สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 2
สารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) (บัญชี 1)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้จะขาย") ครัง้ ที่ 4/2563
ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษัทฯ จําหน่ายทรัพย์สินตามรายละเอียดดังต่อไปนีใ้ ห้แก่บริษัท แอ๊บโซลูท
คลีน เอ็นเนอร์จี ้ จํากัด (มหาชน) ("ACE") และ/หรือบริษัทย่อยของ ACE (รวมเรียกว่า "ผู้จะซือ้ ")
หุน้ สามัญของบริษัทย่อยจํานวน 3 บริษัท
1. หุน้ สามัญของบริษัท ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด (“UKB”) จํานวน 23,999,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้
ละ 10 บาท (สิบบาท) ซึง่ ได้ชาํ ระเต็มมูลค่าแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด
2. หุน้ สามัญของบริษัท ยูดบั บลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด (“UAB”) จํานวน 1,593,748 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้
ละ 100 บาท (หนึง่ ร้อยบาท) ซึง่ ได้ชาํ ระเต็มมูลค่าแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด
3. หุน้ สามัญของบริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด (“SBM”) จํานวน 1,662,498 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
(หนึง่ ร้อยบาท) ซึง่ ได้ชาํ ระเต็มมูลค่าแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด
(รวมเรียกว่า "หุ้นที่จะซือ้ ขาย")
สิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กยู้ ืม
บริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนีใ้ นหนีเ้ งินให้กยู้ ืมที่ UAB และ SBM มีอยูต่ อ่ บริษัทฯ พร้อมดอกเบีย้ ค้าง
จ่าย (รวมเรียกว่า "หนี้เงินกู้ยืม") ณ วันที่ทาํ การซือ้ ขายหุน้ ที่จะซือ้ ขาย ("วันที่ทําการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์")
ให้แก่ผจู้ ะซือ้ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หนีเ้ งินกูย้ ืมทัง้ หมดของ UAB มีมลู ค่าประมาณ 456,077,319 บาท
(สี่รอ้ ยห้าสิบหกล้านเจ็ ดหมื่นเจ็ ดพันสามร้อยสิบเก้าบาท) และหนีเ้ งิ นกูย้ ืมทัง้ หมดของ SBM มีมูลค่าประมาณ
305,233,892 บาท (สามร้อยห้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาท) รวมเป็ นจํานวนทัง้ สิน้
ประมาณ 761,311,211 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันสองร้อยสิบเอ็ดบาท)
ในการนี ้ เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2563 บริษัทฯ และ ACE ได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้นในการซือ้ ขายหุน้ สามัญ
เพื่อกําหนดรายละเอียดเบือ้ งต้นของการซือ้ ขายหุน้ ที่จะซือ้ ขายและการโอนสิทธิ เรียกร้องในหนีเ้ งิ นให้กู้ยืม และเมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาซือ้ ขายหุน้ กับผูจ้ ะซือ้ เพื่อกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่ตกลงกันเกี่ยวกับการขายหุน้
ที่จ ะซื อ้ ขายและการโอนสิทธิ เรีย กร้องในหนีเ้ งิ นให้กูย้ ื มเรียบร้อ ยแล้ว (“สั ญ ญาซื้อ ขายหุ้น ”) ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ และผูจ้ ะซือ้ จะ
ดําเนินการซือ้ ขายหุน้ ที่จะซือ้ ขายและการโอนสิทธิ เรียกร้องในหนีเ้ งินให้กยู้ ืมตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 หรือระยะเวลาอื่นที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (“วันที่ทาํ การซือ้ ขายเสร็จ
สมบูรณ์”)
ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหุน้ ที่จะซือ้ ขายและการโอนสิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กยู้ ืมตามรายละเอียดข้างต้นเป็ นธุรกรรมการ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ซงึ่ มีขนาดรายการรวมประมาณ 851,200,000 บาท (แปดร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนบาท) คิดเป็ นขนาด
รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 70.82 คํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่าน
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การสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สําหรับระยะเวลาสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) ทัง้ นี ้ เมื่อคํานวณรวมกับขนาด
รายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ จะมีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 73.66
รายการดังกล่าวจึง ถื อเป็ นรายการจํา หน่ายไปซึ่งสินทรัพ ย์ของบริษัทจดทะเบี ยนประเภทที่ 1 ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป”) ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยสารสนเทศและข้อ มูลเกี่ ย วกับการจําหน่ายไปซึ่งสิน ทรัพย์ข องบริษั ทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
(2) แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Adviser (“IFA”)) เพื่อให้ความเห็นแก่ผถู้ ือหุน้
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทัง้ จัดเตรียมเอกสารอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นตามที่
หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) ดําเนินการจัดประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเกี่ ยวกับการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ทัง้ นี ้ ต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่าํ กว่าสามในสีข่ องผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่
นับรวมผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสียในการเข้าทํารายการข้างต้น
นอกจากนี ้ เนื่องจากธุรกรรมการจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นการจําหน่ายไปซึง่ หุน้ ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ หมดของบริษัทฯ การดําเนินการดังกล่าวจึงยังเข้าข่ายเป็ นการขายกิจการบางส่วนที่สาํ คัญของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลอื่นตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัท
มหาชน”) ซึ่งต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่าํ กว่าสามในสี่ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยไม่นบั รวม
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย
อนึ่ง ธุรกรรมจําหน่ายทรัพย์สินตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
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ทัง้ นี ้ รายละเอียดที่สาํ คัญของธุรกรรมมีดงั นี ้
1.

วัน/ เดือน/ ปี ที่ทาํ รายการ
ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และ/หรือระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทฯ และผูจ้ ะซือ้ จะได้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซอื้

:

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

ผู้ขาย

:

บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ผูซ้ ือ้ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ที่จะทําให้ธุรกรรมจําหน่ายทรัพย์สินเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จาํ หน่ายไป

3.1

ลักษณะทั่วไปของรายการ
ในปี 2558 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช.”) ได้มีมติเห็นชอบแผนปรับปรุ งแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟ้า ของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2579 (“PDP 2015”) และพัฒนาพลัง งานทดแทนและพลัง งานทางเลือ ก
(“AEDP”) โดยได้ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ผ่านการกระจายเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า
และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึน้ และจากแผน PDP 2015 ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมอง
ว่า ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวลในขณะนัน้ เป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างรายได้
อย่างสมํ่าเสมอให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าที่แน่นอนกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงเป็ นการขยาย
ขอบเขตงานและกระจายความเสี่ยงของธุรกิจเดิมของบริษัทฯ คือการรับจ้างผลิตเสาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านไฟฟ้า
และโทรคมนาคม ซึง่ ต้องรอการประมูลงานจากภาครัฐ บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อ
เพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ และตัดสินใจเข้าซือ้ หุน้ ในบริษัทเป้าหมายทัง้ 3 บริษัท
ทัง้ นี ้ ในขณะที่บริษัทฯ เข้าซือ้ หุน้ ของบริษัทเป้าหมายดังกล่าว บริษัทเป้าหมายทัง้ 3 แห่งได้หยุดดําเนินการผลิต
ไฟฟ้าเนื่องจากได้รบั ผลตอบแทนไม่คมุ้ ค่า อย่างไรก็ตาม ในขณะนัน้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า บริษัทฯ น่าจะสามารถ
บริหารจัดการลดต้นทุนเชือ้ เพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทเป้าหมายลง และจะสามารถทําให้บริษัทเป้าหมาย
ทัง้ 3 แห่งกลับมามีผลประกอบการที่นา่ จะสร้างกําไรได้
โดยในการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษัทเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) รวมถึง
ประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติมรวมถึงจัดทําประมาณการในการปรับปรุงและซ่อมแซมเครือ่ งจักรของ บริษัท
เป้าหมายเพื่อให้สามารถกลับมาเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้ ในการเข้าซือ้ หุน้ ของ UAB และ
SBM บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท แคปปิ ตอล ลิงค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด เพื่อให้ความเห็น
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ต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวได้ให้ความเห็นว่า เห็นควรให้
อนุมตั ิรายการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษัทเป้าหมาย บริษัทฯ พบว่าเพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ UAB และ SBM มีความจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้สามารถรองรับเชือ้ เพลิง
ชีวมวลชนิดอื่น เช่น ไม้สบั หรือหญ้าเนเปี ยร์ เป็ นเชือ้ เพลิงแทนเปลือกไม้และแกลบ ซึ่งในขณะนัน้ มีราคาสูงมาก
และมีปริมาณไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตสูงและไม่คุม้ ค่าที่จะใช้เป็ นเชือ้ เพลิง รวมถึง
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งเครื่องจักรของบริษัทเป้าหมายไม่เป็ นไปตามที่ประเมินไว้ เนื่องจากสภาพ
ของเครื่องจักรซึ่งหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามาเป็ นระยะเวลานาน ประกอบกับองค์ประกอบของ
โรงไฟฟ้าดังกล่าวจําเป็ นต้องมีการดัดแปลงและปรับปรุ งหลายส่วน เนื่องจากขาดการซ่อมบํารุ งมาเป็ นระยะ
เวลานาน ทําให้ UAB และ SBM มีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด และ UKB เริม่ มีผลประกอบการขาดทุนใน
ปี 2563
ทัง้ นี ้ ในช่วงปลายปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าผลประกอบการของ
บริษัท เป้า หมายมี ผ ลขาดทุนอย่างต่อ เนื่อ งตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา จากรายได้ที่ น ้อยกว่า ค่า ใช้จ่ ายในการ
ดําเนินงาน ค่าเสือ่ มราคา ต้นทุนเชือ้ เพลิงที่สงู อันเป็ นผลมาจากการเดินเครือ่ งจักรแบบไม่ตอ่ เนื่อง และการทดสอบ
เครือ่ งจักร รวมถึงการด้อยค่าของทรัพย์สนิ ที่ตอ้ งมีการประเมินทุกปี อีกทัง้ ภาระดอกเบีย้ จากการออกหุน้ กูท้ ี่จะต้อง
ชําระจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าดังกล่าว ดังนัน้ หากบริษัทฯ สามารถจําหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
ชีวมวลทัง้ 3 แห่งนีไ้ ด้ บริษัทฯ จะสามารถนําเงินที่ได้ไปชําระคืนหุน้ กูท้ ี่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันใกล้ รวมถึง
สามารถลดภาระการคํา้ ประกัน เงิ น กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น ที่ บ ริษั ท ฯ คํา้ ประกัน ให้แ ก่ UKB ทํา ให้ส ามารถ
ลดสัดส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนของบริษัทฯ ได้เป็ นอย่างมาก และไปมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Business) ของ
บริษัทฯ คือ ธุรกิจรับจ้างผลิตเสาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม ซึ่งเป็ นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู ้
ความชํานาญมากว่า 50 ปี
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้เคยพิจารณาถึงทางเลือกในการเพิ่มทุน หรือกูย้ ืมเงินเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องของหน่วย
ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเป้าหมายมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้อตั ราส่วนหนีส้ ินต่อทุนของบริษัทฯ มีสดั ส่วนที่สงู ทําให้ไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
สถาบันการเงินได้ นอกจากนี ้ ประเด็นดังกล่าวยังส่งผลให้ราคาหุน้ สามัญของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
การระดมทุนโดยการเพิ่มทุนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ได้ ทัง้ ในด้านความต้องการซือ้ หุน้ เพิ่ม
ทุน และราคาหุน้ เพิ่มทุน
จากรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นว่า การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจโดยการจําหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งมีผลขาดทุนสะสมเป็ นทางเลือกสุดท้ายของบริษัทฯ ในการปรับปรุ งสถานะทางการเงินให้ดีขึน้
และเพื่อให้สามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการขยายธุรกิจหลักได้ตอ่ ไปในอนาคต
ในการนีท้ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการจําหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ที่เป็ นเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จํานวน 3 โรง กําลังการผลิตรวม 26.9 เมกะวัตต์ ในรู ปแบบ
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ของการจําหน่ายหุน้ สามัญในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จํานวน 3 บริษัท และการโอนสิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กูย้ ืมที่
UAB และ SBM มีอยูต่ อ่ บริษัทฯ ให้แก่ผจู้ ะซือ้
โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ และ ACE ได้เข้าทําสัญญาซือ้ ขายหุน้ โดยบริษัทฯ ตกลงจะจําหน่าย
ทรัพย์สนิ ตามรายละเอียดดังต่อไปนีใ้ ห้แก่ผจู้ ะซือ้
หุน้ สามัญของบริษัทย่อยจํานวน 3 บริษัท ("บริษัทเป้ าหมาย")
1. หุน้ สามัญของ UKB จํานวน 23,999,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท (สิบบาท) ซึ่งได้ชาํ ระเต็มมูลค่า
แล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด ในราคาซือ้ ขายหุน้ ละ 8.29 บาท (แปดบาทยี่สบิ เก้าสตางค์)
รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 198,959,983.42 บาท (หนึง่ ร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
บาทสีส่ บิ สองสตางค์)
2. หุน้ สามัญของ UAB จํานวน 1,593,748 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ซึ่งได้ชาํ ระเต็ม
มูลค่าแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด ในราคาซือ้ ขายหุน้ ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) รวม
มูลค่าทัง้ สิน้ 15,937.48 บาท (หนึง่ หมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสีส่ บิ แปดสตางค์)
3. หุน้ สามัญของ SBM จํานวน 1,662,498 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ซึ่งได้ชาํ ระเต็ม
มูลค่าแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด ในราคาซือ้ ขายหุน้ ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) รวม
มูลค่าทัง้ สิน้ 16,624.98 บาท (หนึง่ หมื่นหกพันหกร้อยยี่สบิ สีบ่ าทเก้าสิบแปดสตางค์)
สิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กยู้ ืม
ณ วันที่ทาํ การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ ตกลงจะโอนสิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กูย้ ืมที่ UAB และ SBM มีอยู่ต่อ
บริษัทฯ ให้แก่ผจู้ ะซือ้ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หนีเ้ งินกูย้ ืมทัง้ หมดของ UAB มีมลู ค่าประมาณ 456,077,319
บาท (สีร่ อ้ ยห้าสิบหกล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเก้าบาท) และหนีเ้ งินกูย้ ืมทัง้ หมดของ SBM มีมลู ค่าประมาณ
305,233,892 บาท (สามร้อยห้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาท) รวมเป็ นจํานวนประมาณ
ทัง้ สิน้ 761,311,211 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันสองร้อยสิบเอ็ดบาท)
บริษัทฯ และผูจ้ ะซือ้ ตกลงกําหนดมูลค่ารวมกิจการบริษัทเป้าหมาย (Enterprise Value) ภายใต้สมมติฐานว่า
กิจการของบริษัทเป้าหมายไม่มีเงินสด และไม่มีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ (Cash-Free and Debt-Free Basis) โดย
บริษัทฯ และผูจ้ ะซือ้ ตกลงกําหนดมูลค่ารวมกิจการบริษัทเป้าหมายเป็ นจํานวน 851,200,000 บาท (แปดร้อยห้าสิบ
เอ็ดล้านสองแสนบาท) ("มูลค่ารวมกิจการเป้ าหมาย")
ทัง้ นี ้ ภายหลังวันที่ทาํ การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และผูจ้ ะซือ้ ตกลงจะปรับปรุ งมูลค่ารวมกิจการเป้าหมาย
ด้วยมูลค่าเงินสด หนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้ และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่แท้จริงของบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ทาํ การซือ้
ขายเสร็จสมบูรณ์ ตามเงื่อนไข และวิธีการคํานวณในสัญญาซือ้ ขายหุน้
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3.2

รายละเอียดของทรัพย์สินที่จาํ หน่ายไป
ทรัพย์สนิ ที่บริษัทฯ จะจําหน่ายไปมีรายละเอียดดังนี ้
(1) หุ้นสามัญของบริษัทเป้ าหมาย ตามรายละเอียดดังนี้
(ก) หุน้ สามัญของ UKB จํานวน 23,999,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท (สิบบาท) ซึ่งได้ชาํ ระเต็ม
มูลค่าแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด โดยข้อมูลทั่วไปของ UKB เป็ นดังนี ้
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า ชี ว มวล ตั้ง อยู่ที่ อ ํา เภอเมื อ งนครราชสี ม า
จังหวัดนครราชสีมา มีกาํ ลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และมีสญ
ั ญาขาย
ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8 เมกะวัตต์
โดยเริม่ ต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่

เลขที่ 386 หมู่ที่ 8 ถนนมิ ต รภาพ ตํา บลบ้า นโพธิ์ อํา เภอเมื อ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ทุนจดทะเบียน

240,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ ละ 10 บาท

มูลค่าหุ้นที่ชาํ ระแล้ว

เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว

จํานวนหุ้น

24,000,000 หุน้

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
ที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

1.

นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

กรรมการ

2.

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการ

3.

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ

กรรมการ

4.

นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

กรรมการ
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รายละเอียดผูถ้ ือหุน้
ที่

รายชื่อ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ภายหลังการเข้าทํารายการ
จํานวน
(หุน้ )

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จํานวน
(หุน้ )

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

23,999,998

99.99

0

0.00

นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

1

0.005

0

0.00

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

1

0.005

0

0.00

100.00 24,000,000

100.00

1.

บริษัทฯ

2.
3.

รวม

24,000,000

นิติบคุ คลอื่นที่ UKB ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป
-ไม่มีสรุปงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ต้นทุน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

งบไตรมาส 1
ปี 2563

งบปี 2562

งบปี 2561

620,777,140
350,797,118
269,980,022
119,607,840
127,037,301
(7,429,461)

635,623,040
358,213,556
277,409,484
315,293,253
278,113,954
37,179,299

587,916,806
345,766,621
242,150,185
275,541,084
232,823,167
42,717,917

(ข) หุน้ สามัญของ UAB จํานวน 1,593,748 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ซึ่งได้ชาํ ระ
เต็มมูลค่าแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จากเชื ้อ เพลิ ง ชี ว มวล ตั้ ง อยู่ ที่ อ ํา เภอ
สตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ มีกาํ ลังการผลิตติดตัง้ 9.5 เมกะวัตต์ และมีสญ
ั ญา
ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8 เมกะ
วัตต์ เริม่ ต้นซือ้ ขายไฟฟ้า (COD) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่

เลขที่ 100 หมูท่ ี่ 6 ตําบลดอนมนต์ อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์

ทุนจดทะเบียน

159,375,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ ละ 100 บาท

มูลค่าหุ้นที่ชาํ ระแล้ว

เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว

จํานวนหุ้น

1,593,750 หุน้

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
ที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

1.

นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

กรรมการ

2.

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการ

3.

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ

กรรมการ

4.

นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

กรรมการ

รายละเอียดผูถ้ ือหุน้
ที่

รายชื่อ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ภายหลังการเข้าทํารายการ
จํานวน
(หุน้ )

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จํานวน
(หุน้ )

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

1,593,748

99.99

0

0.00

นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

1

0.005

0

0.00

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

1

0.005

0

0.00

1,593,750

100.00

1,593,750

100.00

1.

บริษัทฯ

2.
3.

รวม

นิติบคุ คลอื่นที่ UAB ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป
-ไม่มี8

สรุปงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ต้นทุน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

งบไตรมาส 1
ปี 2563

งบปี 2562

งบปี 2561

327,043,890
545,851,010
(218,807,121)
28,346,287
44,301,887
(15,955,600)

317,294,852
520,146,373
(202,851,521)
115,013,844
307,942,491
(192,928,647)

438,198,034
598,120,908
(159,922,874)
99,443,185
176,806,364
(77,363,179)

(ค) หุน้ สามัญของ SBM จํานวน 1,662,498 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ซึ่งได้ชาํ ระ
เต็มมูลค่าแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จากเชื ้อ เพลิ ง ชี ว มวล ตั้ ง อยู่ ที่ อ ํา เภอ
สตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ มีกาํ ลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ และมีสญ
ั ญา
ซือ้ ขายไฟฟ้าแบบ Adder กับ การไฟฟ้า ส่วนภูมิ ภาค 6.5 เมกะวัต ต์
เริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้า (COD) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 โดยอยู่
ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็ น
แบบ Feed-in Tariff (FiT)
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่

111 หมูท่ ี่ 6 ตําบลดอนมนต์ อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์

ทุนจดทะเบียน

166,250,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้

100 บาท

มูลค่าหุ้นที่ชาํ ระแล้ว

เรียกชําระจนเต็มมูลค่าแล้ว

จํานวนหุ้น

1,662,500 หุน้

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
ที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

1.

นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

กรรมการ

2.

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการ

3.

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ

กรรมการ

4.

นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

กรรมการ
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รายละเอียดผูถ้ ือหุน้
ที่

รายชื่อ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ภายหลังการเข้าทํารายการ
จํานวน
(หุน้ )

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จํานวน
(หุน้ )

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

1,662,498

99.99

0

0.00

นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

1

0.005

0

0.00

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

1

0.005

0

0.00

1,662,500

100.00

1,662,500

100.00

1.

บริษัทฯ

2.
3.

รวม

นิติบคุ คลอื่นที่ SBM ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป
-ไม่มีสรุปงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ต้นทุน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

งบไตรมาส 1
ปี 2563

งบปี 2562

งบปี 2561

218,352,426
370,715,171
(152,362,746)
30,712,203
49,849,489
(19,137,287)

213,749,848
346,975,306
(133,225,458)
57,622,246
187,851,341
(130,229,095)

267,472,824
420,469,187
(152,996,363)
58,694,512
128,885,618
(70,191,106)

(2) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินให้กู้ยมื
ณ วันที่ทาํ การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กยู้ ืมที่ UAB และ SBM มีอยู่ต่อ
บริษั ทฯ ให้แก่ผู้จะซือ้ โดย ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 หนี เ้ งิ น กู้ยื มทัง้ หมดของ UAB มีมูล ค่า ประมาณ
456,077,319 บาท (สี่รอ้ ยห้าสิบหกล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเก้าบาท) และหนีเ้ งินกูย้ ืมทัง้ หมดของ
SBM มีมลู ค่าประมาณ 305,233,892 บาท (สามร้อยห้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
บาท) รวมเป็ นจํานวนประมาณทัง้ สิน้ 761,311,211 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
สองร้อยสิบเอ็ดบาท)
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4.

การคํานวณขนาดของรายการ
รายการจําหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญและสิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กยู้ มื ทัง้ หมดของ UKB, UAB และ SBM
เกณฑ์การคํานวณขนาด
สูตรการคํานวณ
ขนาดรายการ
รายการ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ NTA ของกิจการที่ทาํ รายการ x สัดส่วนที่จาํ หน่ายไป / NTA
UKB
ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทจดทะเบียน
ร้อยละ 56.27
UKB
UAB และ SBM
= (251,545,690 บาท * 99.99%) / 447,035,538 บาท
n.a.
= ร้อยละ 56.27
UAB และ SBM
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากมีคา่ NTA ติดลบ
2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริษัททีซ่ ือ้ หรือขาย x สัดส่วนที่จาํ หน่ายไป /
n.a.
กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ UAB และ SBM มี
ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ UKB
สิง่ ตอบแทน
= 599,368,894 บาท / 1,921,326,418 บาท
= ร้อยละ 31.20
UAB
= 456,093,256 บาท / 1,921,326,418 บาท
= ร้อยละ 23.74
SBM
= 305,250,517 บาท / 1,921,326,418 บาท
= ร้อยละ 15.89
4. เกณฑ์มลู ค่าของ
จํานวนเงินทีจ่ ่ายหรือได้รบั ตามสัดส่วน / สินทรัพย์รวมของ
หลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มกี ารออก
หลักทรัพย์ใหม่เพือ่ ชําระค่าซือ้ สินทรัพย์
เกณฑ์สูงสุด ตาม เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
(UKB ร้อยละ 31.20 + UAB ร้อยละ 23.74 + SBM ร้อยละ 15.89)
เกณฑ์สงู สุดเมื่อรวมขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน

UKB
ร้อยละ 31.20
UAB
ร้อยละ 23.74
SBM
ร้อยละ 15.89

ร้อยละ 70.82
ร้อยละ 73.66

ทัง้ นี ้ ธุรกรรมการจําหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญของบริษัทเป้าหมายและสิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กูย้ ืมตามรายละเอียด
ข้างต้น มีขนาดรายการรวมกันประมาณ 851,200,000 บาท (แปดร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนบาท) คิดเป็ นขนาด
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รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 70.82 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่
ผ่านการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สําหรับระยะเวลาสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) ทัง้ นี ้ เมื่อ
คํานวณรวมกับขนาดรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา ก่อนวันที่มีการตกลงเข้า
ทํารายการในครัง้ นี ้ จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 73.66 รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป
5.

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ท่ใี ช้ในการกําหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ และผูจ้ ะซือ้ ตกลงกําหนดมูลค่ารวมของกิจการของบริษัทเป้าหมาย (Enterprise Value) ภายใต้สมมติฐาน
ว่า กิจการของบริษัทเป้าหมายไม่มีเงินสด และไม่มีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ (Cash-Free and Debt-Free Basis)
เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ และผูจ้ ะซือ้ ตกลงกําหนดมูลค่ากิจการเป้าหมายเป็ นจํานวน
851,200,000 บาท (แปดร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนบาท)
ทัง้ นี ้ ภายหลังวันที่ทาํ การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และผูจ้ ะซือ้ ตกลงจะปรับปรุ งมูลค่ากิจการเป้าหมาย ด้วย
มูลค่าเงินสด หนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้ และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่แท้จริงของบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ทาํ การซือ้ ขาย
เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่ อนไข และวิธีการคํานวณในสัญญาซือ้ ขายหุน้ อนึ่ง ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาซือ้ ขายหุน้
ค่าตอบแทนสําหรับการซือ้ ขายหุน้ ที่จะซือ้ ขายและการโอนสิทธิ เรียกร้องในหนีเ้ งินให้กยู้ ืมที่ผจู้ ะซือ้ จะชําระให้แก่
ผูข้ ายสามารถแบ่งได้ดงั นี ้
การซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษัทเป้าหมาย
1. หุน้ สามัญของ UKB จํานวน 23,999,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท (สิบบาท) ซึ่งได้ชาํ ระเต็มมูลค่า
แล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด ในราคาซือ้ ขายหุน้ ละ 8.29 บาท (แปดบาทยี่สิบเก้า
สตางค์) รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 198,959,983.42 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
แปดสิบสามบาทสีส่ บิ สองสตางค์)
2. หุน้ สามัญของ UAB จํานวน 1,593,748 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ซึ่งได้ชาํ ระเต็ม
มูลค่าแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด ในราคาซือ้ ขายหุน้ ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) รวม
มูลค่าทัง้ สิน้ 15,937.48 บาท (หนึง่ หมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสีส่ บิ แปดสตางค์)
3. หุน้ สามัญของ SBM จํานวน 1,662,498 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ซึ่งได้ชาํ ระเต็ม
มูลค่าแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด ในราคาซือ้ ขายหุน้ ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) รวม
มูลค่าทัง้ สิน้ 16,624.98 บาท (หนึง่ หมื่นหกพันหกร้อยยี่สบิ สีบ่ าทเก้าสิบแปดสตางค์)
การโอนสิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กยู้ ืม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีหนีเ้ งินให้กูย้ ืมแก่ UAB คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ ประมาณ 456,077,319 บาท
(สีร่ อ้ ยห้าสิบหกล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเก้าบาท) และหนีเ้ งินให้กยู้ ืมแก่ SBM คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ ประมาณ
305,233,892 บาท (สามร้อยห้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาท) รวมเป็ นจํานวนทัง้ สิน้
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ประมาณ 761,311,211 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันสองร้อยสิบเอ็ดบาท) โดยคู่สญ
ั ญา
จะตกลงค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รบั จากการโอนสิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กยู้ ืมตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ราคาซือ้ ขายหนี้ SBM
• ในกรณีที่ SBM สามารถเปลีย่ นแปลงรูปแบบสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder ระหว่าง SBM และ
การไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“Adder PPA”) ให้เป็ นสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าแบบระบบ Feed-in Tariff
(FiT) ระหว่าง SBM และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“FiT PPA”) ได้เป็ นผลสําเร็จภายในวันที่
ทําการซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ราคาซือ้ ขายหนี ้ SBM จะเท่ากับ 150,200,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน
สองแสนบาท)
• ในกรณีที่ SBM ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงรูปแบบสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder PPA ให้เป็ น FiT
PPA ได้เ ป็ นผลสํา เร็ จ ภายในวัน ที่ ท ํา การซื อ้ ขายเสร็ จ สมบูร ณ์ ราคาซื อ้ ขายหนี ้ SBM จะเท่ า กั บ
120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) อย่างไรก็ตาม หาก SBM สามารถเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจากระบบ Adder PPA เป็ น FiT PPA ให้สาํ เร็จภายในวัน 150 วันนับจากวันที่ทาํ
การซื ้อ ขายเสร็ จ สมบูร ณ์ ผู้จ ะซื อ้ ตกลงชํา ระค่ า ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม ให้แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ อี ก เป็ น จํา นวน
30,200,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนบาท) โดยผูจ้ ะซือ้ มีสิทธิ ปรับลดราคาซือ้ ขายหนี ้ SBM ลงใน
อัตรา 200,000 บาท (สองแสนบาท) ต่อวันนับจากวันที่ทาํ การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์จนถึงวันกําหนดจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ตามที่ระบุใน FiT
PPA ฉบับใหม่ (“ค่าปรับลดเปลี่ยนสัญญา”) และบริษัทฯ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย (Expense) ที่
ยังไม่ได้ปรากฏในตัวเลขงบการเงินของ SBM ณ วันที่ทาํ การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็ นไปเพื่อการ
ปรับปรุ งอุปกรณ์เพื่อรองรับเงื่อนไขการเปลี่ยนรู ปแบบสัญญาจาก Adder PPA เป็ น FiT PPA ตาม
ข้อกําหนดของ EGAT ซึง่ SBM ต้องชําระ และ/หรือเพื่อให้ SBM สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยตาม FiT PPA ได้ โดยผูข้ ายตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ดังกล่าว
แทน SBM และยินยอมให้ผซู้ อื ้ หักเอาจากราคาซือ้ ขายหนี ้ SBM ที่จะชําระให้แก่ผขู้ าย และ/หรือ เรียกให้
ผูข้ ายชํา ระคื นแก่ ผู้ซือ้ ตามเงื่ อ นไขที่ กาํ หนดในสัญ ญาซื อ้ ขายหุน้ ทั้งนี ้ จํา นวนรวมของค่า ใช้จ่ า ย
(Expense) เมื่อรวมกับค่าปรับลดจากการเปลีย่ นสัญญาข้างต้นจะต้องไม่เกินจํานวน 30,200,000 บาท
(สามสิบล้านสองแสนบาท)
ทัง้ นี ้ เนื่องจาก บริษัทฯ และผูจ้ ะซือ้ ได้ตกลงกําหนดมูลค่ากิจการเป้าหมายภายใต้สมมุติฐานว่า SBM
สามารถดําเนินการเปลี่ยนสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็ นสัญญาซือ้ ขายใน
ระบบ Feed-in Tariff (FiT) ได้ ดังนัน้ บริษัทฯ และผูจ้ ะซือ้ จึงได้กาํ หนดให้การเปลี่ยนสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็ นสัญญาซือ้ ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) เป็ นเงื่อนไขของ
การปรับลดมูลค่ากิจการ SBM ทัง้ นี ้ ความจําเป็ นที่ SBM ต้องทําการเปลี่ยน Adder PPA ให้เป็ น FiT
PPA เนื่องจาก FiT PPA จะทําให้อตั ราราคาขายไฟฟ้าสูงขึน้ ซึ่งจะช่วยให้โครงสร้างรายได้ดีขึน้ กว่า
Adder PPA ที่มีอตั ราราคาขายไฟฟ้าที่ต่าํ มาก อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนสัญญาดังกล่าว จะต้องผ่านการ
ทดสอบระบบและการเดินเครือ่ งจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยก่อน
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2. ราคาซือ้ ขายหนี้ UAB
• ราคาซือ้ ขายหนี ้ UAB ในกรณีบริษัทฯ สามารถดําเนินการเปลี่ยนสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าของ SBM จาก
ระบบ Adder เป็ นสัญญาซือ้ ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามเงื่อนไขในสัญญาซือ้ ขายหุน้ จะ
คํานวณโดยใช้สตู รการคํานวณ ดังนี ้
ราคาซือ้ ขายหนี ้ UAB =

มูลค่ากิจการบริษัทเป้าหมาย + เงินสด - หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ + หนี ้
ของ UAB + หนีข้ อง SBM - ราคาซือ้ ขายหุน้ UKB - ราคาซือ้ ขายหุน้
UAB - ราคาซือ้ ขายหุน้ SBM - ราคาซือ้ ขายหนี ้ SBM

• ราคาซือ้ ขายหนี ้ UAB ในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการเปลีย่ นสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าของ SBM จาก
ระบบ Adder เป็ นสัญญาซือ้ ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามเงื่อนไขในสัญญาซือ้ ขายหุน้ จะ
คํานวณโดยใช้สตู รการคํานวณ ดังนี ้
ราคาซือ้ ขายหนี ้ UAB =

มูลค่ากิจการบริษัทเป้าหมาย – 30,200,000 + เงินสด - หนีส้ ินที่มีภาระ
ดอกเบี ย้ + หนี ข้ อง UAB + หนี ข้ อง SBM - ราคาซื อ้ ขายหุ้น UKB ราคาซือ้ ขายหุน้ UAB - ราคาซือ้ ขายหุน้ SBM - ราคาซือ้ ขายหนี ้ SBM

ทัง้ นี ้ หากใช้ขอ้ มูลทางการเงินของบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อคํานวณค่าตอบแทนเบือ้ งต้น และ
ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ากิจการบริษัทเป้าหมาย เงินสด และหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
ของบริษัทเป้าหมาย (ก) ในกรณีที่ SBM สามารถดําเนินการเปลี่ยนสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าของ SBM จากระบบ
Adder เป็ นสัญญาซือ้ ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) บริษัทฯ จะได้รบั เงินจากการเข้าทํารายการในครัง้ นีเ้ ป็ น
จํานวนประมาณ 520,890,000 บาท (ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Expense) และค่าปรับลดเปลีย่ นสัญญาที่อาจถูกหักออก
จากราคาซือ้ ขายหนี ้ SBM ตามรายละเอียดข้างต้น (ถ้ามี)) หรือ (ข) จํานวน 490,690,000 บาท ในกรณีที่บริษัทฯ
ไม่สามารถดําเนินการเปลีย่ นสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็ นสัญญาซือ้ ขายในระบบ Feedin Tariff (FiT)
อนึง่ ในวันที่ลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ผูจ้ ะซือ้ ได้ชาํ ระเงินมัดจําให้แก่บริษัทฯ จํานวน 51,120,000 บาท (ห้าสิบ
เอ็ดล้านหนึง่ แสนสองหมื่นบาท) และผูจ้ ะซือ้ จะชําระเงินมัดจําให้แก่บริษัทฯ เพิ่มเติมอีกจํานวน 34,000,000 บาท
(สามสิบสีล่ า้ นบาท) เมื่อผูข้ ายได้ดาํ เนินการตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในสัญญาซือ้ ขายหุน้ เรียบร้อยแล้ว
6.

เงือ่ นไขการเข้าทํารายการ
(1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ต้องอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่าํ กว่าสามในสีข่ องผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียง โดยไม่นบั รวมผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย ตามเงื่อนไขในพรบ. บริษัทมหาชน และ/หรือกฎและ
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาํ คัญตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 12 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) (บัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ได้มีการดําเนินการครบถ้วน
สมบูรณ์ หรือได้รบั ยกเว้นโดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้องแล้ว
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7.

แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้รบั จากการเข้าทํารายการข้างต้นตามรายละเอียดดังนี ้
1. จํานวน 300 ล้านบาท นําไปชําระคืนหุน้ กูม้ ีประกันที่จะครบกําหนดชําระในเดือนมีนาคม 2564 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ
เห็นว่าการต่ออายุหนุ้ กูด้ งั กล่าวไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
ติดต่อกันเป็ นเวลาหลายปี อันเป็ นผลกระทบมาจากผลขาดทุนของหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้อนั ดับ
เครดิตเรตติง้ ของบริษัทฯ ลดลง ประกอบกับวัตถุประสงค์หลักในการออกหุน้ กูใ้ นครัง้ แรก เป็ นไปเพื่อการ
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า และการออกหุน้ กูใ้ นครัง้ ต่อ ๆ มา เป็ นไปเพื่อนําไปชําระคืนหุน้ กูท้ ี่ออกในครัง้ ก่อน จึง
เป็ นผลต่อเนื่องทําให้หนุ้ กู้ของบริษัทฯ มีความน่าสนใจลดลง นอกจากนี ้ หากบริษัทฯ ยังคงต่ออายุหุน้ กู้
ออกไป บริษัทฯ จะต้องรับภาระดอกเบีย้ ในการออกหุน้ กูท้ ี่สงู ขึน้ จากการลดลงของเครดิตเรตติง้ และด้วย
ภาวะเศรษฐกิจก็อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สงู ขึน้
2. จํานวน 60 ล้านบาท นําไปชําระคืนเงินกูย้ ืมอื่นๆ
3. จํานวน 160.89 ล้านบาท หรือจํานวน 130.69 ล้านบาท (ขึน้ กับว่าบริษัทฯ สามารถดําเนินการเปลี่ยนสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็ นสัญญาซือ้ ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) ได้หรือไม่) ใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจหลักทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่จะสามารถสร้างผลกําไรให้กบั บริษัทฯ ได้

8.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
การจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่งดังกล่าว เป็ นการดําเนินการตามการปรับปรุ งแผน
ธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะมุง่ เน้นการสร้างผลกําไรจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ และต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นที่มี
โอกาสสร้างผลกําไรได้มากกว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บริษัทฯ อาจไม่มีความชํานาญเพียงพอและไม่สามารถสร้าง
ผลกําไรให้กบั บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ ดังนี ้
1. บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึน้ โดยจะมีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการชําระหนีห้ นุ้ กูม้ ีประกันที่
จะครบกําหนดชําระในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนีข้ องบริษัทฯ ดีขนึ ้
2. เพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงิ นกูส้ าํ หรับโครงการที่สามารถสร้างกําไรให้บริษัทฯ ได้ในอนาคต
เนื่องจากภาพรวมของผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะดีขนึ ้ จากการลดผลขาดทุน
สะสมจากหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า และอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio) ที่ลดลง ซึ่งในอดีตที่
ผ่านมา บริษัทฯ มีแหล่งเงินกูห้ ลัก คือ การออกตราสารหนี ้ ซึ่งมีตน้ ทุนทางการเงินที่สงู ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ปี 2559
บริษัทฯ มีการออกตราสารหนีจ้ าํ นวน 3 ชุด ตามรายละเอียดดังนี ้
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(ก)

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2559 จํานวน 800 ล้านบาท
วันที่ออกหุน้ กู้

: 29 มกราคม 2559

อายุของหุน้ กู้

: 2 ปี

วันครบกําหนดไถ่ถอน

: 29 มกราคม 2561

อัตราดอกเบีย้

: ร้อยละ 5.40 ต่อปี

รายงานผลการใช้เงิน

: ใช้ในการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย 800 ล้าน
บาท

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการไถ่ถอนหุน้ กู้

: จํานวน 600 ล้านบาทจากการออกหุน้ กูม้ ีประกัน
ครัง้ ที่ 1/2561 และ
จํา นวน 200 ล้า นบาท จากการกู้ยื ม บริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้องกัน

(ข)

หุน้ กูม้ ีประกันครัง้ ที่ 1/2561 จํานวน 600 ล้านบาท
วันที่ออกหุน้ กู้

: 19 มกราคม 2561

อายุของหุน้ กู้

: 2 ปี

วันครบกําหนดไถ่ถอน

: 19 มกราคม 2563

อัตราดอกเบีย้

: ร้อยละ 6.50 ต่อปี

รายงานผลการใช้เงิน

: ใช้ในการไถ่ถอนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2559 ทัง้ จํานวน

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการไถ่ถอนหุน้ กู้

: จํานวน 300 ล้านบาท จากการได้รบั ชําระคืนเงิน
ให้กยู้ ืมจาก UKB ซึ่ง UKB ได้รบั การสนับสนุน
จากสถาบันการเงินแห่งหนึง่ และ
จํานวน 300 ล้านบาทจากการออกหุน้ กูม้ ีประกัน
ครัง้ ที่ 1/2563
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(ค)

หุน้ กูม้ ีประกันครัง้ ที่ 1/2563 จํานวน 300 ล้านบาท
วันที่ออกหุน้ กู้

: 19 ธันวาคม 2562

อายุของหุน้ กู้

: 1 ปี 3 เดือน

วันครบกําหนดไถ่ถอน

: 20 มีนาคม 2564

อัตราดอกเบีย้

: ร้อยละ 6.50 ต่อปี

รายงานผลการใช้เงิน

: ใช้ในการไถ่ถอนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2561 ทัง้ จํานวน

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการไถ่ถอนหุน้ กู้

: เงิ น ที่ จ ะได้ร ับ จากการขายเงิ น ลงทุน ในบริษั ท
เป้าหมาย

3. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกําไรจากธุรกิจหลักด้านเสาไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคมของบริษัทฯ ทัง้ ใน
และต่างประเทศ และพลิกฟื ้ นผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อันจะทําให้บริษัทสามารถ
สร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้
4. เป็ นการลดภาระผูกพันจากการคํา้ ประกันเงินกูใ้ ห้กบั UKB
5. เป็ นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ จากการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชี วมวล เช่น ความเสี่ยงจากการที่อายุ
สัญญาการขายไฟฟ้าคงเหลือที่ค่อนข้างสัน้ ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานในอนาคตซึ่งอาจไม่เป็ นไป
ตามที่คาดการณ์ ความเสีย่ งที่เกิดขึน้ จากความผันผวนของเชือ้ เพลิงชีวมวล และไม่ตอ้ งรับภาระในการจัดหา
เงินทุนเพื่อการซ่อมแซมหรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทํารายการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิธุรกรรมการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้น และให้
นําเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทํา
ธุรกรรมจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากผล
ประกอบการของบริษัทเป้าหมายมีผลขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากรายได้ที่นอ้ ยกว่าค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ค่าเสือ่ มราคา ต้นทุนเชือ้ เพลิงที่สงู อันเป็ นผลมาจากการเดินเครื่องจักรแบบไม่ต่อเนื่อง และการทดสอบ
เครื่องจักร รวมถึงการด้อยค่าของทรัพย์สินที่ตอ้ งมีการประเมินทุกปี รวมทัง้ ภาระดอกเบีย้ จากการออกหุน้ กู้ที่
จะต้องชําระจากการลงทุนในธุรกิ จ โรงไฟฟ้าดัง กล่าว ดังนัน้ หากบริษัทฯ สามารถจําหน่ายเงิ น ลงทุนในธุรกิ จ
โรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่งนีไ้ ด้ บริษัทฯ จะสามารถนําเงินที่ได้ไปชําระคืนหุน้ กูท้ ี่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันใกล้
รวมถึงสามารถลดภาระการคํา้ ประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ คํา้ ประกันให้แก่ UKB ทําให้สามารถลด
สัดส่วนหนีส้ ินต่อทุนของบริษัทฯ ได้เป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ จากการปรับปรุ ง PDP 2018 ของ กพช. ในปี 2561
และ AEDP โดยปรับลดแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจากเดิม 5,570 เมกะวัต เป็ น 3,376 เม
กะวัต หรือลดลงร้อยละ 39.3 ทําให้มีความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานในอนาคตที่อาจไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์
ประกอบกับระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาขายไฟฟ้าที่มีกับภาครัฐค่อนข้างสัน้ การจําหน่ายเงินลงทุนในธุรกิ จ
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โรงไฟฟ้าชีวมวล จึงเป็ นการลดการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีความชํานาญเท่าที่ควร เพื่อไปมุ่งเน้นการลงทุนใน
ธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทฯ คือ ธุรกิจรับจ้างผลิตเสาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม ซึ่ง
เป็ นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรูค้ วามชํานาญมากว่า 50 ปี รวมทัง้ ทําให้มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการชําระหนีห้ นุ้ กูท้ ี่
จะครบกําหนดในระยะเวลาอันใกล้
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้เคยพิจารณาถึงทางเลือกในการเพิ่มทุน หรือกูย้ ืมเงินเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องของหน่วย
ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเป้าหมายมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้อตั ราส่วนหนีส้ ินต่อทุนของบริษัทฯ มีสดั ส่วนที่สงู ทําให้ไม่สามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบัน
การเงินได้ นอกจากนี ้ ด้วยเหตุดงั กล่าวยังส่งผลให้ราคาหุน้ สามัญของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ระดมทุนโดยการเพิ่มทุนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ได้ ทัง้ ในด้านความต้องการซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
และราคาหุน้ เพิ่มทุน
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงเห็นว่า การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจโดยการจําหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่ง
มีผลขาดทุนสะสม เป็ นทางเลือกสุดท้ายของบริษัทฯ ในการปรับปรุ งสถานะทางการเงินให้ดีขนึ ้ และเพื่อให้บริษัทฯ
สามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อดําเนินการตามการปรับปรุ งแผนธุรกิจและกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการสร้างผลกําไรจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอาจต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นที่มีโอกาสสร้าง
ผลกําไรได้มากกว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บริษัทฯ อาจไม่มีความชํานาญเพียงพอ อีกทัง้ ยังเป็ นการเสริมสภาพ
คล่องทางการเงินให้กบั บริษัทฯ ในการนําไปชําระหนีห้ นุ้ กูม้ ีประกันที่จะครบกําหนดชําระในระยะเวลาอันใกล้และใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทัง้ ในและต่างประเทศทําให้มีโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทน
จากการลงทุนที่สงู ขึน้ และพลิกฟื ้ นผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
10.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 9 ข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
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