GREEN47/2561
วันที่ 20 กันยายน 2561
เรื่ อง

แจ้ง การเข้า ลงทุ นในธุ รกิ จพลัง งานโรงไฟฟ้ า โซล่ า ร์ ฟ าร์ ม สหกรณ์ โคนมปากช่ อง ขนาด 5 เมกะวัตต์
จ.นครราชสี มา (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่ องด้วยที่ ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้ งที่
1/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 อนุมตั ิให้กรอบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าโซล่าร์ ฟาร์ มสหกรณ์โคนมปากช่ อง
โดยการให้ บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นทั้งหมด หรื อ “ACDE”) เข้าลงทุน ในบริ ษทั
เวนตุส โซล่าร์ จากัด (“VT”) โดยมีมูลค่าโครงการรวม 320 ล้านบาทโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กบั บริ ษทั เอ ซี ดี
เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด จากทุนจดทะเบียนเดิ ม 50 ล้านบาท เพิ่มทุนจานวนไม่เกิ น 100 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
ไม่เกิน 150 ล้านบาท และ ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อนุ มตั ิให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการเจรจากับทาง
บริ ษทั บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) และแต่งตั้งบริ ษทั เจวี
เอส ที่ปรึ กษาการเงิน จากัด (“เจวีเอส”) ให้เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน ในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในกิ จการ
โรงไฟฟ้า และ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้ ACDE ได้ทา
การรับโอนหุ ้นของ VT บางส่ วนคิดเป็ นจานวนร้อยละ 49 โดย VT จะมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ ACDE ซึ่ งใน
การดาเนิ นการดังกล่าวถื อเป็ นรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินซึ่ งมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 33.60 (อ้างอิงข้อมูลงบ
การเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561) จึงเข้าข่ายรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีขนาดรายการสู งกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั
จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรี ยกว่า “ประกาศการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์”) บริ ษทั จึงมีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่ งหนังสื อเวียนเกี่ ยวกับสารสนเทศของ
รายการถึงผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วันนับจากวันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
- 20 กันยายน 2561
ทาง AST จะดาเนิ นการโอนหุ ้นสามัญ จานวน 367,497 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนทั้งสิ้ นร้ อยละ 49 ของหุ ้น
จานวน 750,000 หุน้ ให้กบั ACDE
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2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (“ACDE”) เข้าลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้ าฯ คิ ดเป็ นมู ลค่าลงทุ นรวมทั้งสิ้ น
320 ล้านบาท ผ่านการถือหุ ้นใน VT โดยเป็ นการซื้ อหุ น้ จาก AST ซึ่ งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและไม่ใช่ บุคคล
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั GREEN
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ AST ประกอบด้วย
1. นายแทฮี คิม
2. บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ โคเรี ย คัมปะนี ลิมิเต็ด
3. นายกัมพล จันทะกุล

1
655,129
681,840

หุน้
หุน้
หุน้

0.001%
48.999%
51%

โดยเข้าทารายการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ACDE ซื้ อหุ น้ สามัญของ VT จาก AST จานวน 367,497 หุ ้น ในราคาสุ ทธิ
61,749,700 บาท
ACDE ให้ AST กูย้ มื เงินจานวน*
38,250,300 บาท
(อายุสัญญาเวลา 2 ปี (นับจากวันที่ 11/6/2561) ค้ าประกันด้วยหุ น้ บุริมสิ ทธิ ของ VTจานวน 382,503 หุน้ )
แบ่งเป็ นเงินค่าซื้ อหุ ้นทั้งหมด
75,000,000 บาท
ส่ วนเพิ่มมูลค่าหุ น้
25,000,000 บาท
รวมมูลค่าเงินลงทุน
100,000,000 บาท
ขั้นตอนที่ 2
VT กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินหรื อแหล่งเงินทุนอื่น
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของ VT
รวมมูลค่าเงินกูย้ มื
เพื่อชาระค่าเครื่ องจักรส่ วนที่เหลือตามสัญญาให้แก่ AST
รวมมูลค่ าโครงการสุ ทธิ
หมายเหตุ : มูลค่ า 320 ล้านบาท เป็ นมูลค่ าทั้งหมดของโครงการ)

210,000,000
10,000,000
220,000,000

บาท
บาท
บาท

320,00,000

บาท

*** ภายหลังจากครบสัญญาเงินกูต้ ามอายุสัญญา 2 ปี แล้ว ทาง AST จะโอนหุน้ บุริมสิ ทธิ จานวน 382,503 หุ ้น
ให้กบั ACDE ในส่ วนดอกเบี้ยจะมีการหักลบกับเงินปั นผลที่ AST มีสิทธิจะได้รับ
- หุน้ บุริมสิ ทธิ มีจานวน 382,503 หุน้ คิดเป็ น 10 หุ น้ ต่อ 1 เสี ยง โดยมีสิทธิ ดังนี้
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o สิ ทธิ ในการออกเสี ยงคิดเป็ น 10 หุ น้ ต่อ 1 เสี ยง
o สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล หรื อการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ตามที่ได้มีการเสนอหรื อประกาศจ่าย
โดยคณะกรรมการและ/หรื อ อนุมตั ิโดยผูถ้ ือหุน้ หลังจากจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ สามัญแล้ว
o ไม่สามารถแปลงจากหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหุ น้ สามัญได้
o สิ ทธิ อื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
(1) บริษัท เวนตุส โซล่ าร์ จากัด : VT
VT เป็ นผูด้ าเนิ นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสาหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร มีขนาดกาลังการผลิตรวมทั้งสิ้ น 5 เมกะวัตต์ ให้กบั การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค (กฟภ.) และได้รับสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ารวมกันจานวน 1 สัญญา กับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริ ษทั VT จดทะเบียน 750,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท มีทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท
ชาระเต็มมูลค่า แบ่งออกเป็ น
➢ หุน้ สามัญจานวน
➢ หุน้ บุริมสิ ทธิจานวน

367,497 หุน้
382,503 หุน้

รายชื่ อผู้ถือหุ้น VT ก่ อนเข้ าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ลาดับ

รายชื่ อ

ประเภทหุ้น

1

บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด
- กลุ่ม ก
- กลุ่ม ข
นายชาง จี-ปิ ง
นายกาพล จันทกุล
นายแทฮี คิม
รวม

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

2
3
4

จานวนหุ้น
(ชาระแล้ว)
367,497
382,500
1
1
1
750,000

คิดเป็ น

48.997%
51%
0.001%
0.001%
0.001%
100%

โครงสร้ างกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ราย ดังนี้
1. นายฮัน จู ชิน 2. นายชาง จีปิง 3.นายแทฮี คิม 4.นางสาวชวันรัตน์ เจษฎาจีราวัฒน์
เงื่อนไขลงนามผูกพันบริษัท
นายฮัน จู ชิน นายชาง จีปิง นายแทฮี คิม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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รายชื่ อผู้ถือหุ้น VT หลังเข้ าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ลาดับ

รายชื่ อ

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
คิดเป็ น
(ชาระแล้ว)
367,497 48.997%
382,500
51%

1
2

บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
หุน้ สามัญ
บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด หุน้ บุริมสิ ทธิ

3

นายกาพล จันทกุล

หุน้ บุริมสิ ทธิ

1

0.001%

4

นายแทฮี คิม

หุน้ บุริมสิ ทธิ

2

0.002%

750,000

100%

รวม
โครงสร้ างกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ราย ดังนี้

1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี 2. นางภวัญญา กฤตชาติ 3. นายประทีป อนันตโชติ 4. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
เงื่อนไขลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
งบการเงินของ VT มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ

2560
(ตรวจสอบแล้ว)
24,050,582.74
13,295,343.80
1,417,211.15
9,338,027.79
308,685,725.55
224,643,447.76
84,042,277.79
308,685,725.55

รายได้รวม
ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
หนี้สินรวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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2559
(ตรวจสอบแล้ว)
295,750. –
(295,750.-)
18,750,000.295,750.18,454,250.18,750,000.-

3. ลักษณะรายการ
3.1. สรุ ปสาระสาคัญของการเข้ าลงทุน
บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (ACDE) ประสงค์จะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จานวนเงิ นลงทุนรวม 100 ล้านบาท โดยเป็ นการเข้าถื อหุ ้นในบริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จากัด (VT) โดยมีผู ้
ลงทุน 2 บริ ษทั ดังนี้
1. บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

:

(ACDE)

2. บริษัท แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด

:

(AST)

มีรายละเอียดดังนี้
1. ACDE เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ น้ สามัญใน VT เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 367,497 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนทั้งสิ้ น
ร้อยละ 49 ของหุ ้นจานวน 750,000 หุ ้น คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 36,749,700 บาท และจ่ายส่ วนเกิน
มูลค่าหุ น้ สามัญเพิ่มอีก จานวน 25,000,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 61,749,700 บาท
2. ACDE ให้ AST กูย้ ืมเงิ นจานวน 38,250,300 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยให้ AST นา
หุ ้นบุริมสิ ทธิ ของ VT มาจานาเป็ นหลักประกัน และให้ผลประโยชน์จากหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นของ
ACDE นับจากวันที่กยู้ มื เป็ นระยะเวลา 2 ปี
3. ACDE จัดหาแหล่งเงิ นทุน วงเงิ นไม่เกิ น จานวน 220,000,000 บาท ให้แก่ VT โดย VT จะนา
เงินดังกล่าวไปชาระหนี้ที่คา้ งชาระตามสัญญาซื้ อขายระหว่าง VT และ AST
4. ภายหลังจากครบสัญญาเงินกูต้ ามอายุสัญญา 2 ปี แล้ว ทาง AST จะโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ จานวน
382,503 หุ น้ ให้กบั ACDE ในส่ วนดอกเบี้ยจะมีการหักลบกับเงินปั นผลที่ AST มีสิทธิจะได้รับ
ทั้งนี้ สามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพและโครงสร้างลงทุนในแต่ละขั้นตอน ได้ดงั นี้
1. โครงสร้างการลงทุนของ VT ก่อนจาก ACDE เข้าลงทุน
สัญญาสนับสนุนโครงการ

สหกรณ์

VT

โครงการปากช่อง
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VT

ก่อตั้ง
100%

AST

2. โครงสร้างการลงทุนของ VT หลังจาก ACDE เข้าลงทุน
สหกรณ์

สัญญาสนับสนุนโครงการ

VT

51%

AST

49%

ACDE

โครงการปากช่อง
3. โครงสร้างการเข้าลงทุนสุ ดท้าย (เมื่อครบ 2 ปี แล้ว)
สหกรณ์

สัญญาสนับสนุนโครงการ

VT

100%

ACDE

โครงการปากช่อง
เงื่อนไขการเข้ าทารายการ มีรายละเอียดเพิม่ เติมดังนี้
o จัดทาเอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง ACDE (ผูซ้ ้ื อ) AST (ผูข้ าย) และ VT
3.2 สรุ ปข้ อมูลโครงการโรงไฟฟ้ าฯ
ประเภทโครงการ

เจ้าของโครงการ
ผูส้ นับสนุนโครงการ
พื้นที่โครงการ

• โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิ น ขนาด 5 เมกะวัตต์
อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา ผลิต
ไฟฟ้าจากแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)
• สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
• บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด (VT)
รับโอนสิ ทธิ จากบริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ จากัด (AST)
• ขนาด 19,200 ตารางวา ขนาด 48 ไร่ กรรมสิ ทธิ์ เป็ นของ สหกรณ์โค
นมปากช่อง จากัด
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วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิ ง
พาณิ ชย์ (COD)
อัตรารับซื้ อไฟฟ้า

• 27 เมษายน 2560

ส่ วนแบ่งรายได้ของสหกรณ์

• 7% ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาซื้ อขายไฟฟ้า

• สัญญามีอายุ 25 ปี เริ่ ม 28 เมษายน 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 27 เมษายน 2585
(ณ วันที่ลงทุน สัญญาคงเหลือ 23 ปี 7 เดือน)
• กาลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ (MW) / กาลังผลิตสู งสุ ด 4.9960 MWp

ปริ มาณรับซื้ อไฟฟ้า

• Feed-in-Tariff (FiT) 5.66 บาท ต่อหน่วย (kWh) คงที่ตลอดอายุสัญญา

สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี

• ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 8 ปี (ปี 2560-2567)

รายได้จากการขายไฟฟ้ า ที่
ACDE จะได้รับ

• ประมาณ 3.2 ล้านบาทต่อเดือน

โครงสร้ างการโอนกิจการเกีย่ วกับโครงการโรงไฟฟ้ า AST และ VT
ก่อนการจัดตั้ง VT
PVF2-PEA-018/2559
19/12/2559

PPA CONTRACT
PEA

PAK CHONG DAIRY CO-OP

ASTRONERGY
•
•
•
•
•

• Agreement is made
and entered into on
July 14,2559
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ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
พค.2
BOI
รง.4
อ.1

หลังการจัดตั้ง VT
PVF2-PEA-018/2559 ครั้งที่1
20/02/2560

PPA CONTRACT
PEA
PAK CHONG DAIRY CO-OP

VENTUS

• Agreement is made
Change of Support Contract
Mar 03,2560

•
•
•
•
•

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
พค.2
BOI
รง.4 (ใช้ของ AST)
อ.1 (ใช้ของ AST)

***เอกสาร รง4. และอ.1 ซึ่ งหน่ วยงานราชการออกให้แก่ AST ทาง AST ได้ดาเนิ นการแจ้งแก่หน่ วยงานราชการ
ในการโอนสิ ทธิ ใบอนุ ญาตดังกล่าวให้แก่ VT แล้วแต่เอกสารดังกล่าวจะไม่มีการออกฉบับใหม่ในนาม VT โดยจะ
มีการระบุผรู ้ ับมอบการโอนสิ ทธิไว้ในเอกสารฉบับเดิมแทน
4. เกณฑ์ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ได้ว่าจ้าง บริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงิน (FA) คือ บริ ษทั เจวีเอส ที่ปรึ กษาทางการเงิ น จากัด เพื่อทาการ
ประเมินความคุม้ ค่าโครงการและผลการดาเนิ นงานของโครงการโรงไฟฟ้ าฯ ได้ผลการประเมินมูลค่าต้นทุน
ทางการเงิ นถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เท่ากับร้ อยละ 9% ซึ่ งสู งกว่า
อัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิ น ปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 0.625-1.25 (อัตราดอกเบี้ยเงิ น
ฝากประจา ธ.กรุ งเทพ)
วิธีประเมินสิ นทรัพย์ ที่ปรึ กษาทางการเงิน (FA) ใช้วธิ ี มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสด เป็ นวิธีที่จะสะท้อน
ให้เห็ นถึ งมูลค่า ของกิ จการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ VT โดยการหามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกระแส
เงินสดจากรายได้ หักกระแสเงินสดจากค่าใช้จ่าย และภาษีในอนาคต ซึ่ งเป็ นวิธีที่ ที่ปรึ กษาทางการเงินเห็ นว่า
วิธีที่เหมาะสมในการนามาใช้ประเมินมูลค่ากิจการ ในครั้งนี้ เนื่ องจากสามารถสะท้อนมูลค่าจากกระแสเงินสด
สุ ทธิ ที่ กรี นฯ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการได้มากิจการ VT ซึ่ งมูลค่ากิจการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของ VT เท่ ากับประมาณ 308.99 – 335.60 ล้ านบาท และ เมื่อบวกเงินสด และหักหนี้สินกูย้ ืม มูลค่าหุ น้ ของ VT
จึงเท่ ากับประมาณ 129.17 – 155.79 ล้ านบาท
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5. การประเมินความคุ้มค่ าโครงการและผลการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้ าฯ
ทั้งนี้ การกาหนดมู ลค่าการลงทุ นและการวิเคราะห์ ค วามเป็ นไปได้ข องการลงทุ นในโครงการ (Feasibility
Analysis) พิ จารณาความคุ ้ม ค่ า ของโครงการด้วยมู ล ค่ า ปั จ จุ บ นั สุ ท ธิ (Net Present Value หรื อ NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรื อ IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรื อ PP)
จากการวิเคราะห์ พ บว่า มู ล ค่ า โครงการที่ อ้า งอิ ง จากข้อมู ล ที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง (Base Case) มี มู ล ค่ า Project NPV
จานวน 35.06 ล้านบาท คิดเป็ น PIRR ที่ 6.09% และEIRR ที่ 7.59% (สัดส่ วนการกูย้ มื 56% ของมูลค่าเงินลงทุน
อัตราดอกเบี้ย 4.1%) และมีระยะเวลาคืนทุน 13 ปี 5 เดือน
การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis)
นอกจากนี้ กรณี Best case ซึ่ งความเข้มของแสงอยู่ที่ประมาณ 4.50 Kwh/m2/day มูลค่า Project NPV จานวน
88.72 ล้านบาท คิดเป็ น PIRR ที่ 7.69% และ EIRR ที่ 10.16% (สัดส่ วนเงิ นกู้ยืมที่ 56%ของมู ลค่าเงิ นลงทุ น
อัตราดอกเบี้ย 4.2%) และมีระยะเวลาคืนทุน 11 ปี 7 เดือน
การประเมินความคุ้มค่ าของโครงการ
กรณี

มูลค่ า NPV
(ล้านบาท)

PIRR
(%)

EIRR
(%)

ระยะเวลาคืนทุน

Base case – ค่ าความเข้ มของแสง 3.96 Kwh/m2/day

35.06

6.09

7.59

13 ปี 5 เดือน

Best case – ค่ าความเข้ มของแสง 4.50 Kwh/m2/day

88.72

7.69

10.16

11 ปี 7 เดือน

6. การคานวณขนาดรายการ
ขนาดของรายการที่คานวณได้สูงสุ ดตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ คิดเป็ นร้อยละ 33.60 โดยพิจารณา
จากงบการเงินรวมของ GREEN สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อย่างไรก็ตาม เมื่อนับขนาดรายการรวมใน
รอบ 6 เดือนที่ผา่ นมา ส่ งผลให้ขนาดรายการรวมสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 33.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
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ขนาดรายการ

เกณฑ์ การคานวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑ์ มูลค่ า
สินทรัพย์ ทมี่ ี
ตัวตนสุ ทธิ
2. เกณฑ์ กาไรสุ ทธิ
จากการ

วิธีคานวณขนาดรายการ

(ร้ อยละ)

(NTA ของเงินลงทุนในบริ ษทั x สัดส่วนที่ได้มาหรื อจาหน่ายไป) x 100

2.87%

NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน
44.17x49%
754.18
(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของเงินลงทุนในบริ ษทั x สัดส่วนที่ซ้ือหรื อขาย) x 100

NA

กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน

เนืองจากบริ ษทั มีผล
ขาดทุน

ดาเนินงาน
3. เกณฑ์ มูลค่ ารวม

มูลค่ารายการที่จ่ายหรื อได้รับ

33.60%

สิ่งตอบแทน

สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน
320x100
952.41
จานวนหุน้ ที่บริ ษทั ออกเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์ x 100

NA

จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วของบริ ษทั

เนื่องจากไม่มีการออกหุน้

4. เกณฑ์ มูลค่ าหุ้น
ทุนทีอ่ อกเพื่อชาระ

เพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์

ค่ าสินทรัพย์

7. ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะเกิดกับบริษัทจากผลของการเข้ าทารายการ
การเข้าทารายการในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกาไรที่แน่นอนให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว ซึ่ งส่ งผลดี
ต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อีกทั้งเป็ นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุ รกิ จพลังงานทดแทนเพื่อกระจาย
ความเสี่ ยงทางธุ รกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้มากที่สุด
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 และ ครั้งที่ 7/2561 และ ครั้งที่ 10/2561 โดยมติอนุมตั ิการเข้าทารายการ
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์เนื่ องจากแม้ว่าจะมี ความเสี่ ยงในการลงทุ นอยู่บา้ ง แต่ก็อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ โดยเมื่ อ
พิจารณาจากผลการดาเนินงานของโครงการฯ และความคุม้ ค่าแล้วเป็ นรายการที่ยงั คงมีความเหมาะสม และเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ในอนาคต
9. แหล่ งเงินทุน
มาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ GREEN – W4 และเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินจานวน
180 MB โดยอยู่ระหว่างการอนุ มตั ิของธนาคาร ซึ่ งคาดว่าจะอนุ มตั ิภายในต้นเดื อน ตุลาคม 2561 และเงิ นกูย้ ืมไม่มี
ข้อจากัดในเรื่ องของการจ่ายเงินปั นผลแต่อย่างใด
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10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การเข้าลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ ยงที่สาคัญ ดังนี้
1. ความเสี่ ยงจากความไม่แน่นอนของพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการนี้ มีพ้ืนที่โครงการตั้งใหม่อยูใ่ นพื้นที่
ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษามาแล้ว โดยจากข้อมู ล แสงอาทิ ตย์ที่ เก็ บ ได้จริ ง จากพื้ นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ความเข้ม ของ
แสงอาทิตย์ที่น่าจะยอมรับได้ ทั้งนี้ พลังงานแสงอาทิตย์เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติไม่สามารถกาหนด
ได้ ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลา ฤดูกาล สถานที่ ติดตั้ง และปั จจัยประกอบอื่นๆ ซึ่ งหมายความว่า หากความเข้ม
ของแสงอาทิ ตย์ที่ เกิ ดขึ้ นต่ าอาจส่ งผลให้ไม่สามารถผลิ ตและจาหน่ ายไฟฟ้ า ตามที่ ไ ด้คาดการณ์ ไ ว้
ดังนั้น หากความเข้มของแสงลดลงจะส่ งผลให้ปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิ ตได้ลดลงเช่นกัน ทาให้โครงการมี
รายได้จากการขายไฟฟ้าต่ากว่าที่ประมาณการไว้
2. ความเสี่ ยงทางด้านกฎหมาย เรื่ องการตรวจสอบความถู กต้องของเอกสารสาคัญต่างๆ สัญญา PPA
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม เป็ น
ต้น ทางบริ ษทั ฯ ควรมีการจัดทาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ภาระด้านภาษีอื่นๆ
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบสถานะทางด้านกฎหมาย ก่อนการเข้าทารายการ
แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินมูลค่ากิ จการแล้ว ความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้นอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
และเห็นว่าบริ ษทั มีเงินคงเหลือจากการเพิ่มทุนซึ่ งยังมิได้นาไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากนี้ โครงการ
โรงไฟฟ้าปากช่องเป็ นโครงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนระยะยาว และมีคู่คา้ เป็ นหน่วยงานของ
รั ฐ กล่ าวคื อ การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค จึ งไม่มีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับความสามารถในการชาระหนี้ ให้แก่
บริ ษ ทั จากการรั บ ซื้ อกระแสไฟฟ้ า ดัง นั้น การลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้ า ปากช่ องนี้ จึง เป็ นการ
ดาเนินการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อีกทั้งยังเป็ นไปตามกลยุทธ์
และนโยบายของบริ ษทั ที่ประสงค์จะเริ่ มเข้าดาเนิ นธุ รกิจพลังงาน และยังเป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์
และความสามารถของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ให้มีความเชี่ ยวชาญมากยิ่งขึ้ นสาหรั บการ
ลงทุนในธุ รกิจพลังงานซึ่ งจะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ต่อไปในอนาคต
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
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