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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนัของ 

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

ครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 มีมติอนมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลงัการผลิต 9.9 

เมกกะวตัต์ โดยการซือ้หุ้นทัง้หมดในบริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จํากัด (“ยูพีที”) จากผู้ ถือหุ้นของยพีูที รวมถึงสิทธิในการรับ

ชําระหนีเ้งินกู้ ในส่วนท่ียูพีทียังคงค้างชําระแก่ผู้ ถือหุ้ นของยูพีทีด้วย (“ธุรกรรม”) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทัง้สิน้ 

500,000,000 บาท 

การเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) อีกทัง้การเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวยงัเข้า

ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง

การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ด้วย 

ดงันัน้ บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทาํรายการ 

บริษัทคาดว่าจะเข้าทํารายการเพ่ือให้ได้มาซึง่หุ้นของยพีูที จํานวน 119,070 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของยูพีที ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และคาดว่าจะเข้าทํา

รายการเพ่ือให้ได้ซึง่หุ้นของยพีูทีจํานวน 123,930 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51 

ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของยูพีที ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 รวมเป็นการเข้าซือ้หุ้นของยูพีทีทัง้สิน้จํานวน 

243,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของยพีูที 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ซือ้ : บริษัท 

ผู้ขาย : 1. บริษัท แอ๊บโซลทู โปรดกัส์ จํากดั ซึง่ถือหุ้นโดยบคุคลดงัต่อไปนี ้

(1) นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล ถือหุ้ นจํานวน 405,000 หุ้ น คิดเป็นประมาณ     

ร้อยละ 45 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด 
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(2) นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ ถือหุ้นจํานวน 225,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 

25 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด 

(3) นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ ถือหุ้นจํานวน 90,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อย

ละ 10 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด 

(4) นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกุล ถือหุ้นจํานวน 90,000 หุ้น คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด 

(5) นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล ถือหุ้นจํานวน 90,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อย

ละ 10 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด 

2. บริษัท เวอร์ติคอล โฮลดิง้ส์ จํากดั ซึง่ถือหุ้นโดยบคุคลดงัต่อไปนี ้

(1) นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธ์ิกุล ถือหุ้นจํานวน 9,998 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 

99 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด 

(2) นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 

0.01 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายแล้วทัง้หมด 

(3) นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 

0.01 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายแล้วทัง้หมด 

3. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ  

4. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ  

5. นายปิยวฒัน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 

6. นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 

ความสัมพันธ์

กับบริษัท 

: 1. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และ 

ประธานกรรมการบริหาร โดย ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ถือหุ้ นจํานวน 

51,991,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.8  ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ

บริษัท ซึง่รวมการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

2. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ โดย ณ วันท่ี 11 

พฤษภาคม 2564 ถือหุ้นจํานวน 24,671,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.1  ของหุ้นท่ี

ออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่รวมการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

3. นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และ
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ผู้บริหาร โดย ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ถือหุ้นจํานวน 42,940,400 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 15.1 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งรวมการถือหุ้น

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

4. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ โดย ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 

2564 ถือหุ้ นจํานวน 43,827,500 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 15.1 ของหุ้ นท่ีออกและ

จําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่รวมการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทจะเข้าลงทุนในยูพีทีโดยการเข้าซือ้หุ้ นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 243,000 หุ้ น ประกอบด้วย หุ้นสามัญจํานวน 

200,000 หุ้น คิดเป็นมลูค่า 200,000,000 บาทและหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 43,000 หุ้น คิดเป็นมลูค่า 285,000,000 

บาท โดยหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิของยูพีทีมีมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

100 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของยพีูที รวมถึงการเข้าลงทนุในหนีสิ้นท่ียพีูทีค้างชําระแก่ผู้ ถือหุ้นของยพีูที จํานวน 

15,000,000 บาท รวมมลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ 500,000,000 บาท โดยแบ่งการลงทนุออกเป็น 2 ช่วง เพ่ือให้เป็นไป

ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เร่ืองหลกัเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าท่ีในคําขอขายไฟฟ้าหรือในสญัญาซือ้

ขายไฟฟ้า ฉบบัลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562* ซึง่ห้ามมิให้ผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นนิติบคุคลเปล่ียนแปลงจํานวนผู้ ถือหุ้น

จนเป็นเหตุให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามรายละเอียดท่ียื่นคําร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่งหน่ึงและห้ามมิให้

เปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด จนกว่าผู้ผลิตไฟฟ้า

จะได้จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ดงันี ้ 

(1) วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นยูพีทีจํานวน 119,070 หุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 

76,070 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 43,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 49 ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของยูพีที โดยหุ้นจํานวนดงักล่าวมีสิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.05 

ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของยูพีที รวมถึงหนีสิ้นท่ียูพีทีค้างชําระแก่ผู้ ถือหุ้ นของยูพีที จํานวน 

15,000,000 บาท และ 

(2) ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (หลงัจากท่ียพีูทีจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นระยะเวลา 3 ปี) บริษัทจะ

เข้าซือ้หุ้นสามัญของยูพีทีส่วนท่ีเหลือจํานวน 123,930 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของยูพีที โดยหุ้นจํานวนดงักล่าวมีสิทธิออกเสียงคิดเป็น

ร้อยละ 0.95 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของยพีูที 

หมายเหตุ  * หลกัเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าท่ีในคําขอขายไฟฟ้าหรือในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ตามประกาศการ

ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ฉบบัลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ซึง่กําหนดห้ามเปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นเดิม

ดังกล่าวให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดนัน้ จะพิจารณาจํากัดการโอนโดยคํานึงถึงสดัส่วน

การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม ณ วันท่ียื่นคําร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าเป็นหลัก โดยมิได้พิจารณาถึงสิทธิของหุ้น

ดงักล่าว เช่น สิทธิในการออกเสียง เป็นต้น ร่วมด้วย 
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

4.1 สินทรัพย์ท่ีได้มา  

(1) หุ้นทัง้หมดของยูพีที ได้แก่ หุ้นสามัญจํานวน 200,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 43,000 หุ้น รวมทัง้สิน้ 

243,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้ว

ทัง้หมดของยพีูที  

หมายเหต ุสิทธิของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ มีดงันี ้(1) องค์ประชมุของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ต้องมีผู้ ถือ

หุ้นมาประชมุรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 แห่งทนุของบริษัท และต้องมีผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิอย่างน้อย 

1 คนเข้าร่วมประชมุจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ (2) การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือเอาเสียงข้าง

มากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นสามญั 1 หุ้น มีสิทธิออก

เสียงได้ 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงได้ 300 เสียง และ (3) สิทธิในการได้รับเงินปันผล ผู้

ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 98.47 ของเงินปันผลทัง้หมดท่ีมีการประกาศจ่าย ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละคน และมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ ถือหุ้นสามัญ และผู้ ถือหุ้น

สามญัมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอตัราร้อยละ 1.53 ของเงินทัง้หมด ตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสามญัแต่

ละคน 

(2)      หนีสิ้นท่ียูพีทีค้างชําระแก่ผู้ ถือหุ้นของยูพีที จํานวน 15,000,000 บาทตามสญัญาให้กู้ยืมเงินระหว่าง ยพีูที 

และนางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ ฉบบัลงวนัท่ี 8 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

สัญญาให้กู้ยืม ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2561 
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• ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมี

มติอนมุตัิการเข้าทํา

ธุรกรรม 
• บริษัทเข้าลงนามใน

สญัญาซือ้ขายหุ้น 

• บ ริ ษั ท รั บ โ อ น หุ้ น ข อ ง ยู พี ที  

119,070 หุ้น 

(หุ้นสามญั 76,070  หุ้น  

 หุ้นบริุมสิทธิ 43,000 หุ้น) 

• บริษัทรับโอนสิท ธิในการรับ

ชําระหนีจ้ากยูพีที 15,000,000 

บาท 

• บริษัทชําระค่าตอบแทนงวดที่ 1 

34,250,000 บ า ท แ บ่ ง เ ป็ น

ค่ าตอบแทนสํ าหรับหุ้ นของ        

 

บริษัทชําระ

ค่าตอบแทน

งวดที่ 2 

365,750,000 
บาท 

บริษัทชําระ

ค่าตอบแทน

งวดที่ 3 

100,000,000 
บาท 

บริษัทรับโอน

หุ้ นของยูพีที  

123,930 หุ้ น 

(หุ้นสามญั) 
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ผู้ให้กู้: นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 

ผู้กู้: ยพีูที 

วงเงนิกู้ยืม: 50,000,000 บาท 

หมายเหต ุตามงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน 15,000,000 บาท  

อัตราดอกเบีย้: ไม่ม ี

กําหนดระยะเวลาชําระคืน: 30 ธันวาคม 2564   

 

4.2 ข้อมลูทัว่ไปของยพีูที 

ชื่อ  บริษัท ยนิู พาวเวอร์ เทค จํากดั 

วันจดทะเบียนจัดตัง้ 29 มิถนุายน 2557 

เลขทะเบียน 0105554085619 

ทุนจดทะเบียน  243,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 243,000,000 บาท 

ที่ตัง้สํานักงาน  เ ลข ท่ี  325/6-13 ถ น น ห ลา น ห ลว ง  แ ข ว ง ส่ีแ ย ก ม ห า น า ค  เ ข ต ดุ สิต 

กรุงเทพมหานคร 10300 

ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ  ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล โดย

ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลงั 9.9 เมกกะวตัต์ ตัง้อยู่ ณ ตําบล 

ส่ีคิว้ อําเภอส่ีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา โดยเร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชย์ (COD) ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 มีระยะเวลาซือ้ขายไฟฟ้ากับ

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเป็นจํานวน 20 ปีนบัแต่วนั COD 

กรรมการ 1. นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 

2. นายปิยวฒัน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 

3. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 
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4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของยพีูทีก่อนและหลงัทําธุรกรรม 

ผู้ถือหุ้นยูพที ี ก่อนเข้าทาํธุรกรรม หลังเข้าทาํธุรกรรม 

ทุนจดทะเบียน  

243,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียน  

243,000,000 บาท 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท แอ๊บโซลทู โปรดกัส์ จํากดั 112,570 46.33 - - 

2. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 50,000 20.58 - - 

3. นายปิยวฒัน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 20,000 8.23 - - 

4. บริษัท เวอร์ติคอล โฮลดิง้ส์ จํากดั 6,500 2.67 - - 

5. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 33,930 13.96 - - 

6. นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 20,000 8.23 - - 

7. บริษัท  - - 243,000 100 

รวม 243,000 100 243,000 100 

 

4.4 ข้อมลูทางการเงินของยพีูที 

(หน่วย : บาท)  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2561 

ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2562 

ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ 594,589,774 845,133,083 821,315,752 

หนีส้ิน 417,831,578 673,702,819 558,939,341 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 176,758,196 171,430,263 262,376,411 

 

 

 (หน่วย : บาท) 
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งบกําไรขาดทนุ สิน้สุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 

สิน้สุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2562 

สิน้สุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2563 

รายได้ 1,074,246 175,480,832 306,129,562 

ต้นทนุ - 134,542,306 218,174,412 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12,769,265 28,940,735 2,860,978 

กําไรก่อนต้นทุนทางการ

เงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิ

ได้ 

(11,695,020) 11,997,792 85,094,173 

ต้นทนุทางการเงิน - 17,325,725 26,398,025 

กําไร(ขาดทุน) ก่อน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

(11,695,020) (5,327,933) 58,696,148 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ - - - 

กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี (11,695,020) (5,327,933) 58,696,148 

 ** ยพีูที เร่ิมเดินเคร่ืองและรับรู้รายได้เต็มปี ในปี พ.ศ. 2563 

4.5 คดีความ/ข้อพิพาทท่ีสําคญัของยพีูที   

(1) มลูเหตแุห่งคดีความ/ข้อพิพาท และการดําเนินการของยพีูที 

มูลเหตุของคดีความ/ข้อพิพาทต่างๆ เกิดจากการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในท้องท่ี ตําบลส่ีคิว้ 

อําเภอส่ีคิว้ จงัหวดันครราชสีมา ในช่วงประมาณปี 2559 ทําให้ประชาชนในท้องท่ีดงักล่าวรวมตวักนัตัง้

กลุ่มชาวส่ีคิว้คดัค้านไม่เอาโรงงานไฟฟ้า และเข้าร้องเรียนยงัหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ได้แก่ กองกําลงัรักษา

ความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา และศาลปกครองปกครองนครราชสีมา เก่ียวกับการ

ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว 

1. กองกําลงัรักษาความสงบเรียบร้อย จงัหวดันครราชสีมา 

กลุ่มชาวส่ีคิว้คัดค้านไม่เอาโรงงานไฟฟ้าได้ยื่นข้อร้องเรียนไปยังกองกําลังรักษาความสงบ

เรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา เก่ียวกับการบุกรุกท่ีดินสาธารณะประโยชน์ ขัน้ตอนการทํา

ประชาพิจารณ์ การจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) รวมถึงการยื่นขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการพลงังานของยพีูที ในการนี ้ได้มีการแต่งตัง้คณะทํางานตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและได้ข้อสรุปว่ายพีูทีมิได้บกุรุกท่ีดินสาธารณะประโยชน์ตามท่ีกล่าวอ้าง และการ

ยื่นขออนญุาต รวมถึงการจดัทํารายงานตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม ได้ดําเนินการถกูต้องตาม

กฎหมายแล้ว 

  2. ศาลปกครองปกครองนครราชสีมา 

ผู้ ฟ้องคดี จํานวน 222 คน ซึง่เป็นประชาชนในท้องท่ี ตาํบลส่ีคิว้ อําเภอส่ีคิว้ จงัหวดั

นครราชสีมา และเป็นสมาชิกของกลุ่มชาวส่ีคิว้คดัค้านไม่เอาโรงงานไฟฟ้า ฟ้องร้อง (1) 
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คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (2) กรมโรงงานอตุสาหกรรม (3) อตุสาหกรรมจงัหวดั

นครราชสีมา (4) นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลส่ีคิว้ และ (5) ยพีูที ต่อศาลปกครอง

นครราชสีมาเพ่ือขอให้มีคาํพิพากษาเพิกถอนใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และใบอนญุาต

ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ของยพีูที เน่ืองจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ี 

ตําบลส่ีคิว้ อําเภอส่ีคิว้ จงัหวดันครราชสีมา จะมีผลกระทบต่อชมุชน พืน้ท่ีเกษตรกรรม ลําราง

นํา้สาธารณะ และระบบนิเวศในตาํบลส่ีคิว้ อีกทัง้กระบวนการและขัน้ตอนในการออก

ใบอนญุาตไมช่อบด้วยกฎหมายตัง้แตก่ารพิจารณาคําขอ การให้ความเห็นชอบในเบือ้งต้น 

และการพิจารณาออกใบอนญุาต  

(2) ผลของคําพิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา และคําสั่งของศาลปกครองนครราชสีมาและศาล

ปกครองสงูสดุ 

เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมาพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร     

(อ.1) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) โดยให้มีผลนับแต่วนัท่ีออกใบอนุญาตดงักล่าว 

และมีคําสั่งให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (ร.ง.4) ไว้เป็นการชัว่คราวจนกว่าคดีถึงท่ีสดุหรือศาลมีคําสัง่เป็นอย่างอ่ืน  

อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสงูสดุมีคําสัง่ตามคําร้องอทุธรณ์คําสัง่ทุเลาการบงัคบัตามคําสัง่ทางปกครอง

ของศาลปกครองนครราชสีมา โดยมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองนครราชสีมาเป็นให้ยกคําขอ

ทุเลาการบังคบัตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

ดงันัน้ ใบอนญุาตดงักล่าวจึงยงัคงมีผลบงัคบัใช้  

(3) ประเด็นพิจารณาและข้อโต้แย้งท่ีสําคญั 

ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด โดยมีข้อพิจารณาและข้อโต้แย้งท่ีสําคญั

ดงันี ้

1. ยูพีทีต้องปฎิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. 2548 (“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี”) หรือไม่ เน่ืองด้วยโครงการของ       

ยูพีทีเป็นโครงการท่ีดําเนินการโดยเอกชนจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี โดยในประเด็นนียู้พีทีได้แถลงไว้อย่างชดัแจ้งในคําอุทธรณ์ รวมถึงเอกสารท่ี

เก่ียวข้องแล้ว 

2. ยูพีทีต้องปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน ใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2555 (“ระเบียบ

กระทรวงอุตสาหกรรม”) หรือไม่ ยูพีทีได้ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ตัง้แต่ปี 2554 โดยได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
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กฎหมายท่ีใช้บังคับ ณ ขณะนัน้ ทุกประการแล้ว ซึ่งระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น

กฎเกณฑ์ท่ีออกมาภายหลงัจึงไม่ควรนํากฎหมายท่ีออกมาภายหลงัมาใช้บงัคบัในทางท่ีเป็น

โทษแก่ยพีูที เน่ืองจากขดัต่อหลกัความไม่มีผลย้อนหลงัของนิติกรรมทางปกครอง โดยยพีูทีได้

มีการแถลงประเด็นดงักล่าวไว้ในคําอทุธรณ์ของยพีูทีแล้ว  

3. การติดประกาศให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัโรงงานทําให้ราษฎรสามารถมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นได้เพียงพอหรือไม่ ในประเด็นดงักล่าวยพีูทีได้ชีแ้จ้งไว้ในคําอทุรณ์ว่า ยพีูที

ได้แจ้งผลกระทบและแนวทางการแก้ไขไว้ในประกาศแล้ว โดยหากประชาชนมีข้อสงสยัหรือ

ข้อโต้แย้งย่อมสามารถคดัค้านได้ตามวตัถปุระสงค์ของการติดประกาศได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อ

ครบระยะเวลาการปิดประกาศไมป่รากฏว่ามีประชาชนโต้แย้งคดัค้านแต่อย่างใด 

4. การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ต้อง

ผ่านความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือไม่ โดยตามพระราชบญัญัติสภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (“พรบ. อบต.”) กําหนดว่าในการบริหารงานทัว่ไป 

เช่น สัง่ อนญุาต และการอนมุตัิ ให้เป็นหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล แต่ในเร่ือง

ท่ีเป็นเร่ืองสําคัญเช่น เร่ืองเก่ียวกับการคุ้ มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อาจขอให้มี

การพิจารณาร่วมกันได้ ซึ่งยูพีทีเห็นว่าการให้ความเห็นชอบในเบือ้งต้นในการอนุญาตเป็น

การดําเนินงานในส่วนธุรการซึง่เป็นงานราชการทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึง่น่าจะ

อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยยพีูทีได้แถลงในคําอทุธรณ์อย่างชดัแจ้ง

แล้วว่า ยพีูทีได้ดําเนินการอย่างถกูต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว  

(4) กรอบระยะเวลาของคดีพิพาท 

1. วันท่ี 22 กันยายน 2559 ผู้ ฟ้องคดียื่นคําฟ้องคดีพิพาทต่อศาลปกครองนครราชสีมา ขอให้

ศาลพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาตก่อสร้าง

อาคาร (อ.1) โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 เมกะวัตต์ ของยูพีทีพร้อมขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนด

มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทกุข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษาโดยขอให้ทุเลาการ

บงัคบัตามใบอนญุาตทัง้สองฉบบัดงักล่าวไว้เป็นการชัว่คราว 

2. วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ศาลปกครองนครราชสีมาในคดีพิพาทมีคําสัง่ให้ทุเลาการบงัคบั

ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เลขท่ี (สรข.5) 02-111/2558 ลงวันท่ี 21 

ตลุาคม 2558 และใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) เลขท่ี กกพ (อ.1)-1-050/2558 ลงวนัท่ี 21 

ตลุาคม 2558 ของโครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 เมกะวตัต์ ไว้เป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลจะ

มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นอย่างอ่ืนซึ่งต่อมา ยูพีทีได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งศาลปกครอง

นครราชสีมาดงักล่าว ต่อศาลปกครองสงูสดุ 
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3. วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมาในคดีพิพาทมีคําพิพากษาให้เพิกถอน

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ลงวนัท่ี 21 

ตลุาคม 2558 โดยให้มีผลนบัแต่วนัท่ีออกใบอนญุาตดงักล่าว และให้คําสัง่ศาลท่ีให้ทเุลาการ

บงัคบัตามใบอนญุาตทัง้สองฉบบัดงักล่าวไว้ชัว่คราว ยงัมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าคดีถงึท่ีสดุ

หรือศาลมีคําสัง่เป็นอย่างอ่ืน  

4. ระหว่างวันท่ี 5-7 กันยายน 2560 กกพ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรม

จงัหวดันครราชสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสีคิว้ องค์การบริหารส่วนตําบลสีคิว้ และ

ยูพีทีในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีพิพาท ได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมาในคดี

พิพาทต่อศาลปกครองสงูสดุ 

5. วันท่ี 30 ตุลาคม 2560 ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก่อน

พิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา เป็นให้ยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทาง

ปกครองตามคําขอของผู้ ฟ้องคดีและยกคําขอให้ระงับคําสั่งศาลปกครองนครราชสีมาท่ีสัง่

ทุเลาการบงัคบัตามคําสัง่ทางปกครองของคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังานและบริษัท ยู

พีที 

6. วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ ฟ้องคดีได้ยื่นคําแก้อุทธรณ์โต้แย้งอุทธรณ์ของผู้ ถูกฟ้องคดี

ทัง้หมด 

7. ศาลปกครองสงูสดุกําหนดให้วนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 เป็นวนัสิน้สดุการแสวงหาข้อเท็จจริง

ของคดีพิพาท 

8. ปัจจุบนัคดีพิพาทยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด โดยจากการสอบถาม

ความคืบหน้าของคดีพิพาทจากศาลปกครองสูงสุดนัน้ อย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

เจ้าหน้าท่ีศาลได้แจ้ง ว่า ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการจดัทําคําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

เพ่ือเสนอต่อองค์คณะ และยงัไม่มีกําหนดวนันดัอ่านคําพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุแต่

อย่างใด 

 

 

(5) ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายต่อแนวโน้มของคดีพิพาท 

จากข้อมลูและข้อเท็จจริงตามเอกสารท่ีท่ีปรึกษากฎหมายได้ตรวจสอบ กรณีมีเหตอุนัควรเชื่อได้ว่ายพีูที

ได้ดําเนินการขอใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนญุาตก่อสร้างอาคารฯ (แบบ อ.1) 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 เมกะวัตต์ ตามขัน้ตอน หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องใน

ช่วงเวลานัน้แล้ว ประกอบกับท่ีปรึกษากฎหมายเห็นว่า ยูพีทีได้ยกข้อต่อสู้ในประเด็นคดีไว้ชดัเจนแล้ว 
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และได้มีหนงัสือไปสอบถามหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี และกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ซึ่งความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็เป็น

ประโยชน์กับประเด็นในคดีพิพาท อีกทัง้ ยงัปรากฏข้อเท็จจริงว่า ยูพีทีถูกหน่วยงานของรัฐตรวจสอบ

หลายครัง้ ซึง่ผลการตรวจสอบก็เป็นประโยชน์กับคดีพิพาท โดยท่ีปรึกษากฎหมายเข้าใจว่า ข้อเท็จจริง

และเอกสารใดท่ีเป็นประโยชน์กับรูปคดี ยูพีทีได้ทําการยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดเพ่ือประกอบการ

พิจารณาคดีหมดแล้ว ดงันัน้ ท่ีปรึกษากฎหมายจึงมีความเห็นว่าศาลปกครองสงูสดุอาจมีคําพิพากษา

กลับคําพิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา (ศาลปกครองชัน้ต้น) โดยไม่เพิกถอน ใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร (อ.1) ฉบับลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

ฉบบัลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 ของยูพีทีตามเหตุผลและข้อกฎหมายโดยละเอียดในรายงานความเห็น

ทางกฎหมายท่ีออกให้แก่บริษัท ฉบบัลงวนัท่ี 14 มิถนุายน 2564 

อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยและพิพากษาคดีเป็นดุลพินิจของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งหากศาลปกครอง

สูงสุดเห็นว่า แม้การดําเนินการขอใบอนุญาตดงักล่าวข้างต้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้คํานึงถึง

สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 แล้ว ศาลปกครองสงูสดุอาจใช้ดลุพินิจให้นําบทบญัญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญเก่ียวด้วยสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนมาพิจารณาบังคบัใช้กับคดีพิพาทเพ่ือรับรอง

สิทธิของประชาชนได้ ซึ่งหากศาลปกครองสงูสดุเห็นควรให้นําบทบญัญัติรัฐธรรมนูญดงักล่าวข้างต้น

มาบังคับใช้กับคดีพิพาทนีแ้ล้ว การดําเนินการท่ีครบถ้วนตามบันทึกกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท่ี อก 

0304/554 ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2551 เร่ืองการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการอนญุาตของยพีู

ทีอาจไม่เพียงพอ เน่ืองจากรัฐธรรมนญูถือเป็นกฎหมายสงูสดุท่ีมีศกัดิ์สงูกว่าบนัทึกกรมโรงงานอตุสาหกรรม

ดงักล่าว  

ท่ีปรึกษากฎหมายเห็นว่า ข้อเท็จจริงท่ีว่า ยูพีทีเร่ิมเปิดดําเนินการและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ

ตัง้แต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั (เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี) แต่ไม่ปรากฏว่าการ

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนเสียหายใด ๆ แก่ผู้ ฟ้องคดี หรือส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อม สขุภาพ หรือชุมชนแต่อย่างใด ซึ่งสํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จงัหวดันครราชสีมา ได้เข้าดําเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 เมกะวตัต์

ของยพีูทีบริเวณพืน้ท่ีชมุชนใกล้เคียงและปล่องปล่อยทิง้อากาศเสียของโรงไฟฟ้าแล้วและพบว่าผลการ

ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสียและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปในบริเวณชุมชนก็มี

ระดับเสียงเฉล่ียไม่เกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด นอกจากนีย้ังสร้างความมั่นคงทางพลังงานและ

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีอยู่ภายใต้แผนพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) และเป็นส่วนหน่ึงท่ีอยู่ภายใต้แผนพัฒนา

แผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ด้วย ซึ่งตามหลกัความได้

สดัส่วนของหลกักฎหมายปกครองแล้ว หากพิจารณาประโยชน์ท่ีสาธารณชนและประเทศจะได้รับจาก

การมีโครงการ กับความเสียหายท่ีเกิดจากการเพิกถอนใบอนุญาตของโครงการแล้ว การให้โครงการ
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โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 เมกะวตัต์ของยพีูทีดําเนินการต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะและประเทศใน

ภาพรวมมากกว่าการเพิกถอนใบอนญุาตทัง้สองฉบบั 

ทัง้นี ้ศาลปกครองสงูสดุในคดีพิพาทได้หยุดแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว อย่างไรก็ตาม ในวนันัง่พิจารณาคดี

ครัง้แรกคู่ความทัง้สองฝ่ายยงัสามารถยืน่คําแถลงประกอบการนัง่พิจารณาคดคีรัง้แรกเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดได้ ซึ่งคําแถลงดังกล่าวจะเป็นการสรุปประเด็น ปัญหา และ

พยานหลกัฐานเพ่ือโน้มน้าวให้ศาลปกครองสงูสดุเห็นพ้องด้วยกบัแต่ละฝ่าย ซึง่ศาลปกครองสงูสดุอาจ

นําคําแถลงมาร่วมประกอบการวินิจฉัยได้และอาจทําให้แนวทางท่ีตุลาการผู้ แถลงคดีจัดทําใน

แถลงการณ์เปล่ียนแปลงได้ด้วยเช่นกนั 

(6) ความเส่ียงในกรณีท่ีศาลปกครองสงูสดุพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้น 

ในกรณีท่ีศาลปกครองสงูสดุพิพากษายืนตามคาํพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้น กล่าวคือ ให้เพิกถอน

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) จะส่งผลให้ยูพีทีไม่

สามารถดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าต่อไปได้ และไม่สามารถจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามสัญญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าระหว่างยูพีที และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ กรณีดงักล่าวถือเป็นเหตุสดุวิสยัตามสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้า จึงไม่ถือว่ายพีูทีเป็นฝ่ายผิดสญัญาและการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 

จากยูพีทีได้ อย่างไรก็ดี ยูพีทีอาจยื่นคําขอรับใบอนุญาตดังกล่าวใหม่ได้ตามวิธีการและขัน้ตอนท่ี

กฎหมายกําหนด 

(7) แนวทางเยียวยาและป้องกนัความเส่ียงในคดพิีพาทในสญัญาซือ้ขายหุ้น 

เพ่ือป้องกันและเยียวยาความเส่ียงดงักล่าวข้างต้น สัญญาซือ้ขายหุ้นซึ่งบริษัทจะเข้าทํากับผู้ขายจะ

กําหนดเงื่อนไขในกรณีท่ีศาลปกครองสงูสดุพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และ

ใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง. 4) ไว้ดงันี ้ 

1. ผู้ขายจะเป็นผู้ รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือบริษัทในการดําเนินการให้ยูพีทียื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้โรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถเปิดดําเนินการได้ตามปกติภายใน

ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา รวมทัง้ผู้ ขายจะต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งยูพีทีต้องชําระเพ่ือให้โรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานตลอดช่วงระยะเวลาท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวลหยุดดําเนินการจนถึงวันท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวล

สามารถเปิดดําเนินการได้ตามปกต ิ

2. กรณีท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ตามปกติภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่

วันท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาซือ้ขายหุ้นโดยผู้ขายจะ

ชดใช้ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดแก่บริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงมูลค่าการลงทุนทัง้สิน้ 

500,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการ ต้นทุนทางการเงินของบริษัท 

หกัเงินปันผลท่ีบริษัทได้รับตามจริง   
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3. ผู้ ขายต้องจัดให้มีและส่งมอบหนังสือคํา้ประกันธนาคารให้แก่บริษัทเพ่ือเป็นหลักประกัน

ความเสียหายดงักล่าว โดยสาระสําคญัของหลกัประกนัความเสียหายจากข้อพิพาทสามารถ

สรุปได้ดงัตารางแสดงต่อไปนี ้

รายการ หลักประกันความเสียหายจากข้อพิพาท 

ผู้ให้คํา้ประกนั ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในประเทศไทย 

วงเงินคํา้ประกนั สงูสดุ 500,000,000 บาท (เท่ากบัราคาเข้าทํารายการ) 

ระยะเวลาคํา้ประกนั 13 ปี 

เงื่อนไขสําคญัอ่ืน ๆ - ธนาคารอาจออกหนังสือคํา้ประกันเป็นคราว ๆ ตามงวดการ

ชําระเงินท่ีบริษัทจะชําระให้แก่ผู้ขายตามรายละเอียดในข้อ 6  

- ยอดวงเงินคํา้ประกันจะถกูปรับลดลงเท่ากบัประมาณการเงิน

ปันผลท่ีบริษัทคาดว่าจะได้รับจากหุ้นของยพีูที 

 

(8) ความเห็นของคณะกรรมการต่อคดพิีพาท 

จากการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเห็นว่า 

แม้ว่ายพีูทีมีคดีพิพาทท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุท่ีอาจส่งผลอย่างมีนยัสําคญัใน

การดําเนินโครงการ อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัคดีพิพาทเห็นว่า การเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลงัการผลิต 9.9 เมกกะ

วัตต์ โดยการซือ้หุ้นทัง้หมดในยูทีพี มีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท 

และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยในการพิจารณาในประเด็นพิพาทหลักท่ีเก่ียวข้องเห็นว่า  

ยพีูทียื่นขอใบอนญุาตท่ีเก่ียวข้องก่อนการบงัคบัใช้ระเบียบกระทรวงอตุสาหกรรมท่ีออกมาภายหลงั จึง

ไม่ควรตกอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าว อีกทัง้ ยูพีทีไม่ใช่โครงการท่ี

ดําเนินการโดยรัฐท่ีต้องปฎิบตัิตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี และในประเด็นสดุท้ายบริษัทเห็นว่า

ผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการท่ีผู้ ฟ้องคดีเป็นกังวลอาจทุเลาลงแล้ว เน่ืองจากโครงการได้ดําเนินการ

และจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบตัง้แต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 โดยไม่สร้างความเสียหาย ต่อส่ิงแวดล้อม 

หรือประชาชนโดยรอบแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานความเห็นทางกฎหมายท่ีออกให้แก่บริษัท 

ฉบบัลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 อีกทัง้ บริษัทได้กําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและเยียวยาความเส่ียง

ดงักล่าวข้างต้นในสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึง่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทัเห็นวา่ มาตรการดงักล่าว

สามารถครอบคลมุมลูค่าการลงทนุทัง้หมด และความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นี ้สําหรับระยะเวลาท่ี

ศาลปกครองสงูสดุจะมีคําพิพากษา โดยปกติแล้วศาลปกครองสงูสดุจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
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และมีคําพิพากษาประมาณ 3-5 ปี ซึ่งหากมีความคบืหน้าเก่ียวกบัคดีพิพาทอย่างไร บริษัทจะแจ้งให้ผู้

ถือหุ้น และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไป  

5. การคํานวณขนาดรายการ  

5.1 รายการการได้มาซึง่สินทรัพย์ 

บริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ในการ

คํานวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคํานวณ สูตรการคํานวณ ขนาดของรายการ 

(ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มลูค่าของสินทรัพย์

ท่ีมีตวัตนสทุธิ 

(NTA ของยพีูที1x สดัส่วนท่ีได้มา) x 100 / NTA ของบริษัท) 

= (262.78 x 100%) x 100 / 3,457.91 

7.58 

2. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงาน 

(กําไรสทุธิของยพีูที x สดัส่วนท่ีได้มา) x 100 / กําไรสทุธิของ

บริษัท = (58.70 x 100%) x 100 / 739.37 

7.94 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิง

ตอบแทน 

(มลูค่ารายการท่ีจา่ย x 100) / สินทรัพย์รวมของบริษัท 

= (500 x 100) / 16,481.47 

3.03 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนท่ีออก

เพ่ือชําระค่าสินทรัพย์  

ไม่นําเกณฑ์ดงักล่าวมาคํานวณเน่ืองจาก บริษัทไม่มกีารออกหลกัทรัพย์ 

1 คํานวณจากงบการเงินของยพีูที สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

การเข้าทําธุรกรรมมีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 7.94 ตามเกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงานท่ีได้มา

เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทไม่มีการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ใน

ระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทําธุรกรรมในครัง้นี ้ 

5.2 รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์ท่ีมีมลูค่าร้อยละ 14.46 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิของบริษัท คํานวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบบัสอบทาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

 (หน่วย :พนับาท) 

ข้อมูลทางการเงนิของบริษทั งบการเงนิรวมฉบับสอบทานของ

บริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 

  สินทรัพย์ 16,481,474 
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หัก : สินทรัพย์ไม่มีตวัตน และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  1,032,128 

หัก : หนีสิ้นรวม 11,647,105 

หัก : ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 344,329 

สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) 3,457,912  

โดยบริษัทไม่มีการเข้าทํารายการกับบุคคลเก่ียวโยงดงักล่าวหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชําระมูลค่า 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน สําหรับหุ้นทัง้หมดของยูพีที จํานวนทัง้สิน้ 243,000 หุ้ น ประกอบด้วย หุ้นสามัญ

จํานวน 200,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 43,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของยูพีที รวมถึงหนีสิ้นท่ียูพีทีค้างชําระแก่ผู้ ถือหุ้ นของยูพีที จํานวน 

15,000,000 บาท เท่ากบั 500,000,000 บาท เป็นการชําระด้วยเงินสด แบ่งชําระเป็น 3 งวด ดงันี ้

งวดท่ี 1 จํานวน 34,250,000 บาท ชําระวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564  

งวดท่ี 2 จํานวน 365,750,000 บาท ชําระวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

งวดท่ี 3 จํานวน 100,000,000 บาท ชําระวนัท่ี 7 ธันวาคม 2564  

ทัง้นี ้การโอนหุ้นของยพีูทีจากผู้ขายให้บริษัทจะดําเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศการ

ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เร่ืองหลกัเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าท่ีในคําขอขายไฟฟ้าหรือในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ฉบบัลง

วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นนิติบคุคลเปล่ียนแปลงจาํนวนผู้ ถือหุ้นจนเป็นเหตใุห้ผู้ ถือ

หุ้นเดิมตามรายละเอียดท่ียื่นคําร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่งหน่ึงและห้ามมิให้เปล่ียนแปลงจํานวนหุ้น

ท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด จนกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้จ่ายไฟเข้าระบบ

เชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี  

(1) วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นยูพีทีจํานวน 119,070 หุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 

76,070 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 43,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 49 ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของยูพีที โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธออกเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.05 ของ

สิทธิออกเสียงทัง้หมดของยพีูที รวมถึงหนีสิ้นท่ียพีูทีค้างชําระแก่ผู้ ถือหุ้นของยพีูที จํานวน 15,000,000 

บาทและ  

(2)  ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (หลงัจากท่ียพีูทีได้จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นระยะเวลา 3 ปี) บริษัท

จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของยพีูที จํานวน 123,930 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 51 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของยพีูที โดยหุ้นดงักล่าวมีสิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.95 ของสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของยพีูที  
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7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจาํหน่ายไป  

บริษัทได้มาของหุ้นทัง้หมดของยพีูที ได้แก่ หุ้นสามญัจํานวน 200,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 43,000 หุ้น 

รวมทัง้สิน้ 243,000 หุ้ น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้ นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและ

จําหน่ายแล้วทัง้หมดของยพีูที รวมถึงหนีสิ้นท่ียพีูทีค้างชําระแก่ผู้ ถือหุ้นของยพีูที จํานวน 15,000,000 บาท โดยมี

มลูค่าการลงทนุรวมทัง้สิน้ 500,000,000 บาท 

8. เกณฑ์ที่ใช้กําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

บริษัทจะเข้าลงทุนในยูพีทีโดยการเข้าซือ้หุ้ นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 243,000 หุ้ น ประกอบด้วย หุ้นสามัญจํานวน 

200,000 หุ้น คิดเป็นมลูค่า 200,000,000 บาทและหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 43,000 หุ้น คิดเป็นมลูค่า 285,000,000 

บาท โดยหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิของยูพีทีมีมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

100 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของยพีูที รวมถึงการเข้าลงทนุในหนีสิ้นท่ียพีูทีค้างชําระแก่ผู้ ถือหุ้นของยพีูที จํานวน 

15,000,000 บาท รวมมลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ 500,000,000 บาท ทัง้นีเ้กณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือใช้ในการกําหนด

ราคาซือ้ขายระหว่างกนั ได้พิจารณาจากปัจจยัดงัต่อไปนี ้

(1) ราคาท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกนั 

(2) การจัดทําประมาณการทางการเงินในการเข้าซือ้กิจการดังกล่าว โดยได้วิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธี

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (discounted cash flow approach) เ น่ืองจากสะท้อนถึง

ความสามารถในการทํากําไรของกิจการดงักล่าวในอนาคต โดยพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับ

ในอนาคต 

(3) ข้อมลูจากแหล่งข้อมลูท่ีน่าเชื่อถือได้จากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก ได้แก่ 

(ก) รายงานตรวจสอบข้อมลูของยูพีทีด้านกฎหมายจาก บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั  

ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Advisor) 

(ข) รายงานตรวจสอบข้อมูลของยูพีทีด้านบัญชีและการเงินจาก บริษัท แอคเค้าติง้ คอมพลีท 

โซลชูัน่ จํากดั  ท่ีปรึกษาด้านบญัชี (Accounting Advisor)  

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ พิจารณาว่าวิธีการคาํนวณตามวิธีคิดลดกระแสเงนิสดเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการกําหนดราคาซือ้ขาย

ระหว่างกนั เน่ืองจาก ยพีูทีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ซึง่มีสญัญาการดําเนินธุรกิจในระยะยาว และ

มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีค่อนข้างแน่นนอน ดงันัน้ การประเมินมลูค่าด้วยวิธีมลูค่าปัจจบุนัของกระแส

เงินสดสทุธิ เป็นวิธีท่ีสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของยพีูทีได้อย่างดี และสามารถ

สะท้อนถึงมลูค่าท่ีแท้จริงของหุ้นของยูพีทีได้ โดยมีสมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินมลูค่าเป็นไปตามตาราง

สรุปด้านล่าง 
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สมมติฐานหลัก รายละเอียด 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า สมมติฐานในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะอ้างอิงจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) กับกฟภ. 

อายุสญัญา 20 ปี โดยมีกําลงัการผลิตสงูสุด 9.90 เมกะวตัต์ และมีกําลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าเท่ากับ 8.00 เมกะวตัต์ และมีกําหนดระยะเวลาการขายไฟฟ้าเท่ากบั 20 ปีนับตัง้แต่พฤษภาคม 

2562 

ระยะเวลาประมาณการ: 

ระยะเวลาการประมาณการทางการเงินของยพีูทีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 23 พฤษภาคม 

2582 เป็นเวลาทัง้สิน้ 18.39 ปี อ้างอิงตามอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ที่เหลือ 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้า:  

UPT จะได้รับค่าไฟฟ้าในอตัรา FiT และ FiT Premium สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชือ้เพลิงชีวมวล ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน เร่ือง การรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานแบบ Adder เป็น Feed-

in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 โดย อตัรารับซือ้ไฟฟ้ารวม = FiT Fixed + FiT Variables + FiT Premium (เฉพาะ 8 ปี

แรกของการขายไฟฟ้า) 

FiT Fixed 

เป็นอตัราที่คิดจากต้นทนุการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่าดําเนินการและบํารุงรักษา (O&M) ตลอดอายกุาร

ใช้งาน โดยกําหนดให้คงทีต่ลอดอายกุารสนบัสนนุโครงการ (เท่ากบั 2.39 บาท/หน่วย) 

FiT Variables 

เป็นอตัราที่คิดจากต้นทนุของวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติไฟฟ้าซึง่เปลี่ยนไปตามเวลา โดยอตัรานีจ้ะเพ่ิมขึน้

อย่างต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อขัน้พืน้ฐาน (Core Inflation) สําหรับประเภทเชือ้เพลิงชีวมวล (ณ สิน้ปี 

2563 เท่ากบั 1.88  บาท/หน่วย) 

FiT Premium 

เป็นอัตรารับซือ้ไฟฟ้าเพ่ิมเติมจากอัตรา FiT ปกติ โดยอัตราจะแตกต่างกันไปตามประเภทของ

เทคโนโลยี (เชือ้เพลิงหมนุเวียน) และโครงการที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่พิเศษ เช่น จงัหวดัชายแดนภาคใต้ อตัรา

การรับซือ้ไฟฟ้ารูปแบบพิเศษนี ้ได้รับการสนับสนนุเป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัที่จําหน่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์แล้ว (เท่ากบั 0.30 บาท/หน่วย) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและ

บํารุงรักษาโรงไฟฟ้า  

(Operation and Maintenance 

Agreement) 

สญัญาดําเนินงาน และบํารุงรักษามีขอบเขตงานในสญัญาอนัรวมไปถึงให้บริการและซ่อมบํารุงรักษา

ภายใต้สญัญาจ้างบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า และวิศวกรในการดูแลโรงงานไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เพ่ือให้

มัน่ใจว่า UPT จะดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบข้อบงัคบัของสญัญาซือ้ขายไฟ รวมไปถึง

การซ่อมแซม และรับผิดชอบค่าอะไหล่สํารอง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 43 ของรายได้ขายไฟฟ้า 

ค่าเสื่อมราคา ตัง้สมมติฐานให้ โรงผลิตไฟฟ้า เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานกังาน และส่วนปรับปรุงอาคารมี

อายกุารใช้ประโยชน์ (Useful Life) เท่ากบั 20 ปี อ้างอิงจากงบการเงินของยพีูที และกําหนดให้ค่าใช้จ่าย

ลงทนุปิดซ่อมบํารุงครัง้ใหญ่มีอายกุารใช้ประโยชน์เท่ากบั 5 ปี 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) ค่าประกนัภยั , ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของรายได้ขายไฟฟ้า 
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สมมติฐานหลัก รายละเอียด 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี UPT ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการ

ส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการโรงไฟฟ้า โดย UPT ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิ

เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการระหว่างปี 2562 - 2569 

 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท  

ในปัจจบุนั บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา และโครงการท่ีเร่ิมดําเนินการ

เชิงพาณิชย์แล้วรวมทัง้สิน้ 362.4 เมกะวตัต์  โดยแบ่งเป็นโครงการท่ีเร่ิมดําเนินการเชงิพาณิชย์แล้วจํานวน 195.9 

เมกะวตัต์ โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างจํานวน 78.3 เมกะวตัต์ และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาจํานวน 

88.2 เมกะวตัต ์โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนเป็นจาํนวน

รวมทัง้สิน้ 400.00 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ในแผนการขยายการลงทุนดงักล่าวบริษัทฯ เปิดกว้างในการ

พิจารณาทัง้ในรูปแบบการลงทนุพฒันาโครงการด้วยตวัเอง (Greenfield Project Investment) ตลอดจนการเข้า

ลงทนุในโครงการท่ีเปิดดําเนินการแล้ว (Operating Assets)  

 สําหรับการลงทุนในยูพีที เป็นการลงทุนท่ีสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทท่ีมุ่งเน้นการลงทุนใน

โครงการพลงังานหมนุเวียน และมีส่วนช่วยสนบัสนุนการขยายการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ราคาท่ีตกลง

กนัจํานวน 500 ล้านบาทให้ผลตอบแทนการลงทนุท่ีสงูกว่าร้อยละ 10  นอกจากนีเ้ป็นการลงทนุท่ีไม่มีความเส่ียง

ในขัน้ตอนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการเน่ืองจากโรงไฟฟ้าได้เปิดดําเนินกิจการมากว่า 2 ปี มีผลการ

ดําเนินงานท่ีน่าพอใจ และภายหลงัจากการเข้าลงทุนเสร็จสิน้ บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการผลิตและ

จําหน่ายไฟฟ้าได้ทันที ซึ่งรายได้มีความแน่นอนสูงจากสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวท่ีทํากับกฟภ.ซึ่งเป็น

หน่วยงานท่ีมีความน่าเชื่อถือและฐานะการเงินท่ีมัน่คง 

นอกเหนือจากปัจจยัท่ีกล่าวมา บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในครัง้นี ้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในแง่ของ

การกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผลการดําเนินงานจากธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ กล่าวคือ ผลการ

ดําเนินงานจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีการผันผวนจากการเปล่ียนแปลงความเข้มของ

แสงอาทิตย์ของพืน้ท่ีโครงการ ในขณะท่ีโครงการพลงังานชีวมวลของยูพีที จะสามารถดําเนินการผลิตไฟฟ้าได้

อย่างเต็มท่ี โดยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของความเข้มของแสงอาทิตย์  

อย่างไรก็ดี โครงการยังมีความเส่ียงจากคดีพิพาททางกฎหมาย(โปรดพิจารณาข้อ 4.5 คดีความ/ข้อพิพาทที่

สําคญัของยูพีที)  ซึ่งบริษัทได้เจรจาเงื่อนไขในสัญญาซือ้ขายเพ่ือจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยผู้ขายต้องให้

สญัญารับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายให้แก่บริษัทซึง่รวมถึงมลูค่าการลงทนุจํานวน 500 ล้านบาทด้วย นอกจากนีย้งั

ได้กําหนดให้ผู้ขายวางหลกัประกนัท่ีบริษัทฯยอมรับได้ ได้แก่หนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคารพาณิชย์  

กล่าวโดยสรุปบริษัทคาดว่าการลงทุนในครัง้นี ้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นการ

ลงทุนตามเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีมุ่งเน้นการขยายการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน  โครงการมีสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบัภาครัฐ มีการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว  มีผลประกอบการท่ีดี ลดความเส่ียงจาก
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การพัฒนาโครงการไม่สําเร็จ และสามารถรับรู้รายได้ทันที อายุสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าคงเหลือประมาณ 18 ปี 

ประกอบกบันโยบายภาครัฐให้การสนบัสนนุการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนอ่ืนอย่างเต็มท่ี 

10. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นจํานวน 240.00 ล้านบาท และ 

การกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน หรือการออกหุ้นกู้  เป็นจํานวน 260.00 ล้านบาท ซึ่งการกู้ยืมเงินจะทําให้ภาระหนีสิ้น

ต่อทุนเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากปัจจุบันท่ี 0.55 เท่า เป็น 0.61 เท่า ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของภาระหนีสิ้นดังกล่าวไม่ได้มี

ผลกระทบต่อข้อกําหนด หรือการดํารงอตัราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่กับสถาบนัการเงินผู้สนบัสนุนเงิน

กู้ ยืมแก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด นอกจากนี ้บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ จะทยอยได้รับ

ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากบริษัทย่อยซึ่งดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทําให้บริษัทฯมี

แหล่งเงินทนุท่ีเพียงพอต่อการขยายธุรกิจตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 

11. เงื่อนไขการเข้าทาํรายการ 

11.1 การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าว จะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามท่ีระบุไว้ในสัญญาซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์หรือ

ได้รับการยกเว้นแล้ว โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีสําคญั รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง 

(1) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตักิารเข้าทําธุรกรรม 

(2) ยพีูทีได้รับความยินยอมจากสถาบนัการเงินผู้สนบัสนุนสินเชือ่ให้สามารถเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น

ตามธุรกรรมดงักล่าวข้างต้น 

(3) บริษัทได้รับโอนสิทธิในการรับชําระหนีเ้งินกู้ ในส่วนท่ียูพีทียังคงค้างชําระแก่นางสาวธัณฐภรณ์  

ไกรพิสิทธ์ิกลุ  

(4) บริษัทได้รับหนังสือคํา้ประกันโดยธนาคาร เพ่ือเป็นหลักประกันความเสียหายจากคดีพิพาททาง

กฎหมายของยูพีที โดยวงเงินคํา้ประกันจะเท่ากับจํานวนเงินท่ีบริษัทชําระให้แก่ผู้ ขาย กล่าวคือจะมี

วงเงินคํา้ประกนัประกนัสงูสดุ 500,000,000 บาท อย่างไรก็ดี ยอดวงเงินคํา้ประกันดงักล่าวจะถูกปรับ

ลดลงเท่ากับประมาณการเงินปันผลท่ีบริษัทคาดว่าจะได้รับจากหุ้ นของยูพีที (รายละเอียดโปรด

พิจารณาข้อ 4.5(7) แนวทางเยียวยาและป้องกนัความเสีย่งในคดีพิพาทในสญัญาซื้อขายหุ้น) 

11.2 การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวบริษัทจะต้องได้รับการอนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการทํารายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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11.3 เพ่ือป้องกันและเยียวยาความเส่ียงจากคดีพิพาททางกฎหมายของยพีูที บริษัทจะตกลงกับผู้ขายโดยระบุเป็น

เงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายหุ้นในกรณีท่ีศาลปกครองสงูสดุพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) 

และใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ไว้ดงันี ้ 

1. ผู้ขายจะเป็นผู้ รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือบริษัทในการดําเนินการให้ยพีูทียื่นคําขอรับใบอนุญาต

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้โรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถเปิดดาํเนินการได้ตามปกติภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ี

ศาลปกครองสงูสดุมีคําพิพากษา รวมทัง้ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งยูพีที

ต้องชําระเพ่ือให้โรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดช่วงระยะเวลาท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวลหยดุ

ดําเนินการจนถึงวนัท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถเปิดดําเนินการได้ตามปกต ิ

2. กรณีท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ตามปกติภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีศาล

ปกครองสงูสดุมีคําพิพากษา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสญัญาซือ้ขายหุ้นโดยผู้ขายจะชดใช้ความเสียหาย

ใด ๆ ท่ีเกิดแก่บริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงมลูค่าการลงทุนทัง้สิน้ 500,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการ ต้นทนุทางการเงินของบริษัท หกัเงินปันผลท่ีบริษัทได้รับตามจริง 

3. ผู้ขายต้องจดัให้มีและส่งมอบหนงัสือคํา้ประกนัธนาคารให้แก่บริษัท ก่อนการเข้าทําธุรกรรม เพ่ือเป็น

หลกัประกนัความเสียหายดงักล่าว ทัง้นีต้ามท่ีระบใุนข้อ 11.1 ข้างต้น  

12. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลงัการผลิต 9.9 เมกกะวตัต์ โดยการซือ้หุ้นทัง้หมดในยพีูที

จากผู้ ถือหุ้นของยูพีทีซึง่เป็นบคุคท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทในครัง้นี ้กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียและ/หรือบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนั ได้แก่  นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ และนางสาว

ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ ไม่ได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

13. ข้อมูลบริษัทฯ และการดาํเนินธุรกิจโดยสรุป 

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ นําด้านการผลิตและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสากลใน

การพฒันาโครงการ เพ่ือส่งสริมสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ยัง่ยืน และสร้างผลประโยชน์สงูสดุต่อสงัคม กลยุทธ์ท่ี

สําคญัเพ่ือใช้ในการบรรลเุป้าหมายดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) มุ่งมัน่ท่ีจะลงทุนและพัฒนาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นพลังงาน

แสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานก๊าซชีวภาพ ทัง้ในประเทศและภูมิภาคเอเชีย โดยมีเป้าหมายท่ีจะ

ขยายการลงทนุและพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 400 เมกะวตัต์ ภายในปี 2567  

(2) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมกับการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ 

โดยเร่ิมจากการสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมไปถึง

สนับสนุนให้มีการจ้างานจากชุมชนใกล้เคียงโครงการ ตัง้แต่ในขัน้ก่อสร้างจนถึงการดําเนินงานเชิง
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พาณิชย์ เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนใกล้เคียงผ่านการเกือ้กูล ให้ความช่วยเหลือ และ

ป้องกนัผลกระทบท่ีอาจก่อเกิดขึน้ต่อส่ิงแวดล้อมร่วมกบัชมุชน  

(3) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้าน

พลงังานไฟฟ้า  

14. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 

14.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2564 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตาํแหน่ง 

1. นาย กําธร วงัอดุม ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

2. นาย ววิรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ 

3. นาย วรุตม์ ธรรมาวรานคุปุต ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการ 

4. น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ กรรมการ 

5. นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ กรรมการ 

6. นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ กรรมการ 

7. นาย สําเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นาย ธนา บบุผาวาณิชย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

9. พลเอก ไพรัช โพธ์ิอบุล กรรมการอิสระ 

10. นาย มนชยั พงศ์สถาบด ี กรรมการอิสระ 

 

14.2 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2564 

รายชื่อผู้บริหารของบริษทั ตาํแหน่ง 

1. นายวรุตม์ ธรรมาวรานคุปุต์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานปฏิบตัิการ 

(รักษาการ) 

2. นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นางสาวสกุญัญา โภคะกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชีและการเงิน 

4. นางสาวพรกมล หงษ์วิไล ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานบญัช ี

5. นางสาวสมรมาศ ชยัผาติกานต ์ เลขานกุารบริษัท 
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14.3 รายชื่อผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2564 (Record Date) เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน 2564 มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวน (หุ้น) ร้อยละของจาํนวน

หุ้นทัง้หมด 

1. บริษัท ไพรมาร่ี เอนเนอจี ้จํากดั 304,315,000.00  30.01 

2. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 66,000,000.00  6.51 

3. นาย ววิรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ  57,190,430.00  5.64 

4. UNITY I. CAPITAL LIMITED 50,737,306.00 5.00 

5. นาย ปิยวฒัน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ  48,210,950.00  4.75 

6. น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ  47,235,130.00  4.66 

7. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกดั SPECIAL 

S_INVEST SET01 

 29,372,453.00  2.90 

8. นาย วสพุล ธารกกาญจน์  27,705,890.00  2.73 

9. นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 27,138,870.00 2.68 

10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 24,200,000.00 2.39 

 

15. รายการระหว่างกนัในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด  

- ไม่มี - 

16. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคําอธิบายและ

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด  

 

 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  

(หน่วย: ล้านบาท) 
2561 2562 2563 

งวด 

3 เดือน ปี 

2563 

งวด 

3 เดือน ปี 

2564 

รายได้รวม 1,137.4 1,485.6 1,935.5 457.7 501.0 

กําไรสทุธิ 478.8 556.6 765.4 214.5 188.5 

กําไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท) 482.0 545.7 736.3 216.9 183.1 

กําไรหลกัจากการดําเนินงาน  497.7 612.9 696.2 161.2 178.2 
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สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้

รวมเท่ากบั 1,137.4 ล้านบาท  1,485.6 ล้านบาท และ 1,935.5 ล้านบาทตามลําดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตของ

รายได้ร้อยละ 30.6 และ 30.3 ตามลําดับ เป็นผลจากการท่ีบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีสามารถเปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเน่ือง  เช่น ในปี 2562 มีโครงการใหม่คือ โรงไฟฟ้า Binh Nguyen ท่ีประเทศ

เวียดนามและโครงการ Khunsight Kundi ท่ีประเทศมองโกเลีย นอกจากนีย้งัเร่ิมมีรายได้จากค่าบริการรับเหมา

ก่อสร้างโซลาร์บนหลังคา (EPC Construction on Solar rooftop revenue) อีกด้วย สําหรับปี 2563 มีโครงการ

ใหม่คือ โรงไฟฟ้ายามากะท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และโครงการ     โซล่าร์รูฟท็อปท่ีเปิดใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ 

SNNP4 PRC และ TAPACO  

สําหรับกําไรสทุธิ  กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสทุธิรวมเท่ากบั 478.8 ล้านบาท 556.6 ล้านบาท และ 765.4 ล้านบาท ใน

ปี 2561 2562  และ 2563 ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 42.1 ร้อยละ 37.5 และร้อยละ 39.5  

ตามลําดับ ซึ่งเป็นไปตามการเพ่ิมขึน้ของรายได้ท่ีเติบโตขึน้ และในส่วนของกําไรสุทธิ(ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น

บริษัท)  มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั โดยมีกําไรสทุธิ(ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท) เท่ากบั 482.0 ล้านบาท 

545.7  ล้านบาทและ 736.3 ล้านบาท ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั  

ในส่วนของกําไรหลกัจากการดําเนินการ (Core Operating Profit ) เท่ากบั 497.7 ล้านบาท 612.9 ล้านบาท และ 

696.2 ล้านบาท ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั โดยกําไรหลกัจากการดําเนินการเป็นดชันีสําคญัท่ีฝ่าย

จดัการและคณะกรรมการใช้เป็นดชันีชีว้ดัผลการดําเนินการของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นปัจจยัในการพิจารณา

การจ่ายเงินปันผลควบคู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายการปรับปรุงกําไรสุทธิมาเป็น Core 

Operating Profit  ประกอบไปด้วย 

i. การรับรู้ผลกําไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึน้จริง (unrealized foreign exchange 

(gain)/loss) ซึ่งสําหรับปี 2561 เป็นผลกําไรจํานวน 0.4 ล้านบาท สําหรับปี 2562 เป็นผลขาดทุน

จํานวน 66.7 ล้านบาท และ ปี 2563 เป็นผลกําไรจํานวน 39.9 ล้านบาท  (บนัทีกเป็นกําไร/ขาดทนุจาก

อตัราแลกเปล่ียน)  

ii. รายได้และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  ซึ่งสําหรับปี 2561 มีรายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

เท่ากับ 0.2 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เท่ากับ 0.5 ล้านบาท และ ปี 2563 

รายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เท่ากบั 0.2 ล้านบาท (บนัทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) 

iii. ค่าใช้จ่ายท่ีเ ก่ียวข้องในการพัฒนาโครงการซึ่งไม่ได้คิดเป็นต้นทุนสินทรัพย์ (uncapitalized 

development cost) สําหรับปี 2561 คิดเป็นมูลค่า 13.2 ล้านบาท สําหรับปี 2562 และปี 2563 ไม่มี

การบนัทึกรายการดงักล่าว 

iv. ค่าใช้จ่ายเผ่ือการด้อยค่าท่ียงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized impairment provision) สําหรับปี 2561 บันทึก

รายการมลูค่า 3.2 ล้านบาท สําหรับปี 2562 บนัทึกรายการมลูค่า 0.9 ล้านบาท และปี 2563 ไม่มีการ

บนัทึกรายการดงักล่าว   
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สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 501.0 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีกําไรสทุธิเท่ากบั 188.5 ล้านบาท คิด

เป็นอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้รวมร้อยละ 37.6 และมีกําไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท) เท่ากับ 183.1 

ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 36.5 สําหรับกําไรหลกัจากการดําเนินงาน จํานวน 

178.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.5 จากงวดเดียวกันของปีก่อนโดยมีอัตราส่วนกําไรหลักจากการดําเนินงาน

ร้อยละ 35.6 ของรายได้รวม เป็นไปตามการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ

ใหม่ตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้น 

 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  

(หน่วย: ล้านบาท) 
2561 2562 2563 

สิน้สดุ 31 

มี.ค. 

ปี 2564 

รวมสินทรัพย์ 11,892.7 13,045.1 16,104.0 16,481.5 

รวมหนีสิ้น 8,034.6 9,048.1 11,562.0 11,647.1 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 3,858.1 3,997.0 4,542.0 4,834.4 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษทัฯ 3,533.5 3,777.0 4,205.1 4,490.0 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์

รวมเท่ากบั 11,892.7 ล้านบาท 13,045.1 ล้านบาท 16,104.0 ล้านบาท และ 16,481.5 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

การเพ่ิมขึน้ดงักล่าวสะท้อนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทัง้โครงการท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วระหว่างปี 

2562-2563 โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการพัฒนา สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ท่ี

เก่ียวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน โรงผลิตกระแสไฟฟ้า เคร่ืองจักร อุปกรณ์และ

อะไหล่ เป็นต้น 

ในส่วนของหนีสิ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 และ 31 

มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ  มีหนีสิ้นรวม 8,034.6 ล้านบาท 9,048.1 ล้านบาท 11,562.0 ล้านบาท และ 

11,647.1 ล้านบาทตามลําดบั กลุ่มบริษัทฯ มีหนีสิ้นเพ่ิมขึน้โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของกู้ยืมระยะ

ยาวจากสถาบันการเงิน เพ่ือลงทุนในโครงการต่างๆ การออกหุ้นกู้  และผลกระทบจากการนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ 

และส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 และ 31 

มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 3,858.1 ล้านบาท  3,997.0 ล้านบาท 4,542.0 ล้านบาท และ 

4,834.4 ล้านบาทตามลําดบั โดยการเพ่ิมขึน้ในสาเหตหุลกัมาจากผลกําไรจากการดําเนินการในช่วงระหว่างปี 

17. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
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- ไม่มี - 

18. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความ

สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทํารายการกับ

บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ 

ในกระบวนการพิจารณาแผนการเข้าลงทนุเพ่ือขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ฝ่ายบริหารมีการ

เข้าทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงพิจารณาข้อเสนอ และเงื่อนไขในการเข้าลงทุนโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนอยู่หลายโครงการ ทัง้ในรูปแบบการลงทุนพฒันาโครงการด้วยตวัเอง (Greenfield 

Project Investment) ตลอดจนการเข้าลงทนุในโครงการท่ีเปิดดําเนินการแล้ว (Operating Assets)  

เมื่อฝ่ายบริหารพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในยูพีที ถึงแม้ว่าธุรกรรมในการเข้าลงทุนในยูพีทีจะ

เข้าข่ายเป็นการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ยูพีทีเป็นสินทรัพย์ท่ีมี

ผลตอบแทนท่ีสงูกว่าเกณฑ์การลงทุนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้สําหรับการเข้าลงทนุในโครงการท่ีเปิดดําเนินการแล้ว 

(Operating Assets) และการเข้าลงทุนในยูพีทีมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีจะขยายการลงทุน

และการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนในรูปแบบต่าง ๆ ให้คลอบคลมุมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ยงัมี

ความแน่นอนว่าบริษัทฯ จะสามารถตกลงเงื่อนไขท่ีเหมาะสมเข้าทํารายการได้สําเร็จ ฝ่ายบริหารจึงมีการเสนอ

เร่ืองการลงทนุในยพีูทีให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณา 

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทําธุรกรรมในครัง้นีม้ีความเหมาะสมและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจากสอดคล้องกับนโยบาย และพันธกิจหลักของบริษัทฯ ท่ีจะลงทุนและพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานก๊าซชวีภาพ 

และพลงังานชีวมวล ทัง้ในประเทศและภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายการลงทุนและพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าจํานวนรวมทัง้สิน้ 400.00 เมกะวตัต์ ภายในปี 2567  

การเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวเป็นการลงทนุในโครงการท่ีมีการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและมีผลประกอบการ

ท่ีดี ซึ่งจะลดความเส่ียงจากการพฒันาโครงการไม่สําเร็จ อีกทัง้จะเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และผลกําไรให้บริษัทฯ รวมถึงเป็นการกระจายความเส่ียงและลดการพ่ึงพึง

รายได้และกําไรสทุธิจากโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใดแห่งหน่ึง อนันําไปสู่การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้เน่ืองจากการเข้าทํารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงของ

บริษัทฯ บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็นการทํารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบับคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม รายการดงักล่าวมีการ

นําเสนอขอพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยท่ีกลุ่มไกรพิสิทธ์ิกลุซึง่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตัิการเข้าทํารายการแต่อย่างใด ทัง้นี ้เมื่อคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาเงื่อนไขและมูลค่าในการเข้าทํารายการแล้วเห็นว่าการเข้าทํารายการมีเงื่อนไขและราคาท่ีเหมาะสม

เทียบเคียงได้กบัการตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลภายนอก ด้วยเหตนีุ ้คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการ

เข้าทําธุรกรรมในครัง้นีจ้ะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ  
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19. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 18 ข้างต้น 

20. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 รายเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

กรรมการตรวจสอบซึง่จะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นายกําธร วงัอดุม และ 

นายสําเรียง เมฆเกรียงไกร ทัง้นี ้ข้อมลูกรรมการตรวจสอบเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นปรากฏตาม

เอกสารแนบ 5 ของหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 

 


