ ้น คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญาได้
กรณีสญ
ั ญาหมดอายุ แต่ค่สู ญ
ั ญายังไม่มีการตกลงทาสัญญาใหม่ให้ ถือว่า
ต่ออายุสญ
ั ญา คราวละ 1-5 ปี

สัญญาธุรกิจสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS)) จังหวัดสระบุรี
รายการ

รายละเอียด

คูส่ ญ
ั ญา

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาสัญญา

15 ตุลาคม 2553 – 14 ตุลาคม 2573 รวม 20 ปี

สาระสาคัญของสัญญา

- ผู้ถูก จ้ า งจะต้ อ งเป็ น คนหาพื น้ ที่ จัด ตัง้ สถานี ร วมถึง ค่า ใช้ จ่ ายในการ
ติดตัง้

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

รายการ

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

รายละเอียด

8888889

- ค่าจ้ างอัดก๊ าซธรรมชาติ = AP + EP โดย ค่าตอบแทนการลงทุน ( AP)
คงที่ตลอดอายุสญ
ั ญา และค่าดาเนินการ (EP) แปรผันตามตัวแปรที่
กาหนด
- ผู้ถูก จ้ า งมีห น้ า ที่ด าเนิ น การอัดก๊ าซธรรมชาติ NGV ให้ ร ถขนส่งก๊ าซ
ธรรมชาติของ ปตท. ไม่ต่ากว่า 200 ตันต่อวัน และมีกาลังสารองการ
ผลิตร้ อยละ 25 ตลอดอายุสญ
ั ญา ซึ่งต่อมาผู้รับจ้ างมีความประสงค์ขอ
เพิ่มกาลังการผลิตก๊ าซขันต
้ ่าจากเดิมไม่ต่ากว่า 200 ตันต่อวันเป็ นไม่ต่า
กว่า 320 ตันต่อวัน และมีกาลังสารองการผลิตร้ อยละ 25 ตลอดอายุ
สัญญา ตามสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมฉบับวันที่ 13 มิถนุ ายน 2555
- อายุสญ
ั ญา 20 ปี นับตังแต่
้ วนั ลงนามในสัญญา ทังนี
้ ้ อาจมีการต่ออายุ
สัญ ญาได้ โดยให้ คู่สัญ ญาที่ มี ค วามประสงค์ จ ะต่อ อายุสัญ ญาแจ้ ง
ความประสงค์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบไม่
น้ อยกว่า 1 ปี ก่อนวันครบกาหนดระยะเวลา
1) ในกรณีที่ผ้ ผู ลิต และ/หรื อผู้รับสัมปทานไม่มีก๊าซธรรมชาติเพียงพอที่จะ
ส่งให้ ปตท. อีก ต่อไป ปตท.มีสทิ บอกเลิกสัญญาได้ โดย ปตท.จะแจ้ งให้
ผู้รับจ้ างทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยผู้รับจ้ างไม่
มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จาก ปตท.
2) กรณีที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั และ/หรื อการกระทาของบุคคลที่สาม ซึง่ มิใช่
ความผิ ด ของคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง และหากปรากฏว่า มี ค วาม
เสียหาย และ/หรื อสูญหายอย่างสิ ้นเชิงต่อระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติของ
ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท. และ/หรื อ สถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติ
หลัก ซึง่ มิอาจซ่อมแซมให้ กลับคืนสูส่ ภาพดีและใช้ การได้ ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมทัว่ ไปและความปลอดภัย ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว หรื อภายในระยะเวลาอื่นที่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกัน
หลัง จากเกิ ด เหตุก ารณ์ นัน้ ให้ ถื อ ว่า สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิน้ สุด ลงเมื่ อ พ้ น
ก าหนดระยะเวลา 30 วัน หรื อ ระยะเวลาอื่น ๆ ที่ คู่สัญ ญาตกลงกัน
ดังกล่าว
3) กรณี ปรากฏว่ามีการเริ่ มดาเนินการ หรื อมีการเริ่ มคดี หรื อมีมติห รื อ
คาสัง่ ให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการ การล้ มละลาย การชาระบัญชี หรื อการเลิก
สภาพนิติบุคคลของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หรื อในกรณีที่คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ ดาเนิ น การให้ มีก ารจัดการใหม่ รวบรวม หรื อ จัด
ตารางใหม่ในเรื่ องของหนี ้สินการจัดสรรสิทธิ ประโยชน์หรื อการจัดการ
ใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของเจ้ าหนี ้ หรื อในกรณีที่ปรากฏว่ามีการแต่งตัง้
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ขึ ้น คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญาได้

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

รายการ
หมายเหตุ

รายละเอียด

8888889

กรณีสญ
ั ญาหมดอายุ แต่ค่สู ญ
ั ญายังไม่มีการตกลงทาสัญญาใหม่ให้ ถือว่า
ต่ออายุสญ
ั ญา คราวละ 2 ปี

สัญญาซื ้อขายแก๊ สไนโตรเจนเหลว
รายการ
คูส่ ญ
ั ญา

รายละเอียด
บริ ษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ชื่อเดิม “บริ ษัท ไทยอินดัสเตรี
ยล แก๊ ส จากัด (มหาชน)”

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาฉบับเดิม
16 กรกฎาคม 2554 – 15 กรกฎาคม 2560 รวม 6 ปี
สัญญาฉบับเพิ่มเติม
16 กรกฎาคม 2560 – 16 กรกฎาคม 2562 รวม 2 ปี

สาระสาคัญของสัญญา

หมายเหตุ

- สินค้ าที่ซื ้อขายคือ แก๊ สไนโตรเจน ซึ่งมีค่าบริ สทุ ธิ์ 99.9% ที่ปริ มาณการ
960,000 กิโลกรัมต่อเดือน หรื อ 11,680,000 กิโลกรัมต่อปี
- ราคาขายแก๊ สขึน้ กับปริ มาณแก๊ สที่ส่งมอบ (โดยปริ มาณ 0 - 525,000
กิ โลกรั มแรก เป็ นราคาขายที่คงที่ต่อหน่วยต่อกิโลกรั ม และถ้ าปริ มาณ
มากกว่า 525,000 กิโลกรัม จะมีการปรับราคาต่อหน่วยถูกลงแต่ก็ยงั เป็ น
ราคาคงที่เช่นเดียวกัน)
- การปรับราคา จะมีการปรับราคาปี ละ 1 ครัง้ ทุก ๆ วันที่ 1 มกราคมของทุก
ปี และราคาใหม่นนั ้ จะมีบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคมของปี ที่มีการปรับ
ราคานัน้
- เงื่อนไขปริ มาณแก๊ สรวมตลอดอายุสญ
ั ญา 6 ปี อยูท่ ี่ 70,080 ตัน
- บันทึกข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาซื ้อขายแก๊ ส ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ได้ ทาข้ อตกลงขยายอายุสญ
ั ญาไปอีก 2 ปี เริ่ มจากวันที่ 16 กรกฎาคม
2560 เป็ นต้ นไป
กรณีที่ใช้ แก๊ สรวมน้ อยกว่า 70,080 ตัน ในระยะเวลา 6 ปี สัญญาฉบับนี ้จะ
มีผลต่อเนื่องอัตโนมัติใ นเงื่ อ นไขเดิม ไปจนถึงเวลาที่ ปริ มาณแก๊ สรวมได้
70,080 ตัน และถ้ า ปตท.ยังคงมีการฉีดแก๊ สเฉื่อยมากกว่า 6 ปี และปริ มาณ
ใช้ แก๊ สมากกว่า 70,080 ตันคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงว่าสัญญาจะมีผล
ต่อเนื่องอัตโนมัติเป็ นเวลาอีกครัง้ ละ 2 ปี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
558 99998 99998

สัญญาซื ้อขายแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์เหลว

8888889

รายการ

รายละเอียด

คูส่ ญ
ั ญา

บริ ษัท ลินเด้ แอร์ เคมิคลั จากัด

ระยะเวลาสัญญา

1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2563 รวม 5 ปี

สาระสาคัญของสัญญา

- สินค้ าที่ซือ้ ขายคือ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ เ หลว ปริ มาณ 1,440,000
กิโลกรัมต่อเดือน
- ราคาขายแก๊ สขึ ้นกับปริ มาณแก๊ สที่สง่ มอบ เป็ นราคาขายที่คงที่ต่อหน่วย
ต่อกิโลกรัม
- การปรับราคา จะมีการปรับราคาปี ละ 1 ครัง้ ทุก ๆ วันที่ 1 มกราคมของทุก
ปี และราคาใหม่นนั ้ จะมีบังคับใช้ ในวันที่ 1มกราคมของปี ที่มีการปรั บ
ราคานัน้
- เงื่อนไขปริ มาณแก๊ สรวมตลอดอายุสญ
ั ญา 5 ปี อยูท่ ี่ 86,400 ตัน
กรณีที่ ปตท.ยังคงมีการฉีดแก๊ สเฉื่อยมากกว่า 5 ปี คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตก

หมายเหตุ

ลงว่ า สัญ ญาจะมี ผ ลต่อ เนื่ อ งอัต โนมัติ เ ป็ น เวลาอี ก ครั ง้ ละ 2 ปี แต่ ห าก
ปริ ม าณแก๊ สรวมครบ 86,400 ตั น ไม่ ว่ า เวลาใด ๆ ก่ อ นครบก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี จะมีการเจรจาในรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้
ได้ ทนั ที
18.

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เอกสารดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นเอกสารสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

19.

แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นเอกสารสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯรับรองว่าข้ อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี ้มีความถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

