TRITN-SET 004/2563
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง
เรี ยน

การเข้าลงทุนซื้อหุน้ ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษ ัท ไทรทัน โฮลดิ้ ง จ ากัด (มหาชน)(บริ ษ ัท ) ขอเรี ย นแจ้ง ให้ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลาด
หลักทรัพย์ ฯ) ทราบว่า สื บเนื่ องจากบริ ษทั มีนโยบายที่จะดาเนิ นธุ รกิ จพลังงาน โดยการเข้าลงทุนในธุ รกิ จโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพ เพราะบริ ษทั มีจุดแข็งในด้านทีมงานที่มีคุณภาพ มีความชานาญ และมีประสบการณ์สูงในธุรกิจดังกล่าว โดยเมื่อช่วง
ปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จากัด (NRPP) ในสัดส่ วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน
ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่บริ ษทั ได้เข้าลงทุนนั้น NRPP สามารถสร้างผลตอบแทนสู งกว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และให้
ผลตอบแทนที่สม่าเสมอกับบริ ษทั ถือว่านโนบายเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพมีผลสาเร็ จ
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิแผนงานสาหรับการ
เข้า ลงทุ น ซื้ อหุ ้น ในกิ จการโรงไฟฟ้ า พลัง งานก๊ า ซชี ว ภาพของบริ ษทั อัค รวัฒ น์ พลัง งานพื ช หมุน เวีย น จ ากัด (กิ จ การ
โรงไฟฟ้า AKW) ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยให้บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด (TPW) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เข้าลงนามในสัญญาร่ วมลงทุนโดยเงื่อนไขบังคับก่อน และเมื่อ
เงื่ อนไขบังคับก่อนสาเร็ จ TPW ถือว่าการเข้าทารายการเกิ ดขึ้นแน่นอน TPW จะดาเนิ นการเข้ารับการโอนหุ ้นของกิจการ
โรงไฟฟ้ า AKW โดยปั จ จุ บัน TPW ได้เ ข้า ถื อ หุ ้น ในกิ จ การโรงไฟฟ้ า AKW แล้วเมื่ อ วัน ที่ 17 กุม ภาพัน ธ์ 2563 โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การเข้าถื อหุ ้นในกิ จการโรงไฟฟ้ า AKW ด้วยการซื้ อหุ ้นสามัญและรั บโอนหุ ้นสามัญจากผูถ้ ื อหุ ้น เดิ ม
จานวน 37,500 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ในราคาหุน้ ละ 686 บาท คิดเป็ นเงินรวมทั้งสิ้น 25,725,000 บาท
2. การเข้าถือหุ ้นในกิจการโรงไฟฟ้า AKW ด้วยการซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 1,087,500 หุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นเงินรวม
ทั้งสิ้น 108,750,000 บาท
ทั้งนี้ การเข้าถือหุ ้นของกิจการโรงไฟฟ้า AKW ในครั้งนี้ TPW ชาระเงินลงทุนซื้ อหุ ้นตามข้อ 1 และข้อ 2 เพื่อเข้า
ถือหุน้ ทั้งสิ้น จานวน 134,475,000 บาท
ปั จ จุ บัน กิ จการโรงไฟฟ้ า AKW หยุด การดาเนิ นการจาหน่ ายไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial Operation Date:
COD) ไว้ชวั่ คราว เนื่ องจากกิจการโรงไฟฟ้า AKW อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งโรงไฟฟ้า เกี่ยวกับการออกแบบทางวิศวกรรม
และการจัดการทางวิศวกรรมใหม่ ระบบการย่อยสลายอินทรี ยแ์ บบไม่ใช้อากาศ หรื อบ่อหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพที่ได้ปริ มาณ
ตามที่ ตอ้ งการเป็ นไปตามหลักวิศวกรรม การเพิ่มจานวนเครื่ องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้องกับ กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ า
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รวมถึงการซื้อที่ดิน จานวน 32 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ภายใต้การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารชุดใหม่ เพื่อให้กิจการโรงไฟฟ้า
AKW สามารถกลับมาดาเนินการ COD ได้อีกครั้ง โดยคาดว่าจะสามารถดาเนินการ COD ได้ใหม่ในช่วงไตรมาส 4/2563 ซึ่ง
กิจการโรงไฟฟ้า AKW จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน จานวน 1,450,00 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ น
เงินทั้งสิ้น 145,000,000 บาท เป็ นเงินทุนที่ใช้สาหรับการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น
ดังนั้น การเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้นมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
ก. ไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ.2546 เนื่ องจากคู่สัญญาไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อความเกี่ยวโยงใด ๆ กับผูบ้ ริ หาร กรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ข. ถือเป็ นรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเมื่อคานวณขนาดของรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 5.38 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวม
ของสิ่ งตอบแทน (คานวณโดยใช้ขอ้ มูลที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษทั สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2562) โดยเมื่ อรวมขนาดรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สินของบริ ษทั จดทะเบี ยน ที่ เกิ ดขึ้น
ในช่วง 6 เดื อนก่อนหน้า มีจานวน 1 รายการ มีขนาดของรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 8.82 ตามเกณฑ์
มูลค่าสิ่ งตอบแทน จึ งรวมขนาดรายการได้เท่ากับ ร้ อยละ 14.20 ดังนั้น จึ งไม่เข้าข่ายที่ บริ ษทั จะต้อง
ปฏิ บตั ิตามเกณฑ์รายการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั จดทะเบี ยน ตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
ค. ถือเป็ นรายการที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น ส่ งผลให้บริ ษทั อื่นมีสภาพ
ในการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ งรายงานสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ที่ บจ./ป.11-00 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีการเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิ บตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ.2560 โดย
สรุ ปสาระสาคัญมีดงั ต่อไปนี้
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ ข้ าเกิดรายการ
ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็ จสมบูรณ์ TPW ได้เข้าถือหุน้ ในส่วนแรก โดยการรับโอนหุน้ สามัญ
ของกิจการโรงไฟฟ้า AKW ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และจะเข้าถือหุน้ ในส่วนที่สอง โดยการเข้าซื้อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการโรงไฟฟ้า AKW ให้แล้วเสร็ จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
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2. คู่กรณีทเี่ กีย่ วข้ อง และ/หรื อความสัมพันธ์ กบั บริษัท
2.1 การเข้ าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
ลาดับ
1

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

บริ ษทั ไทรทัน

บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์

พาวเวอร์ จากัด (TPW)

เอ็นจีเนียริ่ ง จากัด (STRR)

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

(ก่ อน) ขาย

(หลัง) ขาย

37,499

12,499

ความเกีย่ วข้ อง
เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ น กิ จ ก า ร
โรงไฟฟ้า AKW และเป็ นผู ้
ถื อหุ ้นในบริ ษทั โรงไฟฟ้ า
หนองรี จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั
ย่อ ยของ TPW โดย STRR
ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 25
ของทุนจดทะเบียน
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บริ ษทั ไทรทัน

นายกิตตน์พทั ธ สิ ระธนเศรษฐ์

1

-

พาวเวอร์ จากัด (TPW)

เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ น กิ จ ก า ร
โรงไฟฟ้า AKW

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ซื้ อ และผู้ ข าย : ผู ้ซ้ื อ และผู ้ข ายล าดับ ที่ 1 กับ ผู ้ข ายล าดับ ที่ 2 ไม่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุ นที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
ข้ อมูลผู้ขายลาดับที่ 1
ชื่อ

บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

ที่อยู่

108 หมู่ที่ 18 ถนนคุม้ เกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน

90,000,000 บาท

จานวนหุน้

900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

รายชื่อกรรมการ

นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ

อานาจกรรมการ

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั

รายชื่อผูถ้ ือหุน้

1. นายสิ ทธิพร

จรัสปรี ดาลาภ

จานวน 380,000 หุน้

2. นางสาวรุ จิเรข จรัสปรี ดาลาภ

จานวน 380,000 หุน้

3. นางเยาวภรณ์ จรัสปรี ดาลาภ

จานวน 80,000 หุน้

4. นายสณทิพฒั น์ จรัสปรี ดาลาภ

จานวน 60,000 หุน้
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ข้ อมูลผู้ขายลาดับที่ 2
ชื่อ

นายกิตตน์พทั ธ สิ ระธนเศรษฐ์

ที่อยู่

93/290 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

2.2 การเข้ าซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ผู้ซื้อ :

บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด

ผู้ขาย :

บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด (ผูอ้ อกหุน้ สามัญเพิ่มทุน)

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ซื้ อ และผู้ ข าย : ผู ้ซ้ื อ และผู ้ข ายล าดับ ที่ 1 กับ ผู ้ข ายล าดับ ที่ 2 ไม่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุ นที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
ข้ อมูลผู้ขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ชื่อ

บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด

ที่อยู่

99/1 หมู่ที่ 8 ตาบลสระกระโจม อาเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทุนจดทะเบียน

5,000,000 บาท

จานวนหุน้

50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

รายชื่อกรรมการ

นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ

อานาจกรรมการ

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั

รายชื่อผูถ้ ือหุน้

1. บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

จานวน 49,998 หุน้

2.นายสิ ทธิพร

จานวน

1 หุน้

จานวน

1 หุน้

จรัสปรี ดาลาภ

3.นายกิตตน์พทั ธ สิ ระธนเศรษฐ์
3. ลักษณะทัว่ ไปของการเกิดรายการ

ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็ จสมบูรณ์ TPW ได้เข้าถือหุน้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
▪ ส่ วนแรก การเข้าซื้ อหุ ้นและรับโอนหุ ้นสามัญของกิ จการโรงไฟฟ้ า AKW จากผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
จานวนทั้งสิ้น 35,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน
ในราคาหุน้ ละ 686 บาท เป็ นเงินทั้งสิ้น 25,725,000 บาท ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
▪ ส่ วนที่สอง การเข้าซื้ อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการโรงไฟฟ้า AKW ด้วยการซื้ อหุน้ สามัญเพิม่
ทุน จานวน 1,087,500 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 75 ของทุน
จดทะเบียน ในราคาหุน้ ละ 100 บาท เป็ นเงินรวมทั้งสิ้น 108,750,000 บาท
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ทั้งนี้ ภายหลังจาการดาเนิ นกระบวนการเข้าถือหุ ้นดังกล่าวข้างต้นเสร็ จสิ้ น กิจการโรงไฟฟ้า AKW จะ
กลายมาเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TPW และเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั โดยกิจการโรงไฟฟ้า AKW จะ
มีกรรมการที่ เป็ นตัวแทนของ TPW หรื อจากบริ ษทั จานวน 3 ท่าน คือ (1) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล (2)
นายเชิดศักดิ์ กูเ้ กียรตินนั ท์ และ (3) นางนฤมล ฉัตรตะวัน และจะมีกรรมการที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ ือ
หุน้ เดิม จานวน 1 ท่าน คือ นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถื อเป็ นรายการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สินของบริ ษทั จดทะเบี ยน ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญ
ที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเมื่อคานวณขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อย
ละ 5.38 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน (คานวณโดยใช้ขอ้ มูลที่ ปรากฏในงบการเงิ นรวมของ
บริ ษทั สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562)โดยเมื่อรวมขนาดรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของ
บริ ษทั จดทะเบี ยน ที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วง 6 เดื อนก่ อนหน้า มี จานวน 1 รายการ มี ขนาดของรายการสู งสุ ด
เท่ากับร้อยละ 8.82 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่ งตอบแทน จึงรวมขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 14.20 ทั้งนี้ การ
คานวณขนาดของรายการ ตามเกณฑ์การคานวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ
1

2
3

4

เกณฑ์ การคานวณขนาดของรายการ

สู ตรการคานวณ
ขนาดรายการ
(หน่ วย : พันบาท)
เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) NTA ของกิ จ การที่ ท ารายการ x สั ด ส่ ว นที่
ร้อยละ
ได้มา / NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน
0.33
= 6,815 x 0.75/1,539,393
เกณฑ์กาไรสุทธิ
กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ที่ซ้ื อหรื อขาย x สัดส่ วน
N/A
ที่ได้มา / กาไรสุทธิของบริ ษทั จดทะเบียน
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
จ านวนเงิ น ที่ จ่ า ยหรื อได้รั บ ตามสั ด ส่ ว น /
ร้อยละ
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน
5.38
= 134,475/2,500,636
เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์
จ านวนหุ ้ น ที่ อ อกเพื่ อ ช าระค่ า ทรั พ ย์ สิ น /
N/A
จานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
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สรุ ปข้อมูลทางการเงินที่ใช้สาหรับการคานวณ
(หน่ วย : พันบาท)

สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สินรวม
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กาไรสุทธิ

30 ก.ย. 2562
31 ธ.ค. 2562
(สอบทานแล้ ว)
(ตรวจสอบแล้ ว)
บริษัท
กิจการโรงไฟฟ้ า AKW
2,500,636
6,892
1,401
940,085
77
19,757
1,539,393
6,815
41,533
(531)

4. รายละเอียดทรัพย์ สินทีซ่ ื้อ
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
วันทีจ่ ดั ตั้งบริษัท
22 พฤษภาคม 2551 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105551048887
ทีต่ ้งั
สานักงานใหญ่ เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 8 ตาบลสระกระโจม อาเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
จานวนหุ้นและมูลค่ าหุ้น
50,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ลักษณะของกิจการ
กิจการโรงไฟฟ้า AKW ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
เป็ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าที่ ได้มาจากการเผาไหม้เชื้ อเพลิ งก๊าซชี วภาพ (Biogas) ที่ มาจาก น้ ากากส่ า
เข้มข้น มีกาลังการผลิตสู งสุ ด 4.9 เมกกะวัตต์ ที่ผ่านมาได้ดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์
(Commercial Operation Date: COD) ให้กบั กฟภ. แล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 โดยกิจการโรงไฟฟ้า
AKW ได้ทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับไว้ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปี (ขยายระยะเวลาต่อเนื่ องได้ครั้งละ 5 ปี
โดยอัต โนมัติ ) โดยมี อ ัต ราการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า ตามราคารั บซื้ อ พื้ นฐานของ กฟภ. ซึ่ ง ราคาดัง กล่ า วจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามนโนบายการรับซื้ อไฟฟ้ าของ กฟภ. โรงไฟฟ้ าตั้งอยู่ที่ ตาบลสระกระโจม อาเภอ
ดอนเจดีย ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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ปั จจุบนั กิจการโรงไฟฟ้า AKW หยุดการดาเนินการ COD ไว้ชวั่ คราว เนื่องจากภาวะความล้มเหลว ด้าน
การออกแบบทางวิศวกรรมและการจัดการทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้อง โดยกิจการโรงไฟฟ้า AKW
อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งโรงงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการผลิตก๊าซ
ชี วภาพ (Biogas) รวมทั้งปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการกาจัดสิ่ งปนเปื้ อนในก๊าซชี วภาพให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดและผ่านมาตราฐานด้านสิ่ งแวดล้อม การก่ อสร้ างระบบการย่อยสลายอิ นทรี ยแ์ บบไม่ใช้
อากาศ หรื อบ่อหมักก๊าซชีวภาพใหม่น้ ีจะทาให้มีปริ มาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้เพียงพอสาหรับผลิตไฟฟ้ า
ขนาด 4.9 MWh เพื่อจาหน่ ายให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่ องอีกทั้งยังได้เปลี่ยนเครื่ องผลิต
ไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี เพื่อช่วยประหยัดเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและมีระบบควบคุม
อัตโนมัติ(PLC) ช่วยลดความผิดพลาดของการเดินระบบ ด้วยการปรับปรุ งด้านวิศวกรรมและเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมรวมถึ งการซื้ อที่ ดิน จานวน 32 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ภายใต้การบริ หารจัดการของ
ผูบ้ ริ หารชุดใหม่ เพื่อให้กิจการโรงไฟฟ้ า AKW สามารถกลับมาดาเนิ นการจาหน่ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์
(COD) ได้อีกครั้ง โดยคาดว่าจะสามารถดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (COD) ได้ใหม่ในช่วงไตร
มาส 4/2563
โครงสร้ างการถือหุ้น และการจัดการ
รายชื่ อผู้ถือหุ้นกิจการโรงไฟฟ้ า
AKW
STRR
นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ
นายกิตตน์พทั ธ สิ ระธนเศรษฐ์
TPW
รวม

ก่ อนการเข้ าถือหุ้น
จานวน (หุ้น)
49,998
1
1
50,000

สัดส่ วนร้ อยละ
99.990%
0.005%
0.005%
100.00%

หลังการเข้ าถือหุ้น
(ภายหลังเพิม่ ทุน จานวน 1,450,000 หุ้น)
จานวน (หุ้น)
สัดส่ วนร้ อยละ
374,999
24.99%
1
0.01%
1,125,000
75.00%
1,500,000
100.00%

รายชื่ อกรรมการ
ก่ อนเข้ าทารายการ
1. นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ

หลังการเข้ าทารายการ
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
2. นายเชิดศักดิ์ กูเ้ กียรตินนั ท์
3. นางนฤมล ฉัตรตะวัน
4. นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ
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อานาจกรรมการ
ก่ อนเข้ าทารายการ

หลังการเข้ าทารายการ

กรรมการหนึ่ ง คนลงลายมื อ ชื่ อและ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรื อนายเชิ ดศักดิ์ กู้
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั

เกี ยรตินันท์ หรื อนางนฤมล ฉัตรตะวัน คนใด
คนหนึ่ งลงลายมือชื่ อร่ วมกับนายสิ ทธิ พร จรัส
ปรี ดาลาภ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั

ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
สรุ ปฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงิ นตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี มีขอ้ มูลสาคัญดังต่อไปนี้
กิจการโรงไฟฟ้ า AKR
(หน่ วย : พันบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

31 ธ.ค. 2562
(ตรวจสอบแล้ ว)
6,892
77
5.000
5.000
6.815
1,011
1,542
(531)
(531)
136.30

31 ธ.ค. 2561
(ตรวจสอบแล้ ว)
9,109
1,763
5.000
5.000
7.346
1,645
(1,645)
(1,645)
146.92

31 ธ.ค. 2560
(ตรวจสอบแล้ ว)
10,207
1,215
5,000
5,000
8,992
18
12,833
(12,815)
(12,815)
179.83

5. มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ ารวมขนาดของรายการ
มูลค่าสิ่ งตอบแทนรวมที่ TPW ต้องชาระสาหรับการเข้าทารายการในครั้งนี้ จานวน 134,475,000 บาท
โดยมีวธิ ีการชาระเงินค่าหุน้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
▪ ส่ วนแรก การเข้าซื้ อหุ ้นและรับโอนหุ ้นสามัญของกิ จการโรงไฟฟ้ า AKW จากผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
จานวนทั้งสิ้น 35,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน
ในราคาหุน้ ละ 686 บาท เป็ นเงินทั้งสิ้น 25,725,000 บาท ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
▪ ส่ วนที่สอง การเข้าซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการโรงไฟฟ้า AKW ด้วยการซื้ อหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุน จานวน 1,087,500 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 75 ของทุน
จดทะเบียน ในราคาหุน้ ละ 100 บาท เป็ นเงินรวมทั้งสิ้น 108,750,000 บาท
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การกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทนดังกล่าวข้างต้น เป็ นการกาหนดและตกลงร่ วมกันระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
โดยผ่านการเจรจาต่อรองมาหลายครั้ง จนในที่ สุดได้ขอ้ สรุ ปมูลค่าสิ่ งตอบแทน จานวน 134,475,000
บาท ซึ่ งถือว่าเป็ นมูลค่าที่เหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ทางการเงินของ TPW โดย TPW
จะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 6.98 ปี และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 17.45%
6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าบริษัทจะได้ รับจากการเข้ าทารายการ
TPW จะได้รับประโยชน์จากการลงทุ นเข้าถื อหุ ้นในครั้ งนี้ เพราะจะทาให้ TPW มี รายได้ที่แน่ นอน
มัน่ คง และต่อเนื่องในระยะยาว เป็ นผลดีต่อผูถ้ ือหุน้ รวมถึงเป็ นการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจพลังงานที่มีอยู่
เดิ มให้เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น การได้มาซึ่ งธุ รกิ จกิ จการโรงไฟฟ้ า AKW เป็ นไปตามนโยบายของ TPW ที่
ประสงค์จะก้าวขึ้นมาเป็ นผูน้ าในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพ และมีแผนจะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
ชีวภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป
แม้วา่ ปั จจุบนั กิจการโรงไฟฟ้า AKW ได้หยุดดาเนินการ COD ไว้ชวั่ คราวก็ตาม แต่ดว้ ย TPW มีทีมงาน
ที่ มีคุณภาพ มี ความชานาญ และมี ประสบการณ์ สูงเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซ
ชี วภาพ ซึ่ งจะสามารถช่ วยแก้ไขปั ญญา และบริ หารจัดการข้อบกพร่ องที่ เกิ ดขึ้นในอดี ตที่ ผ่านมาได้
ดังนั้น TPW จึงเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อกิจการโรงไฟฟ้า AKW กลับมาดาเนิ นการ
COD อีกครั้ง
7. แหล่ งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการเข้ าซื้อทรัพย์ สิน
บริ ษ ัท จะใช้เ งิ น ทุ น ที่ มี ในปั จ จุ บัน จ านวนไม่ เ กิ น 135,000,000 บาท ซึ่ ง เป็ นเงิ น ที่ คงเหลื อ จากการ
จาหน่ ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั สแพลช มี เดี ย จากัด (มหาชน) เมื่ อช่ วงไตรมาส 4/2561 รวมกับเงิ นทุน
หมุนเวียนในกิจการ
อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต TPW จะดาเนินการตามนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชี วภาพ
ต่อไปอีก TPW ยังคงมีศกั ยภาพที่จะหาแหล่งเงินทุน และ/หรื อแหล่งเงินกูอ้ ื่น และ/หรื อใช้เงินเพิ่มทุนที่
ได้รับมาจากการเพิ่มทุน จานวน 560 ล้านบาท ภายหลังจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติให้เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนแล้ว
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทกับการเข้ าทารายการ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิ แผนงานสาหรับการเข้าลงทุนซื้ อหุ ้นในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ก๊าซชี วภาพของกิ จการโรงไฟฟ้ า AKW นั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาด้วยความละเอี ยดและ
รอบคอบ พร้อมทั้งพิจารณาถึงจุดเด่น จุดด้อย และความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ เห็ นว่าการเข้าลงทุนใน
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กิ จการโรงไฟฟ้ า AKW เป็ นการเพิ่มศักยภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะทาให้บริ ษทั มีรายได้ที่สม่าเสมอ แน่นอน และต่อเนื่องในระยะยาว อีก
ทั้ง เป็ นการกระจายความเสี่ ย งจาการด าเนิ น ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งเพี ย งด้า นเดี ย ว นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้พิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุนแล้ว เห็ นว่ามีความคุม้ ค่าต่อการลงทุ น
ภายใต้ความเสี่ ยงที่ สามารถบริ หารจัดการได้ ประกอบกับคณะกรรมการบริ ษทั ยังเชื่ อมัน่ ว่ากิ จการ
โรงไฟฟ้า AKW จะสามารถกลับมาดาเนิ น COD ได้ตามแผน เพราะวิธีการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้านั้น
บริ ษทั จะส่ งทีมงานที่บริ หารจัดการบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จากัด (NRPP) เข้าไปดูแล และดาเนิ นการ
บริ หารจัดการในทุกขั้นตอน จึ งมัน่ ใจว่ากิ จการโรงไฟฟ้ า AKW จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ ดีได้
เช่นเดียวกับ NRPP
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้ อ 8
คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษทั
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายเชิดศักดิ์ กูเ้ กียรตินนั ท์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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