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TRITN-SET 004/2563 
 

วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
เร่ือง การเขา้ลงทุนซ้ือหุน้ในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชีวภาพของบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวยีน จ ากดั 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
 บริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน)(บริษัท) ขอเรียนแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด
หลกัทรัพย ์ฯ) ทราบว่า สืบเน่ืองจากบริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจพลงังาน โดยการเขา้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพ เพราะบริษทัมีจุดแขง็ในดา้นทีมงานท่ีมีคุณภาพ มีความช านาญ และมีประสบการณ์สูงในธุรกิจดงักล่าว โดยเม่ือช่วง
ปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั (NRPP) ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน 
ปรากฏวา่ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ท่ีบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนนั้น NRPP สามารถสร้างผลตอบแทนสูงกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้และให้
ผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอกบับริษทั ถือวา่นโนบายเก่ียวกบัการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพมีผลส าเร็จ  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัแผนงานส าหรับการ
เข้าลงทุนซ้ือหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชีวภาพของบริษทั อัครวฒัน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จ ากัด (กิจการ
โรงไฟฟ้า AKW) ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ โดยใหบ้ริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั (TPW) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี
บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เขา้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโดยเง่ือนไขบงัคบัก่อน และเม่ือ
เง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จ TPW ถือว่าการเขา้ท ารายการเกิดข้ึนแน่นอน TPW จะด าเนินการเขา้รับการโอนหุ้นของกิจการ
โรงไฟฟ้า AKW โดยปัจจุบัน TPW ได้เข้าถือหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้า AKW แล้วเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
 

1. การเขา้ถือหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้า AKW ด้วยการซ้ือหุ้นสามญัและรับโอนหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม 
จ านวน 37,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
ในราคาหุน้ละ 686 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 25,725,000 บาท 

2. การเขา้ถือหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้า AKW ดว้ยการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 1,087,500 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นเงินรวม
ทั้งส้ิน 108,750,000 บาท  

 
ทั้งน้ี การเขา้ถือหุ้นของกิจการโรงไฟฟ้า AKW ในคร้ังน้ี TPW ช าระเงินลงทุนซ้ือหุ้นตามขอ้ 1 และขอ้ 2 เพื่อเขา้

ถือหุน้ทั้งส้ิน จ านวน 134,475,000 บาท  
 
ปัจจุบันกิจการโรงไฟฟ้า AKW หยุดการด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: 

COD) ไวช้ัว่คราว เน่ืองจากกิจการโรงไฟฟ้า AKW อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงโรงไฟฟ้า เก่ียวกบัการออกแบบทางวิศวกรรม
และการจดัการทางวศิวกรรมใหม่ ระบบการยอ่ยสลายอินทรียแ์บบไม่ใชอ้ากาศ หรือบ่อหมกัใหเ้กิดก๊าซชีวภาพท่ีไดป้ริมาณ
ตามท่ีตอ้งการเป็นไปตามหลกัวิศวกรรม การเพ่ิมจ านวนเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตไฟฟ้า 
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รวมถึงการซ้ือท่ีดิน จ านวน 32 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ภายใตก้ารบริหารจดัการของผูบ้ริหารชุดใหม่ เพ่ือใหกิ้จการโรงไฟฟ้า 
AKW สามารถกลบัมาด าเนินการ COD ไดอี้กคร้ัง โดยคาดวา่จะสามารถด าเนินการ COD ไดใ้หม่ในช่วงไตรมาส 4/2563 ซ่ึง
กิจการโรงไฟฟ้า AKW จะใชเ้งินทุนท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุน จ านวน 1,450,00 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็น
เงินทั้งส้ิน 145,000,000 บาท เป็นเงินทุนท่ีใชส้ าหรับการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้  

  
ดงันั้น การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 

ก. ไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.

21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั พ.ศ.2546 เน่ืองจากคู่สัญญาไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือความเก่ียวโยงใด ๆ กบัผูบ้ริหาร กรรมการ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และบริษทัยอ่ย   

ข. ถือเป็นรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย

ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 และ

ฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 5.38 ตามเกณฑ ์มูลค่ารวม

ของส่ิงตอบแทน (ค านวณโดยใชข้อ้มูลท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2562) โดยเม่ือรวมขนาดรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน ท่ีเกิดข้ึน

ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า มีจ านวน 1 รายการ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 8.82 ตามเกณฑ์

มูลค่าส่ิงตอบแทน จึงรวมขนาดรายการไดเ้ท่ากับ ร้อยละ 14.20 ดังนั้น จึงไม่เขา้ข่ายท่ีบริษทัจะตอ้ง

ปฏิบติัตามเกณฑ์รายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551  

ค. ถือเป็นรายการท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยซ่ึงเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ส่งผลให้บริษทัอ่ืนมีสภาพ 

ในการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานสารสนเทศ

ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี บจ./ป.11-00  เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ.2560 โดย

สรุปสาระส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

 

1. วนั เดือน ปี ทีเ่ข้าเกดิรายการ 

ภายหลงัจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จสมบูรณ์ TPW ไดเ้ขา้ถือหุน้ ในส่วนแรก โดยการรับโอนหุน้สามญั

ของกิจการโรงไฟฟ้า AKW ในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563 และจะเขา้ถือหุน้ ในส่วนท่ีสอง โดยการเขา้ซ้ือ

หุน้สามญัเพ่ิมทุนของกิจการโรงไฟฟ้า AKW ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 
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2. คู่กรณีทีเ่กีย่วข้อง และ/หรือความสัมพนัธ์กบับริษัท 

2.1 การเข้าซ้ือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดมิ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย : ผู ้ซ้ือ และผู ้ขายล าดับท่ี 1 กับผู ้ขายล าดับท่ี 2 ไม่มี

ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งท่ีจะเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน

ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 

ข้อมูลผู้ขายล าดบัที ่1 

ช่ือ  บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  

ท่ีอยู ่ 108 หมู่ท่ี 18 ถนนคุม้เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน  90,000,000 บาท  

จ านวนหุน้  900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

รายช่ือกรรมการ นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 

อ านาจกรรมการ กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 1. นายสิทธิพร  จรัสปรีดาลาภ  จ านวน 380,000 หุน้ 

   2. นางสาวรุจิเรข  จรัสปรีดาลาภ  จ านวน 380,000 หุน้ 

   3. นางเยาวภรณ์ จรัสปรีดาลาภ  จ านวน 80,000 หุน้ 

   4. นายสณทิพฒัน์  จรัสปรีดาลาภ  จ านวน 60,000 หุน้ 

ล าดบั ผู้ซ้ือ ผู้ขาย จ านวนหุ้น 

(ก่อน) ขาย 

จ านวนหุ้น 

(หลงั) ขาย 

ความเกีย่วข้อง 

1 บริษทั ไทรทนั  

พาวเวอร์ จ ากดั (TPW) 

บริษทั เอส ที อาร์ อาร์  

เอน็จีเนียร่ิง จ ากดั (STRR) 

37,499 12,499 เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ้ น ใน กิ จ ก า ร

โรงไฟฟ้า  AKW และเป็นผู ้

ถือหุ้นในบริษทั โรงไฟฟ้า

หนองรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ย่อยของ TPW โดย STRR 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 

ของทุนจดทะเบียน 

2 บริษทั ไทรทนั  

พาวเวอร์ จ ากดั (TPW) 

นายกิตตน์พทัธ สิระธนเศรษฐ ์ 1 - เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ้ น ใน กิ จ ก า ร

โรงไฟฟ้า  AKW 
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ข้อมูลผู้ขายล าดบัที ่2 

ช่ือ  นายกิตตน์พทัธ สิระธนเศรษฐ ์

ท่ีอยู ่ 93/290 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  

 

2.2 การเข้าซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ผู้ซ้ือ : บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั 

ผู้ขาย :  บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวยีน จ ากดั (ผูอ้อกหุน้สามญัเพ่ิมทุน) 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย : ผู ้ซ้ือ และผู ้ขายล าดับท่ี 1 กับผู ้ขายล าดับท่ี 2 ไม่มี

ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งท่ีจะเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน

ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 

 

ข้อมูลผู้ขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ช่ือ   บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวยีน จ ากดั 

ท่ีอยู ่  99/1 หมู่ท่ี 8 ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท  

จ านวนหุน้  50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

รายช่ือกรรมการ นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 

อ านาจกรรมการ กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 1. บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จ านวน 49,998 หุน้ 

2.นายสิทธิพร  จรัสปรีดาลาภ  จ านวน        1 หุน้ 

   3.นายกิตตน์พทัธ สิระธนเศรษฐ ์  จ านวน        1 หุน้ 

    

3. ลกัษณะทัว่ไปของการเกดิรายการ 

ภายหลงัจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จสมบูรณ์ TPW ไดเ้ขา้ถือหุน้ แบ่งออกเป็น  2 ส่วน ดงัน้ี 

▪ ส่วนแรก การเขา้ซ้ือหุ้นและรับโอนหุ้นสามญัของกิจการโรงไฟฟ้า AKW จากผูถื้อหุ้นเดิม 

จ านวนทั้งส้ิน 35,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 

ในราคาหุน้ละ 686 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 25,725,000 บาท ในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563   

▪ ส่วนท่ีสอง การเขา้ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของกิจการโรงไฟฟ้า AKW ดว้ยการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม

ทุน จ านวน 1,087,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุน

จดทะเบียน ในราคาหุน้ละ 100 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 108,750,000 บาท  
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ทั้งน้ี ภายหลงัจาการด าเนินกระบวนการเขา้ถือหุ้นดงักล่าวขา้งตน้เสร็จส้ิน กิจการโรงไฟฟ้า AKW จะ

กลายมาเป็นบริษทัยอ่ยของ TPW และเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั โดยกิจการโรงไฟฟ้า AKW จะ

มีกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ TPW หรือจากบริษทั จ านวน 3 ท่าน คือ (1) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล (2) 

นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์และ (3) นางนฤมล ฉตัรตะวนั  และจะมีกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อ

หุน้เดิม จ านวน 1 ท่าน คือ นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 

 

ทั้ งน้ี รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน ตาม

ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญั

ท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบั ร้อย

ละ 5.38 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (ค านวณโดยใชข้อ้มูลท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของ

บริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562)โดยเม่ือรวมขนาดรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของ

บริษทัจดทะเบียน ท่ีเกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า มีจ านวน 1 รายการ มีขนาดของรายการสูงสุด

เท่ากบัร้อยละ 8.82 ตามเกณฑมู์ลค่าส่ิงตอบแทน จึงรวมขนาดรายการไดเ้ท่ากบัร้อยละ  14.20 ทั้งน้ี การ

ค านวณขนาดของรายการ ตามเกณฑก์ารค านวณทั้ง 4 เกณฑ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ล าดบั เกณฑ์การค านวณขนาดของรายการ สูตรการค านวณ 
(หน่วย : พนับาท) 

ขนาดรายการ 

1 เกณฑสิ์นทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) NTA ของกิจการท่ีท ารายการ x สัดส่วนท่ี
ไดม้า / NTA ของบริษทัจดทะเบียน 
= 6,815 x 0.75/1,539,393 

ร้อยละ 
0.33 

2 เกณฑก์ าไรสุทธิ ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีซ้ือหรือขาย x  สัดส่วน
ท่ีไดม้า / ก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

N/A 

3 เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน จ านวนเงินท่ีจ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน / 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 
= 134,475/2,500,636 

ร้อยละ 
5.38 

4 เกณฑมู์ลค่าของหลกัทรัพย ์ จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือช าระค่าทรัพย์สิน / 
จ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 

N/A 
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สรุปขอ้มูลทางการเงินท่ีใชส้ าหรับการค านวณ  

(หน่วย : พนับาท) 30 ก.ย. 2562 
(สอบทานแล้ว) 

บริษัท 

31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

กจิการโรงไฟฟ้า AKW 
สินทรัพยร์วม 2,500,636 6,892 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,401 - 
หน้ีสินรวม 940,085 77 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 19,757 - 
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 1,539,393 6,815 
ก าไรสุทธิ  41,533 (531) 

 

4. รายละเอยีดทรัพย์สินทีซ้ื่อ 

ช่ือบริษัท   

บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวยีน จ ากดั 

วนัทีจ่ดัตั้งบริษัท 

22 พฤษภาคม 2551 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105551048887 

ทีต่ั้ง 

ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 99/1 หมู่ท่ี 8 ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ทุนจดทะเบียน 

5,000,000 บาท  

จ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้น 

50,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

ลกัษณะของกจิการ  

กิจการโรงไฟฟ้า AKW ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีได้มาจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ท่ีมาจาก น ้ ากากส่า

เขม้ขน้ มีก าลงัการผลิตสูงสุด 4.9 เมกกะวตัต ์ท่ีผ่านมาไดด้ าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์

(Commercial Operation Date: COD) ให้กบั กฟภ. แลว้ เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2553 โดยกิจการโรงไฟฟ้า 

AKW ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัไว ้กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปี (ขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไดค้ร้ังละ 5 ปี 

โดยอัตโนมัติ) โดยมีอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าตามราคารับซ้ือพ้ืนฐานของ กฟภ. ซ่ึงราคาดังกล่าวจะ

เปล่ียนแปลงไปตามนโนบายการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟภ. โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ท่ี ต  าบลสระกระโจม อ าเภอ

ดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ปัจจุบนั กิจการโรงไฟฟ้า AKW หยดุการด าเนินการ COD ไวช้ัว่คราว เน่ืองจากภาวะความลม้เหลว ดา้น

การออกแบบทางวิศวกรรมและการจดัการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยกิจการโรงไฟฟ้า AKW 

อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงโรงงานดา้นการออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซ

ชีวภาพ (Biogas) รวมทั้งปรับเปล่ียนเทคโนโลยีในการก าจดัส่ิงปนเป้ือนในก๊าซชีวภาพให้เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดและผ่านมาตราฐานด้านส่ิงแวดลอ้ม การก่อสร้างระบบการย่อยสลายอินทรียแ์บบไม่ใช้

อากาศ หรือบ่อหมกัก๊าซชีวภาพใหม่น้ีจะท าใหมี้ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดเ้พียงพอส าหรับผลิตไฟฟ้า

ขนาด 4.9 MWh เพ่ือจ าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งยงัไดเ้ปล่ียนเคร่ืองผลิต

ไฟฟ้าโดยใชเ้ทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีเพ่ือช่วยประหยดัเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพและมีระบบควบคุม

อตัโนมติั(PLC) ช่วยลดความผิดพลาดของการเดินระบบ  ดว้ยการปรับปรุงดา้นวิศวกรรมและเป็นมิตร

กับส่ิงแวดลอ้มรวมถึงการซ้ือท่ีดิน จ านวน 32 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ภายใตก้ารบริหารจัดการของ

ผูบ้ริหารชุดใหม่ เพ่ือให้กิจการโรงไฟฟ้า AKW สามารถกลบัมาด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

(COD) ไดอี้กคร้ัง โดยคาดวา่จะสามารถด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) ไดใ้หม่ในช่วงไตร

มาส 4/2563 

 

โครงสร้างการถือหุ้น และการจดัการ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นกจิการโรงไฟฟ้า 
AKW 

ก่อนการเข้าถือหุ้น 
หลงัการเข้าถือหุ้น 

(ภายหลงัเพิม่ทุน จ านวน 1,450,000 หุ้น) 

จ านวน (หุ้น) สัดส่วนร้อยละ จ านวน (หุ้น) สัดส่วนร้อยละ 
STRR 49,998 99.990% 374,999 24.99% 

นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 1 0.005% 1 0.01% 
นายกิตตน์พทัธ สิระธนเศรษฐ ์ 1 0.005% - - 

TPW - - 1,125,000 75.00% 
รวม 50,000 100.00% 1,500,000 100.00% 

 

  รายช่ือกรรมการ 

ก่อนเข้าท ารายการ หลงัการเข้าท ารายการ 

1. นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล 

2. นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์

3. นางนฤมล ฉตัรตะวนั 

4. นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 
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  อ านาจกรรมการ 

ก่อนเข้าท ารายการ หลงัการเข้าท ารายการ 

กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรือนายเชิดศักด์ิ กู้

เกียรตินันท์ หรือนางนฤมล ฉัตรตะวนั คนใด

คนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบันายสิทธิพร จรัส

ปรีดาลาภ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชี มีขอ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 

กจิการโรงไฟฟ้า AKR 
(หน่วย : พนับาท) 

31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธ.ค. 2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธ.ค. 2560 
(ตรวจสอบแล้ว) 

สินทรัพยร์วม 6,892 9,109 10,207 
หน้ีสินรวม 77 1,763 1,215 
ทุนจดทะเบียน 5.000 5.000 5,000 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5.000 5.000 5,000 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6.815 7.346 8,992 
รวมรายได ้ 1,011 - 18 
รวมค่าใชจ่้าย 1,542 1,645 12,833 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (531) (1,645) (12,815) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (531) (1,645) (12,815) 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท/หุน้) 136.30 146.92 179.83 

 

5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมขนาดของรายการ 

มูลค่าส่ิงตอบแทนรวมท่ี TPW ตอ้งช าระส าหรับการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จ านวน 134,475,000 บาท 

โดยมีวธีิการช าระเงินค่าหุน้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

▪ ส่วนแรก การเขา้ซ้ือหุ้นและรับโอนหุ้นสามญัของกิจการโรงไฟฟ้า AKW จากผูถื้อหุ้นเดิม 

จ านวนทั้งส้ิน 35,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 

ในราคาหุน้ละ 686 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 25,725,000 บาท ในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563   

▪ ส่วนท่ีสอง การเขา้ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของกิจการโรงไฟฟ้า AKW ดว้ยการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม

ทุน จ านวน 1,087,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุน

จดทะเบียน ในราคาหุน้ละ 100 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 108,750,000 บาท  
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การก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการก าหนดและตกลงร่วมกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 

โดยผ่านการเจรจาต่อรองมาหลายคร้ัง จนในท่ีสุดไดข้อ้สรุปมูลค่าส่ิงตอบแทน จ านวน 134,475,000 

บาท ซ่ึงถือวา่เป็นมูลค่าท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการวิเคราะห์ทางการเงินของ TPW โดย TPW 

จะสามารถคืนทุนไดภ้ายในระยะเวลา 6.98 ปี และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 17.45% 

 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าบริษัทจะได้รับจากการเข้าท ารายการ 

TPW จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนเขา้ถือหุ้นในคร้ังน้ี เพราะจะท าให้ TPW มีรายได้ท่ีแน่นอน 

มัน่คง และต่อเน่ืองในระยะยาว เป็นผลดีต่อผูถื้อหุน้ รวมถึงเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในธุรกิจพลงังานท่ีมีอยู่

เดิมให้เพ่ิมมากข้ึน ฉะนั้น การไดม้าซ่ึงธุรกิจกิจการโรงไฟฟ้า AKW เป็นไปตามนโยบายของ TPW ท่ี

ประสงคจ์ะกา้วข้ึนมาเป็นผูน้ าในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพ และมีแผนจะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

ชีวภาพอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

 

แมว้า่ปัจจุบนักิจการโรงไฟฟ้า AKW ไดห้ยดุด าเนินการ COD ไวช้ัว่คราวก็ตาม แต่ดว้ย TPW มีทีมงาน

ท่ีมีคุณภาพ มีความช านาญ และมีประสบการณ์สูงเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ

ชีวภาพ ซ่ึงจะสามารถช่วยแก้ไขปัญญา และบริหารจดัการขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีผ่านมาได ้

ดงันั้น TPW จึงเล็งเห็นถึงโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เม่ือกิจการโรงไฟฟ้า AKW กลบัมาด าเนินการ 

COD อีกคร้ัง 

 

7. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการเข้าซ้ือทรัพย์สิน 

บริษัท จะใช้เงินทุนท่ีมีในปัจจุบัน จ านวนไม่เกิน 135,000,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินท่ีคงเหลือจากการ

จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั สแพลช มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เม่ือช่วงไตรมาส 4/2561 รวมกบัเงินทุน

หมุนเวยีนในกิจการ  

 

อยา่งไรก็ตาม หากในอนาคต TPW จะด าเนินการตามนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพ

ต่อไปอีก TPW ยงัคงมีศกัยภาพท่ีจะหาแหล่งเงินทุน และ/หรือแหล่งเงินกูอ่ื้น และ/หรือใชเ้งินเพ่ิมทุนท่ี

ไดรั้บมาจากการเพ่ิมทุน จ านวน 560 ลา้นบาท ภายหลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้เปล่ียนแปลง

วตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนแลว้ 

 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทกบัการเข้าท ารายการ 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแผนงานส าหรับการเขา้ลงทุนซ้ือหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังาน

ก๊าซชีวภาพของกิจการโรงไฟฟ้า AKW นั้น คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาด้วยความละเอียดและ

รอบคอบ พร้อมทั้งพิจารณาถึงจุดเด่น จุดดอ้ย และความเส่ียงในดา้นต่าง  ๆ เห็นว่าการเขา้ลงทุนใน
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กิจการโรงไฟฟ้า AKW เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนใน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัมีรายไดท่ี้สม ่าเสมอ แน่นอน และต่อเน่ืองในระยะยาว อีก

ทั้ ง เป็นการกระจายความเส่ียงจาการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพียงด้านเดียว นอกจากนั้ น 

คณะกรรมการบริษทัยงัไดพ้ิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุนแลว้ เห็นว่ามีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 

ภายใตค้วามเส่ียงท่ีสามารถบริหารจัดการได้ ประกอบกับคณะกรรมการบริษทัยงัเช่ือมัน่ว่ากิจการ

โรงไฟฟ้า AKW จะสามารถกลบัมาด าเนิน COD ไดต้ามแผน เพราะวิธีการบริหารจดัการโรงไฟฟ้านั้น 

บริษทัจะส่งทีมงานท่ีบริหารจดัการบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั (NRPP) เขา้ไปดูแล และด าเนินการ

บริหารจดัการในทุกขั้นตอน จึงมัน่ใจว่ากิจการโรงไฟฟ้า AKW จะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีได้

เช่นเดียวกบั NRPP  

 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 8 

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดท่ีมีความเห็นแตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทั  

  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
       
                ( นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์) 
                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 


