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ค าย่อ ชื่อเต็ม 
บรษิัทฯ หรือ UV บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
กลุ่มบรษิัทฯ UV และบรษิัทในเครือ 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ หรือ IFA บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไปซึ่งสินทรพัย ์

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นกำรท ำ
รำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่ เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน  และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและ
กำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ พ.ศ. 
2547 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  

EP บรษิัท อีสเทอรน์ พำวเวอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ETP บรษิัท อีเทอรน์ิตี ้พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
EPPCO บรษิัท ตะวนัออกกำรพิมพ ์และบรรจภุณัฑ ์จ ำกดั 
EP HK EP Group (HK) Company Limited 
BGRIM บรษิัท บี.กรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
UVBGP บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จ ำกดั 
E-COGEN บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 
PPTC บรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั 
SSUT บรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั 
APEX บรษิัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี่ โซลชูั่น จ ำกดั 
STCE บรษิัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั 
TAC บรษิัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ำกดั 
TSR บรษิัท ทศันศ์ิร ิจ ำกดั 
โรงไฟฟ้ำ PPTC โรงไฟฟ้ำภำยใตก้ำรบรหิำรโดย PPTC 
โรงไฟฟ้ำ SSUT โรงไฟฟ้ำภำยใตก้ำรบรหิำรโดย SSUT 
โครงกำร PPTC โครงกำรผลิตไฟฟ้ำโดยโรงไฟฟ้ำ PPTC 
โครงกำร SSUT-1 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำล ำดบัท่ี 1 โดยโรงไฟฟ้ำ SSUT 
โครงกำร SSUT-2 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำล ำดบัท่ี 2 โดยโรงไฟฟ้ำ SSUT 
สถำนกำรณ ์COVID-19 สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ 2019  
กฟผ. หรือ EGAT กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
กฟน. หรือ MEA กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
IUs ลกูคำ้อตุสำหกรรม 
ปตท. หรือ PTT บรษิัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  
BOT ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
EPPO ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
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ค าย่อ ชื่อเต็ม 
BOI ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ 
BOI Certificate บตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ  
PPA สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
COD วนัเริ่มตน้ซือ้ขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(Commercial Operation Date) 
IPP ผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดใหญ่ หรือผูผ้ลิตไฟฟ้ำที่มีก ำลังกำรผลิตในระบบมำกกว่ำ 

90 เมกะวตัต ์
SPP ผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็ก หรือผูผ้ลิตไฟฟ้ำที่มีก ำลงักำรผลิตในระบบ 10 – 90 เม

กะวตัต ์
VSPP ผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็กมำก หรือผูผ้ลิตไฟฟ้ำที่มีก ำลังกำรผลิตในระบบน้อย

กว่ำ 10 เมกะวตัต ์
วนัท ำรำยกำรซือ้ขำยหุน้ วนัท่ีท ำรำยกำรซือ้ขำยหุน้ E-COGEN ซึ่งจะเป็นวนัก่อนหรือภำยในวนัท่ี 30 ธันวำคม 

2564 
รำคำเขำ้ท ำรำยกำร มลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทนซึ่ง UVBGP จะช ำระใหแ้ก่ผูข้ำยเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้

ไม่เกิน 12,400 ลำ้นบำท 
CKP บรษิัท ซีเค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
EGCO บรษิัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 
GPSC บรษิัท โกลบอล เพำเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
GULF บรษิัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
RATCH บรษิัท รำช กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
SCG บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ำกดั (มหำชน) 
P/BV อตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชี 
P/E อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ 
EV/EBITDA อตัรำส่วนมลูค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 
PDP แผนพฒันำก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ 
PDP 2018 แผนพฒันำก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศปี 2561 – 2580 
UVCAP บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกดั 
PIC บรษิัท พฒันำอินเตอรค์ลู จ ำกดั 
GRAND UNITY บรษิัท แกรนด ์ยนูิตี ้ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  
GOLD บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
UVRM บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
GVREIT ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์
FPT บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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15 พฤศจิกำยน 2564 
 
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ 
 บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
เรื่อง ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์
 
ตำมที่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “UV”) ครัง้ที่ 1/2564-65 เมื่อวนัท่ี 
27 ตลุำคม 2564 มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จ ำกดั (“UVBGP”) บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ เขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดในบริษัท 
อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั  (“E-COGEN”) มลูค่ำกำรลงทนุทัง้สิน้ ไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรถือหุน้
ทำงอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จ ำกัด (“PPTC”) และบริษัท เอสเอสยูที จ ำกัด (“SSUT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) โดยกำรเข้ำซือ้หุ้นทั้งหมดใน E-COGEN จะเกิดขึน้เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมด
ตำมที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำยหุน้ส ำเร็จครบถว้นหรือไดร้บักำรผ่อนผนัจำกคู่สญัญำฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งบริษัทฯ คำดว่ำกำรซือ้หุน้
ทัง้หมดใน E-COGEN จะเสร็จสมบูรณภ์ำยในปี 2564  รำยละเอียดกำรเขำ้ท ำรำยกำรปรำกฏตำมสำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซึ่ง
สินทรพัย ์
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรัพยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป
ซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย”์) โดยรำยกำร
ดงักล่ำวมีขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกับรอ้ยละ 72.54 จำกกำรค ำนวณตำมเกณฑม์ลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน ค ำนวณจำกงบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทำนส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และขอ้มลูทำงกำรเงินรวมเสมือน
ของ E-COGEN ส ำหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ซึ่งจดัเตรียมโดยผูบ้รหิำรของบริษัทฯ และเมื่อค ำนวณรวม
กับขนำดรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทในรอบระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ จะมีขนำดรำยกำรไดม้ำรวมสงูสดุเท่ำกบัรอ้ย
ละ 77.10 ตำมเกณฑม์ลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทน จึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 1 ตำมประกำศรำยกำร
ไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์กล่ำวคือ เป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อยกบับรษิัทจดทะเบียนอืน่
หรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรแลว้ รำยกำรดงักล่ำวมีมลูค่ำเท่ำกับรอ้ยละ 50 หรือสงู
กว่ำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และมำตรำ 107 ของ
พระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันี ้
 
(1) เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”)  
(2) จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต  ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
(3) แต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรพัย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) เพื่อใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เก่ียวกบัควำมสมเหตุสมผล ประโยชน ์ควำม
เป็นธรรมของรำคำ เงื่อนไขและควำมเส่ียงของกำรเขำ้ท ำรำยกำร รวมทั้งจัดส่งควำมเห็นดังกล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้  
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ในกำรนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ใหเ้ป็นผูม้ีอ  ำนำจใน
กำรเขำ้ท ำรำยกำร ก ำหนดรำยละเอียด แกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับรำยกำร 
รวมถึงด ำเนินกำรในเรื่องอื่นใดที่จ  ำเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร  
 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า หาก ณ วนัที่  UVBGP เขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หาก E-
COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันไดน้อ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00 UVBGP อาจพิจารณาด าเนินการเพื่อลงทนุ
ในหุน้ส่วนท่ีเหลือของ PPTC ต่อไป ภายใตก้ารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือบคุคล
อื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามที่กล่าวไปขา้งตน้ และภายใตก้รอบมลูค่า
เงินลงทนุส าหรบัหุน้ทางตรงหรือทางออ้มทัง้หมดใน PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400.00 ลา้นบาท    
 
ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทของ UV ไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั (“ที่ปรกึษำทำงกำร
เงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงินที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจำกบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ UVGBP บริษัท อีสเทอรน์ พำวเวอร ์กรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) (“EP") E-COGEN บริษัท อีเทอรน์ิตี ้พำวเวอร ์จ ำกัด (มหำชน) (“ETP”) บริษัท ตะวนัออกกำรพิมพ ์และบรรจุ
ภณัฑ ์จ ำกดั (“EPPCO”) EP Group (HK) Company Limited (“EP HK”) PPTC และ SSUT ใหท้ ำหนำ้ที่เป็นท่ีปรกึษำทำงกำร
เงินอิสระในกำรใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ ในครัง้นี ้ 
 
รำยงำนของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระฉบับนี ้จัดท ำขึน้จำกขอ้มูลที่ไดจ้ำกกำรสัมภำษณ ์และเอกสำรที่ไดร้ับจำกบริษัทฯ  
รวมถึงขอ้มลูที่เผยแพร่ต่อสำธำรณชนทั่วไป นอกจำกนี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำถึงสภำวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจบุนั 
ในกำรพิจำรณำเพื่อใหค้วำมเห็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ดงันัน้ หำกขอ้มลูที่ใชใ้นกำรศกึษำนีม้ีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำง
มีนยัส ำคญัในอนำคต อำจส่งผลใหค้วำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร เปล่ียนแปลงตำมไป
ดว้ย ซึ่งขอ้มลูที่ใชใ้นกำรจดัท ำรำยงำนฉบบันี ้ไดแ้ก่ 

• มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) และสำรสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร  

• ขอ้มลูข่ำวสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร ซึ่งเผยแพร่ผ่ำนระบบขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์  และ/หรือเว็บไซตข์อง
บรษิัทฯ และ/หรือท่ีเปิดเผยในสำธำรณะ 

• แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบรษิัทฯ 

• งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ส ำหรบัรอบบัญชีปี 2561 – 
2563 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน และงบกำรเงินฉบบัสอบทำน ส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 

• งบกำรเงินภำยในของ E-COGEN ส ำหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 

• งบกำรเงินของ PPTC ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั ส ำหรบัปี 2561 – 2563 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 

• งบกำรเงินของ SSUT ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั ส ำหรบัปี 2561 – 2563 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 

• สญัญำที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร 

• ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯ และ UVBGP  

• ขอ้มลูและเอกสำรที่ไดร้บัจำกบรษิัทฯ  
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นอกจำกนี ้กำรจดัท ำควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตัง้อยู่ภำยใตส้มมติฐำน ดงันี ้

• ขอ้มลูและเอกสำรทัง้หมด ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดร้บัจำกบรษิทัฯ รวมถึงขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรของ
บรษิัทฯ และ UVBGP รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง มีควำมครบถว้น ถกูตอ้ง เป็นจรงิ และควำมเห็นที่แสดงไวส้ำมำรถเชื่อถือไดแ้ละ
ใกลเ้คียงกบัสภำพควำมจรงิ ณ ปัจจบุนั  

• ไม่มีเหตุกำรณใ์ดที่ไดเ้กิดขึน้ หรือก ำลงัจะเกิด หรือมีควำมเป็นไปไดว้่ำจะเกิด ที่อำจจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ผลประกอบกำรและสถำนะทำงกำรเงินของ E-COGEN PPTC และ SSUT 

 
ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระขอรบัรองว่ำไดท้ ำหนำ้ที่ศกึษำและวิเครำะหข์อ้มลูต่ำงๆ ดงัที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐำนของขอ้มูลและกำรวิเครำะหอ์ย่ำงเที่ยงธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้บริษัทฯ  
เป็นส ำคญั  
 
ในกรณีที่ขอ้มูลและเอกสำรที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดร้ับดังกล่ำวขำ้งตน้ไม่ถูกตอ้ง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่
ครบถว้น และ/หรือมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ
ในกำรใหค้วำมเห็นในครัง้นี ้ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยนัถงึผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้
ในอนำคตจำกปัจจยัดงักล่ำวได ้อีกทัง้ ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหค้วำมเห็นแก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัรำยละเอียดขำ้งตน้เท่ำนัน้ โดยกำรตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิส ำหรบักำรเขำ้ท ำ
รำยกำรในครัง้นี ้อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เป็นส ำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรศึกษำข้อมูลและพิจำรณำเหตุผล ข้อดี 
ขอ้ดอ้ย ปัจจยัควำมเส่ียง ขอ้จ ำกดั และควำมเห็นในประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวที่แนบมำ
พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ดว้ยควำมรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้กำรใหค้วำมเห็นนีม้ิไดเ้ป็นกำรรบัรองผลส ำเรจ็ของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่
อำจเกิดขึน้ และที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว ไม่
ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำถงึควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมี
รำยละเอียด ดงันี ้
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตำมที่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “UV”) ครัง้ที่ 1/2564-65 เมื่อวนัท่ี 
27 ตุลำคม 2564 ไดม้ีมติอนุมัติให้ บริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จ ำกัด (“UVBGP”) ในฐำนะบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ำซือ้หุน้
ทัง้หมดในบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด (“E-COGEN”) มลูค่ำกำรลงทุนทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท เพื่อให้
ไดม้ำซึ่งกำรถือหุน้ทำงออ้มในบรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) และบรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟำ้
พลงังำนควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) (บริษัทฯ และบริษัท บี.กริม เพำเวอร ์จ ำกัด (มหำชน) (“BGRIM”) ถือหุน้ใน UVGBP 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 55.00 และรอ้ยละ 45.00 ตำมล ำดบั) 
 

ทัง้นี ้กำรเขำ้ลงทุนใน E-COGEN ในครัง้นี ้UV จะเขำ้ลงทุนผ่ำน UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง UV และ BGRIM ที่สดัส่วนกำร
ถือหุน้เท่ำกับ รอ้ยละ 55.00 และรอ้ยละ 45.00 ตำมล ำดบั โดยกำรเขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN จะเกิดขึน้เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อน
ทัง้หมดตำมที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำยหุน้ส ำเรจ็ครบถว้นหรือไดร้บักำรผ่อนผนัจำกคู่สญัญำฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งบรษิัทฯ คำดว่ำกำรซือ้หุน้
ทัง้หมดใน E-COGEN จะเสรจ็สมบรูณภ์ำยในปี 2564 โดยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นรว่ม PPTC และ SSUT มีขอ้มลูโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปข้อมูลโรงไฟฟ้า PPTC และ SSUT 

รายการ โรงไฟฟ้า PPTC โรงไฟฟ้า SSUT 
โครงการ 1 โครงการ 2 

ข้อมูลทั่วไป 

สถำนท่ี นิคมอตุสำหกรรมลำดกระบงั 
จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

นิคมอตุสำหกรรมบำงป ู 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

ประเภทโรงไฟฟ้ำ พลงัควำมรอ้นรว่ม (Cogeneration) 
ประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้ำ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็ก (“SPP”) 
วนัเริ่มตน้ซือ้ขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(“COD”) 29 มี.ค. 59 29 ธ.ค. 59 3 ธ.ค. 59 
ระยะเวลำซือ้ขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำกบักำรไฟฟ้ำ
ฝ่ ำยผ ลิตแห่ งประ เทศไทย  ( “กฟผ. ” ห รื อ 
“EGAT”) 

29 มี.ค. 59 –  
28 มี.ค. 84 

29 ธ.ค. 59 –  
28 ธ.ค. 84  

3 ธ.ค. 59 –  
2 ธ.ค. 84 

(25 ปีนบัจำกวนั COD) 
ระยะเวลำซือ้ขำยไฟฟ้ำตำมสัญญำกับลูกค้ำ
อตุสำหกรรม (“IUs”) 

3 – 8 ปี 5 – 25 ปี 
(ทัง้นี ้ระยะเวลำสญัญำสำมำรถขยำยออกไปได ้ 

ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ผูซ้ือ้ไฟฟ้ำแต่ละรำยไดต้กลงกนั) 
ระยะเวลำซือ้ขำยไอน ำ้ตำมสญัญำกบั IUs 3 – 8 ปี 10 – 25 ปี 

(ทัง้นี ้ระยะเวลำสญัญำสำมำรถขยำยออกไปได ้ 
ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ผูซ้ือ้ไอน ำ้แต่ละรำยไดต้กลงกนั) 

ก าลังการผลิตตดิตั้ง 
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำในระบบ (กบั EGAT)  90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำนอกระบบ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไอน ำ้ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์
ก าลังการผลิตตามสัญญา 
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำกบั EGAT 90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำกบั IUs /1 37.10 เมกะวตัต ์/2 28.50 เมกะวตัต ์ 24.58 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไอน ำ้ตำมสญัญำกบั IUs /1 15 ตนั/ชั่วโมง 36.15 ตนั/ชั่วโมง 

หมายเหต:ุ /1 อา้งอิงสรุปสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและสญัญาซือ้ขายไอน ้า และรายงานผลการด าเนนิงานของ PPTC และ SSUT ส าหรบัเดอืนมิถนุายน 2564  
/2 PPTC สามารถท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั IUs โดยมกี าลงัการผลิตตามสญัญาไดม้ากกว่าก าลงัการผลิตตดิตัง้ เนือ่งจาก IUs แต่ละ
รายมีช่วงระยะเวลาการใชไ้ฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนั 
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เงื่อนไขบังคบัก่อนที่ส  ำคญัตำมสัญญำซือ้ขำยหุน้ ซึ่งคู่สัญญำตอ้งด ำเนินกำรใหบ้รรลุผลส ำเร็จก่อนที่ UVBGP จะเขำ้ซือ้หุน้
ทัง้หมดใน E-COGEN สรุปไดด้งันี ้

• E-COGEN เข้ำถือหุ้นทำงตรงหรือทำงอ้อมใน PPTC และ SSUT ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 74.50 และรอ้ยละ 
100.00 ตำมล ำดบั 

• ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ UV ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ UVBGP และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทของ BGRIM อนมุตัิกำรเขำ้
ท ำรำยกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ 

• ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของผูข้ำยและ EP อนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ 

• เจำ้หนีต้ำมสญัญำเงินกูข้อง PPTC และ SSUT ยินยอมใหม้ีกำรท ำรำยกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ 
 

นอกจำกนี ้ในวนัที่ UVBGP เขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หำก E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกนัได้
นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 100.00  คู่สญัญำตกลงใหม้ีกำรปรบัลดรำคำซือ้ขำยที่มลูค่ำรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400 ลำ้นบำท ลงตำมอตัรำที่
ก ำหนดไวใ้นสญัญำซือ้ขำยหุน้ โดยกรณีที่ E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกันไดร้อ้ยละ 74.50 ซึ่งเป็น
จ ำนวนหุน้ขัน้ต ่ำของ PPTC ที่ก ำหนดไวเ้ป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนของกำรเขำ้ท ำรำยกำร) รำคำซือ้ขำยจะถกูปรบัลดลงมำเหลือไม่
เกิน 11,334.09 ลำ้นบำท โดยกำรซือ้ขำยหุน้ PPTC ส่วนที่เหลือ จ ำนวนรอ้ยละ 25.50 จำกบริษัท ปรีดำปรำโมทย ์จ ำกัด อยู่
ระหว่ำงกำรเจรจำร่วมกัน (ทั้งนี ้รำยชื่อผูถื้อหุน้ของบริษัท ปรีดำปรำโมทย ์จ ำกัด มีรำยละเอียดดังที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.1.6 
ขอ้มลูทรพัยสิ์น หวัขอ้ผูถื้อหุน้ของ PPTC ของรำยงำนฉบบันี)้ 
 

ทัง้นี ้หำก ณ วนัที่ UVBGP เขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หำก E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกันไดน้อ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 100.00 UVBGP อำจพิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อลงทนุในหุน้ส่วนที่เหลือของ PPTC จำกบรษิัท ปรีดำปรำโมทย ์จ ำกดั ต่อไป ภำยใต้
กรอบมูลค่ำเงินลงทุนส ำหรับหุ้นทำงตรงหรือทำงออ้มทั้งหมดใน PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท โดยบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) และ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) หรือกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่น  ๆที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินรำยกำรดงักล่ำว  
 

จำกขำ้งตน้ โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ E-COGEN ก่อนและหลงัเขำ้ท ำรำยกำร สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

โครงสร้างการถือหุน้ของ E-COGEN กอ่นเข้าท ารายการ 
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โครงสร้างการถือหุน้ E-COGEN ภายหลังการท ารายการ  
ในกรณีที ่E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันได้ร้อยละ 74.50  

(ซ่ึงเป็นจ านวนหุน้ขั้นต ่าของ PPTC ทีก่ าหนดไว้เป็นเงือ่นไขบังคับก่อนของการเข้าท ารายการ) 

 
 

 
โครงสร้างการถือหุน้ E-COGEN ภายหลังการท ารายการ  

ในกรณีที ่E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันได้ร้อยละ 100.00 
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ทัง้นี ้โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ E-COGEN ก่อนและหลงัเขำ้ท ำรำยกำร สำมำรถสรุปได ้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ E-COGEN 

ล าดับ รายชื่อ 

ก่อนเข้าท ารายการ(ข้อมูล ณ 19 
พฤษภาคม 2564) 

หลังเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

1 EP Group (HK) Company Limited 4,900,000 49.00 - - 
2 บรษิัท อีเทอรน์ิตี ้ พำวเวอร ์ จ ำกดั 

(มหำชน) 
4,600,000 46.00 - - 

3 บรษิัท ตะวนัออกกำรพิมพ ์และบรรจุ
ภณัฑ ์จ ำกดั 

500,000 5.00 - - 

4 บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จ ำกดั - - 9,999,998 100.00 
5 บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกดั  

(“UVCAP”) 
- - 1 0.0000001 

6 นำยฮำรำลด ์ลิงค ์ - - 1 0.0000001 
รวม 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 

ทีม่า: ส าเนาบญัชีรายชือ่ผูถ้ือหุน้ของ E-COGEN และมตคิณะกรรมการบริษัทของ UV 
 

จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรขำ้งตนั รำยละเอียดของขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร สำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 
 

สรุปขั้นตอนการเข้าท ารายการ 
ก าหนดระยะเวลา การด าเนินการ 
16 ธันวำคม 2564 ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำร 

กรณีทีท่ีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าท ารายการ 
ภำยใน 30 ธันวำคม 2564 เมื่อบรรลเุงื่อนไขบงัคบัก่อน ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในส่วนท่ี 1.1.4 ของรำยงำนฉบบันี ้

UVBGP จะด ำเนินกำรช ำระมูลค่ำหุ้น และผู้ขำยด ำเนินกำรโอนหุ้น E-COGEN ให้แก่ 
UVBGP   

ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ี
มีกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหุน้ 

ด ำเนินกำรให ้E-COGEN ช ำระหนีเ้งินกูแ้ละดอกเบีย้ที่มีกบั ETP 

 

ทั้งนี ้กำรเขำ้ท ำรำยกำรขำ้งตน้ ถือเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป
ซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย”์) โดยรำยกำร
ดังกล่ำวมีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกับรอ้ยละ 72.54 จำกกำรค ำนวณตำมเกณฑม์ูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน ค ำนวณจำกงบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทำนส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และขอ้มลูทำงกำรเงินรวมเสมือน
ของ E-COGEN ส ำหรบังวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และเมื่อค ำนวณรวมกับขนำดรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย์
ของบรษิัทฯ ในรอบระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ จะมีขนำดรำยกำรรวมสงูสดุเท่ำกบัรอ้ยละ 77.10 ตำมเกณฑม์ลูค่ำรวมของสิ่ง
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ตอบแทน จึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 1 ตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์กล่ำวคอื 
เป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย กับบริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรแลว้ รำยกำรดังกล่ำวมีมูลค่ำเท่ำกับรอ้ยละ 50.00 หรือสูงกว่ำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนำ้ที่ตอ้ง
ปฏิบตัิตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์และมำตรำ 107 ของพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันี ้
 

(1) เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์  
(2) จัดใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ่งบริษัทตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
(3) แต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท

เก่ียวกับควำมสมเหตสุมผล ประโยชน ์ควำมเป็นธรรมของรำคำ เงื่อนไขและควำมเส่ียงของกำรเขำ้ท ำรำยกำร รวมทัง้
จดัส่งควำมเห็นดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ในกำรนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ใหเ้ป็นผูม้ีอ  ำนำจใน
กำรเขำ้ท ำรำยกำร ก ำหนดรำยละเอียด แกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับรำยกำร 
รวมถึงด ำเนินกำรในเรื่องอื่นใดที่จ  ำเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร 
 

ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้เนื่องจำก E-COGEN เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ซึ่งสำมำรถแบ่งตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
 

1) บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นรว่ม (Cogeneration) ไดแ้ก่ บรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) และ บรษิัท เอส
เอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 

2) บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ บรษิัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ำกดั (“TAC”) บรษิัท 
ทศันศ์ิร ิจ ำกดั (“TSR”) บรษิัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั (“STCE”) บรษิัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี่ โซลชูั่น จ ำกดั (“APEX”) 

 

ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงท ำกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทต่ำงๆ ขำ้งตน้ท่ีถือหุน้ E-COGEN (ในกรณี
ถือหุน้สำมญัของ PPTC และ SSUT ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ณ วนัเขำ้ท ำรำยกำร) ตำมลกัษณะกำร
ประกอบธุรกิจของแต่ละบรษิัท และสดัส่วนกำรถือหุน้ตำมโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ E-COGEN ดงันี ้
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แผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของ E-COGEN และวิธกีารประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ 
(กรณีถือหุ้นสามัญของ PPTC และ SSUT ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในสัดสว่นร้อยละ 100.00) 

 
 

จำกแผนภำพขำ้งตน้ ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทที่ถือหุน้โดย E-COGEN 
(หมำยเลข 1 - 3 ) ดว้ยวิธีกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ตำมที่แสดง และประเมินมลูค่ำรำยกำรจำกผลรวมของมลูค่ำเงิน
กูย้ืมและดอกเบีย้คำ้งจ่ำยที่ E-COGEN จะช ำระคืนใหแ้ก่ ETP จ ำนวน 6,419.45 ลำ้นบำท และมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ E-
COGEN (หมำยเลข 4) ดว้ยวิธีกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ 2 วิธี โดยผลกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ E-COGEN  และ
ควำมเหมำะสมของแต่ละวิธี มีรำยละเอียดดงันี ้
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ E-COGEN และมูลค่าประเมินของรายการ 

วิธีการประเมินมูลค่า 

(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือ
หุ้นของ E-COGEN 

(1) 

มูลค่าเงนิกู้ยืมและดอกเบีย้
ค้างจ่ายที ่E-COGEN  
จะช าระคืนให้แก่ ETP 

(2) 

มูลค่าประเมิน 
ของรายการ 

(3) = (1) + (2) 

1. วิธีมลูคำ่ตำมบญัช ี 991.68 
6,419.45 

7,411.13 
2. วิธีกำรรวมมลูค่ำของแต่ละกิจกำร 4,871.10 - 7,194.86 11,290.55 - 13,614.31 

 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรเปรียบเทียบมลูค่ำประเมินของรำยกำรกบัมลูค่ำเขำ้ท ำรำยกำร โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
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สรุปมูลค่าประเมินของรายการเปรียบเทยีบกับมูลค่าการเขา้ท ารายการ 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน 
ของรายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่า 
เข้าท ารายการ  

(หน่วย: ล้านบาท) 

ความเหมาะสม 
ในการพิจารณา

ด้วยวธิีนี ้

มูลค่าประเมิน 
สูงกว่า (ต ่ากว่า)  

มูลค่าเข้าท ารายการ  
(หน่วย: ร้อยละ) 

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี 7,411.13 
12,400.00 

ไม่เหมำะสม (40.23) 
2. วิธีการรวมมูลค่าของ

แต่ละกิจการ 
11,290.55 - 13,614.31 เหมาะสม (8.95) - 9.79 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของรำยกำรดว้ยวิธีกำรรวมมลูค่ำของ
แต่ละกิจกำรเป็นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม ทั้งนี ้มูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร เท่ำกับ 11,290.55 - 13,614.31 ลำ้นบำท ซึ่ง
มูลค่ำเขำ้ท ำรำยกำรที่ 12,400.00 ลำ้นบำท อยู่ในช่วงมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรดังกล่ำว โดยมีมูลค่ำสูงกว่ำ(ต ่ำกว่ำ)เป็น
จ ำนวน (1,109.45) – 1,214.31 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ (8.95) - รอ้ยละ 9.79 
 

จำกกำรวิเครำะหข์องที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงควำมเป็นธรรมของรำคำและ
เงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว มีควำมเหมำะสม เนื่องจำก 
1. มลูค่ำเขำ้ท ำรำยกำรที่ 12,400.00 ลำ้นบำท มีควำมเหมำะสม โดยมีมลูค่ำอยู่ในช่วงมลูค่ำยตุิธรรมของรำยกำร  E-COGEN 

ซึ่งประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระดว้ยวิธีกำรรวมมูลค่ำของแต่ละกิจกำรที่มีมูลค่ำเท่ำกับ 11,290.55 - 13,614.31 
ลำ้นบำท 

2. เป็นกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำภำคเอกชนที่มีศกัยภำพในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน จำกควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำที่ขยำยตวัตำม
ภำวะเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นธุรกิจที่ไดร้ับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ซึ่งก่อให้เกิดรำยไดท้ี่มั่นคงและต่อเนื่องในระยะยำว 
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัทฯ  

3. สรำ้งควำมหลำกหลำยของสินคำ้และบริกำร และกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจจำกกำรพึ่งพิงรำยไดจ้ำกธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่ง โดยขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจผลิตไฟฟ้ำซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่มีศกัยภำพ และสำมำรถเพิ่มโอกำสในกำร
เติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต 

4. เป็นกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยเป็นกำรเริ่มตน้ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลังควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) ร่วมกันกับ 
BGRIM ที่เป็นผูท้ี่มีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญในกำรด ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ซึ่งจะท ำใหบ้ริษัทฯ ไดเ้รียนรูแ้ละสรำ้ง
ประสบกำรณด์ำ้นกำรลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ  เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต 

5. เป็นกำรลงทุนในโครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้และมีศักยภำพในกำรสรำ้งรำยไดอ้ย่ำงมั่นคงและสม ่ำเสมอ 
(Recurring Income) ใหแ้ก่บริษัทฯ ในระยะยำว จำกสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ EGAT ที่มีอำยุคงเหลือประมำณ 20 ปี และ
สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบัลกูคำ้อตุสำหกรรม 

6. สำมำรถรบัรูร้ำยไดแ้ละก ำไรจำก PPTC และ SSUT ในงบกำรเงินรวมของบรษิัทฯ ไดท้นัที และมีสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยได้
เพิ่มขึน้ โดยโรงไฟฟ้ำทั้ง 2 แห่งของ PPTC และ SSUT ไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์และไดร้บัรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ
ตัง้แต่ปี 2559  โดยมีผลประกอบกำรที่ดีมำโดยตลอด 

7. เป็นกำรร่วมลงทุนกับ BGRIM ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญ และมี
ประสบกำรณใ์นกำรลงทนุและบรหิำรโรงไฟฟ้ำประเภทต่ำงๆ  

8. เป็นกำรลงทนุในโครงกำรที่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุ (BOI) โดย โครงกำร 
PPTC โครงกำร SSUT-1 และโครงกำร SSUT-2  ไดร้บักำรยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลเป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัที่เริ่มมี
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รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร ซึ่งในปัจจุบันมีระยะเวลำคงเหลือประมำณ 3 ปี โดยระยะเวลำสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
ส ำหรบัโครงกำร PPTC โครงกำร SSUT-1 และโครงกำร SSUT-2 จะสิน้สดุในวนัที่ 29 กุมภำพนัธ ์2567 วนัที่ 18 ธันวำคม 
2567 และวนัที่ 18 พฤศจิกำยน 2567 ตำมล ำดบั 

9. เงื่อนไขและข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรเข้ำท ำรำยกำร เป็นเงื่อนไขและข้อก ำหนดที่รักษำผลประโยชน์ของ  
บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไป และเป็นเงื่อนไขที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยรว่มตกลงกัน  ซึ่งเงื่อนไข
ดังกล่ำวมิไดท้ ำใหบ้ริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เสียประโยชน ์อำทิเช่น เงื่อนไขกำรช ำระค่ำตอบแทนกำรซือ้ขำยหุน้
สำมญัของ E-COGEN ที่มีกำรหกัเงินส ำรองส ำหรบัขอ้พิพำทดำ้นงำนก่อสรำ้งกับผูร้บัเหมำโครงกำร โดยบริษัทฯ จะเก็บ
ส ำรองไวจ้นกว่ำขอ้พิพำทจะยุติ เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ระบุว่ำ บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมในกำรเขำ้ท ำรำยกำรจำก
สถำบนักำรเงินตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำใหสิ้นเชื่อที่เก่ียวขอ้ง และเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ระบวุ่ำบรษิัทฯ BGRIM 
UVBGP EP ETP EPHK และ EPPCO จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้โดย
ถกูตอ้งสมบรูณต์ำมกฎหมำย 

 

อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหุน้ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนุมตัิกำร
เขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้ 
 

1. เป็นกำรลงทุนที่ใช้เงินลงทุนจ ำนวนมำก ซึ่งจะเพิ่มภำระหนีสิ้นผูกพัน และตน้ทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี  
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ถือเป็นกำ้วแรกของบริษัทฯ ในกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำที่มีศักยภำพในกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน อีกทัง้เป็นกำรลงทนุในโรงไฟฟ้ำที่มีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดอ้ย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องใหแ้ก่บรษิัทฯ 

2. มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลกูคำ้นอ้ยรำย เนื่องจำก โรงไฟฟ้ำ PPTC และโรงไฟฟ้ำ SSUT มีลกูคำ้รำยใหญ่เป็น EGAT และ
ปัจจบุนัมีลกูคำ้รำยย่อยหรือลกูคำ้อุตสำหกรรมจ ำนวน 6 รำย และ 16 รำย ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ดี ปัจจบุนัยงัไม่มีโรงไฟฟ้ำ
อื่นที่ตัง้อยู่ในเขตเดียวกัน และมีขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ใกลเ้คียงที่อำจมีศกัยภำพแข่งขนัโดยเฉพำะแข่งขนัในส่วนของ
ลูกคำ้อุตสำหกรรม กับโครงกำรของ PPTC และ SSUT รวมถึงสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำที่ท  ำกับ EGAT มีอำยุสัญญำ 25 ปี 
ในขณะที่ สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบัลกูคำ้อตุสำหกรรม มีอำยสุญัญำตัง้แต่ 3 – 25 ปี โดยสำมำรถขยำยระยะเวลำของสญัญำ
ออกไปไดอ้ีกตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงรว่มกนั 

3. มีควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ PPTC และโรงไฟฟ้ำ SSUT อำจไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงัจำกปัจจยัต่ำงๆ 
อย่ำงไรก็ดี โรงไฟฟ้ำทัง้ 2 แห่งมีกำรจดัท ำประกันภยัอย่ำงสม ่ำเสมอ และ ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร BGRIM ซึ่งเป็นผูท้ี่มี
ควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ จะเขำ้มำร่วมบริหำรโรงไฟฟ้ำทั้ง 2 แห่งกับ UV ผ่ำน UVBGP ใหม้ีประสิทธิภำพและ
ศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยำว 

4. มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงควำมรู ้และประสบกำรณ์ของ BGRIM ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำท ำ
รำยกำรในครัง้นี ้เป็นกำรลงทนุผ่ำนบรษิัทรว่มทนุระหว่ำงบรษิัทฯ และ BGRIM โดยทัง้สองฝ่ำยจะไดร้บัผลตอบแทนจำกกำร
ด ำเนินงำนของ E-COGEN ตำมสดัส่วนกำรลงทนุ จึงก่อใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นว่ำทัง้บรษิัทฯ และ BGRIM จะรว่มมือกนับรหิำร
จดักำรทรพัยสิ์นที่ลงทนุอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่ำยในอนำคต 

5. มีควำมเส่ียงดำ้นข้อพิพำทดำ้นงำนก่อสรำ้งกับผู้รับเหมำโครงกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำที่ PPTC และ SSUT ไดว้่ำจ้ำงให้
ด ำเนินกำรก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) ตำมสัญญำเหมำจำ้งแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey 
contract) เนื่องจำก PPTC และ SSUT เห็นว่ำผูร้บัเหมำโครงกำรดังกล่ำวมิไดส่้งมอบงำนตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของ
สัญญำ ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำเหมำจำ้งก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ รวมถึง PPTC และ SSUT ยังไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลไดห้ำก
โครงกำรยังไม่สิน้สุดตำมเงื่อนไข (Project Completion) รวมถึงยังช ำระค่ำพัฒนำโครงกำร ค่ำงวดงำนก่อสรำ้งทั้งหมด 
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ไม่ครบ ตำมเงื่อนไขของสญัญำกำรกูย้ืมเงินในกำรท ำโครงกำร (Project Finance) อย่ำงไรก็ดี ในปัจจบุนั ขอ้พิพำทดงักล่ำว
อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ซึ่งคำดว่ำจะยื่นค ำแถลงกำรณปิ์ดคดีและนดัลงนำมในค ำชีข้ำดภำยในปี 2565 
นอกจำกนี ้ในสญัญำซือ้ขำยหุน้มีขอ้ก ำหนดที่ให ้ETP เป็นผูร้บัผลของคดีควำม อีกทัง้มีกำรหกัค่ำซือ้ขำยหุน้บำงส่วนไวเ้ป็น
เงินส ำรองส ำหรบัขอ้พิพำทดงักล่ำวไวจ้นขอ้พิพำทจะยตุิ ซึ่งเป็นกำรบรหิำรและลดควำมเส่ียงเก่ียวกบัขอ้พิพำทดงักล่ำว 

 

ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชนท์ี่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่อำจ
เกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำกำร
เขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีความเหมาะสม ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ควรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถพิจำรณำขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ควำมเส่ียง ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขของกำรเขำ้ท ำรำยกำร ไดเ้พิ่มเติมจำก
รำยงำนฉบบันี ้
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ส่วนที ่1 การขออนุมัติการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์ 
 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
 

ตำมที่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “UV”) ครัง้ที่ 1/2564-65 เมื่อวนัท่ี 
27 ตุลำคม 2564 ไดม้ีมติอนุมัติให้ บริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จ ำกัด (“UVBGP”) ในฐำนะบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ำซือ้หุน้
ทัง้หมดในบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด (“E-COGEN”) มลูค่ำกำรลงทุนทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท เพื่อให้
ไดม้ำซึ่งกำรถือหุน้ทำงออ้มในบรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) และบรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟำ้
พลงังำนควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) (บริษัทฯ และบริษัท บี.กริม เพำเวอร ์จ ำกัด (มหำชน) (“BGRIM”) ถือหุน้ใน UVGBP 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 55.00 และรอ้ยละ 45.00 ตำมล ำดบั) 
 

ทัง้นี ้กำรเขำ้ลงทุนใน E-COGEN ในครัง้นี ้UV จะเขำ้ลงทุนผ่ำน UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง UV และ BGRIM ที่สดัส่วนกำร
ถือหุน้เท่ำกับ รอ้ยละ 55.00 และรอ้ยละ 45.00 ตำมล ำดบั) โดยกำรเขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN จะเกิดขึน้เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อน
ทัง้หมดตำมที่ระบุในสญัญำซือ้ขำยหุน้ส ำเร็จครบถว้นหรือไดร้บักำรผ่อนผนัจำกคู่สญัญำฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งบริษัทคำดว่ำกำรซือ้หุน้
ทัง้หมดใน E-COGEN จะเสรจ็สมบรูณภ์ำยในปี 2564 โดยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นรว่ม PPTC และ SSUT มีขอ้มลูโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปข้อมูลโรงไฟฟ้า PPTC และ SSUT 

รายการ โรงไฟฟ้า PPTC โรงไฟฟ้า SSUT 
โครงการ 1 โครงการ 2 

ข้อมูลทั่วไป 
สถำนท่ี นิคมอตุสำหกรรมลำดกระบงั 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
นิคมอตุสำหกรรมบำงป ู 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

ประเภทโรงไฟฟ้ำ พลงัควำมรอ้นรว่ม (Cogeneration) 
ประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้ำ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็ก (“SPP”) 
วนัเริ่มตน้ซือ้ขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(“COD”) 29 มี.ค. 59 29 ธ.ค. 59 3 ธ.ค. 59 
ระยะเวลำซือ้ขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำกบักำรไฟฟ้ำ
ฝ่ ำยผ ลิตแห่ งประ เทศไทย  ( “กฟผ. ” ห รื อ 
“EGAT”) 

29 มี.ค. 59 –  
28 มี.ค. 84 

29 ธ.ค. 59 –  
28 ธ.ค. 84  

3 ธ.ค. 59 –  
2 ธ.ค. 84 

(25 ปีนบัจำกวนั COD) 
ระยะเวลำซือ้ขำยไฟฟ้ำตำมสัญญำกับลูกค้ำ
อตุสำหกรรม (“IUs”) 

3 – 8 ปี 5 – 25 ปี 
(ทัง้นี ้ระยะเวลำสญัญำสำมำรถขยำยออกไปได ้ 

ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ผูซ้ือ้ไฟฟ้ำแต่ละรำยไดต้กลงกนั) 
ระยะเวลำซือ้ขำยไอน ำ้ตำมสญัญำกบั IUs 3 – 8 ปี 10 – 25 ปี 

(ทัง้นี ้ระยะเวลำสญัญำสำมำรถขยำยออกไปได ้ 
ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ผูซ้ือ้ไอน ำ้แต่ละรำยไดต้กลงกนั) 

ก าลังการผลิตตดิตั้ง 
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำในระบบ (กบั EGAT)  90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำนอกระบบ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไอน ำ้ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์
ก าลังการผลิตตามสัญญา 
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำกบั EGAT 90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำกบั IUs /1 37.10 เมกะวตัต ์/2 28.50 เมกะวตัต ์ 24.58 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไอน ำ้ตำมสญัญำกบั IUs /1 15 ตนั/ชั่วโมง 36.15 ตนั/ชั่วโมง 

หมายเหต:ุ /1 อา้งอิงสรุปสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและสญัญาซือ้ขายไอน ้า และรายงานผลการด าเนนิงานของ PPTC และ SSUT ส าหรบัเดอืนมิถนุายน 2564  
/2 PPTC สามารถท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั IUs โดยมกี าลงัการผลิตตามสญัญาไดม้ากกว่าก าลงัการผลิตตดิตัง้ เนือ่งจาก IUs แต่ละ
รายมีช่วงระยะเวลาการใชไ้ฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนั 
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เงื่อนไขบังคบัก่อนที่ส  ำคญัตำมสัญญำซือ้ขำยหุน้ ซึ่งคู่สัญญำตอ้งด ำเนินกำรใหบ้รรลุผลส ำเร็จก่อนที่ UVBGP จะเขำ้ซือ้หุน้
ทัง้หมดใน E-COGEN สรุปไดด้งันี ้

• E-COGEN เขำ้ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC และ SSUT ในสัดส่วนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 74.50 และรอ้ยละ 100.00 
ตำมล ำดบั 

• ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ UV ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ UVBGP และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทของ BGRIM อนมุตัิกำรเขำ้
ท ำรำยกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ 

• ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของผูข้ำยและ EP อนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ 

• เจำ้หนีต้ำมสญัญำเงินกูข้อง PPTC และ SSUT ยินยอมใหม้ีกำรท ำรำยกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ 
 

นอกจำกนี ้ในวนัที่ UVBGP เขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หำก E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกนัได้
นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 100.00  คู่สญัญำตกลงใหม้ีกำรปรบัลดรำคำซือ้ขำยที่มลูค่ำรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400 ลำ้นบำท ลงตำมอตัรำที่
ก ำหนดไวใ้นสญัญำซือ้ขำยหุน้ โดยกรณีที่ E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกันไดร้อ้ยละ 74.50 (ซึ่งเป็น
จ ำนวนหุน้ขัน้ต ่ำของ PPTC ที่ก ำหนดไวเ้ป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนของกำรเขำ้ท ำรำยกำร) รำคำซือ้ขำยจะถกูปรบัลดลงมำเหลือไม่
เกิน 11,334.09 ลำ้นบำท โดยกำรซือ้ขำยหุน้ PPTC ส่วนที่เหลือ จ ำนวนรอ้ยละ 25.50 จำกบริษัท ปรีดำปรำโมทย ์จ ำกัด อยู่
ระหว่ำงกำรเจรจำร่วมกัน (ทั้งนี ้รำยชื่อผูถื้อหุน้ของบริษัท ปรีดำปรำโมทย ์จ ำกัด มีรำยละเอียดดังที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.1.6 
ขอ้มลูทรพัยสิ์น หวัขอ้ผูถื้อหุน้ของ PPTC ของรำยงำนฉบบันี)้ 
 

ทัง้นี ้หำก ณ วนัที่ UVBGP เขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หำก E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกันไดน้อ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 100.00 UVBGP อำจพิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อลงทนุในหุน้ส่วนที่เหลือของ PPTC จำกบรษิัท ปรีดำปรำโมทย ์จ ำกดั ต่อไป ภำยใต้
กรอบมูลค่ำเงินลงทุนส ำหรับหุ้นทำงตรงหรือทำงออ้มทั้งหมดใน PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท โดยบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) และ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) หรือกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่น  ๆที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินรำยกำรดงักล่ำว  
 

จำกขำ้งตน้ โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ E-COGEN ก่อนและหลงัเขำ้ท ำรำยกำร สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

โครงสร้างการถือหุน้ของ E-COGEN กอ่นเข้าท ารายการ 
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โครงสร้างการถือหุน้ E-COGEN ภายหลังการท ารายการ  
ในกรณีที ่E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันได้ร้อยละ 74.50  

(ซ่ึงเป็นจ านวนหุน้ขั้นต ่าของ PPTC ทีก่ าหนดไว้เป็นเงือ่นไขบังคับก่อนของการเข้าท ารายการ) 

 
 

โครงสร้างการถือหุน้ E-COGEN ภายหลังการท ารายการ  
ในกรณีที ่E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันได้ร้อยละ 100.00 

 
 
จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรขำ้งตนั รำยละเอียดของขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

สรุปขั้นตอนการเข้าท ารายการ 
ก าหนดระยะเวลา การด าเนินการ 
16 ธันวำคม 2564 ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำร 
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ก าหนดระยะเวลา การด าเนินการ 
กรณีทีท่ีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าท ารายการ 

ภำยใน 30 ธันวำคม 2564 เมื่อบรรลเุงื่อนไขบงัคับก่อน ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.1.4 ของรำยงำน
ฉบับนี ้ UVBGP จะด ำเนินกำรช ำระมูลค่ำหุ้น และผู้ขำยด ำเนินกำรโอนหุ้น E-
COGEN ใหแ้ก่ UVBGP   

ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีมี
กำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหุน้ 

ด ำเนินกำรให ้E-COGEN ช ำระหนีเ้งินกูแ้ละดอกเบีย้ที่มีกบั ETP 

 

ทั้งนี ้กำรเขำ้ท ำรำยกำรขำ้งตน้ ถือเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์
พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย”์) โดยรำยกำรดงักล่ำวมีขนำดรำยกำร
สงูสดุเท่ำกับรอ้ยละ 72.54 จำกกำรค ำนวณตำมเกณฑม์ลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทน ค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบ
ทำนส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2564 และขอ้มลูทำงกำรเงินรวมเสมือนของ E-COGEN ส ำหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุ
วนัที่ 30 มิถนุำยน 2564 และเมื่อค ำนวณรวมกับขนำดรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ในรอบระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ จะมี
ขนำดรำยกำรรวมสงูสดุเท่ำกับรอ้ยละ 77.10 ตำมเกณฑม์ลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทน จึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยป์ระเภท
ที่ 1 ตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์กล่ำวคือ เป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อย กบั
บริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรแลว้ รำยกำรดงักล่ำวมีมลูค่ำเท่ำกบัรอ้ย
ละ 50.00 หรือสงูกว่ำ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์และมำตรำ 107 
ของพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันี ้
 

(1) เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์  
(2) จัดใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ่งบริษัทตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
(3) แต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท

เก่ียวกับควำมสมเหตสุมผล ประโยชน ์ควำมเป็นธรรมของรำคำ เงื่อนไขและควำมเส่ียงของกำรเขำ้ท ำรำยกำร รวมทัง้
จดัส่งควำมเห็นดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ในกำรนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ใหเ้ป็นผูม้ีอ  ำนำจใน
กำรเขำ้ท ำรำยกำร ก ำหนดรำยละเอียด แกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับรำยกำร 
รวมถึงด ำเนินกำรในเรื่องอื่นใดที่จ  ำเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร 
 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า หาก ณ วนัที่  UVBGP เขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หาก E-
COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันไดน้อ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00 UVBGP อาจพิจารณาด าเนินการเพื่อลงทนุ
ในหุน้ส่วนท่ีเหลือของ PPTC ต่อไป ภายใตก้ารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือบคุคล
อื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามที่กล่าวไปขา้งตน้ และภายใตก้รอบมลูค่า
เงินลงทนุส าหรบัหุน้ทางตรงหรือทางออ้มทัง้หมดใน PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400.00 ลา้นบาท 
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1.1.1 วัน เดือน ปี ทีเ่ข้าท ารายการ 
 

กรณีที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำร และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมด
ตำมที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำยหุน้ส ำเรจ็ครบถว้น หรือไดร้บักำรผ่อนผนัจำกคู่สญัญำฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง UVBGP จะซือ้หุน้ทัง้หมดใน 
E-COGEN  ซึ่งบรษิัทฯ คำดว่ำกำรซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN จะเสรจ็สมบรูณภ์ำยในปี 2564 
 

1.1.2  ประเภทและขนาดของรายการ 
 

กำรค ำนวณขนำดรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว ถือเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยต์ำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์โดยกำร
ค ำนวณขนำดรำยกำร ซึ่งอำ้งอิงงบกำรเงนิรวมฉบบัสอบทำน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 ของบรษิัทฯ และงบกำรเงินภำยใน 
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 ของ E-COGEN มีรำยละเอียดดงันี ้
 

การค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์
หลักเกณฑ ์  การค านวณ 

1. เกณฑม์ลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) = ไม่สำมำรถค ำนวณตำมเกณฑน์ีไ้ด ้เนื่องจำก NTA ของ E-
COGEN ตำมขอ้มลูทำงกำรเงินเสมือนติดลบ 

2. เกณฑก์ ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน = ไม่สำมำรถค ำนวณตำมเกณฑน์ีไ้ดเ้นื่องจำก UV มีผลขำดทนุ
จำกกำรด ำเนินงำนในงวด 12 เดอืนล่ำสดุ 

3. เกณฑม์ลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน =     มลูค่ำรวมของสิง่ตอบแทน 
     สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ 

 =      12,400.00 ลำ้นบำท 
     17,093.97 ลำ้นบำท 

 = รอ้ยละ 72.54 
4. เกณฑม์ลูค่ำหุน้ทนุท่ีออกเพื่อช ำระค่ำสินทรพัย ์ = ไม่สำมำรถค ำนวณได ้เนื่องจำกบรษิัทฯ มิไดอ้อกหลกัทรพัยเ์พื่อ

ช ำระค่ำสินทรพัย ์
 

ทั้งนี ้หำกพิจำรณำขนำดรำยกำรในครัง้นีร้วมกับรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ยอ้นหลัง 6 เดือนที่ผ่ำนมำก่อนวนัที่
คณะกรรมกำรบรษิัท มีมติอนมุตัิใหเ้ขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

สรุปขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยร์ายการคร้ังนี ้และย้อนหลัง 6 เดือน 

รายละเอียด 
ขนาดรายการ 

การเข้าลงทนุใน  
E-COGEN 

ย้อนหลัง 6 
เดือน/1 

การเข้าลงทนุใน  
E-COGEN 

1. เกณฑม์ลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ - รอ้ยละ 1.48 รอ้ยละ 1.48 
2. เกณฑก์ ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน  - - - 
3. เกณฑม์ลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน รอ้ยละ 72.54 รอ้ยละ 4.56 รอ้ยละ 77.10 
4. เกณฑม์ลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ - - - 

ขนาดรายการสูงสุด ร้อยละ 77.10 
หมายเหตุ: /1 ไดแ้ก่ รายการการเขา้ลงทุนในบริษัท พฒันาอินเตอร์คูล จ ากดั (“PIC”) และซือ้ทีด่ินซ่ึงเป็นทีต่ ัง้ส านกังานและโรงงานของ PIC โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตอินมุตัเิขา้ท ารายการดงักล่าว เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2564 
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จำกกำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดขำ้งตน้ รำยกำรดังกล่ำวมีขนำดรำยกำรเท่ำกับรอ้ยละ 72.54 จำกกำร
ค ำนวณตำมเกณฑม์ูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ไดข้นำดรำยกำรสูงสุด และเมื่อค ำนวณรวมกับขนำดรำยกำร
ไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ในรอบระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหเ้ขำ้ท ำรำยกำร
ในครัง้นี ้จะมีขนำดรำยกำรรวมสงูสดุเท่ำกบัรอ้ยละ 77.10 ตำมเกณฑม์ลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน จึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรไดม้ำ
ซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 1 ตำมประกำศกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปฯ กล่ำวคือ เป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทจดทะเบียนหรือ
บรษิัทย่อยกบับรษิัทจดทะเบียนอื่นหรือบรษิัทย่อยของบรษิัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรแลว้ รำยกำรดงักล่ำว
มีมลูค่ำเท่ำกบัรอ้ยละ 50.00 หรือสงูกว่ำ บริษัทฯ จึงมีหนำ้ที่เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ แต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำร
เงินอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรและจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำร 
 

1.1.3 คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้องและลกัษณะความสัมพนัธร์ะหว่างกนั 
 

คู่สญัญำที่เก่ียวขอ้งส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรและลกัษณะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกนั มีรำยละเอียดดงันี ้ 
ผูซ้ือ้ UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีบริษัทฯ และ BGRIM ถือหุน้รอ้ยละ 55.00 และรอ้ยละ 

45.00 ตำมล ำดบั 
ผูข้ำย ผู้ถือหุ้น E-COGEN จ ำนวน 3 รำย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อีสเทอรน์ พำวเวอร ์กรุ๊ป จ ำกัด 

(มหำชน) (“EP”) โดยมีรำยชื่อดงันี ้ 
1. บรษิัท อีเทอรน์ิตี ้พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) (“ETP”) ซึ่งถือหุน้ E-COGEN รอ้ยละ 46.00 
2. บรษิัท ตะวนัออกกำรพิมพ ์และบรรจภุณัฑ ์จ ำกดั (“EPPCO”) ซึ่งถือหุน้ E-COGEN รอ้ยละ 5.00 
3. EP Group (HK) Company Limited (“EP HK”) ซึ่งถือหุน้ E-COGEN รอ้ยละ 49.00 
(รวมเรียกว่ำ “ผูข้ำย”) 

คู่สญัญำอื่น EP ไดร้ว่มลงนำมในสญัญำซือ้ขำยหุน้ โดยหนำ้ที่หลกัของ EP ตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ คือ ด ำเนินกำร
ใหผู้ข้ำยด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดในสัญญำซือ้ขำยหุน้อย่ำงครบถว้นและถูกตอ้ง และรบัผิด
รว่มกบัผูข้ำยในฐำนะลกูหนีร้ว่ม ในกรณีที่ผูข้ำยผิดสญัญำ 

ควำมสมัพนัธ ์ ผูซ้ือ้และผูข้ำย (รวมถึง EP) ไม่มีควำมสมัพนัธใ์ดๆ ที่จะท ำใหร้ำยกำรดงักล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรที่
เก่ียวโยงกัน ภำยใตป้ระกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผย
ขอ้มลู และกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

  

1.1.4 เงือ่นไขส าคัญของสัญญา 
 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายหุ้นทัง้หมดของบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
คู่สัญญา ผูซ้ือ้: บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จ ำกดั (“UVBGP”)  

ผูข้ำย: บรษิัท อีเทอรน์ิตี ้พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) (“ETP”)  
บรษิัท ตะวนัออกกำรพิมพ ์และบรรจภุณัฑ ์จ ำกดั (“EPPCO”) 
EP Group (HK) Company Limited (“EP HK”) 
บรษิัท อีสเทอรน์ พำวเวอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ("EP")  

(รวมเรียก ETP EPPCO EP HK ว่ำ “ผูข้ำย”) 
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ทั้งนี ้EP เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่และผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูข้ำย ไดเ้ขำ้ลงนำมในสัญญำซือ้ขำยหุน้
โดยมีหนำ้ที่หลัก คือ ด ำเนินกำรใหผู้ข้ำยปฏิบัติกำรช ำระหนีต้ำมสัญญำซือ้ขำยหุน้อย่ำงครบถว้น
และถกูตอ้ง และรบัผิดรว่มกบัผูข้ำยในฐำนะลกูหนีร้ว่มในกรณีที่ผูข้ำยผิดสญัญำซือ้ขำยหุน้ 

หุ้นทีซื่อ้ขาย หุน้สำมญัทัง้หมดใน E-COGEN ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้
ละ 100.00 บำท ซึ่งไดช้ ำระเป็นเงินแลว้จนเต็มมลูค่ำ 

ราคาซือ้ขายหุ้น รำคำซือ้ขำยหุน้ทัง้หมดไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท และจะมกีำรปรบัลดรำคำซือ้ขำยลงในกรณีดงันี ้
(1) หำก E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มในบริษัท พีพีทีซี จ ำกัด ("PPTC") รวมกันไดน้อ้ย

กว่ำรอ้ยละ 100.00 ซึ่งรำคำซือ้ขำยจะถูกปรับลดลงตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี ้ กรณีที่  E-
COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกันไดร้อ้ยละ 74.50 ซึ่งเป็นจ ำนวนหุน้ขัน้ต ่ำ
ที่ก ำหนดไวเ้ป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนของกำรเขำ้ท ำรำยกำร รำคำซือ้ขำยจะถกูปรบัลดลง เหลือไม่
เกิน 11,334.09 ลำ้นบำท  
 

ภำยหลงัจำกกำรปรบัลดรำคำซือ้ขำยตำมขอ้ (1) ขำ้งตน้ (หำกมี) จะมีกำรปรบัลดรำคำซือ้ขำย
เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับจ ำนวนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คงคำ้งของหนีเ้งินกูท้ี่ E-COGEN กูย้ืมเงินจำก 
ETP ณ วนัที่มีกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหุน้ (โดยคำดว่ำ E-COGEN จะมีเงินกูย้ืมและดอกเบีย้คง
คำ้งกบั ETP ณ วนัท ำรำยกำร ประมำณ 6,419.45 ลำ้นบำท ณ วนัท ำรำยกำร) 
หมายเหตุ: ผูซื้อ้จะด าเนินการให ้E-COGEN ช าระหนีเ้งินกูด้งักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ ETP ภายใน 3 วนัท าการนบั
แต่วนัทีมี่การท ารายการซือ้ขายหุน้  
 

(2) กำรปรบัลดรำคำซือ้ขำยหรือกำรหักรำคำซือ้ขำยเอำไวบ้ำงส่วนตำมที่ก ำหนดไวใ้นสัญญำซือ้
ขำยหุน้ เช่น กำรไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ของผูข้ำย หรือเมื่อเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ก ำหนด
ไวใ้นสญัญำซือ้ขำยหุน้ 

การท ารายการซื้อ
ขายหุ้น 

กำรซือ้ขำยหุน้ทัง้หมดของ E-COGEN ตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ขึน้อยู่กบัควำมส ำเรจ็ของเงื่อนไขบงัคบั
ก่อน โดยสญัญำซือ้ขำยหุน้ก ำหนดใหคู้่สญัญำท ำรำยกำรซือ้ขำยหุน้ดงักล่ำวก่อนหรือภำยในวนัท่ี 30 
ธันวำคม 2564 (“วนัท ำรำยกำรซือ้ขำยหุน้”) 

เ งื่ อ น ไ ข บั ง คั บ
ก่อน 

การซือ้ขายหุน้ E-COGEN ขึน้อยู่กบัความส าเรจ็ของเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้
ขายหุน้ ซึ่งมีเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั สรุปดงันี ้
 

(1) E-COGEN เข้ำถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกันไดใ้นสัดส่วนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 
74.50 ของหุน้ทั้งหมดของ PPTC และ E-COGEN ไดเ้ขำ้ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มในบริษัท 
เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) รวมกนัไดใ้นสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ทัง้หมดของ 
SSUT 

(2) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ำกัด (มหำชน) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ UVBGP และที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท บี.กริม เพำเวอร ์จ ำกัด (มหำชน) อนุมัติกำรเข้ำท ำ
รำยกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ำยและ EP อนุมัติกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ 

(4) เจำ้หนีต้ำมสญัญำเงินกูข้อง PPTC และ SSUT ยินยอมใหม้ีกำรท ำรำยกำรตำมสญัญำซือ้ขำย
หุน้ 
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ข้ อก าหนดและ
เงือ่นไขอื่นๆ 

(1) ในกรณีที่มีกำรเลิกสัญญำซือ้ขำยหุน้เนื่องจำกผูข้ำยเป็นฝ่ำยผิดสัญญำหรือไม่สำมำรถบรรลุ
เงื่อนไขบังคับก่อนบำงประกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำซือ้ขำยหุ้น ผู้ขำยจะตอ้งช ำระเงิน 
(Break Fee) จ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

(2) ในกรณีที่มีกำรเลิกสัญญำซือ้ขำยหุน้เนื่องจำกผู้ซือ้เป็นฝ่ำยผิดสัญญำหรือไม่สำมำรถบรรลุ
เงื่อนไขบังคับก่อนบำงประกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำซือ้ขำยหุ้น ผู้ซือ้จะต้องช ำระเงิน 
(Break Fee) จ ำนวน 1,000  ลำ้นบำทใหแ้ก่ผูข้ำย 

 

1.1.5 มูลค่าสิ่งตอบแทน เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และแหลง่เงนิทนุในการเข้าท ารายการ 
 

มลูค่ำรวมส่ิงตอบแทน 
มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทนซึ่ง UVBGP จะช ำระใหแ้ก่ผูข้ำยเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 12,400 ลำ้นบำท (“รำคำเขำ้ท ำ
รำยกำร”) แบ่งเป็น 
1. กำรจดัหำเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน เพื่อให ้E-COGEN กูย้ืมเงินและน ำไปช ำระหนีเ้งินกูย้ืมและดอกเบีย้ที่ ETP ใหกู้้

แก่ E-COGEN โดยคำดว่ำ E-COGEN จะมีเงินกูย้ืมและดอกเบีย้คงคำ้งกบั ETP ณ วนัท ำรำยกำร ประมำณ 6,419.45  
ลำ้นบำทและ 

2. กำรช ำระรำคำหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 100.00 ของ E-COGEN เป็นเงินจ ำนวนเท่ำกับ รำคำซือ้ขำยทัง้หมดหกัดว้ยจ ำนวน
เงินท่ี E-COGEN ไดร้บักำรกูย้ืมตำมขอ้ 1. 

 

อย่ำงไรก็ดี ในวนัที่ UVBGP เขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หำก E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงและทำงออ้มใน PPTC รวมกันไดน้อ้ย
กว่ำรอ้ยละ 100.00 คู่สญัญำตกลงใหม้ีกำรปรบัลดรำคำซือ้ขำยที่มลูค่ำรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท ลงตำมอตัรำที่ก ำหนด
ไวใ้นสญัญำซือ้ขำยหุน้ โดยกรณีที่ E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกันไดร้อ้ยละ 74.50 (ซึ่งเป็นจ ำนวนหุน้ขั้น
ต ่ำของ PPTC ที่ก ำหนดไวเ้ป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนของกำรเขำ้ท ำรำยกำร) รำคำซือ้ขำยจะถกูปรบัลดลง   ซึ่งจะท ำใหม้ลูค่ำรวมของส่ิง
ตอบแทนลดลงเป็นมลูค่ำรวมไม่เกิน 11.334.09 ลำ้นบำท นอกจำกนี ้รำคำซือ้ขำยหุน้ในขอ้ 2. ขำ้งตน้ อำจมีกำรปรบัลดหรือหกัเอำไว้
บำงส่วน หำกเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำซือ้ขำยหุน้หรือเมื่อผูข้ำยไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ 
 

ทั้งนี ้หำก ณ วันที่ UVBGP เขำ้ซือ้หุน้ทั้งหมดใน E-COGEN หำก E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกันไดน้อ้ย
กว่ำรอ้ยละ 100.00 UVBGP อำจพิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อลงทุนในหุน้ส่วนที่เหลือของ PPTC ต่อไป ภำยใตก้รอบมูลค่ำเงินลงทุน
ส ำหรบัหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มทัง้หมดใน PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400 ลำ้นบำท ทัง้นี ้กำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หุน้ PPTC ส่วน
ที่เหลือภำยใตก้รอบกำรลงทุนดังกล่ำวเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มิใช่บริษัทจด
ทะเบียน อย่ำงไรก็ดี เมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรรวมกับกำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมสัญญำซือ้ขำยหุน้กับ EP แลว้ขนำดรำยกำรรวมยังมี
มูลค่ำเท่ำกับรอ้ยละ 50 หรือสูงกว่ำ แต่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 100 ซึ่งบริษัทฯ จะสำมำรถด ำเนินกำรลงทุนในหุ้นส่วนท่ีเหลือของ PPTC 
ดงักล่ำวภำยใตก้ำรด ำเนินกำรขออนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมกฏหมำยและขอ้ก ำหนดของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินรำยกำรดงักล่ำว 
 

กำรช ำระเงินและเงื่อนไขของกำรช ำระเงิน 
1. กำรจัดหำเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงิน เพื่อให ้E-COGEN กูย้ืมเงินและน ำไปช ำระหนีเ้งินกูย้ืมและดอกเบีย้คงคำ้ง ที่ 

ETP ใหกู้แ้ก่ E-COGEN ซึ่งจะด ำเนินกำรภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ี UVBGP เขำ้ท ำรำยกำรซือ้ขำยหุน้  
2. กำรช ำระรำคำซือ้ขำยหุน้ E-COGEN ทัง้หมด เท่ำกบั รำคำเขำ้ท ำรำยกำรท่ีไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท หกัดว้ยจ ำนวน

เงินท่ี E-COGEN ไดร้บักำรกูย้ืม โดยช ำระเมื่อ UVBGP เขำ้ท ำรำยกำรซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN  
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อย่ำงไรก็ดี UVBGP จะช ำระมลูค่ำส่ิงตอบแทนตำมที่ระบุขำ้งตน้ใหแ้ก่ผูข้ำย เมื่อผูข้ำยมีกำรโอนหุน้ E-COGEN ใหแ้ก่ UVBGP  
ซึ่งจะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ส ำเร็จครบถว้นหรือไดร้บักำรผ่อนผนัจำกคู่สญัญำฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง 
ทัง้นี ้รำยละเอียดเงื่อนไขบงัคบัก่อนปรำกฏในส่วนท่ี 1.1.4 ของรำยงำนฉบบันี ้
 

แหล่งเงินทนุท่ีใช ้
มลูค่ำเงินลงทนุในกำรเขำ้ท ำรำยกำรครัง้นี ้รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย  
(1) กำรจดัหำเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินใหแ้ก่ E-COGEN จ ำนวนประมำณ 6,000.00 ลำ้นบำท เพื่อใชช้ ำระคืนหนีเ้งินกูย้ืม

และดอกเบีย้ที่ ETP ใหกู้แ้ก่ E-COGEN และ  
(2) เงินทุนจำกผูถื้อหุน้ของ UVBGP ไดแ้ก่ UV และ BGRIM รวมเป็นเงินลงทุนประมำณ 6,400.00 ลำ้นบำท ซึ่งผูถื้อหุน้ของ 

UVBGP จะด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน และ/หรือใหกู้ย้ืมเงินแก่ UVBGP เพื่อน ำมำช ำระค่ำหุน้ E-COGEN ใหแ้ก่ผูข้ำย
ตำมสัดส่วนของกำรถือหุน้ใน UVBGP ดังนั้น คิดเป็นเงินลงทุนในส่วนของ UV จ ำนวน 3,520.00 ลำ้นบำท (UV ถือหุน้ 
UVBGP รอ้ยละ 55.00) โดยแหล่งเงินทุนของ UV ส ำหรบัเขำ้ท ำรำยกำรครัง้นี ้มำจำกเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร
จ ำนวนประมำณ 1,520.00 ลำ้นบำท และเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวนประมำณ 2,000.00 ลำ้นบำท ซึ่ง ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 UV มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 2,651.20 ลำ้นบำท และมีอัตรำส่วนหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้ต่อทนุ 0.50 เท่ำ ทัง้นี ้กำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทนุส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรครัง้นี ้ไม่มี
ขอ้จ ำกดัในเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทฯ แต่อย่ำงใด 

 

ทั้งนี ้ส ำหรบัเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงินทั้งหมด (ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมของ E-COGEN วงเงิน 6,000.00 และเงินกูย้ืมของ
บรษิัทฯ วงเงิน 2,000.00 ลำ้นบำท) ที่จะใชเ้ป็นแหล่งเงินทนุในกำรเขำ้ท ำรำยกำรครัง้นี ้อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำเพื่อจดัท ำสญัญำ
เงินกู ้โดยเงื่อนไขส ำคญัของกำรกูย้ืมเงินต่ำงๆ ไดม้ีกำรตกลงกนัเรียบรอ้ยแลว้ 
 

1.1.6 ข้อมูลทรัพยส์ิน  
 

E-COGEN เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลงัควำม
รอ้นรว่ม (Cogeneration) โดยใชก๊้ำซธรรมชำตเิป็นเชือ้เพลิง ไดแ้ก่ บรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) และบรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั 
(“SSUT”) โดย PPTC มีโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 1 โครงกำร และ SSUT มีโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โครงกำร ซึ่งไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์
แลว้ในปี 2559 ทั้ง 3 โครงกำร (แต่ละโครงกำรมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้รวม 120 เมกะวัตต ์ประกอบดว้ย ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำในระบบ (กับ EGAT) 90 เมกะวตัต ์ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำนอกระบบ 30 เมกะวตัต ์และก ำลงักำรผลิตไอน ำ้ประมำณ 30 
ตนัต่อชั่วโมง) คิดเป็นก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้รวม 360 เมกะวตัต ์และก ำลงักำรผลิตไอน ำ้รวมประมำณ 90 ตนัต่อชั่วโมง 
 

ทัง้นี ้E-COGEN ถือหุน้ PPTC และ SSUT ทัง้ทำงตรง และทำงออ้มผ่ำนบรษิัทที่เป็น Holding Company ไดแ้ก่ บริษัท เอสทีซี 
เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั (“STCE”) บรษิัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี่ โซลชูั่น จ ำกดั (“APEX”) บรษิัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ำกดั (“TAC”) และบรษิัท 
ทศันศ์ิร ิจ ำกดั (“TSR”) โดยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ในบรษิัทต่ำงๆ ของ E-COGEN ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
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แผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของ E-COGEN ก่อนการเข้าท ารายการ 

 
หมายเหต:ุ /1 ปัจจุบนั E-COGEN อยู่ระหว่างการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ TAC จ านวน 9,472,400 หุน้ หรือคดิเป็นรอ้ยละ 47.60 ของหุน้สามญัทัง้หมด จาก

บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี. จ ากดั โดยคณะกรรมการของ EP มีมติอนุมตัิให ้E-COGEN เขา้ซือ้หุน้ TAC จาก
บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี. จ ากดั โดยลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ภายในวนัที ่15 ตุลาคม 2564 และคาดว่า
การเขา้ท ารายการจะแลว้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 (อา้งอิงมตคิณะกรรมการ EP ครัง้ที ่7/2564 เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2564) 

 

จำกแผนภำพขำ้งตน้ ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร E-COGEN ถือหุน้สำมญัของ PPTC ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 
74.50 และถือหุน้สำมญัของ SSUT ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 อย่ำงไรก็ดี บรษิัทฯ มีควำมประสงคท์ี่จะ
เขำ้ลงทนุในหุน้สำมญัของ PPTC และ SSUT ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 
 

จำกโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทต่ำงๆ ของ  E-COGEN ดังแสดงข้ำงต้น ข้อมูลของ  E-COGEN PPTC และ SSUT มี
รำยละเอียดดงันี ้(ทัง้นี ้ขอ้มลูของ TAC TSR STCE และ APEX มีรำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 2 – เอกสำรแนบ 5 
ของรำยงำนฉบบันี)้ 
 

1) ข้อมูลบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (E-COGEN) 
 

ก) ข้อมูลทั่วไปของ E-COGEN 
ขอ้มลูทั่วไปของ E-COGEN มีรำยละเอียดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั (“E-COGEN”) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105564071360 
วนัท่ีจดทะเบียน : 28 เมษำยน 2564 
ที่ตัง้ : 51/29,51/61 ซอยวิภำวดีรังสิต 66 (สยำมสำมัคคี) แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหำนคร 10210 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ 

- บรษิัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั (“STCE”) 
- บรษิัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี่ โซลชูั่น จ ำกดั (“APEX”) 
- บรษิัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ำกดั (“TAC”) 
- บรษิัท ทศันศ์ิร ิจ ำกดั (“TSR”) 
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- บรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) 
- บรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 

ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 1,000,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 10,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท 

 

ข) ผู้ถือหุ้นของ E-COGEN 
E-COGEN มีหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 10,000,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถื้อหุน้ดงันี ้

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ E-COGEN 

ล าดับ รายชื่อ 

ก่อนเข้าท ารายการ 
(ข้อมูล ณ 19 พฤษภาคม 2564) 

หลังเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

1 EP Group (HK) Company Limited 4,900,000 49.00 - - 
2 บรษิัท อีเทอรน์ิตี ้ พำวเวอร ์ จ ำกดั 

(มหำชน) 
4,600,000 46.00 - - 

3 บรษิัท ตะวนัออกกำรพิมพ ์และบรรจุ
ภณัฑ ์จ ำกดั 

500,000 5.00 - - 

4 บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จ ำกดั - - 9,999,998 100.00 
5 บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกดั  

(“UVCAP”) 
- - 1 0.0000001 

6 นำยฮำรำลด ์ลิงค ์ - - 1 0.0000001 
รวม 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 

ทีม่า: ส าเนาบญัชีรายชือ่ผูถ้ือหุน้ของ E-COGEN และมตคิณะกรรมการบริษัท 
 

ค) คณะกรรมการของ E-COGEN 
ณ วนัท่ี 2 กนัยำยน 2564 คณะกรรมกำรของ E-COGEN มีรำยละเอียดดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการของ E-COGEN 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำย ยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมกำร 
2 นำย อำรกัษ์ รำษฎรบ์รหิำร กรรมกำร 
3 นำย วชัระ อชัฌำกรลกัษณ ์ กรรมกำร 
4 นำย ภมูิวฒัก ์นนัทวณิชย ์ กรรมกำร 

ทีม่า: หนงัสอืรบัรองของ E-COGEN 
 

ง) สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ E-COGEN 
ขอ้มลูทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินภำยในของ E-COGEN ส ำหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 มีรำยละเอียดโดย
สรุปดงันี ้
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ E-COGEN ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 
บริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั 

30 มิ.ย. 64 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย ์  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.01 
เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 2,873.11 
รวมสินทรัพย ์ 2,873.12 

หนีส้นิ  
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 8.31 
เงินกูย้ืมระยะสัน้บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,873.13 
รวมหนีส้ิน 1,881.44 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ทนุจดทะเบียน 1,000.00 
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 1,000.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (8.32) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 991.68 

 

บริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั 
ม.ค. - มิ.ย. 2564 

งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (0.07) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (0.07) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (8.25) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ (8.32) 
ภำษีเงินได ้ - 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ (8.32) 

 

อย่ำงไรก็ดี งบกำรเงินภำยในดงัแสดงขำ้งตน้ เป็นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งมิไดร้วมฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทที่ E-COGEN ถือหุน้ อีกทัง้ โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ E-COGEN ณ วนัที่จดัท ำงบกำรเงินภำยในดงักล่ำว แตกต่ำง
จำกโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ E-COGEN ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร 
 

ทั้งนี ้ผู้บริหำรของบริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของ E-COGEN ส ำหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 
มิถนุำยน 2564 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรค ำนวณขนำดรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์ภำยใตส้มมติฐำนท่ีส ำคญัดงันี ้ 

1. อำ้งอิงขอ้มลูทำงกำรเงินของแต่ละบริษัท(ที่ E-COGEN ถือหุน้) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ตำมที่ไดร้บัจำกผูบ้ริหำร
ของแต่ละบรษิัท ซึ่งยงัไม่ไดร้บักำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผูส้อบบญัชี โดยเป็นกรณีที่ E-COGEN ถือหุน้สำมญัของ 
PPTC ในสดัส่วนรอ้ยละ 74.50 

2. ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรบักิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ (NPAEs) 
3. พิจำรณำมลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของ APEX STCE และ TSR ณ สิน้เดือนพฤษภำคม 2564 รวมถึงรำคำซือ้หุน้ของแต่ละ

บริษัทตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูบ้ริหำรของ EP เพื่อค ำนวณหำส่วนเกินมลูค่ำหุน้จำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุม
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เดียวกันในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทั้งนี ้เนื่องจำก E-COGEN มีกำรซือ้หุน้สำมัญของ APEX STCE และ TSR ระหว่ำง
เดือนพฤษภำคม 2564  

4. ประมำณกำรให ้E-COGEN ซือ้หุน้สำมญัของ PPTC SSUT และ TAC ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยพิจำรณำมลูค่ำ
ตำมบญัชีสทุธิของแต่ละบริษัท ณ สิน้เดือนมิถุนำยน 2564 รวมถึงรำคำซือ้หุน้ของแต่ละบริษัทตำมขอ้มูลที่ไดร้บัจำก
ผูบ้ริหำรของ EP เพื่อค ำนวณหำค่ำควำมนิยม ทัง้นี ้ส่วนต่ำงระหว่ำงเงินสดคงเหลือของ E-COGEN กับรำคำซือ้หุน้ จะ
พิจำรณำเป็นเงินกูย้ืมจำก ETP เพิ่มเติม  

5. อำ้งอิงผลกำรด ำเนินงำนของ E-COGEN ส ำหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 โดยมิไดค้  ำนึงถึงระยะเวลำ
ที่ E-COGEN จดัตัง้และซือ้หุน้แต่ละบรษิัท  

6. พิจำรณำใหส่้วนต่ำงระหวำ่งมลูค่ำตำมบญัชแีละรำคำซือ้ขำยหุน้ของแตล่ะบรษิัท เป็นค่ำควำมนิยมทัง้จ ำนวน เนื่องจำก 
E-COGEN ยงัไม่มีกำรจดัท ำกำรประเมินรำคำเพื่อกำรปันส่วนรำคำซือ้ในกำรรวมธุรกิจ (PPA) 

7. ตดัรำยกำรระหว่ำงกนัเฉพำะส่วนเงินกูย้ืมและดอกเบีย้เงินกูย้ืมระหว่ำงกนัตำมที่ปรำกฏในงบทดลองที่บรษิัทฯ ไดร้บัเท่ำนัน้ 
 

จำกสมมติฐำนขำ้งตน้ ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของ E-COGEN ส ำหรบังวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 มี
รำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้ 
 

สรุปข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนของ E-COGEN ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 
บริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั 

30 มิ.ย. 64 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย ์  
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 4,086.21 
อำคำรและอปุกรณ ์สทุธิ 12,568.56 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 626.57 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 250.14 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 13,445.27 
รวมสินทรัพย ์ 17,531.48 

หนีส้นิ  
หนีสิ้นหมนุเวียน 7,999.92 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 9,130.68 
รวมหนีส้ิน 17,130.60 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 1,000.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (8.65) 
ส่วนเกินมลูคำ่หุน้จำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั (1,216.54) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (225.19) 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 626.07 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 400.88 

 



รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์

 

   30  

บริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั 
ม.ค. - มิ.ย. 2564 

งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,658.14 
ตน้ทนุขำย (2,856.93) 
ก าไรขั้นตน้ 801.21 
รำยไดอ้ื่น 1.38 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (46.21) 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน (193.85) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิ 562.53 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (228.19) 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 334.34 

 

อย่ำงไรก็ดี ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมเสมือนดงัแสดงขำ้งตน้ อำจแตกต่ำงจำกงบกำรเงินของ E-COGEN ในกรณีที่มีกำรจดัท ำและ
สอบทำนหรือตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
 

2) ข้อมูลบริษัท พีพีทซีี จ ากัด (PPTC) 
 

ก) ข้อมูลทั่วไปของ PPTC 
ขอ้มลูทั่วไปของ PPTC มีรำยละเอียดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105552092405 
วนัท่ีจดทะเบียน : 4 กนัยำยน 2552 
ที่ตัง้ : 888 อำคำรไอทำวเวอร์ ชั้น  9 ถนนวิภำวดี รัง สิต  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหำนคร 10900 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : 

 
โรงไฟฟ้ำ PPTC 

• PPTC เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็ก (“SPP”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลงั
ควำมร้อนร่วม (Cogeneration) โดยใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื ้อเพลิง จ ำนวน 1 
โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ และก ำลังกำรผลิตไอน ้ำ
ประมำณ 30 ตนั/ชั่วโมง  

• โรงไฟฟ้ำ PPTC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
(โดยมีสญัญำเช่ำที่ดินกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลำ 30 
ปี ตัง้แต่วันที่ 18 มิถุนำยน 2553 ถึงวันที่ 17 มิถุนำยน 2583) และเปิดด ำเนินกำร
เชิงพำณิชยแ์ลว้ตัง้แต่วนัท่ี 29 มีนำคม 2559 
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• ในปัจจุบัน PPTC จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  (“กฟผ.” 
หรือ “EGAT”) และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำให้ลูกค้ำอุตสำหกรรม (“IUs”) โดย 
PPTC มีสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ (“PPA”) กับ EGAT ที่พลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำ 90 เมกะ
วตัต ์เป็นระยะเวลำ 25 ปีนบัตัง้แต่วนัเริ่มตน้ซือ้ขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(“COD”) 

• นอกจำกนี ้PPTC ไดร้บับัตรส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI Certificate”) จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI”) โดยไดร้บักำรยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล
ส ำหรบัก ำไรสทุธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี
นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ โดยจะไดร้บักำรยกเวน้รวมกนัไม่
เกินรอ้ยละ 100.00 ของเงินลงทนุท่ีไม่รวมค่ำที่ดินและทนุหมนุเวียน ทัง้นี ้ระยะเวลำ
สิทธิประโยชนท์ำงภำษีจะสิน้สดุในวนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2567  

ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 1,484,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 14,840,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท 

 

ข) สรุปสัญญาส าคัญของ PPTC 
สัญญำและเอกสำรที่ส  ำคัญของ PPTC ไดแ้ก่ สัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย สัญญำเช่ำที่ดิน 
สญัญำซือ้ขำยก๊ำซธรรมชำติ สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำส ำรอง และบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำร
ลงทนุ มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

(1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำ : 18 มกรำคม 2556 
ผูซ้ือ้ : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.” หรือ “EGAT”) 
ผูข้ำย : บรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) 
พลงัไฟฟ้ำ (Capacity) : พลงัไฟฟ้ำ 90 เมกะวตัต ์ที่ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำ 115 กิโลโวลท ์ณ จดุรบัซือ้ไฟฟ้ำซึ่งตัง้อยู่

ที่โรงไฟฟ้ำของ PPTC เลขที่ 41 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง 
จงัหวดักรุงเทพมหำนคร โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิงหลกั 

พลงังำนไฟฟ้ำ (Energy) : พลงังำนไฟฟ้ำในปรมิำณไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80.00 ของปรมิำณพลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำ ที่
คูณกับจ ำนวนชั่วโมงในรอบปี แล้วหักด้วยปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำส่วนที่ผู้ขำยไม่
สำมำรถจ่ำยใหผู้ซ้ือ้ได ้และ/หรือ ผูซ้ือ้ไม่สำมำรถรบัซือ้ได ้
 

ทัง้นี ้หำกผูซ้ือ้รบัซือ้พลงังำนไฟฟ้ำไม่ครบในปีใด ผูซ้ือ้จะช ำระค่ำพลงังำนไฟฟ้ำและค่ำกำร
ประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิงส่วนที่ขำดใหผู้ข้ำย โดยผูซ้ือ้มีสิทธิขอใหผู้ข้ำยจ่ำยพลงังำนไฟฟ้ำใน
ปรมิำณที่รบัซือ้ไม่ครบนัน้คืนภำยในปีหนึ่งปีใดของระยะเวลำ 5 ปีถดัไป นบัจำกวนัที่ผูซ้ือ้ได้
ช ำระค่ำพลงังำนไฟฟ้ำและค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิง ที่รบัซือ้ไม่ครบนัน้ใหแ้ก่ผูข้ำย 

ค่ำไฟฟ้ำ : • ค่ำพลังไฟฟ้ำ (Capacity Charge): ค ำนวณตำมปริมำณพลังไฟฟ้ำที่จ่ำยใหผู้ซ้ือ้ 
โดยอตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำมีสตูรค ำนวณดงันี ้

CPt = CP0 x (0.50 x FXt/34 + 0.50) 
โดย 
CPt = อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำในเดือน t (บำท/กิโลวตัต/์เดือน) 
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CP0 = 420.00 บำท/กิโลวตัต/์เดือน 
FXt = อตัรำแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรฐัถวัเฉล่ียของอตัรำซือ้และอตัรำขำยทำง

โทรเลข ณ วันท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน t ที่ธนำคำรพำณิชยใ์ชซ้ือ้ขำยกับ
ลกูคำ้ ซึ่งประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย (บำท/ดอลลำรส์หรฐั) 

• ค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ (Energy Charge): ค ำนวณตำมปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำที่จ่ำยให ้
ผูซ้ือ้ โดยอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำมีสตูรค ำนวณดงันี ้

EPt = EP0 + (Pt – P0)/106 x Heat rate 
โดย 
EPt = อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำในเดือน t (บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง) 
EP0 = 1.85 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
Pt = รำคำก๊ำซธรรมชำติที่ PTT จ ำหน่ำยให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กใน

เดือน t (บำท/ลำ้นบีทีย)ู 
P0 = 232.6116 บำท/ลำ้นบีทีย ู
Heat rate = 7,950.00 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั่วโมง 

• ค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิง (Fuel Saving Charge): ค ำนวณตำมปริมำณพลังงำน
ไฟฟ้ำที่จ่ำยใหผู้ซ้ือ้ โดยอตัรำค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิงมีสตูรค ำนวณดงันี ้

FSt = FS0 + PESt/10 
โดย 
FSt = อตัรำค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิงในเดือน t (บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง) 
FS0 = 0.36 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
PESt = ดัชนีที่ใช้ชีว้ัดควำมสำมำรถในกำรใชพ้ลังงำนปฐมภูมิในกระบวนกำร

ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนควำมรอ้นรว่มกนั ที่ใชส้  ำหรบัเดือน t  
 

อำยสุญัญำ : 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มตน้ซือ้ขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(“COD”) โดยมีอำยุสัญญำตัง้แต่
วนัท่ี 29 มีนำคม 2559 ถึงวนัท่ี 28 มีนำคม 2584 

กำรเรียกเก็บเงินและช ำระเงิน : ผูข้ำยจะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่ำไฟฟ้ำใหผู้ซ้ือ้เดือนละครัง้ โดยผูซ้ือ้จะช ำระเงินภำยใน 30 
วนันบัจำกวนัท่ีไดร้บัใบเรียกเก็บเงินนัน้ 

 

(2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าทีด่ิน 
วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำ : 18 มิถนุำยน 2553 และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมในวนัท่ี 7 เมษำยน 2554 
ผูเ้ช่ำ : บรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) 
ผูใ้หเ้ชำ่ : กำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที่ดินที่เชำ่ : ที่ดินบรเิวณคลงัสินคำ้ทณัฑบ์นเฟส 1 ในนิคมอตุสำหกรรมลำดกระบงั โฉนดที่ดินเลขที่ 

35022 เลขที่ดิน 601 หน้ำส ำรวจ 1345 ต ำบลล ำปลำทิว (คลองส่ีออก)  อ ำเภอ
ลำดกระบงั (แสนแสบ) จงัหวดักรุงเทพมหำนคร เนือ้ที่ประมำณ 11 ไร ่46.9 ตำรำงวำ 

ค่ำเช่ำ : ปีละ 0.60 ลำ้นบำทต่อไร่ โดยตอ้งช ำระภำยในวนัที่ 5 เดือนมิถุนำยนของทุกปี ทัง้นี ้ผู้
เช่ำยินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่ำปรบัอตัรำค่ำเช่ำไดทุ้กๆ 5 ปี ในอตัรำรอ้ยละ 10.00 ของอตัรำค่ำ
เช่ำในขณะนัน้   



รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์

 

   33  

ระยะเวลำเช่ำ : 30 ปี (ตัง้แต่วนัที่ 18 มิถนุำยน 2553 ถึงวนัที่ 17 มิถนุำยน 2583)  
 

ทัง้นี ้ในปีสดุทำ้ยก่อนสญัญำนีจ้ะสิน้สดุไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน หำกผูเ้ช่ำประสงคจ์ะเช่ำที่ดิน
ต่อไป ผูเ้ช่ำจะตอ้งแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหผู้ใ้หเ้ช่ำทรำบ และผูใ้หเ้ช่ำจะ
พิจำรณำใหเ้ช่ำต่อไปไดอ้ีก 20 ปี ตำมอตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขที่ผูใ้หเ้ช่ำก ำหนด 

หลกัประกนัสญัญำเช่ำ : เงินสดจ ำนวน 6.60 ลำ้นบำท และหนงัสือค ำ้ประกนัของธนำคำรภำยในประเทศจ ำนวน 
6.67 ลำ้นบำท  

ค่ำปรบั : หำกผูเ้ช่ำผิดนัดช ำระค่ำเช่ำ ผูเ้ช่ำยินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่ำปรบัในอัตรำรอ้ยละ 18.00 ต่อปี
ของจ ำนวนเงินคำ้งช ำระนบัแต่วนัท่ีครบก ำหนดช ำระจนถึงวนัท่ีช ำระแลว้เสรจ็ครบถว้น 
ทัง้นี ้ในกรณีผูเ้ช่ำคำ้งช ำระค่ำเช่ำเกินกว่ำ 3 เดือนนบัแต่วนัที่ครบก ำหนดช ำระค่ำเช่ำ 
ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได ้

กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้ง : ทรพัยสิ์นท่ีผูเ้ช่ำใชสิ้ทธิปลกูสรำ้งหรือน ำมำไวใ้นท่ีเช่ำยงัคงเป็นของผูเ้ช่ำทัง้สิน้ 
ผลของกำรสิน้สดุสญัญำ : ผูเ้ช่ำจะตอ้งหยุดประกอบกิจกำรทันที และรือ้ถอนส่ิงปลูกสรำ้งภำยใน 180 วันนับแต่วันที่

สัญญำสิน้สุด รวมถึงส่งมอบที่ดินที่เช่ำคืนแก่ผูใ้หเ้ช่ำในสภำพเรียบรอ้ย โดยหำกผูเ้ช่ำไม่
ปฏิบตัิตำมขอ้สญัญำดงักล่ำว ผูเ้ช่ำยินยอมช ำระค่ำเสียหำยแก่ผูใ้หเ้ช่ำในอตัรำรำยวนัตำมที่
ระบใุนสญัญำ ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยในกำรรือ้ถอนส่ิงปลกูสรำ้งแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

(3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ 
วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำ : 4 ธันวำคม 2555 และที่ไดม้ีแกไ้ขเพิ่มเติมดงันี ้

• แกไ้ขเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในวนัท่ี 10 เมษำยน 2556 
• แกไ้ขเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในวนัท่ี 26 ธันวำคม 2556 
• แกไ้ขเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ในวนัท่ี 13 กนัยำยน 2559 

ผูซ้ือ้ : บรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) 
ผูข้ำย : บรษิัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“ปตท.” หรือ “PTT”) 
ปรมิำณกำรซือ้ขำยก๊ำซ : ผูซ้ือ้จะตอ้งซือ้ก๊ำซจำก ปตท. ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 85.00 ของปริมำณก๊ำซที่ซือ้ขำยในแต่ละปี

ที่ค  ำนวณตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ และซือ้ไดส้งูสดุไม่เกินวนัละ 20.97 ลำ้นลกูบำศกฟ์ตุ 
ค่ำก๊ำซ : • ค่ำเนือ้ก๊ำซ: ค ำนวณตำมปริมำณก๊ำซที่ ปตท. ขำยใหก้ับผูซ้ือ้ คูณอตัรำค่ำเนือ้ก๊ำซ

ตำมสตูรค ำนวณที่ระบใุนสญัญำ 
• ค่ำผ่ำนท่อ: ค ำนวณตำมอตัรำที่ ปตท. เรียกเก็บจำก กฟผ. (บำงปะกง) 

อำยสุญัญำ : 25 ปี นบัตัง้แต่วนัเริ่มใชก๊้ำซเพื่อกำรคำ้ โดยมีอำยุสญัญำตัง้แต่วนัที่ 29 มีนำคม 2559 
ถึงวนัท่ี 28 มีนำคม 2584 
 

ทั้งนี ้หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งประสงคจ์ะต่ออำยุสัญญำออกไปอีก ใหคู้่สัญญำ
ฝ่ำยที่มีควำมประสงค์นั้น แจ้งให้ลำยลักษณ์อักษรให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และให้คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงกันในเงื่อนไขและ
รำยละเอียดของสญัญำต่อไป  
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กำรเรียกเก็บเงินและช ำระเงิน : ปตท. จะเรียกเก็บเงินค่ำก๊ำซจำกผูซ้ือ้ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้งวดกำรใชก๊้ำซ
ของแต่ละเดือน และผูซ้ือ้ตกลงช ำระเงินค่ำก๊ำซดงักล่ำวภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้งวด
กำรใชก๊้ำซของแต่ละเดือน 

ค่ำปรบั : หำกช ำระค่ำก๊ำซล่ำชำ้กว่ำ 30 วันท ำกำร ผูซ้ือ้จะตอ้งช ำระหนีพ้รอ้มเบีย้ปรบัในอตัรำ 
Minimum Overdraft Rate (MOR) ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) + รอ้ยละ 
2.00 ของหนีค้ำ้งช ำระ 

กำรประกนัภยั : ผูข้ำยจะประกันภยัระบบท่อในส่วนของตนก่อนผ่ำนจุดส่งมอบ และผูซ้ือ้จะประกันภยั
โรงไฟฟ้ำระบบท่อย่อยของผูซ้ือ้ รวมทัง้ระบบมำตรวดัก๊ำซของผูซ้ือ้หลงัผ่ำนจดุส่งมอบ
เอง โดยกำรประกันภัยของผู้ซือ้นั้นจะคุ้มครองพนักงำนของ ปตท . หรือผู้ที่  ปตท. 
มอบหมำยที่เขำ้ไปปฏิบตัิหนำ้ที่ในโรงไฟฟ้ำของผูซ้ือ้ และครอบคลมุถึงบุคคลที่สำมที่
ไดร้บัอนัตรำยอนัเกิดจำกทรพัยสิ์นดงักล่ำวดว้ย 

กำรวำงระบบท่อย่อยส่งก๊ำซ : ผูซ้ือ้เป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำรำยละเอียดและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในกำรประมูล
เพื่อวำงระบบท่อย่อยส่งก๊ำซไปยงัโรงไฟฟ้ำ และเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้ง
ระบบท่อย่อยส่งก๊ำซที่ต่อจำกระบบท่อส่งก๊ำซหลกัของ ปตท. รวมถึงจะตอ้งจดัให ้ปตท. ได้
กรรมสิทธ์ิพรอ้มใบอนญุำตต่ำงๆ (ถำ้มี) ในระบบท่อย่อยส่งก๊ำซดงักล่ำว 

กำรชดใชค้วำมเสียหำยกรณี
ก๊ำซไม่ไดค้ณุสมบตั ิ

: ในกรณีที่ผูซ้ือ้รบัก๊ำซที่ไม่ไดคุ้ณภำพหรือควำมดันนั้นทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วน และ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยโดยตรงกบัเครื่องจกัรและอปุกรณข์องผูซ้ือ้ อนัเป็นผลจำกกำรท่ี
ผูซ้ือ้ใชก๊้ำซที่ไม่ไดคุ้ณภำพหรือควำมดันนั้น ปตท. จะพิจำรณำชดใชค้วำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ไม่เกิน 2 เท่ำของปริมำณก๊ำซที่ซือ้ขำยในแต่ละปีที่ค  ำนวณตำมขอ้ก ำหนดใน
สญัญำ คณูอตัรำค่ำเนือ้ก๊ำซในเดือนนัน้ 

กำรเลิกสญัญำ : สญัญำนีอ้ำจเลิกไดโ้ดยเหตใุดเหตหุน่ึงดงัต่อไปนี ้
• ผูร้บัสมัปทำนหรือผูผ้ลิตไม่มีก๊ำซเพียงพอท่ีจะส่งให ้ปตท. อีกต่อไป 
• เกิดควำมเสียหำยแก่ระบบท่อย่อยหรือระบบท่อของ ปตท. หรือแก่โรงแยกก๊ำซของ 

ปตท. หรือโรงไฟฟ้ำ หรือระบบท่อของผูซ้ือ้ ท ำใหไ้ม่สำมำรถส่งหรือรบัก๊ำซไดโ้ดย
สิน้เชิงติดต่อกนัเป็นเวลำเกินกว่ำ 12 เดือน  

• คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผิดสญัญำ 
• ผูซ้ือ้ไม่ซือ้ก๊ำซติดต่อกนัเป็นเวลำเกินกว่ำ 60 วนั โดยไม่บอกกล่ำวล่วงหนำ้และไม่มี

เหตอุนัควร 
 

(4) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารอง 
วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำ : 25 มีนำคม 2559 และที่ไดม้ีแกไ้ขเพิ่มเติมในวนัท่ี 4 กนัยำยน 2560 
ผูซ้ือ้ : บรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) 
ผูข้ำย : กำรไฟฟ้ำนครหลวง (“กฟน.” หรือ “MEA”) 
ไฟฟ้ำส ำรองที่ซือ้ขำย : ควำมตอ้งกำรพลังไฟฟ้ำส ำรองสูงสุดช่วง On Peak และ Off Peak จ ำนวน 30 เมกะวัตต  ์

โดยมีตวัประกอบกำรใชไ้ฟฟ้ำในรอบปี (Annual Load Factor) ไม่เกินรอ้ยละ 15.00 
ค่ำไฟฟ้ำส ำรอง : คิดเป็นรำยเดือนตำมอตัรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองที่ MEA ก ำหนดและประกำศใชใ้นปัจจบุนั 
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อำยสุญัญำ : ตัง้แต่วนัเริ่มตน้ซือ้ขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(“COD”) กบั EGAT เป็นตน้ไป 
เงื่อนไขอื่นๆ : • ถำ้เดือนใดผูซ้ือ้มีควำมตอ้งกำรพลงัไฟฟ้ำที่ใชจ้รงิสงูกว่ำควำมตอ้งกำรพลงัไฟฟ้ำที่

ส  ำรองไวจ้นนับไดค้รบ 6 เดือน ผูข้ำยจะน ำควำมตอ้งกำรพลังไฟฟ้ำสูงสดุที่ใชจ้ริง
มำก ำหนดเป็นควำมตอ้งกำรพลงัไฟฟ้ำส ำรองในเดือนถดัไปเป็นตน้ไป 

• หำกตวัประกอบกำรใชไ้ฟฟ้ำในรอบปี (Annual Load Factor) ของผูซ้ือ้เกินกว่ำรอ้ย
ละ 15.00 ผู้ขำยจะยกเลิกกำรขอใชไ้ฟฟ้ำส ำรองและเปล่ียนไปคิดอัตรำค่ำไฟฟ้ำ
ตำมประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้ำที่ประกำศใชอ้ยู่ในขณะนัน้ในเดือนถดัไป 

 

(5) สรุปสาระส าคัญของบัตรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
วนัท่ีไดร้บับตัรส่งเสรมิ : 30 มกรำคม 2556 
ผูไ้ดร้บักำรส่งเสรมิ : บรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) 
ประเภทกิจกำร : ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณปูโภคและบรกิำรพืน้ฐำน - ผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ 
สิทธิและประโยชน ์ : • ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัก ำไรสทุธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้บักำร

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินรอ้ยละ 100.00 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมนุเวียน โดย
มีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัที่เริ่มมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ ทัง้นี ้ภำษีเงินไดน้ิติ
บคุคลที่ไดร้บักำรยกเวน้ดงักล่ำว จะมีมลูค่ำไม่เกิน 5,396.00 ลำ้นบำท  

• ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมซึ่งไดร้บัยกเวน้ภำษี
เงินไดน้ิติบุคคล ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำที่ผู้ไดร้บักำร
ส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลนัน้ 

• ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
เงื่อนไข : • เครื่องจกัรที่ใชใ้นกิจกำรท่ีไดร้บัยกเวน้หรือลดหย่อนอำกรขำเขำ้นัน้จะตอ้งน ำเขำ้มำ

ภำยในวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2558 
• จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนไม่นอ้ยกว่ำ 1,400.00 ลำ้นบำท โดยจะตอ้งช ำระเต็มมลูค่ำ

หุน้ก่อนวนัเปิดด ำเนินกำร 
• จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชำติไทยรวมทั้งสิน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 51.00 

ของทนุจดทะเบียน 
• จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนของรฐัที่เก่ียวขอ้งก่อนวนัเปิดด ำเนินกำร 

 

ค) ผู้ถือหุ้นของ PPTC 
ณ วนัท่ี 28 กนัยำยน 2564 PPTC มีหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 14,840,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PPTC 
ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น (หน่วย: หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ (หน่วย: ร้อยละ) 

1 บรษิัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ำกดั 7,420,000 50.00 
2 บรษิัท ปรีดำปรำโมทย ์จ ำกดั 3,784,200 25.50 
3 บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 3,635,800 24.50 

รวม 14,840,000 100.00 
ทีม่า: ส าเนาบญัชีรายชือ่ผูถ้ือหุน้ของ PPTC 
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อย่ำงไรก็ดี บริษัท ปรีดำปรำโมทย ์จ ำกัด (ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.50 ของหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ของ PPTC) มีหุน้ที่ออก
และช ำระแลว้ จ ำนวน 25,000,000 หุน้ และมีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 21 เมษำยน 2564 ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีดาปราโมทย ์จ ากัด 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น (หน่วย: หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ (หน่วย: ร้อยละ)  
1 บรษิัท คอนโทรล ดำตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 375,000 15.00 

2 นำย ศิรธิัช โรจนพฤกษ ์ 309,447 12.38 

3 นำง สพุิน โรจนพฤกษ ์ 306,947 12.28 

4 นำย สนัติ ภิรมยภ์กัด ี 234,375 9.38 

5 นำย สำคร สขุศรีวงศ ์ 225,990 9.04 

6 ม.ร.ว. ปรีดิยำธร เทวกลุ 177,094 7.08 

7 นำงสำว จนัทรรตัน ์อดิเรกสำร 89,844 3.59 

8 นำย กลัป์ อดิเรกสำร 89,843 3.59 

9 นำย ณรงค ์ศรีสอำ้น 79,000 3.16 

10 นำย ไพโรจน ์ล ่ำซ ำ 40,234 1.61 

11 นำย ธนิตย ์เศรษฐีกลุ 39,218 1.57 

12 นำง จิรำพรรณ ศรีนนท ์ 38,802 1.55 

13 นำงสำว จตุิพร สขุศรวีงศ ์ 38,802 1.55 

14 พล.ต.อ. เภำ สำรสิน 37,500 1.50 

15 นำง นำถฤดี วีระเมธีกลุ 32,617 1.30 

16 นำย สรุช ล ่ำซ ำ 32,618 1.30 

17 ม.ร.ว.หญิง ส ำอำงวรรณ ล ่ำซ ำ 30,000 1.20 

18 นำง มยรุี สขุศรวีงศ ์ 25,000 1.00 

19 นำย สรุชยั ศรีสำรคำม 25,000 1.00 

20 นำง พิมพำ จลุะจำรติต ์ 20,000 0.80 

  ผูถื้อหุน้อื่น 252,669 10.11 
รวม 2,500,000 100 

ทีม่า: ฐานขอ้มูล BOL Corpus 
 

ทัง้นี ้บรษิัท คอนโทรล ดำตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 15.00 ของหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ของบรษิัท ปรีดำ
ปรำโมทย ์จ ำกดั) มีหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ จ ำนวน 600,000 หุน้ และมีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น (หน่วย: หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ (หน่วย: ร้อยละ)  
1 นำง อ ำพนัศรี ชนัซื่อ 66,300 11.05 

2 นำย นำถ ล่ิวเจรญิ 65,358 10.89 

3 นำง มนนิกำ วงศส์งวน 59,358 9.89 
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ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น (หน่วย: หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ (หน่วย: ร้อยละ)  
4 นำง มลัลิกำ หรติวร 59,358 9.89 

5 นำง ลลิตำ ล่ิวเจรญิ 59,358 9.89 

6 นำงสำว กรุณำ เอือ้วฒันสกลุ 40,000 6.67 

7 นำย ณฐัพล เอือ้วฒันสกลุ 40,000 6.67 

8 นำย ประภสัสร ์เอือ้วฒันสกลุ 40,000 6.67 

9 นำง พฤกษำ เอือ้วฒันสกลุ 40,000 6.67 

10 นำง สปัุญญำ เอือ้วฒันสกลุ 40,000 6.67 

11 นำงสำว อโนชำ เอือ้วฒันสกลุ 40,000 6.67 

12 นำย เอกพจน ์ชนัซื่อ 14,784 2.46 

13 น.พ. เทอดศกัดิ์ สรุยิภมู ิ 12,000 2.00 

14 นำงสำว ณฐันิช หรติวร 4,284 0.71 

15 นำย เอก หรติวร 4,284 0.71 

16 นำงสำว พรำว เนื่องจ ำนงค ์ 4,000 0.67 

17 นำงสำว แพร พนัธุมวนชิ 4,000 0.67 

18 นำง สภุำวดี พนัธุมวนชิ 4,000 0.67 

19 นำย วเิทศ รตันำกร 2,916 0.49 
รวม 600,000 100 

ทีม่า: ฐานขอ้มูล BOL Corpus 
 

ง) คณะกรรมการของ PPTC 
ณ วนัท่ี 13 กนัยำยน 2564 คณะกรรมกำรของ PPTC มีรำยละเอียดดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการของ PPTC 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำย มิโยชิ คำมยิะ กรรมกำร 
2 นำย สำคร สขุศรีวงศ ์ กรรมกำร 
3 นำย ศิรธิัช โรจนพฤกษ ์ กรรมกำร 
4 นำย ยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมกำร 
5 นำย ธนำ พฒุรงัสี กรรมกำร 
6 นำย อำรกัษ์ รำษฎรบ์รหิำร กรรมกำร 
7 นำย วชัระ อชัฌำกรลกัษณ ์ กรรมกำร 
8 นำย มำซำมิตซ ึสดุะ กรรมกำร 

ทีม่า: หนงัสอืรบัรองของ PPTC 
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จ) สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ PPTC 
ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของ PPTC ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด 
ส ำหรบัปี 2561 – 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ PPTC ส าหรับปี 2561 – 2563 
บริษัท พีพทีซีี จ ากัด 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 
สินทรัพยห์มนุเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.04 0.08 0.09 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 609.18 572.29 824.38 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 311.67 529.17 449.33 
วสัดสุ ำรองคลงั 97.88 93.16 92.76 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.14 0.88 0.80 
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 1,019.91 1,195.58 1,367.36 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน    
อำคำรและอปุกรณ ์ 4,475.66 4,323.73 4,107.95 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 292.61 277.07 263.86 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 19.02 19.18 17.20 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 4,787.29 4,619.98 4,389.02 
รวมสินทรัพย ์ 5,807.20 5,815.56 5,756.38 
หนีส้นิหมุนเวียน    
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 136.16 184.21 144.92 
เจำ้หนีค้่ำกอ่สรำ้ง 129.64 86.69 88.74 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 251.97 266.42 244.35 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 16.77 15.72 25.76 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 534.54 553.04 503.77 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สทุธิ 3,509.16 3,145.14 2,817.09 
ประมำณกำรหนีสิ้นค่ำรือ้ถอนโรงไฟฟ้ำ 71.35 95.52 99.63 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 0.58 1.80 2.75 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 13.93 15.17 16.41 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 3,595.02 3,257.64 2,935.88 
รวมหนีส้ิน 4,129.56 3,810.67 3,439.65 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุจดทะเบียน 1,484.00 1,484.00 1,484.00 
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 1,484.00 1,484.00 1,484.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 193.64 520.89 832.72 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,677.64 2,004.89 2,316.72 
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บริษัท พีพทีซีี จ ากัด 
2561 2562 2563 

งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,465.41 2,519.74 2,609.61 
ตน้ทนุขำย (2,037.31) (2,162.97) (2,053.27) 
ก าไรขั้นตน้ 428.10 356.77 556.33 
รำยไดอ้ื่น 0.02 0.66 0.38 
ดอกเบีย้รบั 2.29 2.40 1.44 
รำยไดค้ำ่สินไหมทดแทน - 129.31 - 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (39.33) (42.78) (37.24) 
หนีส้งสยัจะสญู - - (14.50) 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียน 20.28 98.21 (4.47) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 411.37 544.57 501.95 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (230.68) (217.32) (190.12) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ 180.69 327.25 311.83 
ภำษีเงินได ้ - - - 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 180.69 327.25 311.83 

 

บริษัท พีพทีซีี จ ากัด 
หน่วย 2561 2562 2563 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.91 2.16 2.71 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 1.72 1.99 2.53 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ เท่ำ 6.95 5.99 5.33 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนีก้ำรคำ้ เท่ำ 13.67 13.50 12.48 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 52.51 60.90 68.43 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ีย วนั 26.70 27.03 29.25 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 17.36 14.16 21.32 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 16.53 19.80 19.22 
อตัรำก ำไรสทุธิ รอ้ยละ 7.26 11.90 11.94 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 11.38 17.77 14.43 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ รอ้ยละ 6.99 9.37 8.68 
อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรพัย ์ รอ้ยละ 42.28 47.33 45.13 
อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 2.46 1.90 1.48 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 1.78 2.51 2.64 
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ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานของ PPTC 
ผลการด าเนินงาน 
 

รายได้  
ส ำหรบัปี 2561 – 2563 PPTC มีรำยไดร้วมจ ำนวน 2,467.72 ลำ้นบำท 2,652.11 ลำ้นบำท และ 2,611.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
โดยมีรำยไดห้ลักจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลังงำนควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) และไอน ำ้ให้แก่ EGAT และ Ius จ ำนวน 
2,465.41 ลำ้นบำท 2,519.74 ลำ้นบำท และ 2,609.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.91 รอ้ยละ 95.01 และรอ้ย
ละ 99.93 ของรำยไดร้วมในแต่ละปี ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 PPTC มีรำยไดร้วมเพิ่มขึน้จ ำนวน 184.39 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 7.47 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุหลกัจำกรำยไดพ้ิเศษจำกค่ำสินไหมทดแทนจ ำนวน 129.31 ลำ้นบำท และ
ในปี 2563 PPTC มีรำยไดร้วมลดลงจ ำนวน 40.68 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.53 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ เนื่องจำก PPTC 
ไม่มีรำยไดพ้ิเศษในปีดงักล่ำว อย่ำงไรก็ดี PPTC มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ที่เพิ่มขึน้ จำกกำรลดลงของจ ำนวน
วนัท่ีปิดโรงไฟฟ้ำเพื่อซ่อมบ ำรุงในปี 2563  
 

ต้นทุนขาย 
ส ำหรบัปี 2561 – 2563 PPTC มีตน้ทุนขำยจ ำนวน 2,037.31 ลำ้นบำท 2,162.97 ลำ้นบำท และ 2,053.27 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 82.56 รอ้ยละ 81.56 และรอ้ยละ 78.63 ของรำยไดร้วมในแต่ละปี ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 PPTC มีตน้ทุนขำย
เพิ่มขึน้จ ำนวน 125.66 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.17 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ และในปี 2563 PPTC มีตน้ทุนขำยลดลง
จ ำนวน 109.70 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.07 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ โดยกำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนขำยในแต่ละปี
ดงักล่ำว มีสำเหตหุลกัจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็นตน้ทนุหลกัที่ใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นรว่ม (Cogeneration) 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ส ำหรบัปี 2561 – 2563 PPTC มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 39.33 ลำ้นบำท 42.78 ลำ้นบำท และ 37.24 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 1.59 รอ้ยละ 1.61 และรอ้ยละ 1.43 ของรำยไดร้วมในแต่ละปี ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 PPTC มีค่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำรเพิ่มขึน้จ ำนวน 3.46 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.79 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ และในปี 2563 PPTC มีค่ำใชจ้่ำยใน
กำรบริหำรลดลงจ ำนวน 5.55 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.97 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในแต่
ละปีมิไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ส ำหรบัปี 2561 – 2563 PPTC มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 180.69 ลำ้นบำท 327.25 ลำ้นบำท และ 311.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย
ในปี 2562 PPTC มีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จ ำนวน 146.56 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 81.11 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกรำยไดค้่ำสินไหมทดแทนจ ำนวน 129.31 ลำ้นบำท และก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 98.21 ลำ้นบำท จำกค่ำเงิน
บำทที่แข็งค่ำเมื่อเทียบกบัเงินดอลลำรส์หรฐั และในปี 2563 PPTC มีก ำไรสทุธิลดลงจ ำนวน 15.42 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 4.71 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ เนื่องจำก PPTC ไม่มีรำยไดพ้ิเศษในปีดงักล่ำว อย่ำงไรก็ดี PPTC มีก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำก
กำรลดลงของจ ำนวนวนัท่ีปิดโรงไฟฟ้ำเพื่อซ่อมบ ำรุงในปี 2563 
 

ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 PPTC มีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 5,807.20 ลำ้นบำท 5,815.56 ลำ้นบำท และ 5,756.38 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั โดยสินทรพัยห์ลกัคือ อำคำรและอปุกรณ ์จ ำนวน 4,475.66 ลำ้นบำท 4,323.73 ลำ้นบำท และ 4,107.95 ลำ้น
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บำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 77.07 รอ้ยละ 74.35 และรอ้ยละ 71.36 ของสินทรัพยร์วมในแต่ละปีตำมล ำดับ ทั้งนี ้
สินทรพัยร์วมในแต่ละปีมิไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 

หนีส้นิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 PPTC มีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 4,129.56 ลำ้นบำท 3,810.67 ลำ้นบำท และ 3,439.65 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดยหนีสิ้นหลกัคือ เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (รวมส่วนท่ีเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน) จ ำนวน 
3,761.13 ลำ้นบำท 3,411.56 ลำ้นบำท และ 3,061.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 91.08 รอ้ยละ 89.53 และรอ้ยละ 
89.00 ของหนีสิ้นรวมในแต่ละปี ตำมล ำดบั โดย PPTC มีหนีสิ้นรวมลดลงจ ำนวน 318.89 ลำ้นบำท และ 371.02 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 7.72 และรอ้ยละ 9.74 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ตำมล ำดบั ทัง้นี ้กำรลดลงของหนีสิ้นรวมในแต่ละปี มีสำเหตหุลกั
จำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินตำมก ำหนด 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 PPTC มีส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,677.64 ลำ้นบำท 2,004.89 ลำ้นบำท และ 2,316.72 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ประกอบดว้ย (1) ทุนที่ออกและช ำระแลว้ 1,484.00 ลำ้นบำท ซึ่งมีมลูค่ำคงที่ระหว่ำงวันที่ 31 ธันวำคม 
2561 ถึง 31 ธันวำคม 2563 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 88.46 รอ้ยละ 74.02 และรอ้ยละ 64.06 ของส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
ตำมล ำดบั และ (2) ก ำไรสะสมจ ำนวน 193.64 ลำ้นบำท 520.89 ลำ้นบำท และ 832.72 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 11.54 รอ้ยละ 25.98 และรอ้ยละ 35.94 ของส่วนของผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ตำมล ำดบั 
 

3) ข้อมูลบริษัท เอสเอสยูท ีจ ากัด (SSUT) 
 

ก) ข้อมูลทั่วไปของ SSUT 
ขอ้มลูทั่วไปของ SSUT มีรำยละเอียดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105553039664 
วนัท่ีจดทะเบียน : 19 มีนำคม 2553 
ที่ตัง้ : 888 อำคำรไอทำวเวอร์ ชั้น  9 ถนนวิภำวดี รัง สิต  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหำนคร 10900 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : 

 
โรงไฟฟ้ำ SSUT 

• SSUT เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็ก (“SPP”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลงั
ควำมร้อนร่วม (Cogeneration) โดยใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื ้อเพลิง จ ำนวน 2 
โครงกำร ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้รวม 240 เมกะวตัต ์และก ำลงักำรผลิตไอน ำ้รวม
ประมำณ 60 ตนั/ชั่วโมง (ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้ 120 เมกะวตัตต์่อโครงกำร และ
ก ำลงักำรผลิตไอน ำ้ประมำณ 30 ตนั/ชั่วโมงต่อโครงกำร)  

• โรงไฟฟ้ำ SSUT ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมบำงปู จังหวัดสมุทรปรำกำร  (โดยมี
สัญญำเช่ำที่ดินกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลำ 30 ปี 
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ตั้งแต่วันที่  3 สิงหำคม 2554 ถึงวันที่  2 สิงหำคม 2584) และเปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชยแ์ลว้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวำคม 2559 ส ำหรับโครงกำร 1 และตั้งแต่วันที่  3 
ธันวำคม 2559 ส ำหรบัโครงกำร 2 

• ในปัจจุบัน SSUT จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  (“กฟผ.” 
หรือ “EGAT”) และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำให้ลูกค้ำอุตสำหกรรม (“IUs”) โดย 
SSUT มีสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ (“PPA”) กับ EGAT ที่พลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 180 
เมกะวัตต ์(90 เมกะวัตตต์่อโครงกำร) เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับตัง้แต่วันเริ่มตน้ซือ้
ขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(“COD”) 

• นอกจำกนี ้SSUT ไดร้บับัตรส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI Certificate”) จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI”) โดยไดร้บักำรยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล
ส ำหรบัก ำไรสทุธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี
นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ โดยจะไดร้บักำรยกเวน้รวมกนัไม่
เกินรอ้ยละ 100.00 ของเงินลงทนุท่ีไม่รวมค่ำที่ดินและทนุหมนุเวียน ทัง้นี ้ระยะเวลำ
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรับโครงกำร 1 และโครงกำร 2 จะสิน้สุดในวันที่ 18 
ธันวำคม 2567 และวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2567 ตำมล ำดบั 

ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 2,919,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 29,190,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท 

 

ข) สรุปสัญญาส าคัญของ SSUT 
สัญญำและเอกสำรที่ส  ำคัญของ SSUT ไดแ้ก่ สัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย สัญญำเช่ำที่ดิน 
สญัญำซือ้ขำยก๊ำซธรรมชำติ สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำส ำรอง และบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำร
ลงทนุ มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

(1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำ : 29 กรกฎำคม 2556 
ผูซ้ือ้ : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.” หรือ “EGAT”) 
ผูข้ำย : บรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 
พลงัไฟฟ้ำ (Capacity) : พลงัไฟฟ้ำรวม 180 เมกะวตัต ์(90 เมกะวตัตต์่อโครงกำร) ที่ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำ 115 กิโล

โวลท ์ณ จุดรบัซือ้ไฟฟ้ำ ภำยในนิคมอุตสำหกรรมบำงปู ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมือง
สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิงหลกั 

พลงังำนไฟฟ้ำ (Energy) : พลงังำนไฟฟ้ำในปรมิำณไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80.00 ของปรมิำณพลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำ ที่
คูณกับจ ำนวนชั่วโมงในรอบปี แล้วหักด้วยปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำส่วนที่ผู้ขำยไม่
สำมำรถจ่ำยใหผู้ซ้ือ้ได ้และ/หรือ ผูซ้ือ้ไม่สำมำรถรบัซือ้ได ้
 

ทัง้นี ้หำกผูซ้ือ้รบัซือ้พลงังำนไฟฟ้ำไม่ครบในปีใด ผูซ้ือ้จะช ำระค่ำพลงังำนไฟฟ้ำและค่ำ
กำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิงส่วนที่ขำดใหผู้ข้ำย โดยผูซ้ือ้มีสิทธิขอใหผู้ข้ำยจ่ำยพลงังำน
ไฟฟ้ำในปริมำณที่รบัซือ้ไม่ครบนั้นคืนภำยในปีหนึ่งปีใดของระยะเวลำ 5 ปีถัดไป นับ
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จำกวนัที่ผูซ้ือ้ไดช้ ำระค่ำพลังงำนไฟฟ้ำและค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิง ที่รบัซือ้ไม่
ครบนัน้ใหแ้ก่ผูข้ำย 

ค่ำไฟฟ้ำ : • ค่ำพลังไฟฟ้ำ (Capacity Charge): ค ำนวณตำมปริมำณพลังไฟฟ้ำที่จ่ำยใหผู้ซ้ือ้ 
โดยอตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำมีสตูรค ำนวณดงันี ้

CPt = CP0 x (0.50 x FXt/34 + 0.50) 
โดย 
CPt = อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำในเดือน t (บำท/กิโลวตัต/์เดือน) 
CP0 = 420.00 บำท/กิโลวตัต/์เดือน 
FXt = อตัรำแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรฐัถวัเฉล่ียของอตัรำซือ้และอตัรำขำยทำง

โทรเลข ณ วันท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน t ที่ธนำคำรพำณิชยใ์ชซ้ือ้ขำยกับ
ลกูคำ้ ซึ่งประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย (บำท/ดอลลำรส์หรฐั) 

• ค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ (Energy Charge): ค ำนวณตำมปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำที่จ่ำยให ้
ผูซ้ือ้ โดยอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำมีสตูรค ำนวณดงันี ้

EPt = EP0 + (Pt – P0)/106 x Heat rate 
โดย 
EPt = อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำในเดือน t (บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง) 
EP0 = 1.85 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
Pt = รำคำก๊ำซธรรมชำติที่ PTT จ ำหน่ำยให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กใน

เดือน t (บำท/ลำ้นบีทีย)ู 
P0 = 232.6116 บำท/ลำ้นบีทีย ู
Heat rate = 7,950.00 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั่วโมง 

• ค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิง (Fuel Saving Charge): ค ำนวณตำมปริมำณพลังงำน
ไฟฟ้ำที่จ่ำยใหผู้ซ้ือ้ โดยอตัรำค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิงมีสตูรค ำนวณดงันี ้

FSt = FS0 + PESt/10 
โดย 
FSt = อตัรำค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิงในเดือน t (บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง) 
FS0 = 0.36 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
PESt = ดัชนีที่ใช้ชีว้ัดควำมสำมำรถในกำรใชพ้ลังงำนปฐมภูมิในกระบวนกำร

ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนควำมรอ้นรว่มกนั ที่ใชส้  ำหรบัเดือน t  
 

อำยสุญัญำ : 25 ปี นับตัง้แต่วันเริ่มตน้ซือ้ขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(“COD”) ของแต่ละโครงกำร โดย
อำยสุญัญำของแต่ละโครงกำร มีรำยละเอียดดงันี ้
• โครงกำร 1: ตัง้แต่วนัท่ี 29 ธันวำคม 2559 ถึงวนัท่ี 28 ธันวำคม 2584 
• โครงกำร 2: ตัง้แต่วนัท่ี 3 ธันวำคม 2559 ถึงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2584 

กำรเรียกเก็บเงินและช ำระเงิน : ผูข้ำยจะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่ำไฟฟ้ำใหผู้ซ้ือ้เดือนละครัง้ โดยผูซ้ือ้จะช ำระเงินภำยใน 30 
วนันบัจำกวนัท่ีไดร้บัใบเรียกเก็บเงินนัน้ 

 



รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์

 

   44  

(2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าทีด่ิน 
วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำ : 3 สิงหำคม 2554 
ผูเ้ช่ำ : บรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 
ผูใ้หเ้ชำ่ : กำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที่ดินที่เชำ่ : ที่ดินบริเวณส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงปู (บำงส่วน) ในนิคมอุตสำหกรรมบำงปู 

โฉนดที่ดินเลขที่ 50050 เลขที่ดิน 478 หนำ้ส ำรวจ 2367 ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมือง
สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ที่ประมำณ 17 ไร ่

ค่ำเช่ำ : ปีละ 0.70 ลำ้นบำทต่อไร่ โดยตอ้งช ำระภำยในวนัที่ 5 เดือนสิงหำคมของทุกปี ทัง้นี ้ผู้
เช่ำยินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่ำปรบัอตัรำค่ำเช่ำไดทุ้กๆ 5 ปี ในอตัรำรอ้ยละ 10.00 ของอตัรำค่ำ
เช่ำในขณะนัน้   

ระยะเวลำเช่ำ : 30 ปี (ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหำคม 2554 ถึงวันที่  2 สิงหำคม 2584) หรือระยะเวลำตำม
สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย แลว้แต่ระยะเวลำใดจะครบ
ก ำหนดก่อน 
 

ทัง้นี ้ในปีสดุทำ้ยก่อนสญัญำนีจ้ะสิน้สดุไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน หำกผูเ้ช่ำประสงคจ์ะเช่ำ
ที่ดินต่อไป ผูเ้ช่ำจะตอ้งแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลักษณอ์กัษรใหผู้ใ้หเ้ช่ำทรำบ และ
ผูใ้หเ้ช่ำจะพิจำรณำใหเ้ช่ำต่อไปตำมอตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขที่ผูใ้หเ้ช่ำก ำหนด 

หลกัประกนัสญัญำเช่ำ : เงินสดจ ำนวน 11.90 ลำ้นบำท และหนังสือค ำ้ประกันของธนำคำรภำยในประเทศ
จ ำนวน 11.90 ลำ้นบำท  

ค่ำปรบั : หำกผูเ้ช่ำผิดนัดช ำระค่ำเช่ำ ผูเ้ช่ำยินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่ำปรบัในอัตรำรอ้ยละ 18.00 ต่อปี
ของจ ำนวนเงินคำ้งช ำระนบัแต่วนัท่ีครบก ำหนดช ำระจนถึงวนัท่ีช ำระแลว้เสรจ็ครบถว้น 
ทัง้นี ้ในกรณีผูเ้ช่ำคำ้งช ำระค่ำเช่ำเกินกว่ำ 3 เดือนนบัแต่วนัที่ครบก ำหนดช ำระค่ำเช่ำ 
ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได ้

กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้ง : ทรพัยสิ์นท่ีผูเ้ช่ำใชสิ้ทธิปลกูสรำ้งหรือน ำมำไวใ้นท่ีเช่ำยงัคงเป็นของผูเ้ช่ำทัง้สิน้ 
ผลของกำรสิน้สดุสญัญำ : ผูเ้ช่ำจะตอ้งหยุดประกอบกิจกำรทันที และรือ้ถอนส่ิงปลูกสรำ้งภำยใน 180 วันนับแต่วันที่

สัญญำสิน้สุด รวมถึงส่งมอบที่ดินที่เช่ำคืนแก่ผูใ้หเ้ช่ำในสภำพเรียบรอ้ย โดยหำกผูเ้ช่ำไม่
ปฏิบตัิตำมขอ้สญัญำดงักล่ำว ผูเ้ช่ำยินยอมช ำระค่ำเสียหำยแก่ผูใ้หเ้ช่ำในอตัรำรำยวนัตำมที่
ระบใุนสญัญำ ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยในกำรรือ้ถอนส่ิงปลกูสรำ้งแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

(3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ 
วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำ : 4 ธันวำคม 2555 และที่ไดม้ีแกไ้ขเพิ่มเติมดงันี ้

โครงกำร 1 
• แกไ้ขเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในวนัท่ี 10 เมษำยน 2556 
• แกไ้ขเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2557 
• แกไ้ขเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ในวนัท่ี 1 เมษำยน 2560 
โครงกำร 2 
• แกไ้ขเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในวนัท่ี 1 เมษำยน 2560 
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ผูซ้ือ้ : บรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 
ผูข้ำย : บรษิัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“ปตท.” หรือ “PTT”) 
ปรมิำณกำรซือ้ขำยก๊ำซ : ผูซ้ือ้จะตอ้งซือ้ก๊ำซจำก ปตท. ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 85.00 ของปริมำณก๊ำซที่ซือ้ขำยในแต่

ละปีที่ค  ำนวณตำมข้อก ำหนดในสัญญำ และซือ้ได้สูงสุดไม่เกินวันละ 21.06 ล้ำน
ลกูบำศกฟ์ตุต่อโครงกำร 

ค่ำก๊ำซ : • ค่ำเนือ้ก๊ำซ: ค ำนวณตำมปริมำณก๊ำซที่ ปตท. ขำยใหก้ับผูซ้ือ้ คูณอตัรำค่ำเนือ้ก๊ำซ
ตำมสตูรค ำนวณที่ระบใุนสญัญำ 

• ค่ำผ่ำนท่อ: ค ำนวณตำมอตัรำที่ ปตท. เรียกเก็บจำก กฟผ. (บำงปะกง) 
อำยสุญัญำ : 25 ปี นบัตัง้แต่วนัเริ่มใชก๊้ำซเพื่อกำรคำ้ของแต่ละโครงกำร โดยอำยุสญัญำของแต่ละ

โครงกำร มีรำยละเอียดดงันี ้
• โครงกำร 1: ตัง้แต่วนัท่ี 29 ธันวำคม 2559 ถึงวนัท่ี 28 ธันวำคม 2584 
• โครงกำร 2: ตัง้แต่วนัท่ี 3 ธันวำคม 2559 ถึงวนัท่ี 2 ธันวำคม 2584 
ทั้งนี ้หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งประสงคจ์ะต่ออำยุสัญญำออกไปอีก ใหคู้่สัญญำ
ฝ่ำยที่มีควำมประสงค์นั้น แจ้งให้ลำยลักษณ์อักษรให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และให้คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงกันในเงื่อนไขและ
รำยละเอียดของสญัญำต่อไป  

กำรเรียกเก็บเงินและช ำระเงิน : ปตท. จะเรียกเก็บเงินค่ำก๊ำซจำกผูซ้ือ้ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้งวดกำรใชก๊้ำซ
ของแต่ละเดือน และผูซ้ือ้ตกลงช ำระเงินค่ำก๊ำซดงักล่ำวภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้งวด
กำรใชก๊้ำซของแต่ละเดือน 

ค่ำปรบั : หำกช ำระค่ำก๊ำซล่ำชำ้กว่ำ 30 วันท ำกำร ผูซ้ือ้จะตอ้งช ำระหนีพ้รอ้มเบีย้ปรบัในอตัรำ 
Minimum Overdraft Rate (MOR) ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) + รอ้ยละ 
2.00 ของหนีค้ำ้งช ำระ 

กำรประกนัภยั : ผูข้ำยจะประกันภยัระบบท่อในส่วนของตนก่อนผ่ำนจุดส่งมอบ และผูซ้ือ้จะประกันภยั
โรงไฟฟ้ำระบบท่อย่อยของผูซ้ือ้ รวมทัง้ระบบมำตรวดัก๊ำซของผูซ้ือ้หลงัผ่ำนจดุส่งมอบ
เอง โดยกำรประกันภัยของผู้ซือ้นั้นจะคุ้มครองพนักงำนของ ปตท . หรือผู้ที่  ปตท. 
มอบหมำยที่เขำ้ไปปฏิบตัิหนำ้ที่ในโรงไฟฟ้ำของผูซ้ือ้ และครอบคลมุถึงบุคคลที่สำมที่
ไดร้บัอนัตรำยอนัเกิดจำกทรพัยสิ์นดงักล่ำวดว้ย 

กำรวำงระบบท่อย่อยส่งก๊ำซ : ผูซ้ือ้เป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำรำยละเอียดและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในกำรประมูล
เพื่อวำงระบบท่อย่อยส่งก๊ำซไปยงัโรงไฟฟ้ำ และเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสรำ้ง
ระบบท่อย่อยส่งก๊ำซที่ต่อจำกระบบท่อส่งก๊ำซหลกัของ ปตท. รวมถึงจะตอ้งจดัให ้ปตท. ได้
กรรมสิทธ์ิพรอ้มใบอนญุำตต่ำงๆ (ถำ้มี) ในระบบท่อย่อยส่งก๊ำซดงักล่ำว 

กำรชดใชค้วำมเสียหำยกรณี
ก๊ำซไม่ไดค้ณุสมบตั ิ

: ในกรณีที่ผูซ้ือ้รบัก๊ำซที่ไม่ไดคุ้ณภำพหรือควำมดันนั้นทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วน และ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยโดยตรงกบัเครื่องจกัรและอปุกรณข์องผูซ้ือ้ อนัเป็นผลจำกกำรท่ี
ผูซ้ือ้ใชก๊้ำซที่ไม่ไดคุ้ณภำพหรือควำมดันนั้น ปตท. จะพิจำรณำชดใชค้วำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ไม่เกิน 2 เท่ำของปริมำณก๊ำซที่ซือ้ขำยในแต่ละปีที่ค  ำนวณตำมขอ้ก ำหนดใน
สญัญำ คณูอตัรำค่ำเนือ้ก๊ำซในเดือนนัน้ 
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กำรเลิกสญัญำ : สญัญำนีอ้ำจเลิกไดโ้ดยเหตใุดเหตหุน่ึงดงัต่อไปนี ้
• ผูร้บัสมัปทำนหรือผูผ้ลิตไม่มีก๊ำซเพียงพอท่ีจะส่งให ้ปตท. อีกต่อไป 
• เกิดควำมเสียหำยแก่ระบบท่อย่อยหรือระบบท่อของ ปตท. หรือแก่โรงแยกก๊ำซของ 

ปตท. หรือโรงไฟฟ้ำ หรือระบบท่อของผูซ้ือ้ ท ำใหไ้ม่สำมำรถส่งหรือรบัก๊ำซไดโ้ดย
สิน้เชิงติดต่อกนัเป็นเวลำเกินกว่ำ 12 เดือน  

• คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผิดสญัญำ 
• ผูซ้ือ้ไม่ซือ้ก๊ำซติดต่อกนัเป็นเวลำเกินกว่ำ 60 วนั โดยไม่บอกกล่ำวล่วงหนำ้และไม่มี

เหตอุนัควร 
 

(4) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารอง 
วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำ : 14 พฤศจิกำยน 2559 
ผูซ้ือ้ : บรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 
ผูข้ำย : กำรไฟฟ้ำนครหลวง (“กฟน.” หรือ “MEA”) 
ไฟฟ้ำส ำรองที่ซือ้ขำย : ควำมตอ้งกำรพลังไฟฟ้ำส ำรองสูงสุดช่วง On Peak และ Off Peak จ ำนวนรวม 31 เม

กะวตัต ์(15.50 เมกะวตัตต์่อโครงกำร) โดยมีตวัประกอบกำรใชไ้ฟฟ้ำในรอบปี (Annual 
Load Factor) ไม่เกินรอ้ยละ 15.00 

ค่ำไฟฟ้ำส ำรอง : คิดเป็นรำยเดือนตำมอตัรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองที่ MEA ก ำหนดและประกำศใชใ้นปัจจบุนั 
อำยสุญัญำ : ตัง้แต่วนัเริ่มตน้ซือ้ขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(“COD”) กบั EGAT เป็นตน้ไป 
เงื่อนไขอื่นๆ : • ถำ้เดือนใดผูซ้ือ้มีควำมตอ้งกำรพลงัไฟฟ้ำที่ใชจ้รงิสงูกว่ำควำมตอ้งกำรพลงัไฟฟ้ำที่

ส  ำรองไวจ้นนับไดค้รบ 6 เดือน ผูข้ำยจะน ำควำมตอ้งกำรพลังไฟฟ้ำสูงสดุที่ใชจ้ริง
มำก ำหนดเป็นควำมตอ้งกำรพลงัไฟฟ้ำส ำรองในเดือนถดัไปเป็นตน้ไป 

• หำกตวัประกอบกำรใชไ้ฟฟ้ำในรอบปี (Annual Load Factor) ของผูซ้ือ้เกินกว่ำรอ้ย
ละ 15.00 ผู้ขำยจะยกเลิกกำรขอใชไ้ฟฟ้ำส ำรองและเปล่ียนไปคิดอัตรำค่ำไฟฟ้ำ
ตำมประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้ำที่ประกำศใชอ้ยู่ในขณะนัน้ในเดือนถดัไป 

 

(5) สรุปสาระส าคัญของบัตรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
วนัท่ีไดร้บับตัรส่งเสรมิ : 17 กรกฎำคม 2556 
ผูไ้ดร้บักำรส่งเสรมิ : บรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 
ประเภทกิจกำร : ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณปูโภคและบรกิำรพืน้ฐำน - ผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ 
สิทธิและประโยชน ์ : • ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่

ไดร้บักำรส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 100.00 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่ำที่ดินและทุน
หมุนเวียน โดยมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วนัที่เริ่มมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
นัน้ ทัง้นี ้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ไดร้บักำรยกเวน้ดงักล่ำว จะมีมลูค่ำไม่เกิน 6,710.00 
ลำ้นบำท ส ำหรบัโครงกำร 1 และไม่เกิน 4,000.00 ลำ้นบำท ส ำหรบัโครงกำร 2  

• ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมซึ่งไดร้บัยกเวน้ภำษี
เงินไดน้ิติบุคคล ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำที่ผู้ไดร้บักำร
ส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลนัน้ 
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• ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
เงื่อนไข : • เครื่องจกัรที่ใชใ้นกิจกำรท่ีไดร้บัยกเวน้หรือลดหย่อนอำกรขำเขำ้นัน้จะตอ้งน ำเขำ้มำ

ภำยในวนัท่ี 17 มกรำคม 2559 
• จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนไม่นอ้ยกว่ำ 2,750.00 ลำ้นบำท โดยจะตอ้งช ำระเต็มมลูค่ำ

หุน้ก่อนวนัเปิดด ำเนินกำร 
• จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชำติไทยรวมทั้งสิน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 51.00 

ของทนุจดทะเบียน 
• จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนของรฐัที่เก่ียวขอ้งก่อนวนัเปิดด ำเนินกำร 

 

ค) ผู้ถือหุ้นของ SSUT 
ณ วนัท่ี 23 กนัยำยน 2564 SSUT มีหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 29,190,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SSUT 
ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น (หน่วย: หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ (หน่วย: ร้อยละ) 

1 บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 11,676,000 40.00 
2 บรษิัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ำกดั 11,676,000 40.00 
3 บรษิัท ทศันศ์ิร ิจ ำกดั 5,838,000 20.00 

รวม 29,190,000 100.00 
ทีม่า: ส าเนาบญัชีรายชือ่ผูถ้ือหุน้ของ SSUT 
 

ง) คณะกรรมการของ SSUT 
ณ วนัท่ี 11 ตลุำคม 2564 คณะกรรมกำรของ SSUT มีรำยละเอียดดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการของ SSUT 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำย ศิรธิัช โรจนพฤกษ ์ กรรมกำร 
2 นำย ประสงค ์หำญปิยวฒันสกลุ กรรมกำร 
3 นำย มิโยชิ คำมยิะ กรรมกำร 
4 นำย ภมูิวฒัก ์นนัทวณิชย ์ กรรมกำร 
5 นำย ยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมกำร 
6 นำย อำรกัษ์ รำษฎรบ์รหิำร กรรมกำร 
7 นำย วชัระ อชัฌำกรลกัษณ ์ กรรมกำร 
8 นำย มำซำมิตซ ึสดุะ กรรมกำร 

ทีม่า: หนงัสอืรบัรองของ SSUT 
 

จ) สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ SSUT  
ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของ SSUT ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด 
ส ำหรบัปี 2561 – 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ SSUT ส าหรับปี 2561 – 2563 
บริษัท เอสเอสยูท ีจ ากดั 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพยห์มนุเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.17 0.23 0.21 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 640.87 1,092.18 1,127.15 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 884.59 898.26 783.34 
วสัดสุ ำรองคลงั 116.81 101.73 100.80 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 10.40 4.04 25.21 
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 1,652.84 2,096.44 2,036.72 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน    
อำคำรและอปุกรณ ์ 9,324.36 9,181.80 8,794.86 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 405.05 389.40 377.76 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 34.87 34.25 30.70 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 9,764.28 9,605.45 9,203.32 
รวมสินทรัพย ์ 11,417.12 11,701.89 11,240.03 

หนีส้นิหมุนเวียน    
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 333.99 334.94 283.28 
เจำ้หนีค้่ำกอ่สรำ้ง 187.15 197.09 188.03 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 520.09 511.30 552.11 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22.88 22.88 22.88 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 34.72 37.97 31.64 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,098.81 1,104.17 1,077.93 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สทุธิ 7,119.20 6,778.25 6,124.96 
ประมำณกำรหนีสิ้นค่ำรือ้ถอนโรงไฟฟ้ำ 125.82 169.98 177.93 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 1.82 2.73 4.22 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 23.75 26.28 28.89 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 7,270.59 6,977.24 6,335.99 
รวมหนีส้ิน 8,369.41 8,081.42 7,413.93 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุจดทะเบียน 2,919.00 2,919.00 2,919.00 
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 2,919.00 2,919.00 2,919.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 128.72 701.47 907.11 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 3,047.72 3,620.47 3,826.11 
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บริษัท เอสเอสยูท ีจ ากดั 
2561 2562 2563 

งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,523.28 4,765.27 4,121.88 
ตน้ทนุขำย (3,754.98) (3,972.85) (3,525.75) 
ก าไรขั้นตน้ 768.30 792.42 596.12 
รำยไดอ้ื่น 12.21 0.08 0.39 
ดอกเบีย้รบั 2.63 3.79 2.43 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (79.72) (68.72) (58.00) 
หนีส้งสยัจะสญู - - (29.19) 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียน 35.71 183.62 (2.59) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 739.13 911.19 509.17 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (356.54) (338.44) (303.53) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ 382.59 572.75 205.64 
ภำษีเงินได ้ - - - 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 382.59 572.75 205.64 

 

บริษัท เอสเอสยูท ีจ ากดั 
หน่วย 2561 2562 2563 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.50 1.90 1.89 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 1.39 1.80 1.77 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ เท่ำ 5.19 5.35 4.90 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนีก้ำรคำ้ เท่ำ 12.04 11.88 11.41 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 70.30 68.28 74.45 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ีย วนั 30.32 30.73 32.00 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 16.99 16.63 14.46 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 16.16 18.40 12.34 
อตัรำก ำไรสทุธิ รอ้ยละ 8.36 11.56 4.99 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 13.39 17.18 5.52 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ รอ้ยละ 6.35 7.88 4.44 
อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรพัย ์ รอ้ยละ 39.29 42.85 35.96 
อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 2.75 2.23 1.94 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 2.07 2.69 1.68 
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ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานของ SSUT 
 

ผลการด าเนินงาน 
รายได้  
ส ำหรบัปี 2561 – 2563 SSUT มีรำยไดร้วมจ ำนวน 4,538.12 ลำ้นบำท 4,769.14 ลำ้นบำท และ 4,124.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
โดยมีรำยไดห้ลักจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลังงำนควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) และไอน ำ้ให้แก่ EGAT และ Ius จ ำนวน 
4,523.28 ลำ้นบำท 4,765.27 ลำ้นบำท และ 4,121.88 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.67 รอ้ยละ 99.92 และรอ้ยละ 99.93 
ของรำยไดร้วมในแต่ละปี ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 SSUT มีรำยไดร้วมเพิ่มขึน้จ ำนวน 231.01 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
5.09 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของจ ำนวนวนัที่ปิดโรงไฟฟ้ำเพื่อซ่อมบ ำรุงนอกแผนในปี 2562 
และในปี 2563 SSUT มีรำยไดร้วมลดลงจ ำนวน 644.43 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.51 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ โดยมี
สำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนวนัท่ีปิดโรงไฟฟ้ำเพื่อซ่อมบ ำรุงในปี 2563  
 

ต้นทุนขาย 
ส ำหรบัปี 2561 – 2563 SSUT มีตน้ทุนขำยจ ำนวน 3,754.98 ลำ้นบำท 3,972.85 ลำ้นบำท และ 3,525.75 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 82.74 รอ้ยละ 83.30 และรอ้ยละ 85.48 ของรำยไดร้วมในแต่ละปี ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 SSUT มีตน้ทุนขำย
เพิ่มขึน้จ ำนวน 217.87 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.80 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ และในปี 2563 SSUT มีตน้ทุนขำยลดลง
จ ำนวน 447.09 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.25 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ โดยกำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนขำยในแต่ละปี
ดงักล่ำว มีสำเหตหุลกัจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็นตน้ทนุหลกัที่ใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นรว่ม (Cogeneration) 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ส ำหรบัปี 2561 – 2563 SSUT มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 79.72 ลำ้นบำท 68.72 ลำ้นบำท และ 58.00 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 1.76 รอ้ยละ 1.44 และรอ้ยละ 1.41 ของรำยไดร้วมในแต่ละปี ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 – 2563 SSUT มีค่ำใชจ้ำ่ย
ในกำรบริหำรลดลงจ ำนวน 11.00 ลำ้นบำท และ 10.72 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.80 และรอ้ยละ 15.60 เมื่อเทียบกบัปี
ก่อนหนำ้ ตำมล ำดบั โดยกำรเปล่ียนแปลงของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในแต่ละปีดงักล่ำว มีสำเหตหุลกัจำกค่ำใชจ้่ำยที่ปรกึษำ
และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอื่นๆ ที่ลดลง 
 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ส ำหรบัปี 2561 – 2563 SSUT มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 382.59 ลำ้นบำท 572.75 ลำ้นบำท และ 205.64 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยใน
ปี 2562 SSUT มีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จ ำนวน 190.16 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49.70 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุหลกั
จำกก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 183.62 ลำ้นบำท จำกค่ำเงินบำทท่ีแข็งค่ำเมื่อเทียบกบัเงินดอลลำรส์หรฐั และในปี 2563 
SSUT มีก ำไรสทุธิลดลงจ ำนวน 367.12 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 64.10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ เนื่องจำก SSUT มีรำยกำร
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน และมีก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนวนัที่ปิดโรงไฟฟ้ำเพื่อซ่อมบ ำรุงในปี 2563 
 

ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 SSUT มีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 11,417.12 ลำ้นบำท 11,701.89 ลำ้นบำท และ 11,240.03 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสินทรัพย์หลักคือ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 9,324.36 ล้ำนบำท 9,181.80 ล้ำนบำท และ  
8,794.86 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 81.67 รอ้ยละ 78.46 และรอ้ยละ 78.25 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี
ตำมล ำดบั ทัง้นี ้สินทรพัยร์วมในแต่ละปีมิไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 
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หนีส้นิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 SSUT มีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 8,369.41 ลำ้นบำท 8,081.42 ลำ้นบำท และ 7,413.93 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดยหนีสิ้นหลกั คือ เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (รวมส่วนท่ีเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน) จ ำนวน 
7,639.28 ลำ้นบำท 7,289.55 ลำ้นบำท และ 6,677.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 91.28 รอ้ยละ 90.20 และรอ้ยละ 
90.06 ของหนีสิ้นรวมในแต่ละปี ตำมล ำดบั โดย SSUT มีหนีสิ้นรวมลดลงจ ำนวน 287.99 ลำ้นบำท และ 667.49 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 3.44 และรอ้ยละ 8.26 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ตำมล ำดบั ทัง้นี ้กำรลดลงของหนีสิ้นรวมในแต่ละปี มีสำเหตหุลกั
จำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินตำมก ำหนด 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 SSUT มีส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 3,047.72 ลำ้นบำท 3,620.47 ลำ้นบำท และ 3,826.11 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ประกอบดว้ย (1) ทุนที่ออกและช ำระแลว้ 2,919.00 ลำ้นบำท ซึ่งมีมลูค่ำคงที่ระหว่ำงวันที่ 31 ธันวำคม 
2561 ถึง 31 ธันวำคม 2563 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 95.78 รอ้ยละ 80.62 และรอ้ยละ 76.29 ของส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
ตำมล ำดบั และ (2) ก ำไรสะสมจ ำนวน 128.72 ลำ้นบำท 701.47 ลำ้นบำท และ 907.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 4.22 รอ้ยละ 19.38 และรอ้ยละ 23.71 ของส่วนของผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ตำมล ำดบั  
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1.2 ความสมเหตสุมผลของรายการ 
 

1.2.1 วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของรายการ 
 

บริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจกำรต่ำงๆ ที่มีศกัยภำพ โดยปัจจุบนัสำมำรถแบ่งลกัษณะกำร
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
อสังหำริมทรัพย ์(2) ธุรกิจพลังงำน และ(3) ธุรกิจดำ้นอุตสำหกรรม ไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผงสังกะสีอ๊อกไซดแ์ละ
เคมีภณัฑ ์โดยโครงสรำ้งกลุ่มบรษิัทฯ และลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ณ วันที ่30 กนัยายน 2564  

 
ทีม่า: ขอ้มูลจากบริษัทฯ 
  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีวิสยัทศันส์ู่กำรเป็นบริษัทลงทนุชัน้แนวหนำ้ของประเทศไทย โดยมุ่งเนน้กำรบริหำรธุรกิจกำรลงทุนท่ีมีศกัยภำพ
ให้มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรเข้ำลงทุนในกิจกำรหรือธุรกิจที่มีศักยภำพในกำรเติบโตและสรำ้งผลตอบแทนที่ดี 
(Opportunistic Investment) กำรขยำยตลำดและเพิ่มควำมหลำกหลำยของสินคำ้หรือบริกำรของกลุ่มบรษิัทฯ (Expansion & 
Diversification) เพื่อกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำรแสวงหำควำมร่วมมือทำงธุรกิจ (Synergy) กับ
พนัธมิตรที่มีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ 
 

โดยตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มำ บรษิัทฯ  ไดด้  ำเนินกำรแผนกำรสรำ้งควำมสมดลุในโครงสรำ้งกำรลงทนุ (Balancing Investment 
Portfolio) เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในอนำคต ภำยใตก้ลยุทธ์กำร
ลงทุน 3 ดำ้น ไดแ้ก่ กำรสรำ้งควำมสมดุลของโครงสรำ้งกำรลงทุนที่มีศักยภำพ (Enable) กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญและ 
เพิ่มมลูค่ำของธุรกิจที่ลงทุนเพื่อก่อใหเ้กิดรำยไดแ้ละผลตอบแทนอย่ำงต่อเนื่อง (Commit) และกำรสรำ้งควำมยั่งยืนของกำร
ด ำเนินธุรกิจในระยะยำว (Accomplish)   
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ดงันัน้ กำรเขำ้ลงทนุในโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นรว่ม (Cogeneration) โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชงิ
พำณิชยแ์ลว้ในปี 2559 จ ำนวน 3 โครงกำร (ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้ำ PPTC จ ำนวน 1 โครงกำร และโรงไฟฟ้ำ SSUT จ ำนวน 2 
โครงกำร ซึ่งแต่ละโครงกำรมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้รวม 120 เมกะวัตต ์ประกอบดว้ย ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำในระบบ (กับ 
EGAT) 90 เมกะวตัต ์ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำนอกระบบ 30 เมกะวตัต ์และก ำลงักำรผลิตไอน ำ้ประมำณ 30 ตนัต่อชั่วโมง) โดยมี
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้รวม 360 เมกะวตัต ์และก ำลงักำรผลิตไอน ำ้รวมประมำณ 90 ตนัต่อชั่วโมง ทัง้นี ้กำรเขำ้ลงทนุใน E-
COGEN ในครัง้นี ้UV จะเข้ำลงทุนผ่ำน UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ และ บริษัท บี.กริม เพำเวอร ์จ ำกัด 
(มหำชน) (“BGRIM”) ในครัง้นี ้ถือเป็นกำ้วแรกส ำหรบักำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำของบริษัทฯ อีกทั้ง เป็นกำรร่วมลงทุนกับ
พนัธมิตรที่มีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นไปตำมแผนธุรกิจ กลยทุธ ์และวิสยัทศันข์องบรษิัทฯ สู่
กำรเป็นบรษิัทลงทนุท่ีมีศกัยภำพและเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
 

1.2.2 เปรียบเทยีบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการเข้าท ารายการ 
 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระท ำกำรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของกำรเขำ้ท ำรำยกำร โดยพิจำรณำจำกผลประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้
จะไดร้บัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ซึ่งเป็นกำรขยำยกำรลงทุนไปยงัธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นรว่ม (Cogeneration) ตลอดจน
กำรรว่มลงทนุกบั BGRIM ซึ่งเป็นผูม้ีประสบกำรณใ์นธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ดงันี ้
 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
 

1. เป็นการลงทุนในธุรกิจทีมี่ศักยภาพในการเติบโตอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์และพันธกิจของบริษัทฯ 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำภำคเอกชนมีแนวโนม้กำรเติบโตที่ดี ตำมควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำในประเทศที่คำดว่ำจะขยำยตวัตำม
ภำวะเศรษฐกิจที่จะฟ้ืนตวัอยำ่งค่อยเป็นค่อยไป ในขณะท่ีควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำภำคครวัเรือนยงัคงเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง
จำกมำตรกำร Work from home โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนผลังงำน กระทรวงพลังงำน (“EPPO”) เปิดเผยว่ำ
ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำของประเทศไทยตัง้แต่ปี 2549 – 2563 มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ดงันี ้ 
 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยส าหรับปี 2549 – 2563 

 
ทีม่า: รายงานสถิตพิลงังานของประเทศไทย ปี 2564 โดย EPPO  
 

อีกทัง้ ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำยงัไดร้บักำรสนบัสนุนจำกนโยบำยภำครฐั ตำมแผนพฒันำก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1 ซึ่งก ำหนดเป้ำหมำยก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำใหม่ในชว่งปี 2561 – 2580 ที่ 56,431 
เมกะวตัต ์และก ำลงักำรผลิตรวมในปี 2580 ที่ 77,211 เมกะวตัต ์โดยประมำณกำรปริมำณไฟฟ้ำที่ผลิตจำกกำรใชก๊้ำซ
ธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิงในปี 2580 มีสดัส่วนรอ้ยละ 53.4 ของปรมิำณไฟฟ้ำที่ผลิตทัง้หมด  
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นอกจำกนี ้ตัง้แต่ปี 2549 – 2563 ปริมำณไฟฟ้ำที่ผลิตโดยผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็ก (“SPP”) หรือผูผ้ลิตไฟฟ้ำที่มี
ก ำลงักำรผลิตในระบบ 10 – 90 เมกะวตัต ์ และผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็กมำก (“VSPP”) หรือผูผ้ลิตไฟฟ้ำที่มีก ำลงั
กำรผลิตในระบบนอ้ยกว่ำ 10 เมกะวตัต ์มีสดัส่วนเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

สัดส่วนปริมาณไฟฟ้าทีผ่ลิตโดย SPP และ VSPP ส าหรับปี 2549 – 2563 

 
ทีม่า: รายงานสถิตพิลงังานของประเทศไทย ปี 2564 โดย EPPO  
 

นอกจำกนี ้บทวิจัยกรุงศรี ฉบับวันที่ 30 เมษำยน 2564 คำดกำรณว์่ำ ปี 2564 – 2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำภำคเอกชนมี
แนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้ตำมควำมตอ้งกำรใชท้ี่มีทิศทำงเติบโตตำมภำวะเศรษฐกิจ ตำมควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำในประเทศที่
คำดว่ำจะขยำยตัวเฉล่ียรอ้ยละ 2.8 – 3.8 ต่อปี ผลจำกภำวะเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป หนุน
ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำทัง้ในภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม ขณะที่ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำภำคครวัเรือนยงัเติบโตต่อเนื่อง 
จำกมำตรกำร Work from home เป็นระยะโดยเฉพำะในปี 2564 (รำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏในหัวข้อ 6. สภำวะ
อตุสำหกรรม ของเอกสำรแนบ 1 ของรำยงำนฉบบันี)้  

 

จำกข้อมูลข้ำงตน้ จะเห็นว่ำอุปสงคก์ำรใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำทั้งในส่วนของภำคอุตสำหกรรมและภำคครัวเรือนยังคงมี
ศักยภำพในกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลเชิงบวกต่อธุรกิจของ PPTC และ SSUT แมว้่ำกำรจ ำหน่ำยพลังงำน
ไฟฟ้ำจะมีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับ EGAT ไวแ้ลว้ ซึ่งในสญัญำดงักล่ำวระบุว่ำ EGAT จะรบัซือ้พลงังำน
ไฟฟ้ำที่ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 80.00 ของปริมำณพลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำดงักล่ำว ดงันัน้ หำกควำมตอ้งกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ
เพิ่มมำกขึน้ จึงมีแนวโนม้ให ้EGAT รบัซือ้ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำของ PPTC และ SSUT เพื่อแจกจ่ำยเขำ้สู่ระบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำเพื่อแจกจ่ำยไปยังผูใ้ชม้ำกขึน้ รวมถึงยังเป็นปัจจัยเกือ้หนุนใหม้ีโอกำสที่จะไดร้บัค ำสั่งซือ้ไฟฟ้ำและไอน ำ้จำก
ลกูคำ้อุตสำหกรรมที่มีสญัญำอยู่แลว้ หรือลกูคำ้รำยใหม่เพื่อใชใ้นกระบวนกำรผลิตของโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมที่
เป็นท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้ำ PPTC และ SSUT 
 

ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ถือเป็นกำรลงทนุในธุรกิจที่มีศกัยภำพในกำรเติบโตจำกควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำที่ขยำยตวั
ตำมภำวะเศรษฐกิจ อีกทัง้เป็นธุรกิจที่ไดร้บักำรสนบัสนุนจำกภำครฐั ซึ่งก่อใหเ้กิดรำยไดท้ี่มั่นคงและต่อเนื่องในระยะ
ยำว สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัทฯ สู่กำรเป็นบรษิัทลงทนุชัน้แนวหนำ้ของประเทศไทยที่มีศกัยภำพและ
เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
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2. สร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ และกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ที่มี
ศักยภาพ และเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 
ในปัจจบุนั บรษิัทฯ มีกำรลงทนุในธุรกิจต่ำงๆ โดยสำมำรถจ ำแนกตำมโครงสรำ้งรำยไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้(1) รำยไดจ้ำก
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยแ์ละธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหำริมทรพัย ์(2) รำยไดจ้ำกธุรกิจพลงังำน และ (3) รำยไดจ้ำก
ธุรกิจดำ้นอุตสำหกรรม ไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผงสงักะสีอ๊อกไซดแ์ละเคมีภณัฑ ์อย่ำงไรก็ดี ส ำหรบัรอบปีบญัชี 
2561 – 2563 (ตุลำคม – กันยำยน) บริษัทฯ แบ่งลักษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และโครงสรำ้งรำยได้
ออกเป็น 3 กลุ่มดงันี ้(1) รำยไดจ้ำกธุรกิจลงทุนและพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ไดแ้ก่ ธุรกิจอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อขำย ธุรกิจ
อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่ำ และธุรกิจโรงแรม (2) รำยไดจ้ำกธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหำริมทรพัย ์ไดแ้ก่ ธุรกิจจ ำหน่ำย
และติดตัง้ระบบเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร ธุรกิจใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงดำ้นกำรเงินและกำรลงทุน ธุรกิจบริหำร
โครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ผู้จัดกำรกองทรสัต ์และธุรกิจให้บริกำรดำ้นกำรบริหำรและควบคุมงำนก่อสรำ้ง และ (3) 
รำยไดจ้ำกธุรกิจที่ไม่เก่ียวขอ้งกับอสงัหำริมทรพัย ์ไดแ้ก่ ธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผงสงักะสีออกไซดแ์ละเคมีภัณฑ ์
ธุรกจิกำรลงทนุพลงังำน และธุรกิจรำ้นคำ้ปลีก โดย มีรำยละเอียดดงันี ้  
 

สัดส่วนรายไดข้องแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2561 – 2563  

 
ทีม่า: แบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  
 

ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ถือเป็นกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ตำมแผนกำรสรำ้ง
ควำมสมดุลในโครงสรำ้งกำรลงทุน (Balancing Investment Portfolio) เพื่อสรำ้งควำมหลำกหลำยของสินค้ำและ
บริกำรของกลุ่มบริษัทฯ (Expansion & Diversification) ให้สำมำรถตอบรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดเ้พิ่มขึน้ และ
กระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจจำกกำรพึ่งพิงรำยไดจ้ำกธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของ
บรษิัทฯ ในอนำคต 
 

3. เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ซ่ึงจะท าให้บริษัทฯ ได้เรียนรู้และสร้างประสบการณใ์นธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้เป็นกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยเป็นกำรเริ่มตน้ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นรว่ม 
(Cogeneration) ร่วมกันกับ BGRIM ที่เป็นผูท้ี่มีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญในกำรด ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ซึ่งจะ
ช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินกำรในโครงกำรลงทุนในครัง้นี ้อีกทัง้ เป็นกำรสรำ้งเสริมประสบกำรณด์ำ้นกำรลงทนุ
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ เพื่อต่อยอดส ำหรบักำรลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำประเภทอื่นๆ หรือธุรกิจพลงังำนท่ีเก่ียวขอ้ง และเพิ่ม
โอกำสในกำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต 
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4. เป็นการลงทุนในโครงการทีเ่ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้วและมีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างม่ันคงและ
สม ่าเสมอ (Recurring Income) ให้แก่บริษัทฯ 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี  ้เป็นกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็น
เชือ้เพลิง ซึ่งไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ในปี 2559 จ ำนวน 3 โครงกำร (ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้ำ PPTC จ ำนวน 1 
โครงกำร และโรงไฟฟ้ำ SSUT จ ำนวน 2 โครงกำร) ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้รวม 360 เมกะวตัต ์และก ำลงักำรผลิตไอ
น ำ้รวมประมำณ 90 ตนัต่อชั่วโมง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

สรุปข้อมูลโรงไฟฟ้า PPTC และ SSUT 

รายการ โรงไฟฟ้า PPTC 
โรงไฟฟ้า SSUT 

โครงการ 1 โครงการ 2 
ข้อมูลทั่วไป 
สถำนท่ี นิคมอตุสำหกรรม

ลำดกระบงั จงัหวดั
กรุงเทพมหำนคร 

นิคมอตุสำหกรรมบำงป ู 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

ประเภทโรงไฟฟ้ำ พลงัควำมรอ้นรว่ม (Cogeneration) 
ประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้ำ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็ก (“SPP”) 
วนั COD 29 มี.ค. 59 29 ธ.ค. 59 3 ธ.ค. 59 
ระยะเวลำซือ้ขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำกบั EGAT 29 มี.ค. 59 –  

28 มี.ค. 84 
29 ธ.ค. 59 –  
28 ธ.ค. 84  

3 ธ.ค. 59 –  
2 ธ.ค. 84 

(25 ปีนบัจำกวนั COD) 
ระยะเวลำซือ้ขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำกบั IUs 3 – 8 ปี 5 – 25 ปี 

(ทัง้นี ้ระยะเวลำสญัญำสำมำรถขยำยออกไปได ้ 
ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ผูซ้ือ้ไฟฟ้ำแต่ละรำยไดต้กลงกนั) 

ระยะเวลำซือ้ขำยไอน ำ้ตำมสญัญำกบั Ius 3 – 8 ปี 10 – 25 ปี 
(ทัง้นี ้ระยะเวลำสญัญำสำมำรถขยำยออกไปได ้ 

ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ผูซ้ือ้ไอน ำ้แต่ละรำยไดต้กลงกนั) 
ก าลังการผลิตตดิตั้ง 
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำในระบบ (กบั EGAT)  90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำนอกระบบ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไอน ำ้ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์ 30 เมกะวตัต ์
ก าลังการผลิตตามสัญญา 
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำกบั EGAT 90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์ 90 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำกบั Ius /1 37.10 เมกะวตัต ์/2 28.50 เมกะวตัต ์ 24.58 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไอน ำ้ตำมสญัญำกบั Ius /1 15 ตนั/ชั่วโมง 36.15 ตนั/ชั่วโมง 

หมายเหต:ุ /1 อา้งอิงสรุปสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและสญัญาซือ้ขายไอน า้ และรายงานผลการด าเนนิงานของ PPTC และ SSUT ส าหรบัเดอืน
มิถนุายน 2564  

/2 PPTC สามารถท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั IUs โดยมีก าลงัการผลิตตามสญัญาไดม้ากกว่าก าลงัการผลิตติดตัง้ เนือ่งจาก 
IUs แต่ละรายมีช่วงระยะเวลาการใชไ้ฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนั 
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จำกขอ้มลูดงัแสดงขำ้งตน้ สรุปไดว้่ำ กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้เป็นกำรลงทนุในโครงกำรที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์
แลว้ ซึ่งท ำใหไ้ม่มีควำมเส่ียงในกำรพฒันำโครงกำร และเป็นกำรลงทนุในโครงกำรที่มีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดอ้ย่ำง
มั่นคงและสม ่ำเสมอ (Recuring Income) ในระยะยำว จำกสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ EGAT ที่มีอำยุคงเหลือประมำณ 
20 ปี และสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบัลกูคำ้อตุสำหกรรม 
 

5. สามารถรับรู้รายได้และก าไรได้ทันท ีและมีสินทรัพยท์ีก่่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ 
โรงไฟฟ้ำ PPTC และโรงไฟฟ้ำ SSUT ไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์และไดร้บัรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำตัง้แต่ปี 2559 ซึ่ง
โรงไฟฟ้ำทัง้ 2 แห่ง มีผลประกอบกำรท่ีดีมำโดยตลอด โดยรำยไดแ้ละก ำไรสทุธิของ PPTC และ SSUT ส ำหรบัปี 2561 – 
2563 มีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

รายได้และก าไรสุทธขิอง PPTC ส าหรับปี 2561 – 2563 

 
ทีม่า: งบการเงนิฉบบัตรวจสอบของ PPTC ส าหรบัปี 2561 – 2563 
 

รายได้และก าไรสุทธขิอง SSUT ส าหรับปี 2561 – 2563 

 
ทีม่า: งบการเงนิฉบบัตรวจสอบของ SSUT ส าหรบัปี 2561 – 2563 

 
ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถรบัรูร้ำยไดแ้ละก ำไรจำก PPTC และ SSUT ในงบกำรเงิน
รวมไดท้นัที อีกทัง้ บรษิัทฯ จะมีสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยไดเ้พิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต 
 
อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร บริษัทฯ อำจมีรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตไฟฟ้ำเป็นรำยไดห้ลกั โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระไดจ้ดัท ำงบก ำไรขำดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2563 ในกรณีรวมผลกำรด ำเนินงำน
ของ PPTC และ SSUT โดยอำ้งอิงงบกำรเงินฉบับตรวจสอบส ำหรับรอบบัญชีปี 2563 ของบริษัทฯ PPTC และ SSUT และ
เปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2561 และ 2562 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

2,465.41 2,519.74 2,609.61 

180.69 327.25 311.83 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

2561 2562 2563
รำยไดข้อง PPTC (ลำ้นบำท) ก ำไรสทุธิของ PPTC (ลำ้นบำท)

4,523.28 4,765.27 
4,121.88 

382.59 572.75 205.64 
 -

 2,000.00

 4,000.00

 6,000.00

2561 2562 2563
รำยไดข้อง SSUT (ลำ้นบำท) ก ำไรสทุธิของ SSUT (ลำ้นบำท)
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งบก าไรขาดทนุรวมเสมอืน (Pro Forma) ของบริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีปี 2563  
ในกรณีรวมผลการด าเนินงานของ PPTC และ SSUT  

เม่ือเปรียบเทยีบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีปี 2561 และ 2562 

งบก าไรขาดทุนรวม
เสมือนของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบบัญชีปี 
2561 

รอบบัญชีปี 
2562 

รอบบัญชีปี 2563 

บริษัทฯ 
ก่อนการ
เข้าท า

รายการ /1 

บริษัทฯ 
ก่อนการ
เข้าท า

รายการ /1 

บริษัทฯ 
ก่อนการ
เข้าท า

รายการ /1 
(1) 

PPTC /2 
(2) 

SSUT /2 
(3) 

บริษัทฯ 
หลังการ
เข้าท า
รายการ 

(4) = (1) + 
(2) + (3) 

รำยไดร้วม 20,959.06  20,532.02  4,386.30  2,611.43  4,124.70  11,122.43  
ค่ำใชจ้่ำยรวม (18,037.96) (16,844.88) (4,275.78) (2,109.48) (3,615.54) (10,000.80) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและกำรรว่มคำ้ 

82.31  22.10  30.17  - - 30.17  

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 

3,003.41  3,709.24  140.69  501.95  509.17  1,151.80  

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (143.69) (168.39) (74.07) (190.12) (303.53) (567.72) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

2,859.73  3,540.85  66.61  311.83  205.64  584.08  

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (594.48) (968.56) (27.74) - - (27.74) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 2,265.24  2,572.29  38.87  311.83  205.64  556.34  
- ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,005.64  1,597.12  62.47  311.83  205.64  347.08  
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 

1,259.61  975.17  (23.60) - - 209.26 /3 

หมายเหต:ุ /1 อา้งอิงงบการเงนิฉบบัตรวจสอบส าหรบัปีบญัชี (1 ตลุาคม – 30 กนัยายน) 
/2 อา้งอิงงบการเงนิฉบบัตรวจสอบส าหรบัปีบญัชี 2563 (1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563) 
/3 ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุค านวณจากก าไร(ขาดทนุ)สทุธิของ PPTC และ SSUT ในสดัส่วนรอ้ยละ 45.00 

 

ทั้งนี ้งบก ำไรขำดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ ดังแสดงขำ้งตน้ ใชเ้ป็นขอ้มูลอำ้งอิงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
อนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรเท่ำนัน้ ทัง้นี ้คำดว่ำจะเขำ้ท ำรำยกำรประมำณปลำยปี 2564 ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่
อำจยืนยนัถึงควำมครบถว้นและควำมถกูตอ้งของขอ้มลูทำงกำรเงินตำมที่ปรำกฏขำ้งตน้ของทัง้สำมบรษิัทได ้
 

6. เป็นการร่วมลงทุนกับ BGRIM ซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้เป็นกำรลงทนุผ่ำนบริษัท UVBGP ซึ่งบริษัทฯ และ BGRIIM ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 55.00 
และรอ้ยละ 45.00 ตำมล ำดบั โดย BGRIM เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ และ
มีประสบกำรณใ์นกำรลงทุนและบริหำรโรงไฟฟ้ำประเภทต่ำงๆ ทั้งนี ้ในปี 2563 BGRIM มีรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 43,809.57 ลำ้นบำท และ ณ สิน้ปี 2563 BGRIM มีโรงไฟฟ้ำที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ 48 โครงกำร 
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำรวมทัง้สิน้ 3,058 เมกะวตัต ์ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นร่วม 18 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ
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รวมทั้งสิน้ 2,144.50 เมกะวัตต ์ดังนั้น กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ถือเป็นร่วมลงทุนกับพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำม
เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณท์ี่แข็งแกรง่ดำ้นกำรด ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ 

 

7. เป็นการลงทุนในโครงการทีไ่ด้รับสิทธิประโยชนท์างภาษีจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
โครงกำร PPTC โครงกำร SSUT-1 และโครงกำร SSUT-2 ไดร้บักำรสนับสนุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำร
ลงทุน (“BOI”) ตำมบตัรส่งเสรมิกำรลงทุน (“BOI Certificate”) โดยไดร้บักำรยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลเป็นระยะเวลำ 
8 ปี นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร ซึ่งในปัจจบุนัมีระยะเวลำคงเหลือประมำณ 3 ปี โดยระยะเวลำสิทธิ
ประโยชนท์ำงภำษีส ำหรบัโครงกำร PPTC โครงกำร SSUT-1 และโครงกำร SSUT-2 จะสิน้สุดในวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 
2567 วนัที่ 18 ธันวำคม 2567 และวนัที่ 18 พฤศจิกำยน 2567 ตำมล ำดบั ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะท ำให้
บรษิัทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีของโรงไฟฟ้ำ 3 โครงกำรตำมระยะเวลำ BOI Certificate คงเหลือ  
 

ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
 

1. เป็นการลงทุนทีใ่ช้เงนิลงทุนจ านวนมาก ซ่ึงจะเพิ่มภาระหนีส้ินผูกพัน และต้นทุนทางการเงนิของบริษัทฯ 
ในกำรเขำ้ท ำรำยกำร UVBGP จะใชเ้งินลงทุนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท ส ำหรบักำรไดม้ำซึ่งหุน้สำมัญ
ทัง้หมดของ E-COGEN และกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมและดอกเบีย้คงคำ้งระหว่ำง E-COGEN กบั ETP ที่เกิดขึน้จำกกำรจดั
โครงสรำ้ง โดยแหล่งเงินทุนประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 6,000.00 ลำ้นบำท และเงินทุนจำกผูถื้อ
หุน้ของ UVBGP ไดแ้ก่ UV และ BGRIM รวมเป็นเงินลงทุนประมำณ 6,400.00 ลำ้นบำท ซึ่งบริษัทฯ จะเขำ้ลงทุนตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ใน UVBGP ที่รอ้ยละ 55.00 หรือคิดเป็นเงินลงทนุจ ำนวน 3,520.00 ลำ้นบำท โดยมีแหล่งเงินทนุจำก
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 2,000.00 ลำ้นบำท และเงินทนุหมนุเวียนจ ำนวน 1,520.00 ลำ้นบำท  
 

ดังนั้น กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวถือเป็นกำรลงทุนที่มีมลูค่ำสูง และใชเ้งินลงทุนจ ำนวนมำก ซึ่งจะท ำใหภ้ำระหนีสิ้น 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน รวมถึงอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้
นี ้ถือเป็นกำ้วแรกของบรษิัทฯ ในกำรลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำที่มีศกัยภำพในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน อีกทัง้เป็นกำรลงทนุ
ในโรงไฟฟ้ำที่มีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดอ้ย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องใหแ้ก่บรษิัทฯ  
 

2. มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำเป็นธุรกิจที่มีลกูคำ้นอ้ยรำย โดยโรงไฟฟ้ำ PPTC และโรงไฟฟ้ำ SSUT มีลกูคำ้รำยใหญ่เป็น EGAT และปัจจุบนั
มีลกูคำ้รำยย่อยหรือลกูคำ้อตุสำหกรรมจ ำนวน 6 รำย และ 16 รำย ตำมล ำดบั ซึ่งท ำใหม้ีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลกูคำ้ดงักล่ำว 
โดยหำกลกูคำ้ไม่ต่อสญัญำหรือขอเจรจำปรบัลดอตัรำค่ำไฟฟ้ำหรือค่ำไอน ำ้ อำจส่งผลใหร้ำยไดข้องโรงไฟฟ้ำลดลง  
 

อย่ำงไรก็ดี สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั EGAT มีอำยสุญัญำ 25 ปี และในส่วนของลกูคำ้อตุสำหกรรม ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระ พิจำรณำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับลูกคำ้อุตสำหกรรมร่วมกับขอ้มลูโรงไฟฟ้ำที่ตัง้อยู่ในเขตเดียวกับ PPTC และ 
SSUT ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏ ดงันี ้
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รายชื่อโรงไฟฟ้าในเขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร 

No. บริษัท / บุคคล 
ประเภท 
โรงไฟฟ้า 

ก าลังการ 
ผลิตติดต้ัง 
(เมกะวัตต)์ 

ปริมาณขาย 
ตามสัญญา 
(เมกะวัตต)์ 

วันทีเ่ร่ิมต้น 
ซือ้ขายไฟฟ้า

(COD) 

ต้ังอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม
ลาดกระบัง 

1 บจก. พีพีทีซี 
พลงัควำมรอ้นรว่ม 

(SPP) 
120.0 90 29/03/2559  

2 บมจ. บี.กริม เพำเวอร ์
พลงังำนแสงอำทิตย ์

(VSPP) 
5.0 5.0 27/12/2561 - 

หมายเหต:ุ ขอ้มูลโรงไฟฟ้าอืน่ อา้งอิงจาก www.erc.or.th 
 

รายชื่อโรงไฟฟ้าใน อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จังหวดัสมทุรปราการ 

No. บริษัท / บุคคล 
ประเภท 
โรงไฟฟ้า 

ก าลังการ 
ผลิตติดต้ัง 
(เมกะวัตต)์ 

ปริมาณขาย 
ตามสัญญา 
(เมกะวัตต)์ 

วันทีเ่ร่ิมต้น 
ซือ้ขายไฟฟ้า

(COD) 

ต้ังในนิคม
อุตสาหกรรม

บางปู 

1 
บจก. เอสเอสยทีู 
(โครงกำร 1) 

พลงัควำมรอ้นรว่ม 
(SPP) 

120.0 90 29/12/2559  

2 
บจก. เอสเอสยทีู 
(โครงกำร 2) 

พลงัควำมรอ้นรว่ม 
(SPP) 

120.0 90 03/12/2559  

3 
บจก. บำงป ูเอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ ์

เชือ้เพลิงขยะ 
(VSPP) 

1.6 0.8 01/12/2555  

4 
บจก. อีสเทิรน์ 
เอเนอรจ์ี ้พลสั 

เชือ้เพลิงขยะ 
(VSPP) 

9.9 8.0 30/06/2560 - 

5 
บจก.  เอ็นเอส-โอจี 
เอนเนอรจ์ี โซลชูั่นส ์

(ไทยแลนด)์ 

พลงัควำมรอ้นรว่ม 
(VSPP) 

7.6 5.9 01/12/2559 - 

หมายเหต:ุ ขอ้มูลโรงไฟฟ้าอืน่ อา้งอิงจาก www.erc.or.th 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ พบว่ำมีโรงไฟฟ้ำอื่นที่ตัง้อยู่ในเขตเดียวกับโครงกำรของ PPTC และ SSUT แต่ส่วนใหญ่ไม่ไดต้ัง้อยู่ในนิคม
อตุสำหกรรมเดียวกนั และเป็นโรงไฟฟ้ำประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) ทัง้หมด โดยมีก ำลงักำรผลิตติดตัง้ที่ 1.6 – 
9.9 เมกะวตัต ์ซึ่งต ่ำกว่ำก ำลงักำรผลิตติดตัง้ของโรงไฟฟ้ำ PPTC และ SSUT ค่อนขำ้งมำก รวมถึง หำกพิจำรณำถึงสญัญำซือ้
ขำยไฟฟ้ำที่ PPTC และ SSUT ท ำกบัลกูคำ้อตุสำหกรรม พบว่ำมีอำยสุญัญำตัง้แต่ 3 – 25 ปี และสำมำรถขยำยระยะเวลำของ
สญัญำออกไปไดอ้ีกตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน อีกทัง้ อตัรำค่ำไฟฟ้ำที่โรงไฟฟ้ำ PPTC และโรงไฟฟ้ำ SSUT 
เรียกเก็บจำกลกูคำ้อุตสำหกรรมนัน้ เป็นอตัรำที่มีส่วนลดเพิ่มเติมจำกอตัรำค่ำไฟฟ้ำตำมที่ MEA ก ำหนด รวมถึง กำรที่ลกูคำ้
จะไม่ต่อสญัญำและเปล่ียนผูร้บัซือ้ไฟฟ้ำเป็นบคุคลอื่นอำจท ำไดย้ำก เนื่องจำกลกูคำ้อุตสำหกรรมอำจไม่สำมำรถหำผูผ้ลิตที่
มีก ำลงักำรผลิตที่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรได ้รวมถึงอำจมีค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรติดตัง้และเชื่อมระบบสำยส่งไฟฟ้ำ
เพิ่มขึน้ ดว้ยเหตขุำ้งตน้ จึงท ำใหม้ีควำมเป็นไปสงูที่ EGAT และลกูคำ้อตุสำหกรรมรำยปัจจบุนั จะยงัคงซือ้ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ 
PPTC และโรงไฟฟ้ำ SSUT อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต รวมถึงมีโอกำสที่จะมีลกูคำ้รำยย่อยและลูกคำ้อุตสำหกรรมรำยใหม่ๆ 
เพิ่มมำกขึน้ ตำมกำรเติบโตจำกควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำที่ขยำยตวัตำมสภำวะเศรษฐกิจ  
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3. มีความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าอาจไม่เป็นไปตามทีค่าดหวัง 
ผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยั อำทิเช่น (1) ประสิทธิภำพของเครื่องจกัรที่ใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่ออัตรำกำรใชค้วำมรอ้นเฉล่ียเพื่อกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ (Heat rate) และอัตรำค่ำเส่ือมสภำพของ
เครื่องจกัร (Degradation rate) (2) ควำมถ่ีในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้
เพื่อรกัษำสมรรถนะของเครื่องจักร (3) ควำมผันผวนของรำคำก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับรำยไดแ้ละ
ตน้ทุนกำรผลิตไฟฟ้ำ (4) กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยค่ำไฟฟ้ำจำกภำครฐั เช่น อตัรำค่ำควำมตอ้งกำรพลงัไฟฟ้ำ และ ค่ำ
พลังงำนไฟฟ้ำ ที่ประกำศโดย MEA เป็นตน้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ และ (5) ควำมเส่ียงจำกภยั
พิบตัิธรรมชำติหรือเหตุสดุวิสยั ซึ่งส่งผลกระทบใหโ้รงไฟฟ้ำไม่สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได ้โดยปัจจยัต่ำงๆ เหล่ำนี ้อำจ
ส่งผลกระทบใหโ้รงไฟฟ้ำมีรำยไดห้รือก ำไรไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงั 
 

อย่ำงไรก็ดี โรงไฟฟ้ำ PPTC และโรงไฟฟ้ำ SSUT มีกำรจดัท ำประกนัภยัอย่ำงสม ่ำเสมอ และ ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร 
BGRIM ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ จะเข้ำมำร่วมบริหำรโรงไฟฟ้ำทั้ง 2 แห่งกับบริษัทฯ ผ่ำน 
UVBGP ใหม้ีประสิทธิภำพและศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยำว 
 

4. มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความรู้ และประสบการณข์อง BGRIM ในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้เป็นกำรลงทนุในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จึงมีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณข์อง BGRIM ซึ่งเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมเชี่ยวชำญดำ้นกำรลงทนุและบรหิำรโรงไฟฟ้ำประเภท
ต่ำงๆ อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้เป็นกำรลงทุนผ่ำนบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ และ BGRIM โดยทัง้สอง
ฝ่ำยจะไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินงำนของ E-COGEN ตำมสดัส่วนกำรลงทุนที่รอ้ยละ 55.00 และรอ้ยละ 45.00 
ตำมล ำดับ ซึ่งโครงสรำ้งกำรลงทุนดังกล่ำว ก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำทั้งบริษัทฯ และ BGRIM จะร่วมมือกันบริหำร
จดักำรทรพัยสิ์นท่ีลงทนุอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่ำยในอนำคต 
 

5. มีความเสี่ยงด้านข้อพิพาทด้านงานก่อสร้างกับผู้รับเหมาโครงการ 
ในปัจจุบัน PPTC และ SSUT มีขอ้พิพำทดำ้นงำนก่อสรำ้งกับผูร้บัเหมำโครงกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำที่ PPTC และ SSUT ได้
ว่ำจำ้งผูร้บัเหมำโครงกำรดงักล่ำวใหด้  ำเนินกำรก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) ตำมสัญญำ
เหมำจำ้งแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey contract) โดยมีประเด็นขอ้พิพำทโดยสรุปคือ PPTC และ SSUT เห็นว่ำผูร้บัเหมำโครงกำร
ดงักล่ำวมิไดส่้งมอบงำนตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำ ไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำเหมำจำ้งก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ ส่งผลให ้
PPTC และ SSUT ไดร้บัผลกระทบจำกสมรรถนะของโรงไฟฟ้ำที่ไม่เป็นไปตำมที่รบัรอง PPTC และ SSUT จึงยงัไม่ลงนำมรบั
งำนก่อสรำ้งและไม่ช ำระค่ำงวดงำนก่อสรำ้ง ดว้ยเหตนุี ้ผูร้บัเหมำโครงกำรจึงไดย้ื่นขอ้พิพำทใหอ้นุญำโตตุลำกำรวินิจฉัยเพื่อ
เรียกรอ้งให ้PPTC และ SSUT คืนหนงัสือค ำ้ประกนักำรรบัเงินล่วงหนำ้ และหนงัสือค ำ้ประกนัสญัญำ รวมถึงช ำระหนีสิ้นและ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยขอ้เรียกรอ้ง (Claim) ของผูร้บัเหมำโครงกำรมีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปข้อเรียกร้องของผู้รับเหมาโครงการ  
รายการ/1 (หน่วย: ล้านบาท) PPTC SSUT 

ค่ำงวดงำนตำมสญัญำคำ้งจ่ำย (Milestone Payment) 62.14 134.26 
ค่ำเสียโอกำส (Opportunity loss) 500.00 1,000.00 
ค่ำเปล่ียนแปลงงำน (Variation) 284.85 413.06 
ค่ำแรงงำนเพิ่มเติม (Cost of standby manpower) - 50.94 
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รายการ/1 (หน่วย: ล้านบาท) PPTC SSUT 

ค่ำธรรมเนียมกำรออกหลกัประกนัช ำระเงินล่วงหนำ้ 
(Advance Payment Bond) และ หลกัประกนักำรปฎิบตัิ
ตำมสญัญำ (Performance Bond) 

54.62 111.28 

ดอกเบีย้ผดินดั (Default interest)/2 321.10 596.13 
รวมทัง้สิน้ 1,222.71 2,305.66 

ทีม่า: ขอ้มูลจากบริษัทฯ ณ วนัที ่25 ตลุาคม 2564 
หมายเหต:ุ /1 สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั (USD) และโครนสวีเดน (SEK) แปลงค่าเป็นเงนิบาท (THB) โดยอา้งอิงอตัราแลกเปลีย่นจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย ณ วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2563 
/2 ค านวณเร่ิมตัง้แต่วนัเสนอขอ้พิพาท (25 ธันวาคม พ.ศ. 2561) จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (ส าหรบั PPTC) และเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2565 (ส าหรบั SSUT) ซ่ึงเป็นเดอืนทีอ่นญุาโตตลุาการมีก าหนดการทีจ่ะลงนามในค าชีข้าด 

 

ทั้งนี ้  PPTC และ SSUT ได้ยื่ นค ำคัดค้ำนและข้อ เรียกร้องแย้ง  (Counter claim) ในกรณีพิพำทดังกล่ำวให้
อนุญำโตตุลำกำรวินิจฉัยเช่นกัน โดย PPTC เรียกรอ้งค่ำเสียหำยต่ำงๆ จำกผู้รับเหมำโครงกำรรวมทั้งสิน้เป็นเงิน
ประมำณ 1,616.53 ลำ้นบำท และ SSUT เรียกรอ้งค่ำเสียหำยต่ำงๆ จำกผูร้บัเหมำโครงกำรรวมทัง้สิน้เป็นเงินประมำณ 
4,290.60 ลำ้นบำท 
 

ทัง้นี ้เนื่องจำก PPTC และ SSUT มีกำรกูย้ืมเงินในกำรท ำโครงกำร (Project Finance) ซึ่งหำกโครงกำรยงัไม่สิน้สดุตำม
เงื่อนไข (Project Completion) รวมถึงยงัช ำระค่ำพฒันำโครงกำร ค่ำงวดงำนก่อสรำ้งทัง้หมดไม่ครบ PPTC และ SSUT 
ก็จะยงัไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได ้

 

อย่ำงไรก็ดี ในปัจจบุนั ขอ้พิพำทดงักล่ำวก ำลงัอยู่ในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ซึ่งคำดว่ำจะยื่นค ำแถลงกำรณปิ์ดคดีและ
นัดลงนำมในค ำชีข้ำดภำยในปี 2565 รวมถึง UVBGP ไดบ้ริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเก่ียวกับขอ้พิพำทกับผูร้บัเหมำโครงกำร
ดงักล่ำวดว้ยขอ้ตกลงในสญัญำซือ้ขำยหุน้ที่ก ำหนดให ้ETP เป็นผูร้บัผลของคดีควำม อีกทัง้มีกำรหกัค่ำซือ้ขำยหุน้บำงส่วนไว้
เป็นเงินส ำรองส ำหรับข้อพิพำทดังกล่ำวไว้จนข้อพิพำทจะยุติ โดยภำยหลังข้อพิพำทยุติ (ไม่ว่ำจะโดยค ำชี ้ขำดของ
อนญุำโตตลุำกำรหรือโดยกำรตกลงระงบัขอ้พิพำท) หำก PPTC และ/หรือ SSUT ไม่ตอ้งจ่ำยเงินใหก้บัผูร้บัเหมำโครงกำร หรือ
จ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยใหก้ับผูร้บัเหมำโครงกำรนั้นนอ้ยกว่ำเงินส ำรองดังกล่ำว UVBGP จึงจะโอนเงินค่ำหุน้ส่วนที่ไดห้ักไว้ 
(หลงัจำกหกัจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยใหก้บัผูร้บัเหมำโครงกำรตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำซือ้ขำยหุน้) ใหแ้ก่ ETP แต่ถำ้จ ำนวนเงิน
ที่ตอ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูร้บัเหมำโครงกำรนัน้มำกกว่ำเงินส ำรองดงักล่ำว ETP จะเป็นผูช้  ำระส่วนที่ขำดใหก้บั UVBGP  
 

ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 
 

1. ไม่ต้องกู้ยืมเงนิจากสถาบันการเงนิ 
ในกำรเขำ้ท ำรำยกำร UVBGP จะใชเ้งินลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรถือหุน้ทำงออ้ม
รอ้ยละ 100.00 ใน  PPTC และ SSUT ซึ่งเป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นรว่ม (Cogeneration) โดยมี
แหล่งเงินทุนจำกเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 6,000.00 ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 6,400.00 ลำ้น
บำท โดยบริษัทฯ จะเขำ้ลงทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ใน UVBGP ที่รอ้ยละ 55.00 โดยมีแหล่งเงินทุนจำกเงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงินจ ำนวน 2,000.00 ลำ้นบำท และเงินทนุหมนุเวียนจ ำนวน 1,520.00 ลำ้นบำท ดงันัน้ หำกบรษิัทฯ ไม่เขำ้
ท ำรำยกำรดงักล่ำว จะท ำใหบ้ริษัทฯ ไม่ตอ้งกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่มีภำระหนีสิ้น ตน้ทุนทำง
กำรเงิน รวมถึงอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้  
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2. มีความสามารถในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงนิเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจ หรือโครงการอื่นๆ ในอนาคต 
หำกไม่เขำ้ท ำรำยกำร บริษัทฯ จะยังคงมีเงินสด เงินทุนหมุนเวียน และควำมสำมำรถในกำรขอสินเชื่อจำกสถำบัน
กำรเงินต่ำงๆ ส ำหรบักำรลงทุนในธุรกิจ หรือโครงกำรอื่นๆ เพิ่มเติมในอนำคต อย่ำงไรก็ดี กำรลงทุนในอนำคตนั้นมี
ควำมไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ อำจไม่ไดร้บัโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ หรือโรงไฟฟ้ำที่ เปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชยท์ี่มีศกัยภำพในระยะเวลำอนัสัน้ อีกทัง้ อำจไม่ไดร้บัเงื่อนไขในกำรเขำ้ลงทนุท่ีดีเช่นโครงกำรในปัจจบุนั 
 

ข้อด้อยและความเสี่ยงของการไม่เข้าท ารายการ 
 
1. เสียโอกาสในการลงทุนทีมี่ศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้บริษัทฯ 

หำกไม่เขำ้ท ำรำยกำร บริษัทฯ จะสญูเสียโอกำสในกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นร่วมจ ำนวน 3 โครงกำร ซึ่งเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ตัง้แต่ปี 2559 และเป็นโครงกำรที่มีสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำวกับ EGAT และลูกคำ้
อตุสำหกรรม ซึ่งมีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องใหแ้ก่บรษิัทฯ 
 

2. การลงทุนในอนาคตอาจใช้ระยะเวลาพิจารณานาน และมีความเสี่ยงทีจ่ะไม่ได้รับผลตอบแทนตามทีค่าดหวัง 
หำกไม่เขำ้ท ำรำยกำร บริษัทฯ อำจตอ้งหำโอกำสในกำรลงทุนอื่นๆ ตำมแผนกำรสรำ้งควำมสมดุลในโครงสรำ้งกำรลงทุน 
(Balancing Investment Portfolio) โดยกำรลงทนุในอนำคตนัน้มีควำมไม่แน่นอน โดยบรษิัทฯ อำจไม่ไดร้บัโอกำสในกำรลงทุน
ในธุรกิจ หรือโครงกำรที่มีศกัยภำพและมีควำมมั่นคงซึ่งสอดคลอ้งกับวิสัยทศันแ์ละพันธกิจของบริษัทฯ ในระยะเวลำอันสัน้ 
หรืออำจใชร้ะยะเวลำพิจำรณำกำรลงทุนนำน อีกทัง้ อำจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกขอ้เสนอกำรลงทนุตำมที่คำดหวงั  



รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์

 

   64  

1.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
 

1.3.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 
 

UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UV จะเขำ้ซือ้หุน้สำมญัใน E-COGEN ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออก
และช ำระแลว้ทัง้หมดของ E-COGEN โดยมีเงื่อนไขว่ำ E-COGEN จะช ำระคืนเงินกูย้ืมและดอกเบีย้คำ้งจ่ำยใหแ้ก่ ETP ซึ่งคำด
ว่ำ E-COGEN จะมีเงินกูย้ืมและดอกเบีย้คงคำ้งกับ ETP ณ วนัเขำ้ท ำรำยกำร ประมำณ 6,419.45 ลำ้นบำท ทัง้นี ้กำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีมูลค่ำเขำ้ท ำรำยกำรรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท โดยในกรณีที่ E-COGEN ถือหุน้สำมัญของ 
PPTC และ SSUT ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในสัดส่วนรอ้ยละ 100.00 ณ วันเข้ำท ำรำยกำร มูลค่ำเข้ำท ำรำยกำรจะเท่ำกับ 
12,400.00 ลำ้นบำท แต่หำก E-COGEN ถือหุน้สำมญัของ PPTC และ SSUT ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในสดัส่วนนอ้ยกว่ำรอ้ย
ละ 100.00 ณ วนัเขำ้ท ำรำยกำร มลูค่ำเขำ้ท ำรำยกำรจะมกีำรปรบัลดตำมที่ระบใุนเงื่อนไขส ำคญัของสญัญำซือ้ขำยหุน้ทัง้หมด
ของ E-COGEN (รำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในหวัขอ้ 1.1.4 เงื่อนไขส ำคญัของสญัญำ) 
 

ทั้งนี ้E-COGEN เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทที่ E-COGEN ถือหุน้ 
สำมำรถแบ่งตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
 

1) บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นรว่ม (Cogeneration) ไดแ้ก่ 
- บรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) 
- บรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 

 

2) บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ 
- บรษิัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ำกดั (“TAC”) 
- บรษิัท ทศันศ์ิร ิจ ำกดั (“TSR”) 
- บรษิัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั (“STCE”) 
- บรษิัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี่ โซลชูั่น จ ำกดั (“APEX”) 

 

ทัง้นี ้โครงสรำ้งกำรถือหุน้ในบรษิัทต่ำงๆ ของ E-COGEN ในกรณีถือหุน้สำมญัของ PPTC และ SSUT ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม
ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
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แผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของ E-COGEN 
(กรณีถือหุ้นสามัญของ PPTC และ SSUT ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในสัดสว่นร้อยละ 100.00) 

  
ดงันัน้ ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระท ำกำรประเมิน
มลูค่ำรำยกำรจำกผลรวมของมลูค่ำเงินกูย้ืมและดอกเบีย้คำ้งจ่ำยที่ E-COGEN จะช ำระคืนใหแ้ก่ ETP จ ำนวน 6,419.45 ลำ้น
บำท และมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ E-COGEN ในกรณีถือหุ้นสำมัญของ PPTC และ SSUT ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ณ วนัเขำ้ท ำรำยกำร ดว้ยวิธีกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ 2 วิธี ดงันี ้

 

1) วิธีมลูค่ำตำมบญัชี (Book Value Approach) 
2) วิธีกำรรวมมลูค่ำของแต่ละกิจกำร (Sum Of The Parts Approach)  

 

โดยรำยละเอียดกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ E-COGEN แต่ละวิธี และมลูค่ำรำยกำร มีรำยละเอียดดงันี ้
 

1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ E-COGEN ตำมวิธีนี ้จะแสดงมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้โดยอำ้งอิงจำกมลูค่ำตำมบญัชีที่
ปรำกฎอยู่ในงบกำรเงิน ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยกำรประเมินมลูค่ำในครัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกงบกำรเงิน
ภำยในส ำหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 ซึ่งเป็นงบกำรเงินภำยในล่ำสดุ (ทัง้นี ้E-COGEN ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 
28 เมษำยน 2564 จึงยงัไม่มีงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำน) โดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวมีรำยละเอียด
ดงันี ้ 
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ E-COGEN ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 
รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 1,000.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (8.32) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 991.68 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ E-COGEN ตำมวิธีมูลค่ำตำมบัญชีเท่ำกับ 991.68 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ดี งบ
กำรเงินภำยในดังแสดงขำ้งตน้ เป็นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งมิไดร้วมฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่  
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E-COGEN ถือหุน้ อีกทัง้ โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ E-COGEN ณ วนัท่ีจดัท ำงบกำรเงินภำยในดงักล่ำว แตกต่ำงจำกโครงสรำ้ง
กำรถือหุน้ของ E-COGEN ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร 
 

2) วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum Of The Parts Approach)  
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ E-COGEN ตำมวิธีนี ้เป็นกำรพิจำรณำผลรวมของมลูค่ำยุติธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประเมินโดย IFA ตำมสัดส่วนที่ E-COGEN ถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ (ณ วันที่เข้ำท ำรำยกำร) 
จำกนั้นบวกดว้ยสินทรพัยอ์ื่นๆ และหักลบดว้ยหนีสิ้นของ E-COGEN โดยอำ้งอิงขอ้มูลตำมงบกำรเงินภำยในส ำหรบังวด 6 
เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 ซึ่งเป็นงบกำรเงินภำยในล่ำสดุ (ทัง้นี ้E-COGEN ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2564 จึง
ยงัไม่มีงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำน)  
 

ทัง้นี ้กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ขำ้งตน้ สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยตามสัดสว่นการถือหุ้นโดย E-COGEN  

บริษัท วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่ายุติธรรมของ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
(หน่วย: ล้านบาท) 

สัดส่วนการลงทนุ 
ของ E-COGEN 
(หน่วย: ร้อยละ) 

มูลค่ายุติธรรม 
ตามสัดสว่นการถือหุ้น  
(หน่วย: ล้านบาท) 

1. PPTC วิธีมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิของ 
กระแสเงินสด 

4,459.28 - 5,280.95 50.00 2,229.64 - 2,640.48 

2. SSUT วิธีมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิของ 
กระแสเงินสด 

6,801.11 - 8,303.21 40.00 2,720.45 - 3,321.28 

3. TAC วิธีกำรรวมมลูค่ำของ 
แต่ละกิจกำร 

4,949.35 - 5,961.02 47.60 2,355.89 - 2,837.45 

4. TSR วิธีกำรรวมมลูค่ำของ 
แต่ละกิจกำร 

1,399.85 - 1,700.27 100.00 1,399.85 - 1,700.27 

5. STCE วิธีกำรรวมมลูค่ำของ 
แต่ละกิจกำร 

1,954.23 - 2,354.85 100.00 1,954.23 - 2,354.85 

6. APEX วิธีกำรรวมมลูค่ำของ 
แต่ละกิจกำร 

630.55 - 760.04 100.00 630.55 - 760.04 

จำกมลูค่ำยุติธรรมของบริษัทย่อยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้โดย E-COGEN ขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยวิธีกำรรวมมลูค่ำ
ของแต่ละกิจกำร (Sum of the Parts: SOTP) ของ E-COGEN จะมีรำยละเอียดดงันี ้
 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ E-COGEN ตามวิธกีารรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts: SOTP) 

รายการ 
มูลค่า ณ วนัเข้าท ารายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
มลูค่ำยตุิธรรมของบรษิัทย่อยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้โดย E-COGEN 11,290.60 - 13,614.36 
1. PPTC 2,229.64 - 2,640.48 
2. SSUT 2,720.45 - 3,321.28 
3. TAC 2,355.89 - 2,837.45 
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รายการ 
มูลค่า ณ วนัเข้าท ารายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
4. TSR 1,399.85 - 1,700.27 
5. STCE 1,954.23 - 2,354.85 
6. APEX 630.55 - 760.04 
สินทรพัยอ์ื่น 0.01 
สินทรัพยร์วม (1) 11,290.61 - 13,614.37 
เงินกูย้ืมและดอกเบีย้คงคำ้งที่ ETP ใหกู้ย้มืแก่ E-COGEN (6,419.45) 
หนีสิ้นอื่น (0.06) 
หนีส้นิรวม (2) (6,419.51) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (3) = (1) + (2) 4,871.10 - 7,194.86 

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ E-COGEN ตำมวิธีกำรรวมมลูค่ำของแต่ละกิจกำร (Sum of the Parts: SOTP) 
เท่ำกบั 4,871.10 - 7,194.86 ลำ้นบำท  
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ E-COGEN และมูลค่าประเมินของรายการ 
 

ผลกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ E-COGEN ดว้ยวิธีกำรประเมินมลูค่ำจ ำนวน 2 วิธี และควำมเหมำะสมของแต่ละวิธี 
มีรำยละเอียดดงันี ้
 

สรุปความเหมาะสมของวิธกีารประเมินมูลค่า 

วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี ไม่เหมำะสม วิธีนี ้พิจำรณำมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ E-COGEN ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง โดยมิไดค้  ำนึงถึงมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุใน PPTC SSUT 
TAC TSR STCE และ APEX ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศกัยภำพในกำรเติบโต มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแส
เงินสดใหแ้ก่ E-COGEN ในอนำคต อีกทัง้ งบกำรเงินที่ใชอ้ำ้งอิงเป็นงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งมิ ได้รวมฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทที่ E-COGEN ถือหุน้ นอกจำกนี ้โครงสรำ้งกำรถือ
หุ้นของ E-COGEN ณ วันที่จัดท ำงบกำรเงินดังกล่ำว แตกต่ำงจำก
โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ E-COGEN ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

2. วิธีกำรรวมมูลค่ำของ
แต่ละกิจกำร 

เหมำะสม วิธีนีไ้ดส้ะท้อนมูลค่ำยุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนที่ E-
COGEN ถือใน PPTC SSUT TAC TSR STCE และ APEX ซึ่งเป็นบรษิัท
ที่มีศักยภำพในกำรเติบโต มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึงมี
ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดใหแ้ก่ E-COGEN ในอนำคต 

 

จำกวิธีกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นข้ำงตน้ มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ E-COGEN และมูลค่ำประเมินของรำยกำร 
สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
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สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ E-COGEN และมูลค่าประเมินของรายการ  

วิธีการประเมินมูลค่า 

(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือ
หุ้นของ E-COGEN 

(1) 

มูลค่าเงนิกู้ยืมและดอกเบีย้
ค้างจ่ายที ่E-COGEN  
จะช าระคืนให้แก่ ETP 

(2) 

มูลค่าประเมิน 
ของรายการ 

(3) = (1) + (2) 

1. วิธีมลูคำ่ตำมบญัช ี 991.68 
6,419.45 

7,411.13 
2. วิธีกำรรวมมลูค่ำของแต่ละกิจกำร 4,871.10 - 7,194.86 11,290.55 - 13,614.31 

 
ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรเปรียบเทียบมลูค่ำประเมินของรำยกำรกบัมลูค่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำร โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

 

สรุปมูลค่าประเมินของรายการเปรียบเทยีบกับมูลค่าการเขา้ท ารายการ 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน 
ของรายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่า 
เข้าท ารายการ  

(หน่วย: ล้านบาท) 

ความเหมาะสม 
ในการพิจารณา

ด้วยวธิีนี ้

มูลค่าประเมิน 
สูงกว่า (ต ่ากว่า)  

มูลค่าเข้าท ารายการ  
(หน่วย: ร้อยละ) 

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี 7,411.13 
12,400.00 

ไม่เหมำะสม (40.23) 
2. วิธีการรวมมูลค่าของ

แต่ละกิจการ 
11,290.55 - 13,614.31 เหมาะสม (8.95) - 9.79 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของรำยกำรดว้ยวิธีกำรรวมมลูค่ำของ
แต่ละกิจกำรเป็นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม ทั้งนี ้มูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร เท่ำกับ 11,290.55 - 13,614.31 ลำ้นบำท ซึ่ง
มูลค่ำเขำ้ท ำรำยกำรที่ 12,400.00 ลำ้นบำท อยู่ในช่วงมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรดังกล่ำว โดยมีมูลค่ำสูงกว่ำ(ต ่ำกว่ำ)เป็น
จ ำนวน (1,109.45) – 1,214.31 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ (8.95) - รอ้ยละ 9.79 
 

ทั้งนี ้ ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ E-COGEN ด้วยวิธีกำรรวมมูลค่ำของแต่ละกิจกำร (Sum Of The Parts 
Approach) ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำมลูค่ำยุติธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทต่ำงๆ ที่ E-COGEN ถือหุน้ 
ดว้ยวิธีกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ ตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของแต่ละบรษิัท ดงันี ้
 

ส ำหรบับริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) ไดแ้ก่ PPTC และ SSUT (รำยละเอียดดงัที่ปรำกฏ
ในหวัขอ้ 2.1 และ 2.2) โดยใชว้ิธีกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

ก) วิธีมลูค่ำตำมบญัชี (Book Value Approach) 
ข) วิธีปรบัปรุงมลูค่ำตำมบญัชี (Adjusted Book Value Approach)  
ค) วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนในตลำด (Market Comparable Approach) 
ง) วิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 

ส ำหรับบริษัทที่ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding Company) ได้แก่  TAC TSR STCE และ APEX 
(รำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในหวัขอ้ 2.3 2.4 2.5 และ 2.6) โดยใชว้ิธีกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

ก) วิธีมลูค่ำตำมบญัชี (Book Value Approach) 
ข) วิธีกำรรวมมลูค่ำของแต่ละกิจกำร (Sum of the Parts: SOTP) 
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ทัง้นี ้กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทตำมที่ไดก้ล่ำวขำ้งตน้ มีรำยละเอียดดงันี ้
 

2.1) การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ PPTC  
 

ก) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ PPTC ตำมวิธีนี ้จะแสดงมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นโดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชีที่
ปรำกฎอยู่ในงบกำรเงิน ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยกำรประเมินมลูค่ำในครัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกงบกำรเงิน
ฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ ณ วนัท่ี
จดัท ำรำยงำนควำมเห็นฉบบันี ้โดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี  ้
 
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ PPTC ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 1,484.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 832.72 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 2,316.72 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีมลูคำ่ตำมบญัชเีท่ำกบั 2,316.72 ลำ้นบำท  
 

ข) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีนี ้เป็นกำรน ำมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ตำมบญัชีของ PPTC ตำมงบกำรเงิน
ฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ ณ วนัท่ี
จดัท ำรำยงำนควำมเห็นฉบบันี ้และปรบัปรุงดว้ยรำยกำรส่วนเพิ่ม (ลด) ของมลูค่ำสินทรพัย ์และ/หรือหนีสิ้นบำงรำยกำร ที่มี
ผลกระทบต่อมลูค่ำสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน เพื่อใหร้ำยกำรต่ำงๆ สะทอ้นมลูค่ำที่ใกลเ้คียงกบัปัจจบุนั  
 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกไม่มีรำยกำรปรบัปรุงมลูค่ำสินทรพัยห์รือหนีสิ้นใดๆ ภำยหลงัวนัที่ในงบกำรเงิน รวมถึงไม่มีสินทรพัยห์รือ
หนีสิ้นใดๆ ที่จ  ำเป็นตอ้งท ำกำรปรบัปรุงมูลค่ำเพิ่มเติม ดังนั้น มูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีปรบัปรุงมูลค่ำตำม
บญัชี จึงมีมลูค่ำเท่ำกบัมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ตำมวิธีมลูค่ำตำมบญัชี หรือเท่ำกบั 2,316.72 ลำ้นบำท 
 

ค) วิธีเปรียบเทยีบกับอัตราสว่นในตลาด (Market Comparable Approach) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอตัรำส่วนต่ำงๆ ของบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจคลำ้ยคลงึกันกบักำรประกอบธุรกิจของ PPTC โดยมีสมมติฐำนหลกัว่ำบริษัท
ที่มีลกัษณะกำรด ำเนินงำนคลำ้ยคลึงกัน จะมีอตัรำส่วนทำงกำรเงิน เช่น อตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชี (Price to Book 
Value Ratio) อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio) และอตัรำส่วนมลูค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EV/EBITDA Ratio) ที่ใกลเ้คียงกัน ทัง้นี ้เนื่องจำก PPTC 
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิง ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระจึงคดัเลือกบริษัทเทียบเคียงซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนที่ใช้
แลว้หมดไป (Conventional) (ไดแ้ก่ น ำ้มนั ถ่ำนหิน และก๊ำซ) เป็นหลกั โดยบรษิัทเทียบเคียงมีรำยละเอียดดงันี ้
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รายละเอียดบริษัทเทยีบเคียง 

ชื่อบริษัท 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

สัดส่วนธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้า
ประเภท

Conventional /1 

(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าตาม

ราคาตลาด 
/2
 

สินทรัพย ์/3 รายได้ 
/4
 

ก าไร 

สุทธ ิ
/4
 

บมจ. บี.
กริม 
เพำเวอร ์
(“BGRIM”) 

ถื อหุ้น ในบริษั ทย่ อยและ
บ ริ ษั ท ร่ ว ม ค้ ำ  ( Holding 
Company) ท่ีประกอบธุรกิจ
ห ลั ก ด้ ำ น ก ำ ร ผ ลิ ต แ ล ะ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ ไอน ำ้ 
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

รอ้ยละ 69.61 109,489.80 139,146.76 43,703.98 2,709.86 

บมจ. ซีเค  
พำวเวอร ์
(“CKP”) 

ถื อหุ้น ในบริษั ทย่ อยและ
บ ริ ษั ท ร่ ว ม ค้ ำ  ( Holding 
Company) ท่ี ผ ลิ ต แ ล ะ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ในโรงไฟฟ้ำ 3 
ประเภท ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้ำพลงั
น ำ้ โรงไฟฟ้ำระบบโคเจนเนอ
เ รชั่ น  และ โร ง ไฟฟ้ ำพลัง
แสงอำทิตย์ ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

รอ้ยละ 61.34 41,459.85 68,429.05 7,980.54 1,660.66 

บมจ. โก
ลบอล 
เพำเวอร ์ 
ซินเนอรย์ี่ 
(“GPSC”) 

ผ ลิ ต แ ล ะ จ ำ ห น่ ำ ย
ก ร ะ แส ไฟฟ้ ำ  ไ อ น ้ ำ  น ้ ำ
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม  แ ล ะ
สำธำรณูปโภคต่ำงๆ รวมถึง
เขำ้ลงทนุในบริษัทท่ีประกอบ
ธุ ร กิ จผลิ ตและจ ำ ห น่ ำย
กระแสไฟฟ้ำ สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
ทัง้ในและต่ำงประเทศ 

รอ้ยละ 88.37 218,529.03 257,139.90 69,726.66 8,307.86 

บมจ. กลัฟ์ 
เอ็นเนอรจ์ี 
ดีเวลลอป
เมนท ์
(“GULF”) 

ถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ท่ีประกอบธุรกิจ
ห ลั ก ด้ ำ น ก ำ ร ผ ลิ ต แ ล ะ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ไอน ำ้ และน ำ้
เ ย็ น  แ ล ะ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

รอ้ยละ 87.67 501,592.16 268,928.62 38,641.25 5,853.22 
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ชื่อบริษัท 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

สัดส่วนธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้า
ประเภท

Conventional /1 

(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าตาม

ราคาตลาด 
/2
 

สินทรัพย ์/3 รายได้ 
/4
 

ก าไร 

สุทธ ิ
/4
 

บมจ. รำช 
กรุ๊ป  
(“RATCH”)  

ถือหุ้นในบริษัทอื่นท่ีด ำเนิน
ธุ ร กิ จทั้ ง ในประ เทศและ
ต่ำงประเทศ โดยมุ่งเนน้กำร
ล ง ทุ น ใ น ธุ ร กิ จ ห ลั ก  3 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจผลิต
ไฟฟ้ำแบ่งเป็น กลุ่มโรงไฟฟ้ำ
เชือ้พลิงหลกัในประเทศ กลุ่ม
โรงไฟฟ้ำประเภทพลังงำน
ทดแทน และกลุ่มโรงไฟฟ้ำใน
ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ  2) ร ะ บ บ
สำธำรณูปโภคพื ้นฐำน 3)
ธุรกิจเ ก่ียวเน่ืองและธุรกิจ
อื่นๆ 

รอ้ยละ 85.09 66,337.50 123,232.70 32,493.07 8,062.40 

บมจ. สหโค
เจน (ชลบรุี) 
(“SCG”) 

ถือหุ้นในบริษัทย่อย และ
บ ริ ษั ท ร่ ว ม  ( Holding 
Company) ท่ีประกอบธุรกิจ
หลั ก  ด้ ำ นก ำ ร ผลิ ต แ ล ะ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอ
น ำ้ ใหก้ับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทยและกลุ่ม
ลูกค้ำอุตสำหกรรม  โดย
มุ่งเนน้กำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำ
พ ลั ง ค ว ำ ม ร้ อ น ร่ ว ม 
( Cogeneration Combined 
Cycle) 

รอ้ยละ 93.62 5,061.50 6,371.17 3,953.16 173.59 

บมจ. ผลิต
ไฟฟ้ำ  
(“EGCO”) 

ถื อหุ้น ในบริ ษั ทอื่ น  และ
บ ริ ษั ท ร่ ว ม ค้ ำ  ( Holding 
Company) ซึ่งประกอบธุรกิจ
สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ท่ี
มุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำท่ีมีสัญญำซือ้ขำย
ไฟฟ้ำทั้งระยะสั้นและระยะ
ยำวกับทั้งลูกค้ำในประเทศ
และในต่ำงประเทศ ตลอดจน

รอ้ยละ 81.69 93,447.54 226,582.84 34,875.57 6,167.22 
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ชื่อบริษัท 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

สัดส่วนธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้า
ประเภท

Conventional /1 

(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าตาม

ราคาตลาด 
/2
 

สินทรัพย ์/3 รายได้ 
/4
 

ก าไร 

สุทธ ิ
/4
 

ธุรกิจอื่นๆ ท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับ
กำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
รวมไปถึงกิจกำรพลงังำน 

หมายเหต:ุ /1 สดัส่วนรายไดจ้ากธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภท Conventional ต่อรายไดร้วม หรือสดัส่วนก าลงัการผลิตไฟฟ้าประเภท Conventional ทีด่ าเนนิการเชิง
พาณิชย์แลว้ ต่อก าลงัการผลิตไฟฟ้าทัง้หมดที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แลว้ โดยอา้งอิงแบบ 56-1 รายงานประจ าปี เว็บไซต์ และขอ้มูลที่เปิดเผยสู่
สาธารณะล่าสดุของแต่ละบริษัท 

 /2 อา้งอิง SETSMART ณ วนัที ่27 ตลุาคม 2564  
 /3 อา้งอิงงบการเงนิ ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2564 ของแต่ละบริษัท  
 /4 อา้งอิงผลการด าเนนิงานยอ้นหลงั 12 เดือน สิน้สุดวนัที ่30 มิถนุายน 2564 ตามงบการเงนิของแต่ละบรษิัท 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดจ้ดัท ำกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีเปรียบเทียบกับ
อตัรำส่วนในตลำด โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

(1) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) 
 

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ PPTC ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี 
(“P/BV”) ของบรษิัทเทียบเคียง โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณค่ำเฉล่ีย P/BV ยอ้นหลงั 15 – 360 วนัท ำกำร จนถึงวนัท่ี 
27 ตุลำคม 2564 ซึ่งเป็นวันซือ้ขำยหลักทรพัยว์ันสุดทำ้ยก่อนวนัที่เผยแพร่มติคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ส ำหรบักำรเขำ้ท ำ
รำยกำรในครัง้นี ้โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

ค่าเฉลี่ย P/BV ย้อนหลังของบริษัทเทยีบเคียง 

บริษัทเทยีบเคียง 
(หน่วย: เท่า) 

วันท าการย้อนหลัง 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

BGRIM 3.75x 3.77x 3.84x 3.81x 4.05x 4.22x 4.38x 

CKP 1.78x 1.81x 1.86x 1.89x 1.79x 1.77x 1.76x 

GPSC 2.06x 2.07x 2.12x 2.09x 2.06x 2.00x 2.02x 

GULF 7.35x 7.17x 6.84x 6.44x 6.30x 7.52x 9.31x 

RATCH 1.01x 1.00x 1.00x 1.01x 1.10x 1.16x 1.25x 

SCG 1.84x 1.83x 1.70x 1.61x 1.49x 1.42x 1.42x 

EGCO 0.87x 0.86x 0.86x 0.86x 0.88x 0.93x 1.03x 

ค่าเฉลี่ย 1.51x 1.51x 1.51x 1.49x 1.47x 1.46x 1.50x 
ทีม่า: Capital IQ ณ วนัที ่27 ตลุาคม 2564 และกำรค ำนวณของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไม่น ำ P/BV ของ BGRIM และ GULF มำใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้
ของ PPTC ตำมวิธีนี ้เพื่อมิใหม้ลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ที่ค  ำนวณไดเ้บี่ยงเบนออกไปอย่ำงมีนยัส ำคญั เนื่องจำก P/BV ของบรษิัท
ดงักล่ำว เป็นขอ้มลูที่มีค่ำผิดปกติ (Outlier) 
 



รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์

 

   73  

ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ PPTC โดยน ำค่ำเฉล่ีย P/BV ของบริษัทเทียบเคียง  
ยอ้นหลงั 15 – 360 วนัท ำกำร จนถึงวนัที่ 27 ตุลำคม 2564 มำคูณกับมลูค่ำตำมบญัชีของ PPTC ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ โดยกำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี ้
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ PPTC ตามวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญช ี

วันท าการย้อนหลัง 
ค่าเฉลี่ย P/BV 
(หน่วย: เท่า) (1) 

มูลค่าตามบัญช ี
(หน่วย: ล้านบาท) (2) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 
(3) = (1) x (2) 

15 วนั 1.51x 

2,316.72 

3,503.40 

30 วนั 1.51x 3,508.62 

60 วนั 1.51x 3,495.19 

90 วนั 1.49x 3,458.46 

180 วนั 1.47x 3,398.92 

270 วนั 1.46x 3,374.06 

360 วนั 1.50x 3,464.08 

ช่วงมูลคา่ส่วนของผู้ถือหุน้ 3,374.06 - 3,508.62 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีอตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชีเท่ำกบั 3,374.06 - 3,508.62 ลำ้นบำท 
 

(2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ (“P/E”) ของบรษิัท
เทียบเคียง โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณค่ำเฉล่ีย P/E ยอ้นหลงั 15 – 360 วนัท ำกำร จนถึงวนัที่ 27 ตุลำคม 2564 ซึ่งเป็นวนั
ซือ้ขำยหลกัทรพัยว์นัสดุทำ้ยก่อนวนัที่เผยแพรม่ติคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

ค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลังของบริษัทเทยีบเคียง 

บริษัทเทยีบเคียง 
(หน่วย: เท่า) 

วันท าการย้อนหลัง 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

BGRIM 44.45x 44.69x 46.14x 47.20x 56.06x 60.22x 63.00x 

CKP 25.55x 25.94x 30.36x 38.11x 56.01x 54.08x 66.14x 

GPSC 25.91x 26.08x 26.72x 26.84x 27.31x 27.32x 28.64x 

GULF 85.01x 82.95x 78.31x 72.15x 78.20x 86.97x 93.61x 

RATCH 8.29x 8.24x 8.37x 8.75x 10.29x 12.03x 13.19x 

SCG 28.76x 28.52x 26.87x 26.02x 30.12x 35.62x 37.42x 
EGCO 15.24x 15.09x 14.38x 12.72x 11.59x 11.24x 11.94x 

ค่าเฉลี่ย 20.75x 20.78x 21.34x 22.49x 27.07x 28.06x 31.47x 
ทีม่า: Capital IQ ณ วนัที ่27 ตลุาคม 2564 และกำรค ำนวณของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
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จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไม่น ำ P/E ของ BGRIM และ GULF มำใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้
ของ PPTC ตำมวิธีนี ้เพื่อมิใหม้ลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ที่ค  ำนวณไดเ้บี่ยงเบนออกไปอย่ำงมีนยัส ำคญั  เนื่องจำก P/E ของบริษัท
ดงักล่ำว เป็นขอ้มลูที่มีค่ำผิดปกติ (Outlier) 
 

ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประเมนิมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC โดยน ำค่ำเฉล่ีย P/E ของบรษิัทเทียบเคียง  ยอ้นหลงั 
15 – 360 วันท ำกำร จนถึงวันที่ 27 ตุลำคม 2564 มำคูณกับก ำไรสุทธิของ PPTC ส ำหรับรอบผลประกอบกำรยอ้นหลัง 12 
เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ โดยกำรประเมินมลูค่ำดงักลำ่วมี
รำยละเอียดดงันี ้
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ PPTC ตามวิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ 

วันท าการย้อนหลัง 
ค่าเฉลี่ย P/E 

(หน่วย: เท่า) (1) 
ก าไรสุทธิ  

(หน่วย: ล้านบาท) (2) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 
(3) = (1) x (2) 

15 วนั 20.75x 

311.83 

6,470.53 

30 วนั 20.78x 6,478.63 

60 วนั 21.34x 6,654.94 

90 วนั 22.49x 7,012.66 

180 วนั 27.07x 8,439.97 

270 วนั 28.06x 8,749.29 

360 วนั 31.47x 9,812.48 

ช่วงมูลคา่ส่วนของผู้ถือหุน้ 6,470.53 - 9,812.48 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิเท่ำกบั 6,470.53 - 9,812.48 ลำ้นบำท 
 

(3) วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจ าหน่าย (EV/EBITDA Ratio Approach) 

 

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ PPTC ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอัตรำส่วนมูลค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (“EV/EBITDA”) ของบริษัทเทียบเคียง โดยที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงินอิสระค ำนวณค่ำเฉล่ีย EV/EBITDA ย้อนหลัง 15 – 360 วันท ำกำร จนถึงวันที่  27 ตุลำคม 2564 ซึ่งเป็นวันซือ้ขำย
หลกัทรพัยว์นัสดุทำ้ยก่อนวนัที่เผยแพรม่ติคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

ค่าเฉลี่ย EV/EBITDA ย้อนหลงัของบริษทัเทยีบเคียง 

บริษัทเทยีบเคียง 
(หน่วย: เท่า) 

วันท าการย้อนหลัง 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

BGRIM 14.20x 14.24x 14.39x 14.34x 14.79x 14.84x 15.07x 

CKP 16.01x 16.14x 16.96x 18.26x 19.61x 20.13x 20.43x 
GPSC 13.78x 13.85x 14.05x 13.97x 13.98x 13.77x 13.97x 
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บริษัทเทยีบเคียง 
(หน่วย: เท่า) 

วันท าการย้อนหลัง 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

GULF 42.92x 42.12x 40.87x 39.44x 40.26x 41.80x 42.15x 

RATCH 13.53x 13.48x 13.69x 14.20x 15.65x 17.16x 17.72x 

SCG 9.23x 9.18x 8.85x 8.67x 8.68x 8.76x 8.92x 
EGCO 13.12x 13.06x 13.02x 12.88x 12.73x 12.50x 12.78x 

ค่าเฉลี่ย 13.31x 13.32x 13.49x 13.72x 14.24x 14.53x 14.81x 
ทีม่า: Capital IQ ณ วนัที ่27 ตลุาคม 2564 และกำรค ำนวณของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไม่น ำ EV/EBITDA ของ GULF มำใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุ้นของ 
PPTC ตำมวิธีนี ้เพื่อมิให้มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นที่ค  ำนวณไดเ้บี่ยงเบนออกไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ  เนื่องจำก EV/EBITDA ของ
บรษิัทดงักล่ำว เป็นขอ้มลูที่มีค่ำผิดปกติ (Outlier) 
 

ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC โดยน ำค่ำเฉล่ีย EV/EBITDA ของบรษิัทเทียบเคียง  
ย้อนหลัง 15 – 360 วันท ำกำร จนถึงวันที่  27 ตุลำคม 2564 มำคูณกับ EBITDA ของ PPTC ส ำหรับรอบผลประกอบกำร
ยอ้นหลงั 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ และน ำมำบวกดว้ย
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และหักดว้ยหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยกำรประเมินมลูค่ำ
ดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี ้
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ PPTC ตามวิธีอตัราส่วน EV/EBITDA 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

วันท าการย้อนหลัง 

15  
วัน 

30  
วัน 

60  
วัน 

90  
วัน 

180 
วัน 

270 
วัน 

360 
วัน 

ค่ำเฉลี่ย EV/EBITDA (หน่วย: เท่ำ) (1) 13.31x 13.32x 13.49x 13.72x 14.24x 14.53x 14.81x 

EBITDA (2) 745.58 

มลูค่ำกิจกำร (3) = (1) x (2) 9,924.95 9,934.50 10,060.19 10,229.56 10,617.91 10,830.84 11,044.76 

บวก: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (4) 0.09 

บวก: เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกัน
(5) 

824.38 

หกั: หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ (6) (3,061.43) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (7) = (3) + (4) + (5) - (6)  7,687.98 7,697.54 7,823.23 7,992.60 8,380.95 8,593.88 8,807.80 

ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 7,687.98 - 8,807.80 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีอตัรำส่วนมลูค่ำกจิกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้
จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยเท่ำกบั 7,687.98 - 8,807.80 ลำ้นบำท 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์

 

   76  

ง) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสด
ในอนำคตของ PPTC โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรจดัท ำประมำณ
กำรทำงกำรเงินดว้ยอตัรำคิดลด (Discount rate) ที่เหมำะสม โดยมีระยะเวลำประมำณกำรเท่ำกบั 20 ปี 2 เดือน 28 วนั ตัง้แต่
วันที่ 1 มกรำคม 2564 – 28 มีนำคม 2584 (วันสิน้สุดอำยุสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ EGAT) ทั้งนี ้ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
อำ้งอิงผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึน้จริงและงบกำรเงินภำยใน ส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2564 – 30 มิถุนำยน 
2564 (ทัง้นี ้ทรพัยสิ์น หนีสิ้น และผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัระยะเวลำดงักล่ำว มิไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงใดๆ อนันอกเหนือจำก
กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ) โดยตัง้อยู่บนสมมติฐำนว่ำ PPTC จะด ำเนินกำรช ำระบญัชี ณ วนัสิน้สดุอำยสุญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้กบั 
EGAT โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงที่มีนยัส ำคญัเกิดขึน้ ภำยใตส้ภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณปั์จจุบนั  เพื่อหำมลูค่ำปัจจุบนั
สทุธิของส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2564 ซึ่งเป็นวนัท่ีคำดว่ำจะเขำ้ท ำรำยกำร  
 
ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ในครัง้นี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินภำยใต้
สมมติฐำนทำงกำรเงินต่ำง ๆ ที่มีสำระส ำคญัต่อกำรประเมินมลูค่ำ โดยอำ้งอิงขอ้มลูและข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เปิดเผยสู่สำธำรณะ 
รวมถึงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก PPTC และขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรของ UVBGP ทัง้นี ้สมมติฐำนในกำรประเมินมลูค่ำส่วน
ของผูถื้อหุน้ของ PPTC โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ มีรำยละเอียดดงันี ้
 

(1) สมมติฐานชั่วโมงการผลิตไฟฟ้า 
 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระก ำหนดสมมติฐำนชั่วโมงกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ PPTC เท่ำกับ 24 ชั่วโมงต่อวันด ำเนินงำน 
โดยประมำณกำรวนัด ำเนินงำนเท่ำกับจ ำนวนวนัของแต่ละปี หกัดว้ยจ ำนวนวนัที่หยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผน (Planned Outage) 
และจ ำนวนวันที่หยุดซ่อมบ ำรุงนอกแผน (Unplanned Outage) ของแต่ละปี โดยสมมติฐำนจ ำนวนวันที่หยุดซ่อมบ ำรุงมี
รำยละเอียดดงันี ้
 

สรุปสมมติฐานจ านวนวนัทีห่ยุดซ่อมบ ารุง 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

จ ำ นวนวันที่ ห ยุ ด ซ่ อม
บ ำรุงตำมแผน (Planned 
Outage) 

ประมำณกำรตำมประเภทกำรซ่อมบ ำรุงและแผนงำนซ่อม
บ ำรุง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
ประเภทกำรซ่อมบ ำรุง 
• ประเภท A (กำรซ่อมบ ำรุงรกัษำทั่วไป): 3 วนัต่อปี 
• ประเภท B (กำรซ่อมบ ำรุงรกัษำขนำดเล็ก): 16 วนัต่อปี 
• ประเภท C (กำรซ่อมบ ำรุงรกัษำครัง้ใหญ่): 22 วนัต่อปี 

 

แผนงำนซ่อมบ ำรุง 
ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ประเภท A C A A B 
 

ปี 2569 2570 2571 2572 2573 
ประเภท A A C A A 

 

ขอ้มลูจำกกำร 
สมัภำษณผ์ูบ้รหิำร 
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สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ปี 2574 2575 2576 2577 2578 
ประเภท B A A C A 

 

ปี 2579 2580 2581 2582 2583 
ประเภท A B A A C 
และก ำหนดใหไ้ม่มีกำรซ่อมบ ำรุงในปี 2584 

จ ำ นวนวันที่ ห ยุ ด ซ่ อม
บ ำ รุ ง น อ ก แ ผ น 
(Unplanned Outage) 

8 วนัต่อปี ขอ้มลูจำกกำร 
สมัภำษณผ์ูบ้รหิำร 

 

(2) สมมติฐานรายได ้
 

สรุปสมมติฐานรายได ้
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให ้EGAT 

ในปัจจุบัน PPTC ท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ EGAT โดยมี
พลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำ (Contract Capacity) 90 เมกะวตัต ์
โดย PPTC จะไดร้บัรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให ้EGAT 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี ้ 
1) รำยไดค้่ำพลงัไฟฟ้ำ 

PPTC จะได้รับรำยได้ค่ำพลังไฟฟ้ำตำมปริมำณพลัง
ไฟฟ้ำที่จ่ำยให้ EGAT โดยอัตรำค่ำพลังไฟฟ้ำมีสูตร
ค ำนวณดงันี ้ 

CPt = CP0 x (0.50 x FXt/34 + 0.50) 
โดย 
CPt = อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำในเดือน t (บำท/กิโลวตัต/์เดือน) 
CP0 = 420.00 บำท/กิโลวตัต/์เดือน 
FXt = อัตรำแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรฐัถัวเฉล่ียของ

อตัรำซือ้และอตัรำขำยทำงโทรเลข ณ วนัท ำกำร
สดุทำ้ยของเดือน t ที่ธนำคำรพำณิชยใ์ชซ้ือ้ขำย
กับลูกคำ้ ซึ่งประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย โดยประมำณกำรให้เท่ำกับ 31.64 บำท/
ดอลลำรส์หรฐั ตลอดระยะเวลำประมำณกำร 

2) รำยไดค้่ำพลงังำนไฟฟ้ำ 
PPTC จะได้รับรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำตำมปริมำณ
พลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยให้ EGAT โดยอัตรำค่ำพลังงำน
ไฟฟ้ำมีสตูรค ำนวณดงันี ้ 

EPt = EP0 + (Pt – P0)/106 x Heat rate 

• สัญญำซื ้อ ข ำย ไฟฟ้ ำ กั บ 
EGAT 

• ค่ำเฉล่ียอัตรำแลกเปล่ียน
บำทไทย /ดอลลำร์สห รัฐ 
ย้อนหลัง 1 ปีจนถึงวันที่  27 
ต.ค. 64 ตำมที่ประกำศโดย 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(“BOT”)  

• ค่ำเฉล่ียรำคำก๊ำซธรรมชำติที่ 
PPTC ช ำระใหแ้ก่ PTT ตัง้แต ่
1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64  

• ค่ำเฉล่ียอตัรำกำรเติบโตของ
รำคำก๊ำซธรรมชำติปี 2561 – 
2563   

• ค่ำ PES ปี 2561 – 2563 และ
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 
64 
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โดย 
EPt = อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำในเดือน t (บำท/

กิโลวตัต-์ชั่วโมง) 
EP0 = 1.85 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
Pt = รำคำก๊ำซธรรมชำติที่ PTT จ ำหน่ำยใหแ้ก่

ผู้ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ ำ ร ำ ย เ ล็ ก ใ น เ ดื อ น  t 
โดยประมำณกำรใหเ้ท่ำกบั 229.49 บำท/
ล้ำนบีทียู  ในปี 2564 และมีอัตรำกำร
เติบโตรอ้ยละ 1.72 ต่อปี 

P0 = 232.6116 บำท/ลำ้นบีทีย ู
Heat rate = 7,950.00 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั่วโมง 

3) รำยไดค้่ำประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิง 
PPTC จะไดร้ับรำยไดค้่ำประหยัดกำรใชเ้ชือ้เพลิงตำม
ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยให้ EGAT โดยอัตรำค่ำ
ประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิงมีสตูรค ำนวณดงันี ้ 

FSt = FS0 + PESt/10 
โดย 
FSt = อตัรำค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิงในเดือน t 

(บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง) 
FS0 = 0.36 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
PESt = ดัชนีที่ใชช้ีว้ดัควำมสำมำรถในกำรใชพ้ลงังำน

ปฐมภมูิในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและพลงังำน
ควำมร้อน ร่ ว มกั น  ที่ ใ ช้ส ำ ห รับ เ ดื อน  t 
โ ดยประมำณกำ ร ให้ เ ท่ ำ กั บ  10 ตลอด
ระยะเวลำประมำณกำร 

 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให ้IUs  

ในปัจจบุนั PPTC ท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั IUs จ ำนวน 6 
รำย โดยมีพลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำ (Contract Capacity) รวม
ทัง้สิน้ 37.10 เมกะวตัต ์ดว้ยระยะเวลำสญัญำ 3 – 8 ปี (โดย
สำมำรถขยำยระยะเวลำออกไปได้ตำมข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขที่ผู้ซื ้อไฟฟ้ำแต่ละรำยได้ตกลงกัน)  อย่ำงไรก็ดี  
PPTC สำมำรถท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ IUs โดยมีพลัง
ไฟฟ้ำตำมสญัญำไดม้ำกกว่ำก ำลงักำรผลิตติดตัง้ เนื่องจำก 
IUs แต่ละรำยมีช่วงระยะเวลำกำรใช้ไฟฟ้ำที่แตกต่ำงกัน 
ทั้งนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ PPTC 
สำมำรถด ำรงไวซ้ึ่งพลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำจ ำนวน 37.10 เม

• สรุปสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ 
IUs 

• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
(monthly operating report) 
ของโรงไฟฟ้ำ PPTC 

• อัตรำค่ำไฟฟ้ำตำมที่  MEA 
ประกำศใช้นับตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน 2561 เป็นตน้ไป 

• ค่ำเฉล่ีย Ft ตัง้แต่ 1 ม.ค. 64 
– 31 ธ.ค. 64 
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กะวัตตไ์ดอ้ย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก IUs ทั้ง 6 รำย ซือ้ไฟฟ้ำ
จำก PPTC มำเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 4 ปี อีกทั้ง ภำยใน
บริเวณนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบังในปัจจุบัน ไม่มี
โรงไฟฟ้ำอื่นใด นอกเหนือจำก PPTC นอกจำกนี ้IUs รำย
ปัจจุบนัอำจตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมในกำรเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้ำ หำกมีกำรซือ้ไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยอื่น   
 

ทั้งนี ้PPTC จะไดร้ับรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้ IUs 
ตำมปรมิำณพลงัไฟฟ้ำและพลงังำนไฟฟ้ำที่จ่ำยให ้IUs และ
อตัรำค่ำไฟฟ้ำตำมที่ MEA ประกำศใช ้โดยมีกำรใหส่้วนลด
เพิ่มเติมจำกอัตรำดังกล่ำวตำมที่ตกลงกัน ทั้งนี ้ประมำณ
กำรอตัรำค่ำไฟฟ้ำที่เรียกเก็บจำก IUs มีรำยละเอียดดงันี ้ 
• อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำ: 132.93 บำท/กิโลวตัต/์เดือน 
• อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ:  

- On Peak: 4.1839 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
- Off Peak: 2.6037 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

• อัตรำค่ำ Ft: (0.1532) บำท/กิโลวัตต-์ชั่วโมง ในปี 2564 
และปรบัเพิ่มขึน้ดว้ยส่วนเพิ่มของอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟำ้
ถัวเฉล่ียส ำหรับช่วงเวลำ On Peak และ Off Peak ที่มี
อตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 1.72 ต่อปี (เท่ำกบัประมำณกำร
อตัรำกำรเติบโตของรำคำก๊ำซธรรมชำติ) 

• อตัรำค่ำบรกิำร: 312.24 บำท/เดือน/รำย 
• ส่วนลด: รอ้ยละ 0.50 - รอ้ยละ 5.00 ของค่ำไฟฟ้ำตำมที่
ผูซ้ือ้ไฟฟ้ำแต่ละรำยไดต้กลงกนั 

• ค่ำเฉล่ียอตัรำกำรเติบโตของ
รำคำก๊ำซธรรมชำติปี 2561 – 
2563   

 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไอ
น ำ้ให ้IUs 

ในปัจจบุนั PPTC ท ำสญัญำซือ้ขำยไอน ำ้กบั IUs จ ำนวน 3 รำย 
โดยมีก ำลังผลิตตำมสัญญำ (Contract Capacity) รวมทั้งสิน้ 
15 ตนั/ชั่วโมง ดว้ยระยะเวลำสญัญำ 3 – 8 ปี (โดยสำมำรถขยำย
ระยะเวลำออกไปไดต้ำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ผูซ้ือ้ไอน ำ้แต่
ละรำยไดต้กลงกนั) ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็น
ว่ำ PPTC สำมำรถด ำรงไวซ้ึ่งก ำลงักำรผลิตตำมสญัญำจ ำนวน 
15 ตนั/ชั่วโมง ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก IUs ทัง้ 3 รำย ซือ้ไอน ำ้
จำก PPTC มำเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 3 ปี อีกทัง้ ภำยในบรเิวณ
นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงัในปัจจบุนั ไม่มีโรงไฟฟ้ำที่ผลิตไอ
น ำ้อื่นใด นอกเหนือจำก PPTC นอกจำกนี ้IUs รำยปัจจบุนัอำจ
ตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมในกำรเชื่อมต่อระบบไอน ำ้ หำกมีกำร
ซือ้ไอน ำ้จำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยอื่น 

• สรุปสัญญำซือ้ขำยไอน ำ้กับ 
IUs 

• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
(monthly operating report) 
ของโรงไฟฟ้ำ PPTC 
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ทัง้นี ้PPTC คิดอตัรำค่ำไอน ำ้ 600.00 – 770.00 บำท/ตนั ซึ่งจะ
มีกำรปรบัเพิ่มขึน้/ลดลงตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติ นอกจำกนี ้มี
กำรใหส่้วนลดเพิ่มเติมรอ้ยละ 0.00 - รอ้ยละ 3.00 จำกอัตรำ
ดงักล่ำวตำมที่ผูซ้ือ้ไอน ำ้แต่ละรำยไดต้กลงกัน 

ดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 0.25 ของเงินสดและเงินฝำกธนำคำร อตัรำดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์

ก ำ ไ ร จ ำ ก อั ต ร ำ
แลกเปล่ียน 

21.48 ลำ้นบำท ระหว่ำง 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 จำกกำรปรบั
อัตรำแลกเปล่ียนที่ใช้ค  ำนวณเงินกู้ (สกุลดอลลำรส์หรัฐ) ณ 
วนัที่ 30 มิ.ย. 64 ใหเ้ป็น 31.64 บำท/ดอลลำรส์หรฐั ทัง้นี ้PPTC 
ไม่มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป 
เนื่องจำกที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรให้อัตรำ
แลกเปล่ียนสกลุดอลลำรส์หรฐัคงที่ตลอดประมำณกำร 

ค่ำเฉล่ียอัตรำแลกเปล่ียนบำท
ไทย/ดอลลำรส์หรฐั ยอ้นหลงั 1 
ปีจนถึงวนัที่ 27 ต.ค. 64 ตำมที่
ประกำศโดย BOT  

 

(3) สมมติฐานตน้ทุนขาย 
 

สรุปสมมติฐานตน้ทุนขาย 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ค่ำก๊ำซธรรมชำติ ประมำณกำรตำมปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำและไอน ำ้ที่ผลิต
และจ่ำยใหแ้ก่ EGAT และ IUs คูณอัตรำกำรใชค้วำมรอ้น 
(Heat rate) และรำคำก๊ำซธรรมชำติ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
• อั ต ร ำ ก ำ ร ใ ช้ค ว ำม ร้อ น  (Heat rate): 7,664.19 – 

7,860.03 บีทียู/กิโลวัตต-์ชั่วโมง โดยทยอยปรบัเพิ่มขึน้
ตั้ ง แต่ ปี  2564 – 2584 ตำมอัต รำค่ ำ เ ส่ื อมสภำพ 
(Degradation rate) ในแต่ละปี ซึ่งมีสตูรค ำนวณดงันี ้
Heat rate = Base Heat rate x (1 + Degradation rate) 
โดย 
Heat rate = อัตรำกำรใช้ควำมร้อน  (บีทียู /

กิโลวตัต-์ชั่วโมง) 
Base Heat rate = อัตรำกำรใช้ควำมร้อน(ค่ำฐำน) 

โ ด ยป ร ะม ำณกำ ร ใ ห้ เ ท่ ำ กั บ 
7,484.56 บีทียู /กิโลวัตต์-ชั่ วโมง 
ตลอดระยะเวลำประมำณกำร 

Degradation rate = อตัรำค่ำเส่ือมสภำพ โดยประมำณ
กำรใหเ้ท่ำกับรอ้ยละ 2.40 – 5.02 
ซึ่งเป็นกำรทยอยปรบัเพิ่มขึน้ตัง้แต่
ปี 2564 – 2584  

• ค่ำเฉล่ียอัตรำกำรใช้ควำม
รอ้น(ค่ำฐำน) ปี 2561 – 2563 
และตั้งแต่  1 ม .ค . 64 – 30 
มิ.ย. 64   

• ข้อมูลอัตรำค่ำเส่ือมสภำพ
จำกผูบ้รหิำร 

• ค่ำเฉล่ียรำคำก๊ำซธรรมชำติที่ 
PPTC ช ำระใหแ้ก่ PTT ตัง้แต ่
1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64  

• ค่ำเฉล่ียอตัรำกำรเติบโตของ
รำคำก๊ำซธรรมชำติปี 2561 – 
2563   
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• รำคำก๊ำซธรรมชำติ: 229.49 บำท/ลำ้นบีทียู ในปี 2564 
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 1.72 ต่อปี 

ค่ำไฟฟ้ำส ำรอง ในปัจจุบัน PPTC ท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำส ำรองกับ MEA 
โดยมีพลังไฟฟ้ำส ำรองตำมสัญญำ (Contract Capacity) 
30 เมกะวตัต ์อย่ำงไรก็ดี PPTC สำมำรถท ำสญัญำซือ้ขำย
ไฟฟ้ำส ำรองกบั MEA โดยมีพลงัไฟฟ้ำส ำรองตำมสญัญำได้
นอ้ยกว่ำพลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำกบั IUs เนื่องจำก IUs แต่ละ
รำยมีช่วงระยะเวลำกำรใชไ้ฟฟ้ำที่แตกต่ำงกนั 
 ทัง้นี ้PPTC จะช ำระค่ำไฟฟ้ำส ำรองใหแ้ก่ MEA ตำมปริมำณ
พลังไฟฟ้ำและพลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยให้ IUs ในวันที่หยุดซ่อม
บ ำรุง และอัตรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองตำมที่ MEA ประกำศใช ้ทั้งนี ้
ประมำณกำรอตัรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองมีรำยละเอียดดงันี ้
• อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำ:  

- เดือนที่ไม่มีกำรใชไ้ฟฟ้ำส ำรอง: 26.36 บำท/กิโลวตัต/์
เดือน 

- เดือนที่มีกำรใชไ้ฟฟ้ำส ำรอง: 74.14 บำท/กิโลวตัต/์เดือน 
• อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ:  

- On Peak: 4.1025 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
- Off Peak: 2.5849 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

• อัตรำค่ำ Ft: (0.1532) บำท/กิโลวัตต-์ชั่วโมง ในปี 2564 
และปรบัเพิ่มขึน้ดว้ยส่วนเพิ่มของอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟำ้
ถัวเฉล่ียส ำหรับช่วงเวลำ On Peak และ Off Peak ที่มี
อตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 1.72 ต่อปี (เท่ำกบัประมำณกำร
อตัรำกำรเติบโตของรำคำก๊ำซธรรมชำติ) 

• อตัรำค่ำบรกิำร: 312.24 บำท/เดือน/รำย 

• สัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำส ำรอง
กบั MEA 

• อัตรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองตำมที่ 
MEA ประกำศใช้นับตั้งแต่
เดือนพฤศจิกำยน 2561 เป็น
ตน้ไป 

• ค่ำเฉล่ีย Ft ตัง้แต่ 1 ม.ค. 64 
– 31 ธ.ค. 64 

• ค่ำเฉล่ียอตัรำกำรเติบโตของ
รำคำก๊ำซธรรมชำติปี 2561 – 
2563   

 

ค่ำซ่อมบ ำรุง ประมำณกำรโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้ 
1) ค่ำซ่อมบ ำรุงรกัษำตำมแผน: ประมำณกำรตำมแผนงำน

ซ่อมบ ำรุง โดยค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงแต่ละ
ประเภทมีรำยละเอียดดงันี ้
ประเภท ค่าใช้จ่ายตอ่ปี (หน่วย: ล้านบาท) 

A 5.00 
B 10.00 
C 30.00 

2) ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำทั่ วไป : 20.00 ล้ำนบำทต่อปีในปี 
2564 และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

• ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
ผูบ้รหิำร 

• สัญญำกำรให้บริกำรงำน
บ ำรุงรกัษำระยะยำว  

• ค่ำเฉล่ียอัตรำแลกเปล่ียน
บำท ไทย /โ ค รน ำสวี เ ด น 
ย้อนหลัง 1 ปีจนถึงวันที่  27 
ต.ค. 64 ตำมที่ประกำศโดย 
BOT 
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3) ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำตำมสัญญำกำรให้บริกำรงำน
บ ำรุงรกัษำระยะยำวโดยผูร้บัเหมำต่ำงประเทศ:  
• ปี  2564 – 2566: 72.67 ล้ำนบำทต่อปีในปี 2564 
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

• ปี 2567: 74.63 ลำ้นบำท 
• ปี 2568 เป็นตน้ไป: 75.31 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2568 
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

• อัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของ
ป ร ะ เ ท ศ ส วี เ ด น  ต ำ ม ที่
ป ร ะ ก ำ ศ โ ด ย  Sveriges 
riksbank 

 

ค่ำอะไหล่ รอ้ยละ 0.43 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563 

ค่ำน ้ำประปำ สำรเคมี  
และส่วนประกอบอ่ืนๆ 

รอ้ยละ 0.54 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563 

ค่ำสมทบกองทุนพัฒนำ
ไฟฟ้ำ 

0.01 บำท/พลงังำนไฟฟ้ำที่ผลิต (กิโลวตัต-์ชั่วโมง) ประกำศคณะกรรมกำร 
ก ำกบักิจกำรพลงังำน 

เงินเดือน สวัสดิกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนฝ่ำย
ปฏิบตัิกำร 

44.77 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

• ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563  
• นโยบำยกำรปรับเงินเดือน
ของบรษิัท 

ค่ำเช่ำท่ีดินและสิทธิกำรใช ้ 9.13 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี  

ทัง้นี ้ส ำหรบักำรเช่ำที่ดินในนิคมอตุสำหกรรมลำดกระบงั 
แมว้ำ่สญัญำเช่ำปัจจบุนัจะสิน้สดุก่อนวนัสิน้สดุอำยสุญัญำ
ซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั EGAT ผูบ้รหิำรและที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระมีควำมเห็นว่ำ PPTC สำมำรถด ำเนินกำรต่อสญัญำ
เช่ำดงักล่ำวไดต้ำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำเช่ำปัจจบุนั   

• ค่ำใชจ้่ำยปี 2563  
• สญัญำเช่ำที่ดินและสิทธิกำร
ใช ้

ค่ำประกนัภยั 26.47 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

• ค่ำใชจ้่ำยปี 2563  
• อัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของ
ประเทศไทย ตำมที่ประกำศ
โดย BOT 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำย 

ประมำณกำรดว้ยวิธีเสน้ตรง (Straight-line) ตำมอำยกุำรให้
ประโยชน ์(Useful life) ของทรพัยสิ์น โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภททรัพยส์นิ 
อายุการให้ประโยชน ์

(หน่วย: ปี) 
โรงไฟฟ้ำ 25 
สถำนีก๊ำซ และระบบท่อก๊ำซ 25 
เครื่ องจักร  เครื่ องมื อ  และ
อปุกรณ ์

2 – 25 

 

นโยบำยทำงบญัชีของบรษิัท 
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ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่ำที่
ปรกึษำ ค่ำตรวจสอบ และ
อื่นๆ  

6.10 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

• ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563  
• อัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของ
ประเทศไทย ตำมที่ประกำศ
โดย BOT 

 

(4) สมมติฐานค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
 

สรุปสมมติฐานค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

เงินเดือน สวัสดิกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนฝ่ำย
ส ำนกังำน 

15.33 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

• ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563  
• นโยบำยกำรปรับเงินเดือน
ของบรษิัท 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำย 

ประมำณกำรดว้ยวิธีเสน้ตรง (Straight-line) ตำมอำยกุำรให้
ประโยชน ์(Useful life) ของทรพัยสิ์น โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภททรัพยส์นิ 
อายุการให้ประโยชน ์

(หน่วย: ปี) 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 20 – 25 
เครื่ อ งตกแต่ ง  ติดตั้ง  และ
อปุกรณส์ ำนกังำน 

3 – 5  

ยำนพำหนะ 5 
 

นโยบำยทำงบญัชีของบรษิัท 

ค่ ำ ใ ช้จ่ ำ ยอื่ น ๆ  ได้แ ก่  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำน และ
อื่นๆ  

18.50 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

• ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563  
• อัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของ
ประเทศไทย ตำมที่ประกำศ
โดย BOT 

 

(5) สมมติฐานตน้ทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดนิ้ติบคุคล 
 

สรุปสมมติฐานตน้ทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคล 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน ประมำณกำรโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้ 
1) ดอกเบีย้จ่ำย: ประมำณกำรตำมจ ำนวนเงินกู้ยืมจำก

สถำบนักำรเงินคงคำ้ง โดยมีอตัรำดอกเบีย้ดงันี ้ 
• เงินกูย้ืมสกลุดอลลำรส์หรฐั: รอ้ยละ 5.1663 ต่อปี 
• เงินกูย้ืมสกลุบำทไทย: รอ้ยละ 5.5777 ต่อปี 

2) ค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกูย้ืมตดัจ ำหน่ำย: ทยอยตดั
จ ำหน่ำยจำกจ ำนวนคงคำ้งรอตดับญัชี จนครบก ำหนด
ช ำระเงินกูย้ืมในเดือนกมุภำพนัธ ์2575 

• สญัญำเงินกู ้ 
• สัญญำแลกเป ล่ียนอัตรำ
ดอกเบีย้ 

• ค่ ำ เ ฉ ล่ี ย อั ต ร ำ ด อ ก เ บี ้ ย 
LIBOR 3 เดือน ย้อนหลัง 1 
ปี จนถึ ง วันที่  14 ก .ค . 64 
ตำมที่ประกำศโดย BOT 
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 • ค่ ำ เ ฉ ล่ี ย อั ต ร ำ ด อ ก เ บี ้ ย 
THBFIX 3 เดือน ยอ้นหลัง 1 
ปี  จนถึ ง วันที่  27 ต .ค . 64 
ตำมที่ประกำศโดย BOT 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติ
บคุคล 

ประมำณกำรอตัรำภำษีเงินไดน้ิติบุคคลรอ้ยละ 20.00 ของ
ก ำไรสุทธิที่ตอ้งเสียภำษี ทั้งนี ้PPTC ไดร้บักำรยกเวน้ภำษี
ดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้ โดย
ระยะเวลำสิทธิประโยชนท์ำงภำษีดงักล่ำวจะสิน้สดุในวนัท่ี 
29 ก.พ. 67  

• อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
ต ำ ม ที่ ป ร ะ ก ำ ศ โ ด ย
กรมสรรพำกร 

• บตัรส่งเสรมิจำกคณะกรรมกำร
ส่งเสรมิกำรลงทนุ 

 

(6) สมมติฐานค่าใชจ้่ายในการลงทุน (CAPEX)  
 

สรุปสมมติฐานค่าใชจ้่ายในการลงทุน (CAPEX) 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน 
(CAPEX) 

10.00 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

• ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
ผูบ้รหิำร 

• อัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของ
ประเทศไทย ตำมที่ประกำศ
โดย BOT 

 

(7) สมมติฐานเงนิทนุหมุนเวียน  
 

สรุปสมมติฐานเงนิทนุหมุนเวยีน 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ระยะเวลำเก็บหนี ้ 60 วนั ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ 20 วนั ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563 
 

(8) สมมติฐานการช าระคนืเงนิกู้ยืม  
 

สรุปสมมติฐานการช าระคนืเงนิกู้ยืม 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

กำรช ำระคืนเงินกูย้ืม ช ำระคืนทกุเดือนกมุภำพนัธ ์และสิงหำคมของทกุปี  
ตำมสดัสว่นท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำเงินกู ้ 

โดยจะช ำระครบทัง้จ ำนวนในเดือนกมุภำพนัธ ์2575 

สญัญำเงินกู ้
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(9) สมมติฐาน ณ วนัสิน้สุดระยะเวลาประมาณการ 
 

สรุปสมมติฐาน ณ วนัสิน้สุดระยะเวลาประมาณการ 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

สมมติฐำน ณ วันสิน้สุด
ระยะเวลำประมำณกำร 

ประมำณกำรให ้ณ วนัท่ี 28 มี.ค. 84 (วนัสิน้สดุอำยสุญัญำ
ซือ้ขำยไฟฟำ้กบั EGAT) PPTC ขำยทรพัยสิ์นดว้ยมลูคำ่

ตำมบญัชี รือ้ถอนส่ิงปลกูสรำ้ง และช ำระบญัชี  
ทัง้นี ้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมคีวำมเห็นว่ำกำรขำย
ทรพัยสิ์นดว้ยมลูค่ำตำมบญัชี ณ ขณะนัน้ เป็นมลูค่ำที่

เหมำะสม เนื่องจำกมลูค่ำทรพัยสิ์นดงักล่ำวไดม้ีกำรปรบัลด
ตำมอตัรำกำรเส่ือมสภำพซึ่งสอดคลอ้งกบัอำยกุำรใชง้ำน  

สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั EGAT 

 
(10) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount rate) 
 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระใชต้น้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็นอตัรำ
คิดลดในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งตน้ทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วง
น ำ้หนกัสำมำรถค ำนวณไดต้ำมสมกำรดงันี ้

 

 
 
 

อย่ำงไรกต็ำม ในกำรค ำนวณหำตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถว่งน ำ้หนกัจ ำเป็นตอ้งค ำนวณหำตน้ทนุของส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) 
ซึ่งค ำนวณไดจ้ำกสมกำร Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรำยละเอียดตำมสมกำร ดงันี ้
 

 
 
โดยที่ 

Rf = อตัรำดอกเบีย้ปรำศจำกควำมเส่ียง โดยอำ้งอิงอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับำลอำย ุ10 ปี ณ วนัท่ี 27 
ตุลำคม 2564 เท่ำกับรอ้ยละ 1.94 ต่อปี (ที่มำ: www.thaibma.or.th) ทั้งนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
เลือกใชพ้นัธบตัรรฐับำลอำย ุ10 ปี เนื่องจำกเป็นพนัธบตัรระยะยำวที่มีสภำพคล่องมำกที่สดุท ำใหส้ะทอ้น
อตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุท่ีปรำศจำกควำมเส่ียงไดเ้หมำะสมที่สดุ 

Rm = อตัรำผลตอบแทนตลำด โดยอำ้งอิงกำรเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ียของดชันีตลำดหลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 20 ปี 
ตัง้แต่เดือนกนัยำยน 2544 – ตลุำคม 2564 ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 11.97 (ที่มำ: www.set.or.th และกำรค ำนวณ
ของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ) 

L = Levered Beta หรือ ค่ำสัมประสิทธ์ิควำมแปรปรวนที่ปรำศจำกผลกระทบจำกโครงสร้ำงเงินทุน 

(Unlevered Beta หรือ U ) ของบริษัทเทียบเคียง ที่มีกำรปรับปรุงดว้ยโครงสรำ้งเงินทุนของ PPTC ซึ่ง
เท่ำกบั 0.51 – 1.06 จำกกำรค ำนวณตำมสมกำรดงันี ้ 

L = U x  (1 + (1 - t) x D/E ) 

WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1 - t) x [D/(D+E)] 

Ke = Rf + L (Rm – Rf) 
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U = Unlevered Beta หรือ ค่ำสัมประสิทธ์ิควำมแปรปรวนท่ีปรำศจำกผลกระทบจำกโครงสรำ้งเงินทุนของ
บริษัทเทียบเคียง ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนท่ี
ใชแ้ลว้หมดไป (Conventional) เป็นหลกั (โดยมีรำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.3.1 หวัขอ้กำรประเมิน
มูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC วิธีเปรียบเทียบกับอัตรำส่วนในตลำด ของรำยงำนฉบบันี)้ โดยอำ้งอิง
ค่ำเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 27 ตลุำคม 2564 ซึ่งเท่ำกบั 0.51 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 BGRIM CKP GPSC GULF RATCH SCG EGCO ค่าเฉลี่ย 

U 0.45 0.63 0.71 0.41 0.56 0.23 0.56 0.51 

ทีม่า: Capital IQ 
t = อตัรำภำษีเงินไดน้ิติบุคคลของ PPTC เท่ำกับรอ้ยละ 20.00 ทัง้นี ้PPTC ไดร้บักำรยกเวน้ภำษีดงักล่ำวเป็น

ระยะเวลำ 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรำยได ้โดยสิทธิประโยชนจ์ะสิน้สดุในวนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2567 
D/(D+E) = อตัรำส่วนหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อทนุของ PPTC เท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 – 52.01 ตำมกำรช ำระคืนเงินกูย้ืม

ของ PPTC โดยจะช ำระครบทัง้จ ำนวนในเดือนกมุภำพนัธ ์2575 
Kd = ตน้ทุนทำงกำรเงินของหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ของ PPTC โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณจำก

ตน้ทุนทำงกำรเงินในแต่ละปี (ซึ่งประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้ยืมตัด
จ ำหน่ำย) หำรดว้ยหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้เฉล่ียตน้งวดและปลำยงวด ซึ่งเท่ำกับรอ้ยละ 0.00 – 5.82 ทัง้นี ้
วิธีกำรค ำนวณดงักล่ำว เสมือนเป็นกำรค ำนวณหำตน้ทุนทำงกำรเงินที่แทจ้ริงอนัเกิดจำกทัง้ดอกเบีย้และ
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกูย้ืมตำมที่ระบใุนสญัญำเงินกู ้ 

 

จำกสมมตฐิำนขำ้งตน้ กำรค ำนวณหำตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถว่งน ำ้หนกั (WACC) มีรำยละเอยีดดงันี ้
 

การค านวณต้นทนุทางการเงนิถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (WACC) ของ PPTC  
ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ 2564 2565 2566 2567 2568 

U (1)  0.51 
T (2) - รอ้ยละ 16.72 รอ้ยละ 20.00 
D/(D+E) (3) รอ้ยละ 52.01 รอ้ยละ 47.13 รอ้ยละ 41.27 รอ้ยละ 35.97 รอ้ยละ 31.21 
E/(D+E) (4) = 1 – (3) รอ้ยละ 47.99 รอ้ยละ 52.87 รอ้ยละ 58.73 รอ้ยละ 64.03 รอ้ยละ 68.79 

L (5) = (1) x {1 + [1 - (2)] x 
(3) / (4)}  

1.06 0.96 0.86 0.74 0.69 

Rf (6) รอ้ยละ 1.94 
Rm (7) รอ้ยละ 11.97 
Ke (8) = (6) + (5) x [(7) – (6)] ร้อยละ 12.54 ร้อยละ 11.56 ร้อยละ 10.60 ร้อยละ 9.40 ร้อยละ 8.87 
Kd (9) รอ้ยละ 5.56 รอ้ยละ 5.49 รอ้ยละ 5.50 รอ้ยละ 5.50 รอ้ยละ 5.50 
WACC (10) = [(8) x (4)] + 
{(9) x [1 - (2)] x (3)} 

ร้อยละ 8.91 ร้อยละ 8.70 ร้อยละ 8.50 ร้อยละ 7.67 ร้อยละ 7.48 

 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ 2569 2570 2571 2572 2573 

U (1)  0.51 
T (2) รอ้ยละ 20.00 
D/(D+E) (3) รอ้ยละ 26.14 รอ้ยละ 21.26 รอ้ยละ 16.35 รอ้ยละ 11.14 รอ้ยละ 6.18 
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ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ 2569 2570 2571 2572 2573 
E/(D+E) (4) = 1 – (3) รอ้ยละ 73.86 รอ้ยละ 78.74 รอ้ยละ 83.65 รอ้ยละ 88.86 รอ้ยละ 93.82 

L (5) = (1) x {1 + [1 - (2)] x 
(3) / (4)}  

0.65 0.62 0.59 0.56 0.53 

Rf (6) รอ้ยละ 1.94 
Rm (7) รอ้ยละ 11.97 
Ke (8) = (6) + (5) x [(7) – (6)] ร้อยละ 8.46 ร้อยละ 8.12 ร้อยละ 7.82 ร้อยละ 7.54 ร้อยละ 7.29 
Kd (9) รอ้ยละ 5.51 รอ้ยละ 5.51 รอ้ยละ 5.55 รอ้ยละ 5.52 รอ้ยละ 5.59 
WACC (10) = [(8) x (4)] + 
{(9) x [1 - (2)] x (3)} 

ร้อยละ 7.40 ร้อยละ 7.33 ร้อยละ 7.27 ร้อยละ 7.19 ร้อยละ 7.12 

 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ 2574 2575 เป็นตน้ไป 

U (1)  0.51 
T (2) รอ้ยละ 20.00 
D/(D+E) (3) รอ้ยละ 1.21 - 
E/(D+E) (4) = 1 – (3) รอ้ยละ 98.79 รอ้ยละ 100.00 

L (5) = (1) x {1 + [1 - (2)] x 
(3) / (4)}  

0.51 0.51 

Rf (6) รอ้ยละ 1.94 
Rm (7) รอ้ยละ 11.97 
Ke (8) = (6) + (5) x [(7) – (6)] ร้อยละ 7.08 ร้อยละ 7.03 
Kd (9) รอ้ยละ 5.82 - 
WACC (10) = [(8) x (4)] + 
{(9) x [1 - (2)] x (3)} 

ร้อยละ 7.05 ร้อยละ 7.03 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (WACC) ของ PPTC เท่ำกบัรอ้ยละ 7.03 - รอ้ยละ 8.91 
 



รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระเกี่ยวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์

 

   88  

(11) การค านวณมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสดอิสระ 
 
จำกสมมติฐำนขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดจ้ดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสดอิสระปี 2564 - 2584 และคิดลดดว้ยตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (WACC) ที่รอ้ยละ 7.03 - รอ้ยละ 
8.91 โดยน ำไปคิดลดกระแสเงินสดอิสระในช่วงประมำณกำรเพื่อค ำนวณมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระของ PPTC ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2564 (วนัท่ีคำดว่ำจะเขำ้ท ำรำยกำร) ดงันี ้
 

ประมาณการกระแสเงนิสดอิสระของ PPTC ณ วันที ่30 ธนัวาคม 2564 (วนัทีค่าดว่าจะเขา้ท ารายการ) 
รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนวนัด าเนนิงาน (วนั) 358 335 354 355 341 354 354 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้EGAT (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 618,866 579,359 612,219 613,948 589,736 612,219 612,219 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้IUs (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 223,783 213,747 213,747 214,332 213,747 213,747 213,747 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายทัง้หมด (เมกะวัตต์-ช่ัวโมง) 842,648 793,106 825,965 828,280 803,483 825,965 825,965 
        

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ 2,540.11 2,421.59 2,551.65 2,590.09 2,547.76 2,650.80 2,683.79 
ตน้ทนุขำย (1,971.49) (1,972.14) (2,019.35) (2,056.09) (2,057.65) (2,120.97) (2,152.94) 
ก าไรขั้นต้น 568.62 449.45 532.30 534.00 490.12 529.83 530.85 
รำยไดอ้ื่น 1.80 2.98 3.33 4.02 4.67 5.32 5.98 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (34.66) (36.53) (36.83) (37.62) (38.52) (39.43) (40.38) 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปล่ียน (42.43) - - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ (EBIT) 

493.33 415.91 498.80 500.40 456.27 495.72 496.46 

หกั: ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคล - - - (83.67) (91.25) (99.14) (99.29) 
บวก: ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 239.41 241.82 241.70 242.03 242.47 242.91 243.36 
บวก(หกั): รำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำยที่มิใช่เงินสด 42.43 - - - - - - 
บวก(หกั): ส่วนเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 4.87 (85.67) (25.11) (4.94) 7.96 (18.44) (5.23) 
หกั: ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (8.37) (10.20) (10.40) (10.61) (10.82) (11.04) (11.26) 
บวก: รำยไดจ้ำกกำรขำยทรพัยสิ์น - - - - - - - 
กระแสเงนิสดอิสระ 771.67 561.86 704.97 643.21 604.62 610.00 624.04 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสดอิสระ 7,118.57 
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รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 
จ านวนวนัด าเนนิงาน (วนั) 336 354 354 341 355 354 335 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้EGAT (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 581,089 612,219 612,219 589,736 613,948 612,219 579,359 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้IUs (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 214,332 213,747 213,747 213,747 214,332 213,747 213,747 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายทัง้หมด (เมกะวัตต์-ช่ัวโมง) 795,421 825,965 825,965 803,483 828,280 825,965 793,106 
        

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ 2,619.95 2,753.92 2,789.89 2,752.10 2,867.77 2,898.87 2,824.77 
ตน้ทนุขำย (2,168.83) (2,231.50) (2,255.92) (2,265.94) (2,350.58) (2,387.50) (2,393.23) 
ก าไรขั้นต้น 451.12 522.42 533.97 486.16 517.19 511.38 431.54 
รำยไดอ้ื่น 6.74 7.36 8.03 8.82 9.57 10.88 12.40 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (41.34) (42.33) (43.35) (44.39) (45.46) (46.53) (47.53) 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปล่ียน - - - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ (EBIT) 

416.52 487.45 498.65 450.59 481.30 475.73 396.42 

หกั: ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคล (83.30) (97.49) (99.73) (90.12) (96.26) (95.15) (79.28) 
บวก: ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 243.82 244.29 244.77 245.25 245.75 246.23 246.62 
บวก(หกั): รำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำยที่มิใช่เงินสด - - - - - - - 
บวก(หกั): ส่วนเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 15.72 (26.26) (6.27) 8.66 (18.64) (5.86) 16.16 
หกั: ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (11.49) (11.72) (11.95) (12.19) (12.43) (12.68) (12.94) 
บวก: รำยไดจ้ำกกำรขำยทรพัยสิ์น - - - - - - - 
กระแสเงนิสดอิสระ 581.27 596.27 625.46 602.20 599.71 608.27 566.98 
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รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 
จ านวนวนัด าเนนิงาน (วนั) 354 355 341 354 354 336 85 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้EGAT (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 612,219 613,948 589,736 612,219 612,219 581,089 147,163 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้IUs (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 213,747 214,332 213,747 213,747 213,747 214,332 50,948 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายทัง้หมด (เมกะวัตต์-ช่ัวโมง) 825,965 828,280 803,483 825,965 825,965 795,421 198,111 
        

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ 2,976.46 3,023.39 2,974.06 3,095.01 3,136.85 3,066.11 774.47 
ตน้ทนุขำย (2,477.86) (2,530.03) (2,517.65) (2,450.76) (2,479.79) (2,487.90) (621.99) 
ก าไรขั้นต้น 498.61 493.36 456.41 644.25 657.06 578.22 152.47 
รำยไดอ้ื่น 13.82 15.26 16.75 18.20 19.56 20.95 5.38 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (48.68) (49.87) (51.08) (52.33) (53.60) (54.92) (13.61) 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปล่ียน - - - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ (EBIT) 

463.75 458.75 422.08 610.12 623.01 544.26 144.25 

หกั: ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคล (92.75) (91.75) (84.42) (122.02) (124.60) (108.85) (28.85) 
บวก: ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 247.15 247.69 248.24 98.29 80.16 80.74 26.60 
บวก(หกั): รำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำยที่มิใช่เงินสด - - - - - - - 
บวก(หกั): ส่วนเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน (27.63) (5.70) 8.53 (29.37) (7.26) 16.99 383.11 
หกั: ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (13.19) (13.46) (13.73) (14.00) (14.28) (14.57) - 
บวก: รำยไดจ้ำกกำรขำยทรพัยสิ์น - - - - - - 173.86 
กระแสเงนิสดอิสระ 577.32 595.53 580.70 543.01 557.03 518.58 698.97 
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จำกมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระดงัแสดงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรประเมินมลูคำ่ส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ PPTC ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงนิสด 
รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระ /1 7,118.57 

บวก: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 0.09 

บวก: เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 824.38 

หกั: หนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 (3,061.43) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น 4,881.61 

หมายเหต:ุ /1 ค านวณจากประมาณการกระแสเงนิสดอิสระปี 2564 - 2584 ทีคิ่ดลดถึงวนัที ่30 ธ.ค. 64 (วนัทีค่าดว่าจะเขา้ท ารายการ) 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดเท่ำกบั 4,881.61 ลำ้นบำท 
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(12) การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของผลการด าเนินงาน (Sensitivity Analysis) 
 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระท ำกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC โดย
พิจำรณำปัจจยัหลกัที่คำดว่ำจะผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ อตัรำกำรใชค้วำมรอ้น (ค่ำฐำน) และรำคำก๊ำซธรรมชำติ 
(ค่ำฐำนในปี 2564) ดงันี ้
 

ปัจจัยหลกัทีใ่ช้ในการวิเคราะหค์วามอ่อนไหว 
ปัจจัย กรณีฐาน กรณีเพิ่มขึน้/ลดลง 

1. อตัรำกำรใชค้วำมรอ้น (ค่ำฐำน) 7,484.56 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั่วโมง เพิ่มขึน้/ลดลง รอ้ยละ 1.50 

2. รำคำก๊ำซธรรมชำติ (ค่ำฐำนในปี 2564) 229.49 บำท/ลำ้นบีทยี ู เพิ่มขึน้/ลดลง รอ้ยละ 5.00 
 

จำกปัจจยัดงัแสดงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมลูค่ำส่วน
ของผูถื้อหุน้ของ PPTC โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  
ตามการเปลี่ยนแปลงของอตัราการใช้ความร้อนและราคาก๊าซธรรมชาต ิ

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ราคาก๊าซธรรมชาติ (ค่าฐานในปี 2564) 
ลดลงร้อยละ  5.00 กรณีฐาน เพิ่มขึน้ร้อยละ  5.00 

อัตราการใช ้
ความร้อน 
(ค่าฐาน) 

ลดลงร้อยละ  1.50 5,280.95 5,112.41 4,943.88 
กรณีฐาน 5,061.67 4,881.61 4,701.56 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.50 4,842.42 4,650.84 4,459.28 
 

จำกผลกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวดงัตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ตำมวิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงนิ
สดเท่ำกบั 4,459.28 - 5,280.95 ลำ้นบำท  
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ PPTC 
 

ผลกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC ดว้ยวิธีกำรประเมินมลูค่ำจ ำนวน 4 วิธี และควำมเหมำะสมของแต่ละวิธี มี
รำยละเอียดดงันี ้
 

สรุปความเหมาะสมของวิธกีารประเมินมูลค่า 

วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี ไม่เหมำะสม วิธีนีพ้ิจำรณำมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ PPTC 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดยมิไดค้  ำนึงถึงศกัยภำพใน
กำรเติบโต ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระแสเงินสดของ 
PPTC ในอนำคต 

2. วิธีปรบัปรุงมลูค่ำตำมบญัชี ไม่เหมำะสม วิธีนีพ้ิจำรณำมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ PPTC 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยมีกำรปรับปรุงมูลค่ำ
สินทรพัยแ์ละ/หรือหนีสิ้นบำงรำยกำรให้สะท้อน
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วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

มลูค่ำที่ใกลเ้คียงกบัปัจจบุนั อย่ำงไรก็ดี PPTC ไม่
มี รำยกำรปรับปรุงดังกล่ำว อีกทั้ง  วิ ธีนี ้มิ ได้
ค  ำนึงถึงศกัยภำพในกำรเติบโต ควำมสำมำรถใน
กำรท ำก ำไร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรสรำ้ง
กระแสเงินสดของ PPTC ในอนำคต 

3. วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนในตลำด 
- วิธีอตัรำส่วน P/BV 
- วิธีอตัรำส่วน P/E 
- วิธีอตัรำส่วน EV/EBITDA 

ไม่เหมำะสม แมว้่ำวิธีนีไ้ดพ้ิจำรณำอัตรำส่วนทำงกำรเงินของ
บริษัทเทียบเคียงที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำน
คลำ้ยคลงึกบั PPTC อย่ำงไรก็ดี บรษิัทเทียบเคียง
ดงักล่ำว อำจมีควำมแตกต่ำงจำก PPTC ในดำ้น
ต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย โครงสร้ำง
เงินทุน สภำพคล่องกำรซือ้ขำย และอื่นๆ อีกทั้ง 
วิ ธี นี ้มิ ไ ด้ค  ำนึ งถึ งศัก ยภำพในกำร เติ บ โต 
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร ท ำ ก ำ ไ ร  ร ว ม ถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระแสเงินสดของ 
PPTC ในอนำคต  

4. วิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เหมำะสม วิ ธี นี ้ ไ ด้พิ จ ำ รณำศั ก ยภำพ ในก ำ ร เ ติ บ โต 
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร ท ำ ก ำ ไ ร  ร ว ม ถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระแสเงินสดของ 
PPTC ในอนำคต ตำมนโยบำยของบรษิัท 

 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ PPTC 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี 2,316.72 ไม่เหมำะสม 

2. วิธีปรบัปรุงมลูค่ำตำมบญัชี 2,316.72 ไม่เหมำะสม 

3. วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนในตลำด   

- วิธีอตัรำส่วน P/BV 3,374.06 - 3,508.62 ไม่เหมำะสม 

- วิธีอตัรำส่วน P/E 6,470.53 - 9,812.48 ไม่เหมำะสม 

- วิธีอตัรำส่วน EV/EBITDA 7,687.98 - 8,807.80 ไม่เหมำะสม 
4. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด 4,459.28 - 5,280.95 เหมาะสม 

 

จำกตำรำงข้ำงตน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินมูลค่ำ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ PPTC ดว้ยวิธีมูลค่ำ
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม โดยมูลค่ำยุติธรรมของ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ PPTC เท่ำกับ 
4,459.28 - 5,280.95 ลำ้นบำท 
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2.2) การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ SSUT  
 

ก) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ SSUT ตำมวิธีนี ้จะแสดงมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นโดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชีที่
ปรำกฎอยู่ในงบกำรเงิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง โดยในกำรประเมินมลูค่ำในครัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกงบกำรเงนิ
ฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ ณ วนัท่ี
จดัท ำรำยงำนควำมเห็นฉบบันี ้โดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี  ้
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ SSUT ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 2,919.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 907.11 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 3,826.11 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ตำมวิธีมลูคำ่ตำมบญัชเีท่ำกบั 3,826.11 ลำ้นบำท  
 

ข) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ตำมวิธีนี ้เป็นกำรน ำมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ตำมบญัชีของ SSUT ตำมงบกำรเงิน
ฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ ณ วนัท่ี
จดัท ำรำยงำนควำมเห็นฉบบันี ้และปรบัปรุงดว้ยรำยกำรส่วนเพิ่ม (ลด) ของมลูค่ำสินทรพัย ์และ /หรือหนีสิ้นบำงรำยกำร ที่มี
ผลกระทบต่อมลูค่ำสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน เพื่อใหร้ำยกำรต่ำงๆ สะทอ้นมลูค่ำที่ใกลเ้คียงกบัปัจจบุนั  
 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกไม่มีรำยกำรปรบัปรุงมลูค่ำสินทรพัยห์รือหนีสิ้นใดๆ ภำยหลงัวนัที่ในงบกำรเงิน รวมถึงไม่มีสินทรพัยห์รือ
หนีสิ้นใดๆ ที่จ  ำเป็นตอ้งท ำกำรปรบัปรุงมูลค่ำเพิ่มเติม ดังนั้น มูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ตำมวิธีปรบัปรุงมูลค่ำตำม
บญัชี จึงมีมลูค่ำเท่ำกบัมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ตำมวิธีมลูค่ำตำมบญัชี หรือเท่ำกบั 3,826.11 ลำ้นบำท 
 

ค) วิธีเปรียบเทยีบกับอัตราสว่นในตลาด (Market Comparable Approach) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอตัรำส่วนต่ำงๆ ของบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจคลำ้ยคลงึกันกบักำรประกอบธุรกิจของ SSUT โดยมีสมมติฐำนหลกัว่ำบริษัท
ที่มีลกัษณะกำรด ำเนินงำนคลำ้ยคลึงกัน จะมีอตัรำส่วนทำงกำรเงิน เช่น อตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชี (Price to Book 
Value Ratio) อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio) และอตัรำส่วนมลูค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EV/EBITDA Ratio) ที่ใกลเ้คียงกัน ทัง้นี ้เนื่องจำก SSUT 
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิง ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระจึงคดัเลือกบริษัทเทียบเคียงซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนที่ใช้
แลว้หมดไป (Conventional) (ไดแ้ก่ น ำ้มนั ถ่ำนหิน และก๊ำซ) เป็นหลกั โดยมีรำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในส่วนท่ี 1.3.1 หวัขอ้กำร
ประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนในตลำด ของรำยงำนฉบบันี ้
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(1) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) 
 

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ SSUT ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี 
(“P/BV”) ของบรษิัทเทียบเคียง โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณค่ำเฉล่ีย P/BV ยอ้นหลงั 15 – 360 วนัท ำกำร จนถึงวนัท่ี 
27 ตุลำคม 2564 ซึ่งเป็นวันซือ้ขำยหลักทรพัยว์ันสุดทำ้ยก่อนวนัที่เผยแพร่มติคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ส ำหรบักำรเขำ้ท ำ
รำยกำรในครัง้นี ้โดยค่ำเฉล่ีย P/BV ของบริษัทเทียบเคียง มีรำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.3.1 หวัขอ้กำรประเมินมลูค่ำ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนในตลำด ของรำยงำนฉบบันี ้
 

ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ SSUT โดยน ำค่ำเฉล่ีย P/BV ของบริษัทเทียบเคียง  
ยอ้นหลงั 15 – 360 วนัท ำกำร จนถึงวนัที่ 27 ตุลำคม 2564 มำคูณกับมลูค่ำตำมบญัชีของ SSUT ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ โดยกำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี ้
 
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ SSUT ตามวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญช ี

วันท าการย้อนหลัง 
ค่าเฉลี่ย P/BV 
(หน่วย: เท่า) (1) 

มูลค่าตามบัญช ี
(หน่วย: ล้านบาท) (2) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 
(3) = (1) x (2) 

15 วนั 1.51x 

3,826.11 

5,785.92 

30 วนั 1.51x 5,794.54 

60 วนั 1.51x 5,772.36 

90 วนั 1.49x 5,711.70 

180 วนั 1.47x 5,613.37 

270 วนั 1.46x 5,572.31 

360 วนั 1.50x 5,720.97 

ช่วงมูลคา่ส่วนของผู้ถือหุน้ 5,572.31 - 5,794.54 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ตำมวิธีอตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชีเท่ำกับ 5,572.31 - 5,794.54  
ลำ้นบำท 
 

(2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ (“P/E”) ของ
บริษัทเทียบเคียง โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณค่ำเฉล่ีย P/E ยอ้นหลัง 15 – 360 วันท ำกำร จนถึงวันที่ 27 ตุลำคม 
2564 ซึ่งเป็นวนัซือ้ขำยหลกัทรพัยว์นัสดุทำ้ยก่อนวนัท่ีเผยแพรม่ติคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ 
โดยค่ำเฉล่ีย P/E ของบริษัทเทียบเคียง มีรำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในส่วนท่ี 1.3.1 หวัขอ้กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ 
PPTC วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนในตลำด ของรำยงำนฉบบันี ้
 

ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT โดยน ำค่ำเฉล่ีย P/E ของบรษิัทเทียบเคียง  ยอ้นหลงั 15 – 
360 วันท ำกำร จนถึงวันที่ 27 ตุลำคม 2564 มำคูณกับก ำไรสุทธิของ SSUT ส ำหรบัรอบผลประกอบกำรยอ้นหลัง 12 เดือน สิน้สุด
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ โดยกำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี ้
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การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ SSUT ตามวิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ 

วันท าการย้อนหลัง 
ค่าเฉลี่ย P/E 

(หน่วย: เท่า) (1) 
ก าไรสุทธิ  

(หน่วย: ล้านบาท) (2) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 
(3) = (1) x (2) 

15 วนั 20.75x 

205.64 

4,266.94 

30 วนั 20.78x 4,272.28 

60 วนั 21.34x 4,388.54 

90 วนั 22.49x 4,624.44 

180 วนั 27.07x 5,565.67 

270 วนั 28.06x 5,769.64 

360 วนั 31.47x 6,470.75 

ช่วงมูลคา่ส่วนของผู้ถือหุน้ 4,266.94 - 6,470.75 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ตำมวิธีอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิเท่ำกบั 4,266.94 - 6,470.75 ลำ้นบำท 
 

(3) วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจ าหน่าย (EV/EBITDA Ratio Approach) 

 

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ SSUT ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอัตรำส่วนมูลค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (“EV/EBITDA”) ของบริษัทเทียบเคียง โดยที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงินอิสระค ำนวณค่ำเฉล่ีย EV/EBITDA ย้อนหลัง 15 – 360 วันท ำกำร จนถึงวันที่  27 ตุลำคม 2564 ซึ่งเป็นวันซือ้ขำย
หลกัทรพัยว์นัสุดทำ้ยก่อนวนัที่เผยแพร่มติคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้โดยค่ำเฉล่ีย EV/EBITDA 
ของบริษัทเทียบเคียง มีรำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.3.1 หวัขอ้กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC วิธีเปรียบเทียบ
กบัอตัรำส่วนในตลำด ของรำยงำนฉบบันี ้
 

ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ SSUT โดยน ำค่ำเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียง  
ยอ้นหลงั 15 – 360 วนัท ำกำร จนถึงวนัที่ 27 ตุลำคม 2564 มำคูณกับ EBITDA ของ SSUT ส ำหรบัรอบผลประกอบกำรยอ้นหลงั 12 
เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ และน ำมำบวกดว้ยเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด และหกัดว้ยหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยกำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี ้
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ SSUT ตามวิธีอตัราส่วน EV/EBITDA 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

วันท าการย้อนหลัง 

15  
วัน 

30  
วัน 

60  
วัน 

90  
วัน 

180 
วัน 

270 
วัน 

360 
วัน 

ค่ำเฉลี่ย EV/EBITDA (หน่วย: เท่ำ) (1) 13.31x 13.32x 13.49x 13.72x 14.24x 14.53x 14.81x 

EBITDA (2) 989.27 

มลูค่ำกิจกำร (3) = (1) x (2) 13,168.85 13,181.52 13,348.30 13,573.02 14,088.30 14,370.83 14,654.67 
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รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

วันท าการย้อนหลัง 

15  
วัน 

30  
วัน 

60  
วัน 

90  
วัน 

180 
วัน 

270 
วัน 

360 
วัน 

บวก: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (4) 0.21 

บวก: เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกัน
(5) 

1,127.15 

หกั: หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ (6) (6,699.95) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (7) = (3) + (4) + (5) - (6)  7,596.25 7,608.93 7,775.70 8,000.42 8,515.71 8,798.23 9,082.07 

ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 7,596.25 - 9,082.07 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ตำมวิธีอตัรำส่วนมลูค่ำกจิกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้
จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยเท่ำกบั 7,596.25 - 9,082.07 ลำ้นบำท 
 

ง) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสด
ในอนำคตของ SSUT โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรจดัท ำประมำณ
กำรทำงกำรเงินดว้ยอัตรำคิดลด (Discount rate) ที่เหมำะสม โดยมีระยะเวลำประมำณกำรเท่ำกับ 20 ปี 11 เดือน 28 วัน 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2564 – 28 ธันวำคม 2584 (วนัสิน้สดุอำยุสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ EGAT โดยโครงกำร 1 จะสิน้สดุอำยุ
สญัญำในวนัที่ 28 ธันวำคม 2584 และโครงกำร 2 จะสิน้สดุอำยุสญัญำในวนัที่ 2 ธันวำคม 2584) ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระอำ้งอิงผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จรงิและงบกำรเงินภำยใน ส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 – 30 มิถนุำยน 
2564 (ทัง้นี ้ทรพัยสิ์น หนีสิ้น และผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัระยะเวลำดงักล่ำว มิไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงใดๆ อนันอกเหนือจำก
กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ) โดยตัง้อยู่บนสมมติฐำนว่ำ SSUT จะด ำเนินกำรช ำระบญัชี ณ วนัสิน้สดุอำยสุญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้กบั 
EGAT โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงที่มีนยัส ำคญัเกิดขึน้ ภำยใตส้ภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ เพื่อหำมลูค่ำปัจจุบนัสทุธิของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ณ 30 ธันวำคม 2564 ซึ่งเป็นวนัท่ีคำดว่ำจะเขำ้ท ำรำยกำร  
 

ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ในครัง้นี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินภำยใต้
สมมติฐำนทำงกำรเงินต่ำง ๆ ที่มีสำระส ำคญัต่อกำรประเมินมลูค่ำ โดยอำ้งอิงขอ้มลูและข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เปิดเผยสู่ สำธำรณะ 
รวมถึงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก SSUT และขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรของ UVBGP ทัง้นี ้สมมติฐำนในกำรประเมินมลูค่ำส่วน
ของผูถื้อหุน้ของ SSUT โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ มีรำยละเอียดดงันี ้
 

(1) สมมติฐานชั่วโมงการผลิตไฟฟ้า 
 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระก ำหนดสมมติฐำนชั่วโมงกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ SSUT เท่ำกับ 24 ชั่วโมงต่อวันด ำเนินงำน 
โดยประมำณกำรวนัด ำเนินงำนเท่ำกับจ ำนวนวนัของแต่ละปี หกัดว้ยจ ำนวนวนัที่หยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผน (Planned Outage) 
และจ ำนวนวันที่หยุดซ่อมบ ำรุงนอกแผน (Unplanned Outage) ของแต่ละปี โดยสมมติฐำนจ ำนวนวันที่หยุดซ่อมบ ำรุงมี
รำยละเอียดดงันี ้
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สรุปสมมติฐานจ านวนวนัทีห่ยุดซ่อมบ ารุง 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

จ ำ นวนวันที่ ห ยุ ด ซ่ อม
บ ำรุงตำมแผน (Planned 
Outage) 

ประมำณกำรตำมประเภทกำรซ่อมบ ำรุงและแผนงำนซ่อม
บ ำรุง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
ประเภทกำรซ่อมบ ำรุง 
• ประเภท A (กำรซ่อมบ ำรุงรกัษำทั่วไป): 3 วนัต่อปี 
• ประเภท B (กำรซ่อมบ ำรุงรกัษำขนำดเล็ก): 16 วนัต่อปี 
• ประเภท C (กำรซ่อมบ ำรุงรกัษำครัง้ใหญ่): 22 วนัต่อปี 
แผนงำนซ่อมบ ำรุง 

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 
ประเภท A A C A A 

 

ปี 2569 2570 2571 2572 2573 
ประเภท B A A C A 

 

ปี 2574 2575 2576 2577 2578 
ประเภท A B A A C 

 

ปี 2579 2580 2581 2582 2583 
ประเภท A A B A A 

 

ปี 2584 
ประเภท A 

 

ขอ้มลูจำกกำร 
สมัภำษณผ์ูบ้รหิำร 

จ ำ นวนวันที่ ห ยุ ด ซ่ อม
บ ำ รุ ง น อ ก แ ผ น 
(Unplanned Outage) 

8 วนัต่อปี ขอ้มลูจำกกำร 
สมัภำษณผ์ูบ้รหิำร 

 

(2) สมมติฐานรายได ้
 

สรุปสมมติฐานรายได ้
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให ้EGAT 

ในปัจจุบัน SSUT ท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ EGAT โดยมี
พลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำ (Contract Capacity) รวมทัง้สิน้ 180 เม
กะวัตต์ (โครงกำร 1 จ ำนวน 90 เมกะวัตต์ และโครงกำร 2 
จ ำนวน 90 เมกะวัตต์) โดย SSUT จะได้รับรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให ้EGAT แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี ้ 
1) รำยไดค้่ำพลงัไฟฟ้ำ 

SSUT จะได้รับรำยได้ค่ำพลังไฟฟ้ำตำมปริมำณพลัง
ไฟฟ้ำที่จ่ำยให้ EGAT โดยอัตรำค่ำพลังไฟฟ้ำมีสูตร
ค ำนวณดงันี ้ 

• สัญญำซื ้อ ข ำย ไฟฟ้ ำ กั บ 
EGAT 

• ค่ำเฉล่ียอัตรำแลกเปล่ียน
บำทไทย /ดอลลำร์สห รัฐ 
ย้อนหลัง 1 ปีจนถึงวันที่  27 
ต.ค. 64 ตำมที่ประกำศโดย 
BOT  
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CPt = CP0 x (0.50 x FXt/34 + 0.50) 
โดย 
CPt = อัตรำค่ำพลังไฟฟ้ำในเดือน t (บำท/กิโลวัตต์/

เดือน) 
CP0 = 420.00 บำท/กิโลวตัต/์เดือน 
FXt = อัตรำแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรฐัถัวเฉล่ียของ

อตัรำซือ้และอตัรำขำยทำงโทรเลข ณ วนัท ำกำร
สดุทำ้ยของเดือน t ที่ธนำคำรพำณิชยใ์ชซ้ือ้ขำย
กับลูกคำ้ ซึ่งประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย โดยประมำณกำรให้เท่ำกับ 31.64 บำท/
ดอลลำรส์หรฐั ตลอดระยะเวลำประมำณกำร 

2) รำยไดค้่ำพลงังำนไฟฟ้ำ 
SSUT จะได้รับรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำตำมปริมำณ
พลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยให้ EGAT โดยอัตรำค่ำพลังงำน
ไฟฟ้ำมีสตูรค ำนวณดงันี ้ 

EPt = EP0 + (Pt – P0)/106 x Heat rate 
โดย 
EPt = อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำในเดือน t (บำท/

กิโลวตัต-์ชั่วโมง) 
EP0 = 1.85 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
Pt = รำคำก๊ำซธรรมชำติที่ PTT จ ำหน่ำยใหแ้ก่

ผู้ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ ำ ร ำ ย เ ล็ ก ใ น เ ดื อ น  t 
โดยประมำณกำรใหเ้ท่ำกบั 229.37 บำท/
ล้ำนบีทียู  ในปี 2564 และมีอัตรำกำร
เติบโตรอ้ยละ 1.72 ต่อปี 

P0 = 232.6116 บำท/ลำ้นบีทีย ู
Heat rate = 7,950.00 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั่วโมง 

3) รำยไดค้่ำประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิง 
SSUT จะไดร้ับรำยไดค้่ำประหยัดกำรใชเ้ชือ้เพลิงตำม
ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยให้ EGAT โดยอัตรำค่ำ
ประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิงมีสตูรค ำนวณดงันี ้ 

FSt = FS0 + PESt/10 
โดย 
FSt = อตัรำค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิงในเดือน t 

(บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง) 

• ค่ำเฉล่ียรำคำก๊ำซธรรมชำติที่ 
SSUT ช ำระใหแ้ก่ PTT ตัง้แต ่
1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64  

• ค่ำเฉล่ียอตัรำกำรเติบโตของ
รำคำก๊ำซธรรมชำติปี 2561 – 
2563   

• ค่ำ PES ปี 2561 – 2563 และ
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 
64 
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FS0 = 0.36 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
PESt = ดัชนีที่ใชช้ีว้ดัควำมสำมำรถในกำรใชพ้ลงังำน

ปฐมภมูิในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและพลงังำน
ควำมร้อน ร่ ว มกั น  ที่ ใ ช้ส ำ ห รับ เ ดื อน  t 
โ ดยประมำณกำ ร ให้ เ ท่ ำ กั บ  10 ตลอด
ระยะเวลำประมำณกำร 

 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให ้IUs  

ในปัจจุบัน SSUT ท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ IUs จ ำนวน 16 
รำย โดยมีพลังไฟฟ้ำตำมสัญญำ (Contract Capacity) รวม
ทั้งสิน้ 53.08 เมกะวัตต ์(โครงกำร 1 จ ำนวน 28.50 เมกะวัตต ์
และโครงกำร 2 จ ำนวน 24.58 เมกะวัตต์) ด้วยระยะเวลำ
สญัญำ 5 – 25 ปี (โดยสำมำรถขยำยระยะเวลำออกไปไดต้ำม
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ผูซ้ือ้ไฟฟ้ำแต่ละรำยไดต้กลงกัน) ทัง้นี ้
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ SSUT สำมำรถด ำรง
ไวซ้ึ่งพลังไฟฟ้ำตำมสัญญำจ ำนวน 53.08 เมกะวัตตไ์ดอ้ย่ำง
ต่อเนื่อง เนื่องจำกพลังไฟฟ้ำตำมสัญญำของ SSUT มีกำร
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และ IUs รำยปัจจุบนัซือ้ไฟฟ้ำจำก SSUT 
มำเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี อีกทั้ง ภำยในบริเวณนิคม
อตุสำหกรรมบำงปใูนปัจจบุนั ไม่มีโรงไฟฟ้ำอื่นใดที่มีก ำลงักำร
ผลิตไฟฟ้ำเทียบเท่ำหรือใกลเ้คียงกับ SSUT นอกจำกนี ้IUs 
รำยปัจจุบันอำจต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้ำ หำกมีกำรซือ้ไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยอื่น 
ทัง้นี ้SSUT จะไดร้บัรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให ้IUs ตำม
ปริมำณพลังไฟฟ้ำและพลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยให ้IUs และอัตรำ
ค่ำไฟฟ้ำตำมที่ MEA ประกำศใช ้โดยมีกำรใหส่้วนลดเพิ่มเติม
จำกอตัรำดงักล่ำวตำมที่ตกลงกัน ทัง้นี ้ประมำณกำรอตัรำค่ำ
ไฟฟ้ำที่เรียกเก็บจำก IUs มีรำยละเอียดดงันี ้ 
• อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำ: 132.93 บำท/กิโลวตัต/์เดือน 
• อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ:  

- On Peak: 4.1839 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
- Off Peak: 2.6037 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

• อัตรำค่ำ Ft: (0.1532) บำท/กิโลวัตต-์ชั่วโมง ในปี 2564 
และปรบัเพิ่มขึน้ดว้ยส่วนเพิ่มของอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟำ้
ถัวเฉล่ียส ำหรับช่วงเวลำ On Peak และ Off Peak ที่มี
อตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 1.72 ต่อปี (เท่ำกบัประมำณกำร
อตัรำกำรเติบโตของรำคำก๊ำซธรรมชำติ) 

• สรุปสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ 
IUs 

• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
(monthly operating report) 
ของโรงไฟฟ้ำ SSUT 

• อัตรำค่ำไฟฟ้ำตำมที่  MEA 
ประกำศใช้นับตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน 2561 เป็นตน้ไป 

• ค่ำเฉล่ีย Ft ตัง้แต่ 1 ม.ค. 64 
– 31 ธ.ค. 64 

• ค่ำเฉล่ียอตัรำกำรเติบโตของ
รำคำก๊ำซธรรมชำติปี 2561 – 
2563   
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• อตัรำค่ำบรกิำร: 312.24 บำท/เดือน/รำย 
• ส่วนลด : ร้อยละ 0.50 - ร้อยละ 12.00 ของค่ำไฟฟ้ำ
ตำมที่ผูซ้ือ้ไฟฟ้ำแต่ละรำยไดต้กลงกนั 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไอ
น ำ้ให ้IUs 

ในปัจจุบนั SSUT ท ำสญัญำซือ้ขำยไอน ำ้กบั IUs จ ำนวน 7 
รำย โดยมีก ำลงัผลิตตำมสญัญำ (Contract Capacity) รวม
ทั้งสิน้ 36.15 ตัน/ชั่วโมง ดว้ยระยะเวลำสัญญำ 10 – 25 ปี 
(โดยสำมำรถขยำยระยะเวลำออกไปไดต้ำมขอ้ก ำหนดและ
เงื่อนไขที่ผู้ซือ้ไอน ำ้แต่ละรำยไดต้กลงกัน)  ทั้งนี ้ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ SSUT สำมำรถด ำรงไวซ้ึ่ง
ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำจ ำนวน 36.15 ตัน/ชั่ วโมง ได้
อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำของ 
SSUT มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และ IUs รำยปัจจุบันซือ้
ไอน ้ำจำก SSUT มำเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี อีกทั้ง 
ภำยในบริเวณนิคมอุตสำหกรรมบำงปูในปัจจุบัน ไม่มี
โรงไฟฟ้ำที่ผลิตไอน ำ้อื่นใด นอกเหนือจำก SSUT นอกจำกนี ้
IUs รำยปัจจุบันอำจต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำร
เชื่อมต่อระบบไอน ำ้ หำกมีกำรซือ้ไอน ำ้จำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำย
อื่น 
 

ทัง้นี ้SSUT คิดอตัรำค่ำไอน ำ้ 700.00 – 1,000.00 บำท/ตนั 
ซึ่งจะมีกำรปรับเพิ่มขึน้ /ลดลงตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติ 
นอกจำกนี ้มีกำรใหส่้วนลดเพิ่มเติมรอ้ยละ 0.00 - รอ้ยละ 
4.00 จำกอตัรำดงักล่ำวตำมที่ผูซ้ือ้ไอน ำ้แต่ละรำยไดต้กลง
กนั 

• สรุปสัญญำซือ้ขำยไอน ำ้กับ 
IUs 

• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
(monthly operating report) 
ของโรงไฟฟ้ำ SSUT 

ดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 0.25 ของเงินสดและเงินฝำกธนำคำร อตัรำดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์

ก ำ ไ ร จ ำ ก อั ต ร ำ
แลกเปล่ียน 

44.11 ลำ้นบำท ระหว่ำง 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 จำกกำร
ปรับอัตรำแลกเปล่ียนที่ใช้ค  ำนวณเงินกู้ (สกุลดอลลำร์
สหรัฐ) ณ วันที่  30 มิ.ย. 64 ให้เป็น 31.64 บำท/ดอลลำร์
สหรัฐ ทั้งนี ้SSUT ไม่มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนตัง้แต่ปี 
2565 เป็นต้นไป เนื่องจำกที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
ประมำณกำรให้อัตรำแลกเปล่ียนสกุลดอลลำรส์หรฐัคงที่
ตลอดประมำณกำร 

ค่ำเฉล่ียอัตรำแลกเปล่ียนบำท
ไทย/ดอลลำรส์หรฐั ยอ้นหลงั 1 
ปีจนถึงวนัที่ 27 ต.ค. 64 ตำมที่
ประกำศโดย BOT  
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(3) สมมติฐานตน้ทุนขาย 
 

สรุปสมมติฐานตน้ทุนขาย 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ค่ำก๊ำซธรรมชำติ ประมำณกำรตำมปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำและไอน ำ้ที่ผลิต
และจ่ำยใหแ้ก่ EGAT และ IUs คูณอัตรำกำรใชค้วำมรอ้น 
(Heat rate) และรำคำก๊ำซธรรมชำติ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
• อั ต ร ำ ก ำ ร ใ ช้ค ว ำม ร้อ น  (Heat rate): 7,781.83 – 

8,002.45 บีทียู/กิโลวตัต-์ชั่วโมง ส ำหรบัโครงกำร 1 และ 
7,829.98 – 8,051.96 บีทียู /กิโลวัตต์-ชั่ วโมง ส ำหรับ
โครงกำร 2 โดยทยอยปรบัเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี 2564 – 2584 
ตำมอัตรำค่ำเส่ือมสภำพ (Degradation rate) ในแต่ละ
ปี ซึ่งมีสตูรค ำนวณดงันี ้
Heat rate = Base Heat rate x (1 + Degradation rate) 
โดย 
Heat rate = อัตรำกำรใช้ควำมร้อน  (บีทียู /

กิโลวตัต-์ชั่วโมง) 
Base Heat rate = อัตรำกำรใช้ควำมร้อน(ค่ำฐำน) 

โ ด ยป ร ะม ำณกำ ร ใ ห้ เ ท่ ำ กั บ 
7,618.66 บีทียู /กิโลวัตต์-ชั่ วโมง
ส ำหรบัโครงกำร 1 และ 7,665.80 
บีทียู /กิ โลวัตต์-ชั่ ว โมง  ส ำหรับ
โครงกำร  2 ตลอดระยะเวลำ
ประมำณกำร 

Degradation rate = อตัรำค่ำเส่ือมสภำพ โดยประมำณ
กำรใหเ้ท่ำกับรอ้ยละ 2.14 – 5.04 
ซึ่งเป็นกำรทยอยปรบัเพิ่มขึน้ตัง้แต่
ปี 2564 – 2584  

• รำคำก๊ำซธรรมชำติ: 229.37 บำท/ลำ้นบีทียู ในปี 2564 
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 1.72 ต่อปี 

• ค่ำเฉล่ียอัตรำกำรใช้ควำม
รอ้น(ค่ำฐำน) ปี 2561 – 2563 
และตั้งแต่  1 ม .ค . 64 – 30 
มิ.ย. 64   

• ข้อมูลอัตรำค่ำเส่ือมสภำพ
จำกผูบ้รหิำร 

• ค่ำเฉล่ียรำคำก๊ำซธรรมชำติที่ 
SSUT ช ำระใหแ้ก่ PTT ตัง้แต ่
1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64  

• ค่ำเฉล่ียอตัรำกำรเติบโตของ
รำคำก๊ำซธรรมชำติปี 2561 – 
2563   

 

ค่ำไฟฟ้ำส ำรอง ในปัจจุบัน SSUT ท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำส ำรองกับ MEA 
โดยมีพลังไฟฟ้ำส ำรองตำมสัญญำ (Contract Capacity) 
รวมทั้งสิน้ 31.00 เมกะวัตต ์(โครงกำร 1 จ ำนวน 15.50 เม
กะวตัต ์และโครงกำร 2 จ ำนวน 15.50 เมกะวตัต)์ อย่ำงไรก็
ดี SSUT สำมำรถท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำส ำรองกับ MEA 
โดยมีพลังไฟฟ้ำส ำรองตำมสัญญำไดน้้อยกว่ำพลังไฟฟ้ำ

• สัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำส ำรอง
กบั MEA 

• อัตรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองตำมที่ 
MEA ประกำศใช้นับตั้งแต่
เดือนพฤศจิกำยน 2561 เป็น
ตน้ไป 
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สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ตำมสัญญำกับ  IUs เนื่ อ งจำก  IUs แต่ละรำยมีช่ ว ง
ระยะเวลำกำรใชไ้ฟฟ้ำที่แตกต่ำงกนั 
 

ทั้งนี ้SSUT จะช ำระค่ำไฟฟ้ำส ำรองใหแ้ก่ MEA ตำมปริมำณ
พลังไฟฟ้ำและพลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยให้ IUs ในวันที่หยุดซ่อม
บ ำรุง และอัตรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองตำมที่ MEA ประกำศใช ้ทั้งนี ้
ประมำณกำรอตัรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองมีรำยละเอียดดงันี ้
• อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำ:  

- เดือนท่ีไม่มีกำรใช้ไฟฟ้ำส ำรอง: 26.36 บำท/กิโลวัตต์/
เดือน 

- เดือนที่มีกำรใชไ้ฟฟ้ำส ำรอง: 74.14 บำท/กิโลวตัต/์เดือน 
• อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ:  

- On Peak: 4.1025 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
- Off Peak: 2.5849 บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

• อัตรำค่ำ Ft: (0.1532) บำท/กิโลวัตต-์ชั่วโมง ในปี 2564 
และปรบัเพิ่มขึน้ดว้ยส่วนเพิ่มของอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟำ้
ถัวเฉล่ียส ำหรับช่วงเวลำ On Peak และ Off Peak ที่มี
อตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 1.72 ต่อปี (เท่ำกบัประมำณกำร
อตัรำกำรเติบโตของรำคำก๊ำซธรรมชำติ) 

• อตัรำค่ำบรกิำร: 312.24 บำท/เดือน/รำย 

• ค่ำเฉล่ีย Ft ตัง้แต่ 1 ม.ค. 64 
– 31 ธ.ค. 64 

• ค่ำเฉล่ียอตัรำกำรเติบโตของ
รำคำก๊ำซธรรมชำติปี 2561 – 
2563   

 

ค่ำซ่อมบ ำรุง ประมำณกำรโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้ 
1) ค่ำซ่อมบ ำรุงรกัษำตำมแผน: ประมำณกำรตำมแผนงำน

ซ่อมบ ำรุง โดยค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงแต่ละ
ประเภทมีรำยละเอียดดงันี ้
ประเภท ค่าใช้จ่ายตอ่ปี (หน่วย: ล้านบาท) 

A 8.00 
B 16.00 
C 48.00 

2) ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำทั่ วไป : 40.00 ล้ำนบำทต่อปีในปี 
2564 และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

3) ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำตำมสัญญำกำรให้บริกำรงำน
บ ำรุงรกัษำระยะยำวโดยผูร้บัเหมำต่ำงประเทศ:  
• ปี 2564 – 2566: 145.35 ล้ำนบำทต่อปีในปี 2564 
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

• ปี 2567: 153.96 ลำ้นบำท 

• ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
ผูบ้รหิำร 

• สัญญำกำรให้บริกำรงำน
บ ำรุงรกัษำระยะยำว  

• ค่ำเฉล่ียอัตรำแลกเปล่ียน
บำท ไทย /โ ค รน ำสวี เ ด น 
ย้อนหลัง 1 ปีจนถึงวันที่  27 
ต.ค. 64 ตำมที่ประกำศโดย 
BOT 

• อัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของ
ป ร ะ เ ท ศ ส วี เ ด น  ต ำ ม ที่
ป ร ะ ก ำ ศ โ ด ย  Sveriges 
riksbank 
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สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

• ปี 2568 เป็นตน้ไป: 150.63 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2568 
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

ค่ำอะไหล่ รอ้ยละ 0.49 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563 

ค่ำน ้ำประปำ สำรเคมี  
และส่วนประกอบอ่ืนๆ 

รอ้ยละ 0.88 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563 

ค่ำสมทบกองทุนพัฒนำ
ไฟฟ้ำ 

0.01 บำท/พลงังำนไฟฟ้ำที่ผลิต (กิโลวตัต-์ชั่วโมง) ประกำศคณะกรรมกำร 
ก ำกบักิจกำรพลงังำน 

เงินเดือน สวัสดิกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนฝ่ำย
ปฏิบตัิกำร 

57.78 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

• ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563  
• นโยบำยกำรปรับเงินเดือน
ของบรษิัท 

ค่ำเช่ำท่ีดินและสิทธิกำรใช ้ 17.71 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

ทัง้นี ้ส ำหรบักำรเช่ำที่ดินในนิคมอตุสำหกรรมบำงป ูแมว้่ำ
สญัญำเชำ่ปัจจบุนัจะสิน้สดุก่อนวนัสิน้สดุอำยสุญัญำซือ้

ขำยไฟฟ้ำกบั EGAT ผูบ้รหิำรและที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ
มีควำมเห็นว่ำ SSUT สำมำรถด ำเนินกำรต่อสญัญำเช่ำ
ดงักล่ำวไดต้ำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำเชำ่ปัจจบุนั 

• ค่ำใชจ้่ำยปี 2563  
• สญัญำเช่ำที่ดินและสิทธิกำร
ใช ้

ค่ำประกนัภยั 32.06 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

• ค่ำใชจ้่ำยปี 2563  
• อัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของ
ประเทศไทย ตำมที่ประกำศ
โดย BOT 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำย 

ประมำณกำรดว้ยวิธีเสน้ตรง (Straight-line) ตำมอำยกุำรให้
ประโยชน ์(Useful life) ของทรพัยสิ์น โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภททรัพยส์นิ 
อายุการให้ประโยชน ์

(หน่วย: ปี) 
โรงไฟฟ้ำ 25 
สถำนีก๊ำซ และระบบท่อก๊ำซ 25 
เครื่ องจักร  เครื่ องมื อ  และ
อปุกรณ ์

2 – 25 

 

นโยบำยทำงบญัชีของบรษิัท 

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่ำที่
ปรกึษำ ค่ำตรวจสอบ และ
อื่นๆ  

8.03 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

• ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563  
• อัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของ
ประเทศไทย ตำมที่ประกำศ
โดย BOT 
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(4) สมมติฐานค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
 

สรุปสมมติฐานค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

เงินเดือน สวัสดิกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนฝ่ำย
ส ำนกังำน 

26.14 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

• ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563  
• นโยบำยกำรปรับเงินเดือน
ของบรษิัท 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำย 

ประมำณกำรดว้ยวิธีเสน้ตรง (Straight-line) ตำมอำยกุำรให้
ประโยชน ์(Useful life) ของทรพัยสิ์น โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภททรัพยส์นิ 
อายุการให้ประโยชน ์

(หน่วย: ปี) 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 20 – 25 
เครื่ อ งตกแต่ ง  ติดตั้ง  และ
อปุกรณส์ ำนกังำน 

3 – 5  

ยำนพำหนะ 5 
 

นโยบำยทำงบญัชีของบรษิัท 

ค่ ำ ใ ช้จ่ ำ ยอื่ น ๆ  ได้แ ก่  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำน และ
อื่นๆ  

34.02 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

• ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563  
• อัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของ
ประเทศไทย ตำมที่ประกำศ
โดย BOT 

 
(5) สมมติฐานตน้ทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดนิ้ติบคุคล 
 

สรุปสมมติฐานตน้ทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคล 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน ประมำณกำรโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้ 
1) ดอกเบีย้จ่ำย: ประมำณกำรตำมจ ำนวนเงินกู้ยืมจำก

สถำบนักำรเงินคงคำ้ง โดยมีอตัรำดอกเบีย้ดงันี ้ 
• เงินกูย้ืมสกลุดอลลำรส์หรฐั: รอ้ยละ 5.1668 ต่อปี 
• เงินกูย้ืมสกลุบำทไทย: รอ้ยละ 3.0964 ต่อปี 

2) ค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกูย้ืมตดัจ ำหน่ำย: ทยอยตดั
จ ำหน่ำยจำกจ ำนวนคงคำ้งรอตดับญัชี จนครบก ำหนด
ช ำระเงินกูย้ืมในเดือนกรกฎำคม 2575 

 

• สญัญำเงินกู ้ 
• สัญญำแลกเป ล่ียนอัตรำ
ดอกเบีย้ 

• ค่ ำ เ ฉ ล่ี ย อั ต ร ำ ด อ ก เ บี ้ ย 
LIBOR 3 เดือน ย้อนหลัง 1 
ปี จนถึ ง วันที่  14 ก .ค . 64 
ตำมที่ประกำศโดย BOT 

• ค่ ำ เ ฉ ล่ี ย อั ต ร ำ ด อ ก เ บี ้ ย 
THBFIX 3 เดือน ยอ้นหลัง 1 
ปี  จนถึ ง วันที่  27 ต .ค . 64 
ตำมที่ประกำศโดย BOT 
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สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติ
บคุคล 

ประมำณกำรอตัรำภำษีเงินไดน้ิติบุคคลรอ้ยละ 20.00 ของ
ก ำไรสุทธิที่ตอ้งเสียภำษี ทั้งนี ้SSUT ไดร้บักำรยกเวน้ภำษี
ดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้ โดย
ระยะเวลำสิทธิประโยชนท์ำงภำษีดงักล่ำวจะสิน้สดุในวนัท่ี 
18 ธ.ค. 67 ส ำหรบัโครงกำร 1 และวนัท่ี 18 พ.ย. 67 ส ำหรบั
โครงกำร 2 

• อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
ต ำ ม ที่ ป ร ะ ก ำ ศ โ ด ย
กรมสรรพำกร 

• บั ต ร ส่ ง เ ส ริ ม จ ำ ก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทนุ 

 

(6) สมมติฐานค่าใชจ้่ายในการลงทุน (CAPEX)  
 

สรุปสมมติฐานค่าใชจ้่ายในการลงทุน (CAPEX) 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน 
(CAPEX) 

10.00 ลำ้นบำทต่อปีในปี 2564  
และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

• ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
ผูบ้รหิำร 

• อัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของ
ประเทศไทย ตำมที่ประกำศ
โดย BOT 

 

(7) สมมติฐานเงนิทนุหมุนเวียน  
 

สรุปสมมติฐานเงนิทนุหมุนเวยีน 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ระยะเวลำเก็บหนี ้ 70 วนั ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ 30 วนั ค่ำเฉล่ียปี 2561 – 2563 
 

(8) สมมติฐานการช าระคนืเงนิกู้ยืม  
 

สรุปสมมติฐานการช าระคนืเงนิกู้ยืม 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

กำรช ำระคืนเงินกูย้ืม ช ำระคืนทกุเดือนมกรำคม และกรกฎำคมของทกุปี  
ตำมสดัสว่นท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำเงินกู ้ 

โดยจะช ำระครบทัง้จ ำนวนในเดือนกรกฎำคม 2575 

สญัญำเงินกู ้

 

(9) สมมติฐาน ณ วนัสิน้สุดระยะเวลาประมาณการ 
 

สรุปสมมติฐาน ณ วนัสิน้สุดระยะเวลาประมาณการ 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

สมมติฐำน ณ วันสิน้สุด
ระยะเวลำประมำณกำร 

ประมำณกำรให ้ณ วนัท่ี 28 ธ.ค. 84 (วนัสิน้สดุอำยสุญัญำ
ซือ้ขำยไฟฟำ้กบั EGAT) SSUT ขำยทรพัยสิ์นดว้ยมลูคำ่

ตำมบญัชี รือ้ถอนส่ิงปลกูสรำ้ง และช ำระบญัชี  

สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั EGAT 
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สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมคีวำมเห็นว่ำกำรขำย
ทรพัยสิ์นดว้ยมลูค่ำตำมบญัชี ณ ขณะนัน้ เป็นมลูค่ำที่

เหมำะสม เนื่องจำกมลูค่ำทรพัยสิ์นดงักล่ำวไดม้ีกำรปรบัลด
ตำมอตัรำกำรเสื่อมสภำพซึ่งสอดคลอ้งกบัอำยกุำรใชง้ำน 

 

(10) สมมติฐานอตัราคิดลด (Discount rate) 
 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระใชต้น้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็นอตัรำ
คิดลดในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งตน้ทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วง
น ำ้หนกัสำมำรถค ำนวณไดต้ำมสมกำรดงันี ้
 

 
 

อย่ำงไรกต็ำม ในกำรค ำนวณหำตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถว่งน ำ้หนกัจ ำเป็นตอ้งค ำนวณหำตน้ทนุของส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) 
ซึ่งค ำนวณไดจ้ำกสมกำร Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรำยละเอียดตำมสมกำร ดงันี ้
 

 
 
โดยที่ 

Rf = อตัรำดอกเบีย้ปรำศจำกควำมเส่ียง โดยอำ้งอิงอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับำลอำย ุ10 ปี ณ วนัท่ี 27 
ตุลำคม 2564 เท่ำกับรอ้ยละ 1.94 ต่อปี (ที่มำ: www.thaibma.or.th) ทั้งนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
เลือกใชพ้นัธบตัรรฐับำลอำย ุ10 ปี เนื่องจำกเป็นพนัธบตัรระยะยำวที่มีสภำพคล่องมำกที่สดุท ำใหส้ะทอ้น
อตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุท่ีปรำศจำกควำมเส่ียงไดเ้หมำะสมที่สดุ 

Rm = อตัรำผลตอบแทนตลำด โดยอำ้งอิงกำรเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ียของดชันีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 20 ปี 
ตัง้แต่เดือนกนัยำยน 2544 – ตลุำคม 2564 ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 11.97 (ที่มำ: www.set.or.th และกำรค ำนวณ
ของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ) 

L = Levered Beta หรือ ค่ำสัมประสิทธ์ิควำมแปรปรวนที่ปรำศจำกผลกระทบจำกโครงสร้ำงเงินทุน 

(Unlevered Beta หรือ U ) ของบริษัทเทียบเคียง ท่ีมีกำรปรับปรุงดว้ยโครงสรำ้งเงินทุนของ SSUT ซึ่ง
เท่ำกบั 0.51 – 1.23 จำกกำรค ำนวณตำมสมกำรดงันี ้ 

L = U x  (1 + (1 - t) x D/E ) 

U = Unlevered Beta หรือ ค่ำสัมประสิทธ์ิควำมแปรปรวนท่ีปรำศจำกผลกระทบจำกโครงสรำ้งเงินทุนของ
บริษัทเทียบเคียง ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนท่ี
ใชแ้ลว้หมดไป (Conventional) เป็นหลกั (โดยมีรำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.3.1 หวัขอ้กำรประเมิน
มูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPTC วิธีเปรียบเทียบกับอัตรำส่วนในตลำด ของรำยงำนฉบบันี)้ โดยอำ้งอิง
ค่ำเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 27 ตลุำคม 2564 ซึ่งเท่ำกบั 0.51 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 BGRIM CKP GPSC GULF RATCH SCG EGCO ค่าเฉลี่ย 

U 0.45 0.63 0.71 0.41 0.56 0.23 0.56 0.51 

ทีม่า: Capital IQ 

WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1 - t) x [D/(D+E)] 

Ke = Rf + L (Rm – Rf) 
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t = อตัรำภำษีเงินไดน้ิติบุคคลของ SSUT เท่ำกับรอ้ยละ 20.00 ทัง้นี ้SSUT ไดร้บักำรยกเวน้ภำษีดงักล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้ โดยสิทธิประโยชน์จะสิน้สุดในวันที่ 18 ธันวำคม 2567 ส ำหรับ
โครงกำร 1 และวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2567 ส ำหรบัโครงกำร 2 

D/(D+E) = อตัรำส่วนหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อทนุของ SSUT เท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 – 58.69 ตำมกำรช ำระคืนเงินกูย้ืม
ของ SSUT โดยจะช ำระครบทัง้จ ำนวนในเดือนกรกฎำคม 2575 

Kd = ตน้ทุนทำงกำรเงินของหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ของ SSUT โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณจำก
ตน้ทุนทำงกำรเงินในแต่ละปี (ซึ่งประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้ยืมตัด
จ ำหน่ำย) หำรดว้ยหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้เฉล่ียตน้งวดและปลำยงวด ซึ่งเท่ำกับรอ้ยละ 0.00 – 4.00 ทัง้นี ้
วิธีกำรค ำนวณดงักล่ำว เสมือนเป็นกำรค ำนวณหำตน้ทุนทำงกำรเงินที่แทจ้ริงอนัเกิดจำกทัง้ดอกเบีย้และ
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกูย้ืมตำมที่ระบใุนสญัญำเงินกู ้

 
จำกสมมตฐิำนขำ้งตน้ กำรค ำนวณหำตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถว่งน ำ้หนกั (WACC) มีรำยละเอยีดดงันี ้
 

การค านวณต้นทนุทางการเงนิถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (WACC) ของ SSUT  
ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ 2564 2565 2566 2567 2568 

U (1)  0.51 
T (2) - รอ้ยละ 1.53 รอ้ยละ 20.00 
D/(D+E) (3) รอ้ยละ 58.69 รอ้ยละ 53.33 รอ้ยละ 48.36 รอ้ยละ 42.69 รอ้ยละ 37.50 
E/(D+E) (4) = 1 – (3) รอ้ยละ 41.31 รอ้ยละ 46.67 รอ้ยละ 51.64 รอ้ยละ 57.31 รอ้ยละ 62.50 

L (5) = (1) x {1 + [1 - (2)] x 
(3) / (4)}  

1.23 1.09 0.98 0.88 0.75 

Rf (6) รอ้ยละ 1.94 
Rm (7) รอ้ยละ 11.97 
Ke (8) = (6) + (5) x [(7) – (6)] ร้อยละ 14.25 ร้อยละ 12.84 ร้อยละ 11.79 ร้อยละ 10.75 ร้อยละ 9.47 
Kd (9) รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 3.90 รอ้ยละ 3.89 รอ้ยละ 3.88 รอ้ยละ 3.88 
WACC (10) = [(8) x (4)] + 
{(9) x [1 - (2)] x (3)} 

ร้อยละ 8.24 ร้อยละ 8.07 ร้อยละ 7.97 ร้อยละ 7.80 ร้อยละ 7.08 

 
ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ 2569 2570 2571 2572 2573 

U (1)  0.51 
T (2) รอ้ยละ 20.00 
D/(D+E) (3) รอ้ยละ 32.42 รอ้ยละ 27.09 รอ้ยละ 21.73 รอ้ยละ 16.21 รอ้ยละ 10.44 
E/(D+E) (4) = 1 – (3) รอ้ยละ 67.58 รอ้ยละ 72.91 รอ้ยละ 78.27 รอ้ยละ 83.79 รอ้ยละ 89.56 

L (5) = (1) x {1 + [1 - (2)] x 
(3) / (4)}  

0.70 0.66 0.62 0.59 0.55 

Rf (6) รอ้ยละ 1.94 
Rm (7) รอ้ยละ 11.97 
Ke (8) = (6) + (5) x [(7) – (6)] ร้อยละ 8.98 ร้อยละ 8.54 ร้อยละ 8.15 ร้อยละ 7.81 ร้อยละ 7.50 
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ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ 2569 2570 2571 2572 2573 
Kd (9) รอ้ยละ 3.88 รอ้ยละ 3.88 รอ้ยละ 3.87 รอ้ยละ 3.83 รอ้ยละ 3.79 
WACC (10) = [(8) x (4)] + 
{(9) x [1 - (2)] x (3)} 

ร้อยละ 7.07 ร้อยละ 7.06 ร้อยละ 7.06 ร้อยละ 7.04 ร้อยละ 7.03 

 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ 2574 2575 เป็นตน้ไป 

U (1)  0.51 
T (2) รอ้ยละ 20.00 
D/(D+E) (3) รอ้ยละ 4.67 - 
E/(D+E) (4) = 1 – (3) รอ้ยละ 95.33 รอ้ยละ 100.00 

L (5) = (1) x {1 + [1 - (2)] x 
(3) / (4)}  

0.53 0.51 

Rf (6) รอ้ยละ 1.94 
Rm (7) รอ้ยละ 11.97 
Ke (8) = (6) + (5) x [(7) – (6)] ร้อยละ 7.22 ร้อยละ 7.03 
Kd (9) รอ้ยละ 3.71 - 
WACC (10) = [(8) x (4)] + 
{(9) x [1 - (2)] x (3)} 

ร้อยละ 7.03 ร้อยละ 7.03 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (WACC) ของ SSUT เท่ำกบัรอ้ยละ 7.03 - รอ้ยละ 8.24 
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(11) การค านวณมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสดอิสระ 
 
จำกสมมติฐำนขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดจ้ดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสดอิสระปี 2564 - 2584 และคิดลดดว้ยตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (WACC) ที่รอ้ยละ 7.03 - รอ้ยละ 
8.24 โดยน ำไปคิดลดกระแสเงินสดอิสระในช่วงประมำณกำรเพื่อค ำนวณมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระของ SSUT ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2564 (วนัท่ีคำดว่ำจะเขำ้ท ำรำยกำร) ดงันี ้ 
 

ประมาณการกระแสเงนิสดอิสระของ SSUT ณ วันที ่30 ธนัวาคม 2564 (วนัทีค่าดว่าจะเขา้ท ารายการ) 
รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนวนัด าเนนิงาน (วนั) 358 354 335 355 354 341 354 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้EGAT (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 1,251,413 1,250,350 1,183,241 1,253,882 1,250,350 1,204,433 1,250,350 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้IUs (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 310,880 306,949 306,949 307,790 306,949 306,949 306,949 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายทัง้หมด (เมกะวัตต์-ช่ัวโมง) 1,562,293 1,557,300 1,490,190 1,561,673 1,557,300 1,511,383 1,557,300 
        

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ 4,698.54 4,729.82 4,584.42 4,858.79 4,908.27 4,825.68 5,031.99 
ตน้ทนุขำย (3,740.72) (3,826.87) (3,818.26) (3,944.53) (4,002.79) (3,997.98) (4,132.73) 
ก าไรขั้นต้น 957.82 902.95 766.16 914.26 905.48 827.70 899.26 
รำยไดอ้ื่น 2.52 4.20 5.01 6.07 7.34 8.42 9.46 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (59.58) (64.23) (64.71) (66.15) (67.73) (69.34) (71.01) 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปล่ียน (85.84) - - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ (EBIT) 

814.92 842.93 706.46 854.19 845.09 766.78 837.71 

หกั: ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคล - - - (13.07) (169.02) (153.36) (167.54) 
บวก: ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 475.87 477.72 477.12 477.44 477.87 478.31 478.76 
บวก(หกั): รำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำยที่มิใช่เงินสด 85.84 - - - - - - 
บวก(หกั): ส่วนเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน (7.41) (229.19) 31.06 (47.38) (7.88) 17.76 (33.81) 
หกั: ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (9.90) (10.20) (10.40) (10.61) (10.82) (11.04) (11.26) 
บวก: รำยไดจ้ำกกำรขำยทรพัยสิ์น - - - - - - - 
กระแสเงนิสดอิสระ 1,359.31 1,081.26 1,204.23 1,260.57 1,135.24 1,098.45 1,103.86 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสดอิสระ 13,147.92 
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รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 
จ านวนวนัด าเนนิงาน (วนั) 355 335 354 354 342 354 354 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้EGAT (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 1,253,882 1,183,241 1,250,350 1,250,350 1,207,966 1,250,350 1,250,350 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้IUs (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 307,790 306,949 306,949 306,949 307,790 306,949 306,949 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายทัง้หมด (เมกะวัตต์-ช่ัวโมง) 1,561,673 1,490,190 1,557,300 1,557,300 1,515,756 1,557,300 1,557,300 
        

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ 5,107.28 4,942.19 5,226.28 5,293.36 5,219.02 5,430.13 5,500.72 
ตน้ทนุขำย (4,208.62) (4,188.35) (4,345.56) (4,389.68) (4,412.33) (4,571.37) (4,648.21) 
ก าไรขั้นต้น 898.66 753.84 880.72 903.68 806.69 858.76 852.51 
รำยไดอ้ื่น 10.55 11.75 12.70 13.75 14.98 16.43 19.11 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (72.71) (74.45) (76.25) (78.08) (79.97) (81.90) (83.88) 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปล่ียน - - - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ (EBIT) 

836.51 691.14 817.17 839.35 741.71 793.30 787.73 

หกั: ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคล (167.30) (138.23) (163.43) (167.87) (148.34) (158.66) (157.55) 
บวก: ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 479.22 479.69 480.17 480.66 481.15 481.66 482.18 
บวก(หกั): รำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำยที่มิใช่เงินสด - - - - - - - 
บวก(หกั): ส่วนเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน (7.97) 32.42 (48.92) (10.86) 20.34 (34.94) (8.92) 
หกั: ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (11.49) (11.72) (11.95) (12.19) (12.43) (12.68) (12.94) 
บวก: รำยไดจ้ำกกำรขำยทรพัยสิ์น - - - - - - - 
กระแสเงนิสดอิสระ 1,128.97 1,053.30 1,073.04 1,129.08 1,082.42 1,068.68 1,090.50 
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รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 
จ านวนวนัด าเนนิงาน (วนั) 335 355 354 341 354 355 351 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้EGAT (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 1,183,241 1,253,882 1,250,350 1,204,433 1,250,350 1,253,882 1,194,969 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้IUs (เมกะวตัต-์ชั่วโมง) 306,949 307,790 306,949 306,949 306,949 307,790 294,154 
ปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายทัง้หมด (เมกะวัตต์-ช่ัวโมง) 1,490,190 1,561,673 1,557,300 1,511,383 1,557,300 1,561,673 1,489,124 
        

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ 5,338.42 5,658.88 5,719.19 5,628.41 5,871.33 5,963.68 5,772.93 
ตน้ทนุขำย (4,631.26) (4,836.62) (4,910.58) (4,874.95) (4,806.15) (4,860.29) (4,729.95) 
ก าไรขั้นต้น 707.16 822.26 808.61 753.45 1,065.18 1,103.39 1,042.98 
รำยไดอ้ื่น 21.83 24.38 26.94 29.59 32.18 34.58 36.74 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (85.91) (87.99) (89.97) (92.14) (94.39) (96.70) (98.26) 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปล่ียน - - - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ (EBIT) 

643.08 758.64 745.58 690.90 1,002.97 1,041.27 981.46 

หกั: ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคล (128.62) (151.73) (149.12) (138.18) (200.59) (208.25) (196.29) 
บวก: ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 482.71 483.24 483.63 484.17 226.89 179.81 178.44 
บวก(หกั): รำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำยที่มิใช่เงินสด - - - - - - - 
บวก(หกั): ส่วนเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 34.19 (50.61) (9.19) 17.06 (58.48) (13.07) 670.31 
หกั: ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (13.19) (13.46) (13.73) (14.00) (14.28) (14.57) - 
บวก: รำยไดจ้ำกกำรขำยทรพัยสิ์น - - - - - - 188.79 
กระแสเงนิสดอิสระ 1,018.17 1,026.09 1,057.18 1,039.95 956.50 985.19 1,822.70 
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จำกมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระดงัแสดงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรประเมินมลูคำ่ส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ SSUT ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงนิสด 
รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระ /1 13,147.92 

บวก: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 0.21 

บวก: เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 1,127.15 

หกั: หนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 (6,699.95) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น 7,575.32 

หมายเหต:ุ /1 ค านวณจากประมาณการกระแสเงนิสดอิสระปี 2564 - 2584 ทีคิ่ดลดถึงวนัที ่30 ธ.ค. 64 (วนัทีค่าดว่าจะเขา้ท ารายการ) 

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ตำมวิธีมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดเท่ำกบั 7,575.32 ลำ้นบำท 
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(12) การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของผลการด าเนินงาน (Sensitivity Analysis) 
 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระท ำกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT โดย
พิจำรณำปัจจยัหลกัที่คำดว่ำจะผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ อตัรำกำรใชค้วำมรอ้น (ค่ำฐำน) และรำคำก๊ำซธรรมชำติ 
(ค่ำฐำนในปี 2564) ดงันี ้
 

ปัจจัยหลกัทีใ่ช้ในการวิเคราะหค์วามอ่อนไหว 
ปัจจัย กรณีฐาน กรณีเพิ่มขึน้/ลดลง 

1. อตัรำกำรใชค้วำมรอ้น (ค่ำฐำน) โครงกำร 1: 7,618.66 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั่วโมง 
โครงกำร 2: 7,665.80 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั่วโมง 

เพิ่มขึน้/ลดลง รอ้ยละ 1.50 

2. รำคำก๊ำซธรรมชำติ (ค่ำฐำนในปี 2564) 229.37 บำท/ลำ้นบีทยี ู เพิ่มขึน้/ลดลง รอ้ยละ 5.00 
 

จำกปัจจยัดงัแสดงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมลูค่ำส่วน
ของผูถื้อหุน้ของ SSUT โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  
ตามการเปลี่ยนแปลงของอตัราการใช้ความร้อนและราคาก๊าซธรรมชาต ิ

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ราคาก๊าซธรรมชาติ (ค่าฐานในปี 2564) 
ลดลงร้อยละ  5.00 กรณีฐาน เพิ่มขึน้ร้อยละ  5.00 

อัตราการใช ้
ความร้อน 
(ค่าฐาน) 

ลดลงร้อยละ  1.50 8,303.21 8,039.39 7,775.59 
กรณีฐาน 7,862.33 7,575.32 7,288.33 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.50 7,421.47 7,111.29 6,801.11 
 

จำกผลกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวดงัตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ตำมวิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงนิ
สดเท่ำกบั 6,801.11 - 8,303.21 ลำ้นบำท  
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ SSUT 
 

ผลกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ SSUT ดว้ยวิธีกำรประเมินมลูค่ำจ ำนวน 4 วิธี และควำมเหมำะสมของแต่ละวิธี มี
รำยละเอียดดงันี ้
 

สรุปความเหมาะสมของวิธกีารประเมินมูลค่า 

วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี ไม่เหมำะสม วิธีนีพ้ิจำรณำมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ SSUT 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดยมิไดค้  ำนึงถึงศกัยภำพใน
กำรเติบโต ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระแสเงินสดของ 
SSUT ในอนำคต 

2. วิธีปรบัปรุงมลูค่ำตำมบญัชี ไม่เหมำะสม วิธีนีพ้ิจำรณำมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ SSUT 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยมีกำรปรับปรุงมูลค่ำ
สินทรพัยแ์ละ/หรือหนีสิ้นบำงรำยกำรให้สะท้อน
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วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

มลูค่ำที่ใกลเ้คียงกบัปัจจบุนั อย่ำงไรก็ดี SSUT ไม่
มี รำยกำรปรับปรุงดังกล่ำว อีกทั้ง  วิ ธีนี ้มิ ได้
ค  ำนึงถึงศกัยภำพในกำรเติบโต ควำมสำมำรถใน
กำรท ำก ำไร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรสรำ้ง
กระแสเงินสดของ SSUT ในอนำคต 

3. วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนในตลำด 
- วิธีอตัรำส่วน P/BV 
- วิธีอตัรำส่วน P/E 
- วิธีอตัรำส่วน EV/EBITDA 

ไม่เหมำะสม แม้ว่ำวิธีนี ้ได้พิจำรณำอัตรำส่วนทำงกำรเงินของ
บริษัทเทียบเคียงที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำน
คลำ้ยคลึงกับ SSUT อย่ำงไรก็ดี บริษัทเทียบเคียง
ดังกล่ำว อำจมีควำมแตกต่ำงจำก SSUT ในด้ำน
ต่ำงๆ ไดแ้ก่ กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย โครงสรำ้งเงินทุน 
สภำพคล่องกำรซือ้ขำย และอื่นๆ อีกทั้ง วิธีนีม้ิได้
ค  ำนึงถึงศักยภำพในกำรเติบโต ควำมสำมำรถใน
กำรท ำก ำไร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแส
เงินสดของ SSUT ในอนำคต  

4. วิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เหมำะสม วิ ธี นี ้ ไ ด้พิ จ ำ รณำศั ก ยภำพ ในก ำ ร เ ติ บ โต 
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร ท ำ ก ำ ไ ร  ร ว ม ถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระแสเงินสดของ 
SSUT ในอนำคต ตำมนโยบำยของบรษิัท 

 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ SSUT 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี 3,826.11 ไม่เหมำะสม 

2. วิธีปรบัปรุงมลูค่ำตำมบญัชี 3,826.11 ไม่เหมำะสม 

3. วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนในตลำด   

- วิธีอตัรำส่วน P/BV 5,572.31 - 5,794.54 ไม่เหมำะสม 

- วิธีอตัรำส่วน P/E 4,266.94 - 6,470.75 ไม่เหมำะสม 

- วิธีอตัรำส่วน EV/EBITDA 7,596.25 - 9,082.07 ไม่เหมำะสม 
4. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด 6,801.11 - 8,303.21 เหมาะสม 
จำกตำรำงข้ำงตน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ SSUT ดว้ยวิธีมูลค่ำ
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม โดยมูลค่ำยุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SSUT เท่ำกับ 
6,801.11 - 8,303.21 ลำ้นบำท 
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2.3) การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ TAC 
 

ก) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ TAC ตำมวิธีนี ้จะแสดงมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้โดยอำ้งอิงจำกมลูค่ำตำมบญัชีที่ปรำกฎ
อยู่ในงบกำรเงิน ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยกำรประเมินมูลค่ำในครัง้นี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกงบกำรเงินฉบบั
ตรวจสอบส ำหรบัปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบับตรวจสอบหรือฉบับสอบทำนล่ำสุด ณ วันที่
จดัท ำรำยงำนควำมเห็นฉบบันี ้โดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี  ้
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ TAC ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 
รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 1,990.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (81.14) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,908.86 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ TAC ตำมวิธีมลูค่ำตำมบญัชี เท่ำกบั 1,908.86 ลำ้นบำท 
 

ข) วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts: SOTP) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ TAC ตำมวิธีนี ้เป็นกำรพิจำรณำผลรวมของมลูค่ำยุติธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มที่ประเมินโดย IFA ตำมสดัส่วนที่ TAC ถือหุน้ในบรษิัทนัน้ๆ (ณ วนัท่ีเขำ้ท ำรำยกำร)  จำกนัน้บวกดว้ย
สินทรพัยอ์ื่นๆ และหกัลบดว้ยหนีสิ้นของ TAC โดยอำ้งอิงขอ้มลูตำมงบกำรเงนิฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ โดยกำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำวสำมำรถสรุปไดด้งันี  ้ 
 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ของ TAC ตามวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts: SOTP) 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทนุ  

(หน่วย: ล้านบาท) 
มลูค่ำยตุิธรรมของบรษิัทย่อยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้โดย TAC 4,950.09 - 5,961.76 

 
บริษัท มูลค่ายุติธรรม สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) มูลค่ายุติธรรมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

1. PPTC 4,459.28 - 5,280.95 50.00 2,229.64 - 2,640.48 
2. SSUT 6,801.11 - 8,303.21 40.00 2,720.45 - 3,321.28 

สินทรพัยอ์ื่นๆ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 /1 /2 9.58 
สินทรัพยร์วม (1) 4,959.66 - 5,971.34 
หนีส้นิรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 /1 (2) (10.32) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (3) = (1) + (2) 4,949.35 - 5,961.02 

หมายเหตุ: /1 ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระอา้งอิงมูลค่าสินทรพัย์อื่นๆ และหนีส้ินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 เนือ่งจากเป็นขอ้มูลทางการเงิน
ล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวตามงบการเงินภายใน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มิได้มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

/2 ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระพจิารณาสนิทรพัย์อืน่ๆ ทีป่รากฏตามงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในการประเมินมูลค่าตามวิธีนี ้
เนือ่งจากสนิทรพัย์ดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ทีมี่มูลค่า (รายละเอียดดงัทีป่รากฏในเอกสารแนบ 4 ของรายงานฉบบันี)้ 
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จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ TAC ตำมวิธีกำรรวมมลูค่ำของแต่ละกิจกำร (Sum of the Parts: SOTP) เท่ำกบั 
4,949.35 - 5,961.02 ลำ้นบำท  
ของเงินลงทุน  

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ TAC 
 

ผลกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ TAC ดว้ยวิธีกำรประเมินมลูค่ำจ ำนวน 2 วิธี และควำมเหมำะสมของแต่ละวิธี มี
รำยละเอียดดงันี ้

 

สรุปความเหมาะสมของวิธกีารประเมินมูลค่า 

วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี ไม่เหมำะสม วิธีนีพ้ิจำรณำมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ TAC ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
โดยมิไดค้  ำนึงถึงมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทุนใน PPTC และ SSUT ซึ่ง
เป็นบริษัทที่มีศักยภำพในกำรเติบโต มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดใหแ้ก่ TAC ในอนำคต 

2. วิ ธีกำรรวมมูลค่ ำ
ของแต่ละกิจกำร 

เหมำะสม วิธีนีไ้ดส้ะทอ้นมลูค่ำยุติธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ตำมสดัส่วนที่ TAC 
ถือใน PPTC และ SSUT ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภำพในกำรเติบโต มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรสรำ้ง
กระแสเงินสดใหแ้ก่ TAC ในอนำคต 

 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ TAC 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี 1,908.86 ไม่เหมำะสม 
2. วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ 4,949.35 - 5,961.02 เหมาะสม 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ TAC ดว้ยวิธีกำรรวมมลูค่ำ
ของแต่ละกิจกำรเป็นวิธีกำรประเมินท่ีเหมำะสม โดยมลูค่ำยตุิธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ของ TAC เท่ำกบั 4,949.35 - 5,961.02 
ลำ้นบำท 
 

2.4) การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ TSR 
 

ก) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ TSR ตำมวิธีนี ้จะแสดงมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้โดยอำ้งอิงจำกมลูค่ำตำมบญัชีที่ปรำกฎ
อยู่ในงบกำรเงิน ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยกำรประเมินมูลค่ำในครัง้นี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกงบกำรเงินฉบบั
ตรวจสอบส ำหรบัปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบับตรวจสอบหรือฉบับสอบทำนล่ำสุด ณ วันที่
จดัท ำรำยงำนควำมเห็นฉบบันี ้โดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี  ้
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ TSR ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 
รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 620.00 
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รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 3.42 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 623.42 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ TSR ตำมวิธีมลูค่ำตำมบญัชีเท่ำกบั 623.42 ลำ้นบำท 
 

ข) วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts: SOTP) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ TSR ตำมวิธีนี ้เป็นกำรพิจำรณำผลรวมของมลูค่ำยุติธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มที่ประเมินโดย IFA ตำมสดัส่วนที่ TSR ถือหุน้ในบรษิัทนัน้ๆ (ณ วนัท่ีเขำ้ท ำรำยกำร) จำกนัน้บวกดว้ย
สินทรพัยอ์ื่นๆ และหกัลบดว้ยหนีสิ้นของ TSR โดยอำ้งอิงขอ้มลูตำมงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ โดยกำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำวสำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 
 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ของ TSR ตามวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts: SOTP) 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทนุ  

(หน่วย: ล้านบาท) 
มลูค่ำยตุิธรรมของบรษิัทย่อยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้โดย TSR 1,360.22 - 1,660.64 

 
บริษัท มูลค่ายุติธรรม สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) มูลค่ายุติธรรมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
SSUT 6,801.11 - 8,303.21 20.00 1,360.22 - 1,660.64 

สินทรพัยอ์ื่นๆ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 /1 /2 39.65 
สินทรัพยร์วม (1) 1,399.87 - 1,700.29 
หนีส้นิรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 /1 (2) (0.02) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (3) = (1) + (2) 1,399.85 - 1,700.27 

หมายเหตุ: /1 ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระอา้งอิงมูลค่าสินทรพัย์อื่นๆ และหนีส้ินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 เนือ่งจากเป็นขอ้มูลทางการเงิน
ล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวตามงบการเงินภายใน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มิได้มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

/2 ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระพจิารณาสนิทรพัย์อืน่ๆ ทีป่รากฏตามงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในการประเมินมูลค่าตามวิธีนี ้
เนือ่งจากสนิทรพัย์ดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ทีมี่มูลค่า (รายละเอียดดงัทีป่รากฏในเอกสารแนบ 5 ของรายงานฉบบันี)้ 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ TSR ตำมวิธีกำรรวมมลูค่ำของแต่ละกิจกำร (Sum of the Parts: SOTP) เท่ำกบั 
1,399.85 - 1,700.27 ลำ้นบำท  
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ TSR 
 

ผลกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ TSR ดว้ยวิธีกำรประเมินมลูค่ำจ ำนวน 2 วิธี และควำมเหมำะสมของแต่ละวิธี มี
รำยละเอียดดงันี ้
 

สรุปความเหมาะสมของวิธกีารประเมินมูลค่า 

วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี ไม่เหมำะสม วิธีนีพ้ิจำรณำมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ TSR ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
โดยมิไดค้  ำนึงถึงมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุใน SSUT ซึ่งเป็นบรษิัทท่ี
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วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

มีศักยภำพในกำรเติบโต มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึงมี
ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดใหแ้ก่ TSR ในอนำคต 

2. วิธีกำรรวมมูลค่ำ
ของแต่ละกิจกำร 

เหมำะสม วิธีนีไ้ดส้ะทอ้นมลูค่ำยุติธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ตำมสดัส่วนที่ TSR 
ถือใน SSUT ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศกัยภำพในกำรเติบโต มีควำมสำมำรถ
ในกำรท ำก ำไร รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดใหแ้ก่ 
TSR ในอนำคต 

 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ TSR 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี 623.42 ไม่เหมำะสม 
2. วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ 1,399.85 - 1,700.27 เหมาะสม 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นวำ่ กำรประเมินมลูคำ่ส่วนของผูถื้อหุน้ของ TSR ดว้ยวิธีกำรรวมมลูค่ำ
ของแต่ละกจิกำรเป็นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม โดยมลูคำ่ยตุธิรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ของ TSR เท่ำกบั 1,399.85 - 1,700.27 
ลำ้นบำท 
 

2.5) การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ STCE 
 

ก) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ STCE ตำมวิธีนี ้จะแสดงมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นโดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชีที่
ปรำกฎอยู่ในงบกำรเงิน ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยกำรประเมินมลูค่ำในครัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกงบกำรเงิน
ฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ ณ วนัท่ี
จดัท ำรำยงำนควำมเห็นฉบบันี ้โดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี  ้
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ STCE ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 784.48 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (2.15) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 782.32 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ STCE ตำมวิธีมลูค่ำตำมบญัชีเท่ำกบั 782.32 ลำ้นบำท 
 

ข) วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts: SOTP) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ STCE ตำมวิธีนี ้เป็นกำรพิจำรณำผลรวมของมลูค่ำยุติธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประเมินโดย IFA ตำมสดัส่วนที่ STCE ถือหุน้ในบริษัทนัน้ๆ (ณ วนัที่เขำ้ท ำรำยกำร)  จำกนัน้บวก
ดว้ยสินทรพัยอ์ื่นๆ และหักลบดว้ยหนีสิ้นของ STCE โดยอำ้งอิงขอ้มลูตำมงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ โดยกำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำวสำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 
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มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ของ STCE ตามวิธกีารรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts: SOTP) 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่ายุติธรรม 
ของเงนิลงทนุ  

(หน่วย: ล้านบาท) 
มลูค่ำยตุิธรรมของบรษิัทย่อยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้โดย STCE 1,959.94 - 2,360.56 

 
บริษัท มูลค่ายุติธรรม สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) มูลค่ายุติธรรมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
TAC 4,949.35 – 5,961.02 39.60 1,959.94 – 2,360.56 

สินทรพัยอ์ื่นๆ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 /1 /2 51.55 
สินทรัพยร์วม (1) 2,011.49 - 2,412.11 
หนีส้นิรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 /1 (2) (57.26) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (3) = (1) + (2) 1,954.23 - 2,354.85 

หมายเหตุ: /1 ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระอา้งอิงมูลค่าสินทรพัย์อื่นๆ และหนีส้ินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 เนือ่งจากเป็นขอ้มูลทางการเงิน
ล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวตามงบการเงินภายใน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มิได้มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

/2 ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระพจิารณาสนิทรพัย์อืน่ๆ ทีป่รากฏตามงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในการประเมินมูลค่าตามวิธีนี ้
เนือ่งจากสนิทรพัย์ดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ทีมี่มูลค่า (รายละเอียดดงัทีป่รากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี)้ 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ STCE ตำมวิธีกำรรวมมลูค่ำของแต่ละกจิกำร (Sum of the Parts: SOTP) เท่ำกบั 
1,954.23 - 2,354.85 ลำ้นบำท  
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ STCE 
 

ผลกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ STCE ดว้ยวิธีกำรประเมินมลูค่ำจ ำนวน 2 วิธี และควำมเหมำะสมของแต่ละวิธี มี
รำยละเอียดดงันี ้
 

สรุปความเหมาะสมของวิธกีารประเมินมูลค่า 

วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี ไม่เหมำะสม วิธีนี ้พิจำรณำมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ STCE ณ 
ขณะใดขณะหน่ึง โดยมิไดค้  ำนึงถึงมลูค่ำยตุิธรรมของ
เงินลงทุนใน TAC ซึ่งเป็นบริษัทที่ ถือหุ้นใน PPTC 
และ SSUT อนัเป็นบรษิัทท่ีมีศกัยภำพในกำรเติบโต มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึงมีควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งกระแสเงินสดใหแ้ก่ STCE ในอนำคต 

2. วิธีกำรรวมมลูค่ำของแต่ละกิจกำร เหมำะสม วิธีนี ้ได้สะท้อนมูลค่ำยุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้น
ตำมสัดส่วนที่ STCE ถือใน TAC ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือ
หุน้ใน PPTC และ SSUT อันเป็นบริษัทที่มีศักยภำพ
ในกำรเติบโต มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึงมี
ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดใหแ้ก่ STCE 
ในอนำคต 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์

   121  

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ STCE 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี 782.32 ไม่เหมำะสม 
2. วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ 1,954.23 - 2,354.85 เหมาะสม 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ STCE ดว้ยวิธีกำรรวม
มลูค่ำของแต่ละกิจกำรเป็นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม โดยมลูค่ำยุติธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ของ STCE เท่ำกับ 1,954.23 - 
2,354.85 ลำ้นบำท 
 

2.6) การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ APEX 
 

ก) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ APEX ตำมวิธีนี ้จะแสดงมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นโดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชีที่
ปรำกฎอยู่ในงบกำรเงิน ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยกำรประเมินมลูค่ำในครัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกงบกำรเงิน
ฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ ณ วนัท่ี
จดัท ำรำยงำนควำมเห็นฉบบันี ้โดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี  ้
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ APEX ตามวธิีมูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 253.57 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (1.81) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 251.75 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ APEX ตำมวิธีมลูค่ำตำมบญัชีเท่ำกบั 251.75 ลำ้นบำท 
 

ข) วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts: SOTP) 
 

กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ APEX ตำมวิธีนี ้เป็นกำรพิจำรณำผลรวมของมลูค่ำยุติธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประเมินโดย IFA ตำมสดัส่วนที่ APEX ถือหุน้ในบริษัทนัน้ๆ (ณ วนัที่เขำ้ท ำรำยกำร)  จำกนัน้บวก
ดว้ยสินทรพัยอ์ื่นๆ และหักลบดว้ยหนีสิ้นของ APEX โดยอำ้งอิงขอ้มลูตำมงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบหรือฉบบัสอบทำนล่ำสดุ โดยกำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำวสำมำรถสรุปไดด้งันี  ้
 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ของ APEX ตามวิธกีารรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts: SOTP) 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่ายุติธรรม 
ของเงนิลงทนุ  

(หน่วย: ล้านบาท) 
มลูค่ำยตุิธรรมของบรษิัทย่อยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้โดย APEX 633.52 - 763.01 

 
บริษัท มูลค่ายุติธรรม สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) มูลค่ายุติธรรมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
TAC 4,949.35 – 5,961.02 12.80 633.52 - 763.01 

สินทรพัยอ์ื่นๆ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 /1 /2 16.26 
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วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่ายุติธรรม 
ของเงนิลงทนุ  

(หน่วย: ล้านบาท) 
สินทรัพยร์วม (1) 649.77 - 779.27 
หนีส้นิรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 /1 (2) (19.22) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (3) = (1) + (2) 630.55 - 760.04 

หมายเหตุ: /1 ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระอา้งอิงมูลค่าสินทรพัย์อื่นๆ และหนีส้ินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 เนือ่งจากเป็นขอ้มูลทางการเงิน
ล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวตามงบการเงินภายใน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มิได้มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

/2 ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระพจิารณาสนิทรพัย์อืน่ๆ ทีป่รากฏตามงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในการประเมินมูลค่าตามวิธีนี ้
เนือ่งจากสนิทรพัย์ดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ทีมี่มูลค่า (รายละเอียดดงัทีป่รากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบบันี)้ 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ APEX ตำมวิธีกำรรวมมลูค่ำของแต่ละกจิกำร (Sum of the Parts: SOTP) เท่ำกบั 
630.55 - 760.04 ลำ้นบำท  
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ APEX 
 

ผลกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ APEX ดว้ยวิธีกำรประเมินมลูค่ำจ ำนวน 2 วิธี และควำมเหมำะสมของแต่ละวิธี มี
รำยละเอียดดงันี ้
 

สรุปความเหมาะสมของวิธกีารประเมินมูลค่า 

วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี ไม่เหมำะสม วิธีนีพ้ิจำรณำมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ APEX ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
โดยมิไดค้  ำนึงถึงมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนใน TAC ซึ่งเป็นบริษัทที่
ถือหุน้ใน PPTC และ SSUT อนัเป็นบรษิัทท่ีมีศกัยภำพในกำรเติบโต มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรสรำ้ง
กระแสเงินสดใหแ้ก่ APEX ในอนำคต 

2. วิ ธีกำรรวมมูลค่ ำ
ของแต่ละกิจกำร 

เหมำะสม วิธีนีไ้ดส้ะทอ้นมลูค่ำยตุิธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ตำมสดัส่วนท่ี APEX 
ถือใน TAC ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีถือหุน้ใน PPTC และ SSUT อนัเป็นบรษิัทที่
มีศักยภำพในกำรเติบโต มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึงมี
ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดใหแ้ก่ APEX ในอนำคต 

 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ APEX 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้

1. วิธีมลูค่ำตำมบญัชี 251.75  ไม่เหมำะสม 
2. วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ 630.55 - 760.04 เหมาะสม 

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ APEX ดว้ยวิธีกำรรวมมลูค่ำของ
แต่ละกิจกำรเป็นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม โดยมลูค่ำยตุิธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ของ APEX เท่ำกบั 630.55 - 760.04 ลำ้นบำท 
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1.3.2 ความเป็นธรรมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำควำมเป็นธรรมของเงื่อนไขกำรเขำ้ท ำรำยกำร จำกเอกสำรที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัมำจนถึงวนัท่ี 
29 ตลุำคม 2564 ไดแ้ก่ มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทของ UV เมื่อวนัท่ี 28 ตลุำคม 2564 สญัญำซือ้ขำยหุน้ระหว่ำงบรษิทัฯ 
และผูข้ำย โดยกำรใหค้วำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำเงื่อนไขดงัที่ปรำกฏในเอกสำรดงักล่ำว
นัน้ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั ภำยหลงัจำกวนัที่จดัท ำรำยงำนฉบบันี ้ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็น
ว่ำ เงื่อนไขในการเข้าท ารายการในคร้ังนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจำกเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้
ท ำรำยกำร เป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดที่รกัษำผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไป และ
เป็นเงื่อนไขที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยร่วมตกลงกัน  ซึ่งเงื่อนไขดงักล่ำวมิไดท้ ำใหบ้ริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  เสียประโยชน ์
อำทิเช่น 

• เงื่อนไขกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่มลูค่ำไม่เกิน 12,400.00 ลำ้นบำท โดยค ำนวณจำกมลูค่ำเขำ้ท ำรำยกำรตัง้ตน้ 12,400.00 
ลำ้นบำทและปรบัลดดว้ยรำยกำรต่ำงๆ ไดแ้ก่ (1) ปรบัลด 1,065.91 ลำ้นบำท ในกรณีที่ E-COGEN ถือหุน้ PPTC ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 74.50 และ (2) ปรบัลดรำคำซือ้ขำยหรือกำรหกัรำคำซือ้ขำยเอำไวบ้ำงส่วนตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำซือ้
ขำยหุน้ เช่น กำรไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ของผูข้ำย หรือเมื่อเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำซือ้ขำยหุน้ 

• เงื่อนไขกำรช ำระค่ำตอบแทนกำรซือ้ขำยหุ้นสำมัญของ E-COGEN ที่มีกำรหักเงินส ำรองส ำหรับข้อพิพำทดำ้นงำน
ก่อสรำ้งกบัผูร้บัเหมำโครงกำร โดยบรษิัทฯ จะเก็บส ำรองไวจ้นกว่ำขอ้พิพำทจะยตุิ 

• เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ระบุว่ำ บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมในกำรเขำ้ท ำรำยกำรจำกสถำบนักำรเงินตำมขอ้ก ำหนด
และเงื่อนไขของสญัญำใหสิ้นเชื่อที่เก่ียวขอ้ง  

• เงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุว่ำบริษัทฯ BGRIM UVBGP EP ETP EPHK และ EPPCO จะตอ้งไดร้ับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้โดยถกูตอ้งสมบรูณต์ำมกฎหมำย 
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ส่วนที ่2 สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

 
จำกกำรวิเครำะหข์องที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ เก่ียวกบัควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงควำมเป็นธรรมของรำคำและ
เงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว มีควำมเหมำะสม เนื่องจำก 
1. มูลค่ำเข้ำท ำรำยกำรที่  12,400.00 ล้ำนบำท มีควำมเหมำะสม โดยมีมูลค่ำอยู่ในช่วงมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร            

E-COGEN ซึ่งประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระดว้ยวิธีกำรรวมมลูคำ่ของแต่ละกิจกำรท่ีมีมลูค่ำเท่ำกบั 11,290.55 
- 13,614.31 ลำ้นบำท 

2. เป็นกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำภำคเอกชนที่มีศกัยภำพในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน จำกควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำที่ขยำยตวั
ตำมภำวะเศรษฐกิจ อีกทัง้เป็นธุรกิจที่ไดร้บักำรสนบัสนุนจำกภำครฐั ซึ่งก่อใหเ้กิดรำยไดท้ี่มั่นคงและต่อเนื่องในระยะ
ยำว สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัทฯ  

3. สรำ้งควำมหลำกหลำยของสินคำ้และบริกำร และกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจจำกกำรพึ่งพิงรำยไดจ้ำกธุรกิจ
ใดธุรกิจหน่ึง โดยขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจผลิตไฟฟ้ำซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบรษิัทฯ ที่มีศกัยภำพ และสำมำรถเพิ่มโอกำสใน
กำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต 

4. เป็นกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยเป็นกำรเริ่มตน้ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) ร่วมกนักบั 
BGRIM ที่เป็นผูท้ี่มีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญในกำรด ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ซึ่งจะท ำใหบ้ริษัทฯ ไดเ้รียนรูแ้ละ
สรำ้งประสบกำรณด์ำ้นกำรลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ  เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต 

5. เป็นกำรลงทุนในโครงกำรที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้และมีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดอ้ย่ำงมั่นคงและสม ่ำเสมอ 
(Recurring Income) ใหแ้ก่บริษัทฯ ในระยะยำว จำกสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ EGAT ที่มีอำยุคงเหลือประมำณ 20 ปี 
และสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบัลกูคำ้อตุสำหกรรม 

6. สำมำรถรบัรูร้ำยไดแ้ละก ำไรจำก PPTC และ SSUT ในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ไดท้นัที และมีสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิด
รำยไดเ้พิ่มขึน้ โดยโรงไฟฟ้ำทั้ง 2 แห่งของ PPTC และ SSUT ไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์และไดร้บัรำยไดจ้ำกกำร
ขำยไฟฟ้ำตัง้แต่ปี 2559  โดยมีผลประกอบกำรท่ีดีมำโดยตลอด 

7. เป็นกำรร่วมลงทุนกับ BGRIM ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ และมี
ประสบกำรณใ์นกำรลงทนุและบรหิำรโรงไฟฟ้ำประเภทต่ำงๆ  

8. เป็นกำรลงทุนในโครงกำรที่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดย 
โครงกำร PPTC โครงกำร SSUT-1 และโครงกำร SSUT-2  ไดร้บักำรยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลเป็นระยะเวลำ 8 ปี นบั
แต่วันที่เริ่มมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร ซึ่งในปัจจุบันมีระยะเวลำคงเหลือประมำณ 3 ปี โดยระยะเวลำสิทธิ
ประโยชนท์ำงภำษีส ำหรบัโครงกำร PPTC โครงกำร SSUT-1 และโครงกำร SSUT-2 จะสิน้สุดในวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 
2567 วนัท่ี 18 ธันวำคม 2567 และวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2567 ตำมล ำดบั 

9. เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร เป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดที่รักษำผลประโยชนข์อง  
บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไป และเป็นเงื่อนไขที่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยร่วมตกลงกัน  ซึ่ง
เงื่อนไขดงักล่ำวมิไดท้ ำใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เสียประโยชน ์อำทิเช่น เงื่อนไขกำรช ำระค่ำตอบแทนกำรซือ้
ขำยหุน้สำมญัของ E-COGEN ที่มีกำรหกัเงินส ำรองส ำหรบัขอ้พิพำทดำ้นงำนก่อสรำ้งกบัผูร้บัเหมำโครงกำร โดยบรษิัทฯ 
จะเก็บส ำรองไวจ้นกว่ำขอ้พิพำทจะยุติ เงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุว่ำ บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมในกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรจำกสถำบนักำรเงินตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำใหสิ้นเชื่อที่เก่ียวขอ้ง และเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีระบุว่ำ
บรษิัทฯ BGRIM UVBGP EP ETP EPHK และ EPPCO จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้โดยถกูตอ้งสมบรูณต์ำมกฎหมำย 
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อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหุน้ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนมุตัิ
กำรเขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้ 
 

1. เป็นกำรลงทุนที่ใชเ้งินลงทุนจ ำนวนมำก ซึ่งจะเพิ่มภำระหนีสิ้นผูกพัน และตน้ทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี  
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ถือเป็นกำ้วแรกของบรษิัทฯ ในกำรลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำที่มีศกัยภำพในกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน อีกทัง้เป็นกำรลงทนุในโรงไฟฟ้ำที่มีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดอ้ย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องใหแ้ก่บรษิัทฯ 

2. มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลกูคำ้นอ้ยรำย เนื่องจำก โรงไฟฟ้ำ PPTC และโรงไฟฟ้ำ SSUT มีลกูคำ้รำยใหญ่เป็น EGAT 
และปัจจุบนัมีลกูคำ้รำยย่อยหรือลกูคำ้อุตสำหกรรมจ ำนวน 6 รำย และ 16 รำย ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบนัยงัไม่มี
โรงไฟฟ้ำอื่นที่ตัง้อยู่ในเขตเดียวกนั และมีขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ใกลเ้คียงที่อำจมีศกัยภำพแข่งขนัโดยเฉพำะแข่งขนั
ในส่วนของลูกคำ้อุตสำหกรรม กับโครงกำรของ PPTC และ SSUT รวมถึงสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำที่ท  ำกับ EGAT มีอำยุ
สัญญำ 25 ปี ในขณะที่ สัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับลูกคำ้อุตสำหกรรม มีอำยุสัญญำตัง้แต่ 3 – 25 ปี โดยสำมำรถขยำย
ระยะเวลำของสญัญำออกไปไดอ้ีกตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงรว่มกนั 

3. มีควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ PPTC และโรงไฟฟ้ำ SSUT อำจไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงัจำกปัจจยั
ต่ำงๆ อย่ำงไรก็ดี โรงไฟฟ้ำทัง้ 2 แห่งมีกำรจดัท ำประกนัภยัอย่ำงสม ่ำเสมอ และ ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร BGRIM ซึ่ง
เป็นผูท้ี่มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ จะเขำ้มำร่วมบริหำรโรงไฟฟ้ำทั้ง 2 แห่งกับบริษัทฯ ผ่ำน UVBGP ใหม้ี
ประสิทธิภำพและศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยำว 

4. มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงควำมรู ้และประสบกำรณข์อง BGRIM ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำ
รำยกำรในครัง้นี ้เป็นกำรลงทนุผ่ำนบรษิัทรว่มทนุระหว่ำงบริษทัฯ และ BGRIM โดยทัง้สองฝ่ำยจะไดร้บัผลตอบแทนจำก
กำรด ำเนินงำนของ E-COGEN ตำมสดัส่วนกำรลงทุน จึงก่อใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นว่ำทัง้บริษัทฯ และ BGRIM จะร่วมมือ
กนับรหิำรจดักำรทรพัยสิ์นท่ีลงทนุอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่ำยในอนำคต 

5. มีควำมเส่ียงดำ้นข้อพิพำทดำ้นงำนก่อสรำ้งกับผู้รับเหมำโครงกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำที่ PPTC และ SSUT ไดว้่ำจ้ำงให้
ด ำเนินกำรก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมรอ้นร่วม (Cogeneration) ตำมสัญญำเหมำจำ้งแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey 
contract) เนื่องจำก PPTC และ SSUT เห็นว่ำผูร้บัเหมำโครงกำรดงักล่ำวมิไดส่้งมอบงำนตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของ
สัญญำ ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำเหมำจำ้งก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ รวมถึง PPTC และ SSUT ยังไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลไดห้ำก
โครงกำรยงัไม่สิน้สุดตำมเงื่อนไข (Project Completion) รวมถึงยงัช ำระค่ำพฒันำโครงกำร ค่ำงวดงำนก่อสรำ้งทัง้หมดไม่
ครบ ตำมเงื่อนไขของสญัญำกำรกูย้ืมเงินในกำรท ำโครงกำร (Project Finance) อย่ำงไรก็ดี ในปัจจบุนั ขอ้พิพำทดงักล่ำวอยู่
ระหว่ำงกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ซึ่งคำดว่ำจะยื่นค ำแถลงกำรณปิ์ดคดีและนัดลงนำมในค ำชีข้ำดภำยในปี 2565 
นอกจำกนี ้ในสญัญำซือ้ขำยหุน้มีขอ้ก ำหนดที่ให ้ETP เป็นผูร้บัผลของคดีควำม อีกทัง้มีกำรหกัค่ำซือ้ขำยหุน้บำงส่วนไวเ้ป็น
เงินส ำรองส ำหรบัขอ้พิพำทดงักล่ำวไวจ้นขอ้พิพำทจะยตุิ ซึ่งเป็นกำรบรหิำรและลดควำมเส่ียงเก่ียวกบัขอ้พิพำทดงักล่ำว 

 
ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชนท์ี่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่
อำจเกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังที่กล่ำวมำข้ำงตน้ ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมี
ควำมเห็นว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีความเหมาะสม ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ควรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
 
อย่ำงไรก็ดี กำรตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิส ำหรบักำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นส ำคญั 
ซึ่งผูถื้อหุน้ควรจะศกึษำขอ้มลูและพิจำรณำเหตุผล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจยัควำมเส่ียง ขอ้จ ำกดั และควำมเห็นในประเด็นพิจำรณำ
ต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวที่แนบมำพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นีด้ว้ยควำมรอบคอบ
ระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
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บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกัด ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรบัรองว่ำไดท้ ำหนำ้ที่ ศึกษำ และ
วิเครำะหข์อ้มูลต่ำงๆ ดังที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐำนของขอ้มลูและกำรวิเครำะห์
อย่ำงเที่ยงธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้รำยย่อยของบรษิัทฯ เป็นส ำคญั 
 

ทัง้นี ้กำรใหค้วำมเห็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ อำ้งอิงจำกขอ้มลูที่ไดร้บัจำกเอกสำร และ/หรือจำกกำรสมัภำษณ์
ผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ตลอดจนขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสำธำรณชน และขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตัง้ขอ้
สมมติฐำนว่ำขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้มีควำมถกูตอ้งและเป็นจรงิ ดงันัน้ หำกขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ถกูตอ้ง และ/หรือไม่เป็นจริง 
และ/หรือมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในกำรให้
ควำมเห็นในครัง้นี ้ดว้ยเหตนุีท้ี่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยนัถงึผลกระทบจำกปัจจยัดงักล่ำวที่อำจเกิดขึน้ต่อบรษิทัฯ 
และผูถื้อหุน้ในอนำคตได ้อีกทัง้ ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้นี ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหุน้
ของบรษิัทฯ ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัรำยละเอียดขำ้งตน้เท่ำนัน้ และกำรให้ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระนี ้มิไดเ้ป็น
กำรรบัรองผลส ำเรจ็ของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 

(น.ส.จิรยง อนมุำนรำชธน) 
กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูค้วบคมุกำรปฏิบตัิงำน 
บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั 
ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลบริษทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 

1. ประวัติและความเป็นมา 
 

บริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UV”) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 13 สิงหำคม 2523 โดยมีวตัถุประสงคเ์ริ่มแรกเพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑผ์งสังกะสีออกไซด ์(Zinc Oxide) ต่อมำในปี 2531 บริษัทฯ ไดเ้ขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) และนบัตัง้แต่ปี 2544 เป็นตน้มำ บริษัทฯ ไดข้ยำยกำรลงทุนในธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริมทรพัยอ์ย่ำงต่อเนื่อง โดยเริ่มตน้ดว้ยกำรจัดตัง้บริษัทย่อยหรือร่วมทุนกับบริษัทผูพ้ัฒนำอสังหำริมทรพัยท์ี่มี
ประสบกำรณ ์เพื่อเขำ้ลงทุนและพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยท์ี่มีศกัยภำพ ทัง้นี ้ เนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยอย่ำงชดัเจนที่
จะขยำยกำรลงทุนในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพยอ์ย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2549 บริษัทฯ ไดร้ับกำรอนุมัติจำกตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ใหย้ำ้ยหมวดธุรกิจจำกหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์(Petrochemicals & Chemicals Sector) เป็นหมวดพฒันำ
อสงัหำริมทรพัย ์(Property Development Sector) โดย ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระ
แลว้จ ำนวน 1,911.93 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัที่ช  ำระแลว้จ ำนวน 1,911.93 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท 
ทัง้นี ้รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัในอดีตของบรษิัทฯ มีดงัต่อไปนี ้
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในอดตีของบริษัทฯ 
ปี เหตุการณ ์

2523 ก่อตัง้บรษิัทฯ โดยมีวตัถปุระสงคเ์ริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑผ์งสงักะสีออกไซด ์ 
2531 เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
2544 เริ่มขยำยกำรลงทนุในธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
2549 ไดร้บักำรอนุมัติจำกตลำดหลักทรพัยฯ์ ใหย้ำ้ยหมวดธุรกิจจำกหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  เป็นหมวด

พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
2551 เข้ำซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท แกรนด ์ยูนิตี ้ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด (“GRAND UNITY”) ซึ่งประกอบธุรกิจ

พฒันำพฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมิเนียม รอ้ยละ 60.00 
2555 • ท ำค ำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

(“GOLD”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ ท่ีด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพยแ์ละ
บรกิำรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยควำมสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) 

• เขำ้ซือ้หุน้สำมญัของบริษัท แกรนด ์ยูนิตี ้ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด (“GRAND UNITY”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
พัฒนำพัฒนำอสังหำริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม จำกผู้ถือหุ้นเดิม ท ำให้บริษัทถือหุ้นสำมัญใน 
GRAND UNITY เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 60.00 เป็นรอ้ยละ 100.00 

2558 จดัตัง้บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (“UVRM”) 
2559 UVRM ไดย้ื่นแบบค ำขอเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรพัย์

โกลเดน้เวนเจอร ์(“GVREIT”) ซึ่งเป็นทรสัตท์ี่จะเขำ้ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
อำคำรปำรค์ เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ์ และอำคำรสำทร สแควร ์โดย GVREIT เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 4 เมษำยน 2559 

2562 บริษัทมีมติอนุมัติใหบ้ริษัทจ ำหน่ำยหุน้ส ำมญัทัง้หมดใน GOLD ที่บริษัทถืออยู่จ  ำนวน 912,829,675 หุน้ 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 39.28 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของ GOLD ให้กับบริษัท เฟรเซอรส์ 
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ปี เหตุการณ ์
พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ผ่ำนกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำรโดยสมคัร
ใจ ในรำคำเสนอซือ้หุน้ละ 8.50 บำท 

2563 บรษิัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทนุรอ้ยละ 100.00 ใน UVRM ใหแ้ก่ GOLD  
2564 • บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท บี.กริม เพำเวอร ์จ ำกัด (มหำชน) (“BGRIM”) ในบริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี 

จ ำกัด (“UVBGP”) (เดิมชื่อบริษัท ยูนิเวนเจอร ์คอนซัลติง้ จ ำกัด) เพื่อลงทุน พัฒนำ บริหำรจัดกำร และ
ด ำเนินกำรโครงกำรดำ้นพลังงำน โดยบริษัทฯ และ BGRIM ถือหุน้ใน UVBGP ในสัดส่วนรอ้ยละ 55.00 
และ 45.00 ตำมล ำดบั 

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 6/2563-64 เมื่อวนัที่ 23 กันยำยน 2564 อนุมตัิใหบ้ริษัท ยูนิเวนเจอร ์
แคปปิตอล วนั จ ำกดั เขำ้ลงทนุรอ้ยละ 60.00 ในบรษิัท พฒันำอินเตอรค์ลู จ ำกดั (“PIC”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยตูแ้ช่เชิงพำณิชยแ์ละอปุกรณค์รวัสเตนเลส และอนมุตัิให ้PIC เขำ้ซือ้ที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนและโรงงำนของ PIC ในปัจจุบัน รวมทั้งอนุมัติใหบ้ริษัท เลิศรฐักำร จ ำกัด จ ำหน่ำยเงินลงทุน
ทัง้หมดรอ้ยละ 60.00 ในบริษัท แอล อำร ์เค ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมโมเดน่ำ บำย
เฟรเซอร ์บรุีรมัย ์ 

ทีม่า: แบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 และข่าวแจง้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจลงทนุในกิจกำรต่ำงๆ ที่มีศกัยภำพ โดยปัจจบุนัสำมำรถแบ่งลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยแ์ละธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหำริมทรพัย์ (2) ธุรกิจพลงังำน และ
(3) ธุรกิจดำ้นอุตสำหกรรม ไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผงสังกะสีอ๊อกไซดแ์ละเคมีภัณฑ ์โดยโครงสรำ้งกลุ่มบริษัทฯ และ
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ มีรำยละเอียดดงันี ้
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โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ณ วันที ่30 กนัยายน 2564  

 
ทีม่า: ขอ้มูลจากบริษัทฯ 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 
บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์
1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
บรษิัท แกรนด ์ยนูิตี ้ดิเวลล็อปเมนท ์จ ำกดั พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
บรษิัท แกรนด ์ย ูลิฟวิ่ง จ ำกดั พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
บรษิัท เลิศรฐักำร จ ำกดั พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
บรษิัท เลิศรฐักำร พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
1.2 ธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์
บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกดั ลงทนุในกิจกำรอื่น และที่ปรกึษำดำ้นกำรเงินและกำรลงทนุ 
บรษิัท ฟอรเ์วิรด์ ซิสเต็ม จ ำกดั จ ำหน่ำยและติดตั้งระบบควบคุมควำมปลอดภัย ระบบเข้ำออก

อำคำร ระบบควบคมุและจดักำรอำคำรอตัโนมตัิ 
บรษิัท อะเฮดออล จ ำกดั จ ำหน่ำยและติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำและระบบควำม

ปลอดภยั 
บรษิัท สโตนเฮน้จ ์อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรและควบคมุงำนก่อสรำ้ง 
บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์แอสเซท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน ให้บริกำรกำรจัดกำรและกำรลงทุนใน

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่ำ 
บรษิัท เซนเซส พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ใหบ้ริกำรจดทะเบียน จดัตัง้นิติบุคคล และบริหำรจดักำรอำคำรชดุ 

นำยหนำ้ตวัแทนในกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัย ์
บรษิัท คอนเน็กซช์ั่น จ ำกดั ที่ปรกึษำอสงัหำรมิทรพัยใ์นกำรซือ้ขำย รบัฝำก และใหเ้ช่ำ 
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2. ธุรกิจพลังงาน 
บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จ ำกดั ลงทนุในกิจกำรอื่น 
บรษิัท เอสโก ้เวนเจอร ์จ ำกดั ลงทนุในธุรกิจจดักำรพลงังำน 
บรษิัท เอ็กซเ์ซลเลน้ท ์เอ็นเนอรย์ี่ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั วิเครำะหป์รบัปรุงประสิทธิภำพกำรใชพ้ลังงำนและติดตัง้อุปกรณ์

ประหยดัพลงังำน 
3. ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม 
บรษิัท ไทย - ไลซำท จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผงสงักะสีออกไซดแ์ละเคมีภณัฑ ์
บรษิัท ไทย - ซิงคอ์อกไซด ์จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผงสงักะสีออกไซดแ์ละเคมีภณัฑ ์
บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์แคปปิตอล วนั จ ำกดั ลงทนุในกิจกำรอื่น 

ทีม่า: ขอ้มูลจากบริษัทฯ 
 

อย่ำงไรก็ดี ส ำหรบัรอบปีบญัชี 2561 – 2563 (ตุลำคม – กันยำยน) บริษัทฯ แบ่งลักษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจดังนี ้ (1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย ธุรกิจ
อสังหำริมทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่ำ และธุรกิจโรงแรม (2) ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับอสังหำริมทรพัย ์ไดแ้ก่ ธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตัง้ระบบ
เก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร ธุรกิจใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำทำงดำ้นกำรเงินและกำรลงทุน ธุรกิจบริหำรโครงกำรอสงัหำริมทรพัย ์
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และธุรกิจใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรและควบคมุงำนก่อสรำ้ง และ (3) ธุรกิจที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัย ์
ไดแ้ก่ ธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผงสังกะสีออกไซดแ์ละเคมีภัณฑ์ ธุรกิจกำรลงทุนพลังงำน และธุรกิจรำ้นคำ้ปลีก โดย
โครงสรำ้งรำยไดข้องแต่ละกลุ่มธุรกิจของบรษิัทฯ ดงักล่ำว มีรำยละเอียดดงันี ้

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

รายการ 
รอบปีบัญชี 2561 รอบปีบัญชี 2562 รอบปีบัญชี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกธุรกจิลงทนุและพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 18,592.40 88.71 17,258.36 84.06 2,996.94 68.33 

รำยไดจ้ำกธุรกจิที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัย ์ 344.17 1.64 466.83 2.27 276.04 6.29 

รำยไดจ้ำกธุรกจิที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัย ์ 2,022.49 9.65 2,806.83 13.67 1,113.32 25.38 

รวม 20,959.06 100.00 20,532.02 100.00 4,386.30 100.00 
ทีม่า: แบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  
 

3. ผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บรษิทัฯ มีหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 1,911,926,537 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

1 บรษิัท อเดลฟอส จ ำกดั/1 1,038,732,605 54.33 
2 บรษิัท สิรภิกัดีธรรม จ ำกดั/2 228,800,000 11.97 
3 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 35,873,107 1.88 
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ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  26,130,923 1.37 
5 นำยบญุเกียรติ เอือ้สดุกิจ 18,374,600 0.96 
6 กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อกำรเลีย้งชีพ 15,406,700 0.80 
7 นำยวสนัต ์ธัญธีรพนัธุ ์ 12,100,000 0.63 
8 กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยำว  10,871,400  0.57 
9 นำยวรรธนะ เจรญินวรตัน ์ 9,500,000 0.50 
10 กองทนุเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยำวปันผล 7,947,500 0.41 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 1,403,736,835 73.42 
ผูถื้อหุน้อื่น 508,189,702 26.58 
รวม 1,911,926,537 100.00 

ทีม่า: www.univentures.co.th 
หมายเหต:ุ /1 บริษัท อเดลฟอส จ ากดั ถือหุน้โดยนายฐาปน สริิวฒันภกัด ีและนายปณต สริิวฒันภกัด ีในสดัส่วนฝ่ายละรอ้ยละ 50.00 

/2 บริษัท สริิภกัดธีรรม จ ากดั ถือหุน้โดยบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.98 
 

4. คณะกรรมการ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ มีรำยชื่อดงัต่อไปนี ้
 

คณะกรรมการของบริษทัฯ 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 น.ส. พจนีย ์ธนวรำนิช ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
2 นำย ฐำปน สิรวิฒันภกัด ี ประธำนกรรมกำรบรหิำร / รองประธำนกรรมกำร 
3 นำย ปณต สิรวิฒันภกัด ี รองประธำนกรรมกำร 
4 นำย สวุิทย ์จินดำสงวน กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
5 นำย ธิติพนัธุ ์เชือ้บญุชยั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
6 นำย สิทธิชยั ชยัเกรยีงไกร กรรมกำร 
7 นำย นรรตัน ์ล่ิมนรรตัน ์ กรรมกำร 
8 นำย วรวรรต ศรีสอำ้น กรรมกำร 
9 นำย ก ำพล ปญุโสณี กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

ทีม่า: www.set.or.th 
 

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกัด ส ำหรบัรอบ
บญัชีปี 2561 – 2563 สิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน และงบกำรเงินฉบบัสอบทำน ส ำหรบัไตรมำส 3 สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 
มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบบัญชีปี 2561 – 2563 และไตรมาส 3 ปี 2564 
บริษัทฯ 30 ก.ย.  30 มิ.ย.  
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 

สินทรัพยห์มนุเวียน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,427.70 4,226.42 2,854.39 2,651.20 
เงินลงทนุชั่วครำว 16.37 16.00 16.33 - 
ลกูหนีก้ำรคำ้ 385.71 387.50 249.75 307.75 
ลกูหนีห้มนุเวยีนอื่น 158.48 47.60 50.36 203.63 
ส่วนของลกูหนีส้ญัญำเชำ่เงินทนุท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - - 8.14 
สินคำ้คงเหลือ 565.52 607.28 265.80 273.28 
อสงัหำรมิทรพัยพ์ฒันำเพื่อขำย 30,374.57 10,230.11 9,909.13 10,683.92 
เงินล่วงหนำ้คำ่ก่อสรำ้งอสงัหำรมิทรพัยพ์ฒันำเพื่อขำย 251.09 215.94 545.36 297.04 
เงินมดัจ ำที่ดินอสงัหำรมิทรพัยพ์ฒันำเพื่อขำย 276.46 - 221.51 221.51 
ตน้ทนุในกำรไดม้ำซึ่งสญัญำที่ท  ำกบัลกูคำ้ - - 73.75 73.99 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 295.45 117.98 69.55 79.97 
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 33,751.36 15,848.83 14,255.93 14,800.43 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน     
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 5.55 0.90 0.90 0.80 
ลกูหนีส้ญัญำเชำ่เงินทนุ - - - 312.06 
เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 2,319.74 446.12 444.82 392.86 
เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ 1,435.22 - - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวและดอกเบีย้คำ้งรบั แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 232.58 - - - 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 8,347.97 1,664.47 1,532.41 46.55 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 3,380.47 966.99 981.69 1,020.52 
สิทธิกำรเชำ่ 1,287.59 177.48 163.61 3.43 
ค่ำควำมนิยม 64.15 62.52 62.52 62.52 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 49.89 21.94 29.25 31.22 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 311.09 61.46 79.43 78.93 
ภำษีถกูหกั ณ ที่จ่ำยรอขอคืน 561.11 162.67 12.47 28.17 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 47.55 115.86 231.04 316.48 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 18,042.91 3,680.42 3,538.14 2,293.53 
รวมสินทรัพย ์ 51,794.26 19,529.24 17,794.07 17,093.97 

หนีส้นิหมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 4,397.96 450.00 2,150.00 1,700.00 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ 2,485.01 478.07 416.82 332.97 
เจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 1,087.70 236.99 122.59 44.82 
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บริษัทฯ 30 ก.ย.  30 มิ.ย.  
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 

774.30 16.75 317.20 1,996.68 

ส่วนของหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 3.10 45.58 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3.20 - 0.50 
หุน้กูท้ี่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - 1,999.26 - - 
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจำ่ย 236.43 493.89 6.97 7.02 
เงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้ 260.68 168.31 498.15 520.20 
รำยไดสิ้ทธิกำรเชำ่รอตดับญัชีจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ที่ถงึ
ก ำหนดภำยในหนึง่ปี 

446.01 133.02 133.02 - 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำนอสงัหำรมิทรพัยพ์ฒันำเพื่อขำย 229.04 111.11 124.61 190.99 
ประมำณกำรหนีสิ้นหมนุเวยีนอื่น 16.57 4.08 3.53 1.93 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 290.56 18.24 13.94 19.35 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 10,224.26 4,112.92 3,789.93 4,860.05 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 705.62 398.00 981.00 403.00 
เงินกูย้ืมระยะยำวและดอกเบีย้คำ้งจ่ำยจำกผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อย 525.54 - - - 
ตั๋วเงินจำ่ยระยะยำว 245.39 - - - 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ - - 7.18 474.81 
หุน้กู ้ 9,992.97 998.76 998.55 993.81 
รำยไดสิ้ทธิกำรเชำ่รอตดับญัชีจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,500.89 2,782.63 2,645.38 - 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส ำหรบัผลประโยชนพ์นกังำน 110.11 57.59 68.74 74.95 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนอื่น 185.90 - - - 
หนีสิ้นภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 258.24 16.67 15.36 190.14 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 156.48 10.81 0.97 1.24 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 21,681.13 4,264.46 4,717.16 2,137.96 
รวมหนีส้ิน 31,905.39 8,377.38 8,507.09 6,998.01 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 1,911.93 1,911.93 1,911.93 1,911.93 
ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 5,063.20 5,063.20 5,063.20 5,063.20 
ก ำไรสะสม 3,075.99 4,169.26 2,328.72 3,135.39 
ส่วนเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 29.53 - - - 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 88.47 (78.26) (78.26) (78.26) 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 9,719.75 85.74 61.39 63.71 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 19,888.87 11,151.86 9,286.97 10,095.96 
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บริษัทฯ รอบบัญชีปี (1 ตุลาคม – 30 กนัยายน) 1 ต.ค. 63 – 
30 มิ.ย. 64 งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 2563 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (5,655.30) (8,189.17) 60.37 (726.86) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (980.81) 7,065.25 62.94 67.48 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 6,422.00 3,922.62 (1,495.35) 456.19 

บริษัทฯ รอบบัญชีปี (1 ตุลาคม – 30 กนัยายน) 1 ต.ค. 63 
– 30 มิ.ย. 

64 
งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 2,185.34 1,735.75 1,313.53 1,207.12 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 16,800.32 15,543.88 2,732.76 1,244.11 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 1,110.61 968.77 174.59 12.16 
รำยไดจ้ำกธุรกจิโรงแรม 551.42 518.94 29.08 - 
รำยไดค้ำ่กำรจดักำร 160.78 214.14 25.76 8.15 
รำยไดจ้ำกกจิกำรสนำมกอลฟ์ 26.99 27.27 - - 
กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุใน
บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

11.22 - - - 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและบรษิัทย่อย - 1,299.01 - 31.99 
รำยไดเ้งินปันผล 0.04 0.12 0.15 - 
รำยไดด้อกเบีย้ 18.58 26.02 14.67 18.81 
รำยไดอ้ื่น 93.76 198.12 95.75 157.32 
รวมรายได้ 20,959.06 20,532.02 4,386.30 2,679.66 
ตน้ทนุขำยและตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร (1,982.12) (1,739.76) (1,283.76) (1,145.19) 
ตน้ทนุขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ (11,313.19) (10,571.20) (1,971.27) (980.42) 
ตน้ทนุจำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร (702.22) (619.08) (150.42) (9.14) 
ตน้ทนุธุรกิจโรงแรม (392.69) (392.02) (54.06) - 
ตน้ทนุค่ำกำรจดักำร (173.13) (162.65) (11.44) (5.49) 
ตน้ทนุจำกกิจกำรสนำมกอลฟ์ (13.67) (9.44) - - 
ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย (1,577.59) (1,377.80) (264.70) (100.29) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (1,883.34) (1,972.93) (540.14) (389.34) 
รวมค่าใช้จ่าย (18,037.96) (16,844.88) (4,275.78) (2,629.86) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 2,921.10 3,687.14 110.52 49.80 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (143.69) (168.39) (74.07) (54.50) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 82.31 22.10 30.17 22.48 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ 2,859.73 3,540.85 66.61 17.78 
รำยได ้(คำ่ใชจ้ำ่ย) ภำษีเงินได ้ (594.48) (968.56) (27.74) (4.70) 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 2,265.24 2,572.29 38.87 13.07 
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บริษัทฯ รอบบัญชีปี (1 ตุลาคม – 30 กนัยายน) 1 ต.ค. 63 – 
30 มิ.ย. 64 งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 2563 

ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนที่มีต่อเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(0.00) 0.01 0.01 0.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สุทธ ิ

(214.10) 2,798.72 (1,372.03) (203.19) 

 

บริษัทฯ 
หน่วย 

30 ก.ย. 30 มิ.ย. 
2564 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ  2561 2562 2563 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เท่ำ 3.30  3.85   3.76  3.05 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 0.19  1.14   0.84  0.65 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ (0.75) (1.14) 0.02  (0.17) 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ เท่ำ 54.36  49.17   13.42  8.87 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนสินคำ้คงเหลือ วนั 0.56  0.65   0.33  0.20 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี ้ เท่ำ 6.88  9.11   7.76  5.71 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ีย วนั 52.35  39.52   46.41  47.3 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย เท่ำ 6.62  7.32   26.83  30.5 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั 647.61  557.27   1,089.68  1,333.0 
วงจรเงินสด วนั 601.88  525.03   1,070.10  1,316.1 
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการท าก าไร  
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (ของรำยไดห้ลกั) รอ้ยละ 30.04  29.01   18.82  13.40 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 14.02  19.40   2.58  2.01 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำ
เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 

รอ้ยละ 17.50 23.09 8.29 5.98 

อตัรำก ำไรสทุธิ (ส่วนของบรษิัทใหญ่) รอ้ยละ 4.80 7.78 1.42 1.21 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 11.90 16.57 0.38 0.13 
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยร์วม รอ้ยละ 4.85 7.21 0.21 0.07 
อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เท่ำ 0.45  0.53   0.23   0.14  
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ  
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผูถื้อหุน้ เท่ำ  1.60  0.75 0.92 0.69 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถ 
ในกำรช ำระดอกเบีย้ 

เท่ำ 25.94 26.20 5.20 3.22 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล รอ้ยละ  50.85  129.26 61.21 N/A  
ทีม่า: การค านวณจากบริษัทฯ  
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ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  
ผลการด าเนินงาน 
 

รายได้  
ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2561 – 2563 และไตรมำส 3 รอบบญัชีปี 2564 บรษิัทฯ มีรำยไดร้วมจ ำนวน 20,959.06 ลำ้นบำท 20,532.02 ลำ้น
บำท 4,386.30 ลำ้นบำท และ 2,679.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีรำยไดห้ลกัจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยจ์ ำนวน 16,800.32 ลำ้น
บำท 15,543.88 ลำ้นบำท 2,732.76 ลำ้นบำท และ 1,244.11 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 80.16 รอ้ยละ 75.71 รอ้ยละ 62.30 และ
รอ้ยละ 46.43 ของรำยไดร้วมในแต่ละรอบบญัชี ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2562 บริษัทฯ มีรำยไดร้วมลดลงจำกรอบบญัชี
ปีก่อนหนำ้จ ำนวน 427.04 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.04 โดยมีสำเหตุหลกัจำกภำวะชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกจำกเหตุกำรณ ์
BREXIT และสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัอเมริกำและจีน อีกทัง้บริษัทฯ ไดข้ำยหุน้ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ำกัด (มหำชน) ในเดือนสิงหำคม ปี 2562 ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎำคม 
2562 ใหก้ับ บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ในขณะที่รอบบญัชีปี 2563 และไตรมำส 3 รอบบญัชีปี 
2564 บริษัทฯ มีรำยไดร้วมลดลงจำกงวดเดียวกันของรอบบญัชีปีก่อนหนำ้จ ำนวน 16,145.72 ลำ้นบำท และ 553.56 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 78.64 และรอ้ยละ 17.12 ตำมล ำดับ โดยมีสำเหตุหลักจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 
(“สถำนกำรณ ์COVID-19”) ทั่วโลก ซึ่งท ำใหจ้ ำนวนนกัท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติลดลงอย่ำงมำก และท ำใหบ้รษิัทฯ ตอ้งปิด
กำรด ำเนินงำนธุรกิจโรงแรม ส ำนักงำนขำยโครงกำรอสังหำริมทรพัยเ์ป็นกำรชั่วครำว นอกจำกนีร้ำยไดท้ี่ลดลงมำจำกยอดปฏิเสธ
สินเชื่อที่อยู่อำศยัของธนำคำรที่สงูขึน้ ส ำหรบัลกูคำ้ที่ประกอบอำชีพหรือท ำธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 
 

ต้นทุนจากการขาย การให้บริการ การให้เช่า และอื่นๆ 
ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2561 – 2563  และไตรมำส 3 รอบบญัชีปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนจำกกำรขำย กำรใหบ้ริกำร กำรใหเ้ช่ำ และอื่นๆ 
จ ำนวน 14,577.02 ลำ้นบำท 13,494.15 ลำ้นบำท 3,470.94 ลำ้นบำท และ 2,140.24 ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 69.55 รอ้ยละ 
65.72 รอ้ยละ 79.13 และรอ้ยละ 79.87 ของรำยไดร้วมในแต่ละรอบบญัชี ตำมล ำดบั โดยบรษิัทฯ มีตน้ทนุจำกกำรขำย กำรใหบ้ริกำร 
กำรใหเ้ช่ำ และอื่นๆ ลดลงจ ำนวน 1,082.87 ลำ้นบำท 10,023.21 ลำ้นบำท และ 353.55 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.43 รอ้ยละ 
74.28 และรอ้ยละ 14.18 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของรอบบัญชีปีก่อนหนำ้ ตำมล ำดบั โดยกำรลดลงของตน้ทุนจำกกำรขำย กำร
ใหบ้รกิำร กำรใหเ้ช่ำ และอื่นๆ ในแต่ละงวดดงักล่ำว สอดคลอ้งกบักำรลดลงของรำยไดข้องบรษิัทฯ จำกสภำวะเศรษฐกิจ 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2561 – 2563  และไตรมำส 3 รอบบญัชีปี 2564 บรษิัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 3,460.93 ลำ้น
บำท 3,350.73 ลำ้นบำท 804.85 ลำ้นบำท และ 489.62 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.51 รอ้ยละ 16.32 รอ้ยละ 18.35 
และรอ้ยละ 18.27 ของรำยไดร้วมในแต่ละรอบบญัชี ตำมล ำดบั โดยบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลงจ ำนวน 110.20 
ลำ้นบำท 2,545.88 ลำ้นบำท และ 110.20 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.18 รอ้ยละ 75.98 และรอ้ยละ 15.76 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของรอบบญัชีปีก่อนหนำ้ ตำมล ำดบั เนื่องจำกบริษัทไดค้วบคุมค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรกำรตลำด ค่ำใชจ้่ำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
และค่ำใชจ้่ำยทำงดำ้นบคุคลำกร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดลงของรำยไดข้องบรษิัทฯ จำกสภำวะเศรษฐกิจ 
 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2561 – 2563  และไตรมำส 3 รอบบญัชีปี 2564 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 2,265.24 ลำ้นบำท 2,572.29 
ลำ้นบำท 38.87 ลำ้นบำท และ 13.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2562 บรษิัทฯ มีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำกรอบ
บัญชีปีก่อนหนำ้จ ำนวน 307.05 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.55 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรควบคุมตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำย 
ในขณะที่รอบบญัชีปี 2563 และไตรมำส 3 รอบบญัชีปี 2564 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิลดลงจำกงวดเดียวกันของรอบบญัชีปีก่อน
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หนำ้จ ำนวน 2,533.42 ลำ้นบำท และ 63.25 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 98.49 และรอ้ยละ 82.87 ตำมล ำดบั โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรลดลงของรำยได ้ 
 

ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 – 2563 และ 30 มิถนุำยน 2564 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 51,794.26 ลำ้นบำท 19,529.24 ลำ้นบำท 
17,794.07 ลำ้นบำท และ 17,093.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมลดลง 32,265.02 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 62.29 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯ ไดข้ำยหุน้ของ บริษัท 
แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด (มหำชน) ในเดือนสิงหำคม ปี 2562 ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ของบริษัท 
ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎำคม 2562 ใหก้บั บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

หนีส้นิ 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 – 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 31,905.39 ลำ้นบำท 8,377.38 ลำ้นบำท 
8,507.09 ลำ้นบำท และ 6,998.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมลดลง 23,528.01 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 73.74 เมื่อเทียบกับรอบบญัชีปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรที่บริษัทฯ ไดข้ำยหุน้ของ บริษัท แผ่นดิน
ทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด (มหำชน) ในเดือนสิงหำคม ปี 2562 ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 
1/2562 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎำคม 2562 ใหก้บั บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 – 2563 และ 30 มิถนุำยน 2564 บรษิัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ ำนวน 19,888.87 ลำ้นบำท 11,151.86 ลำ้น
บำท 9,286.97 ลำ้นบำท และ 10,095.96 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมลดลง 
8,737.01 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.93 เมื่อเทียบกบัวนัเดียวกนัของรอบบญัชีปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรที่บรษิัทฯ ได้
ขำยหุน้ของ บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ในเดือนสิงหำคม ปี 2562 ตำมมติที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อ
หุน้ของบรษิัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎำคม 2562 ใหก้บั บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

สภาพคลอ่ง 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 – 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 1,427.70 
ลำ้นบำท 4,226.42 ลำ้นบำท 2,854.39 ลำ้นบำท และ 2,651.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยส ำหรบัรอบบญัชีปี 2561 – 2563 
และไตรมำส 3 รอบบญัชีปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน (5,655.30) ลำ้นบำท
(8,189.17) ลำ้นบำท 60.37 ลำ้นบำท และ (726.86) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมลูค่ำดงักล่ำวมีสำเหตหุลกัจำกผลประกอบกำร
ในแต่ละงวดและกำรเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด ำเนินงำน เช่น อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อขำย 
 

ทั้งนี ้ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2561 – 2563 และไตรมำส 3 รอบบัญชีปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม
ลงทุนจ ำนวน (980.81) ลำ้นบำท 7,065.25 ลำ้นบำท 62.94 ลำ้นบำท และ 67.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมลูค่ำดงักล่ำวมี
สำเหตุหลักจำกกำรลงทุนหรือกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมคำ้ รวมถึงกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและ
อปุกรณ ์อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุและสิทธิกำรเช่ำ 
 
นอกจำกนี ้ส ำหรับรอบบัญชีปี 2561 – 2563 และไตรมำส 3 รอบบัญชีปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 6,422.00 ลำ้นบำท 3,922.62 ลำ้นบำท (1,495.35) ลำ้นบำท และ 456.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย
มลูค่ำดงักล่ำวมีสำเหตหุลกัจำกกำรออกและช ำระคืนหุน้กู ้และกำรกูย้ืมและช ำระเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 
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6. สภาวะอุตสาหกรรม 
 

เศรษฐกิจไทยในไตรมำส 2 ปี 2564 และแนวโนม้ปี 2564 
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมำส 2 ปี 2564 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.5 ซึ่งปรบัตวัดีขึน้จำกกำรลดลงรอ้ยละ 2.6 ในไตรมำสก่อนหนำ้ 
โดยกำรลงทนุรวม กำรบรโิภคภำคเอกชน กำรอปุโภคภำครฐับำล มลูค่ำกำรส่งออกสินคำ้ และมลูค่ำกำรน ำเขำ้สินคำ้ ขยำยตวั 
รอ้ยละ 4.6 รอ้ยละ 8.1 รอ้ยละ 1.1 รอ้ยละ 36.2 และรอ้ยละ 41.8 ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ดี ขณะเดียวกัน อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป
เฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 2.4 และดลุบญัชีเดินสะพดัขำดดลุรอ้ยละ 4.2 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) 
 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 

 
ทีม่า: รายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2564 ของ NESDC ฉบบัวนัที ่16 สงิหาคม 2564 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2564 คำดว่ำจะขยำยตวัรอ้ยละ 0.7 – 1.2 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุส ำคญั ประกอบดว้ย 
1. แนวโนม้กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปรมิำณกำรคำ้โลก 
2. แรงขบัเคล่ือนจำกกำรใชจ้่ำย กำรลงทนุ และมำตรกำรเศรษฐิกิจส ำคญัของภำครฐั และ  
3. กำรปรบัตวัดีขึน้อย่ำงต่อเนื่องของรำยไดภ้ำคเกษตร   
4. กำรปรบัตวัตำมฐำนกำรขยำยตวัที่ต  ่ำผิดปกติในปี 2563  
 

และคำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกสินคำ้จะขยำยตัวรอ้ยละ 16.30 กำรบริโภคภำคเอกชนจะขยำยตัวรอ้ยละ 1.10 กำรลงทุน
ภำคเอกชนจะขยำยตวัรอ้ยละ 4.7 กำรลงทุนภำครฐัคำดว่ำจะขยำยตวัรอ้ยละ 8.70 อตัรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียจะอยู่ในช่วงรอ้ย
ละ 1.00 – 1.50 และบญัชีเดินสะพดัขำดดลุรอ้ยละ 2.00 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) 
 

สภำวะอตุสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำ 
อุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยมีรูปแบบโครงสรำ้งธุรกิจแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB) กล่ำวคือ กำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.” หรือ “EGAT”) เป็นทั้งผูผ้ลิตและรบัซือ้ไฟฟ้ำที่จ่ำยเขำ้สู่ระบบรำยเดียวจำกผูผ้ลิต
ไฟฟ้ำเอกชนขนำดใหญ่ (“IPP”) และผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็ก (“SPP”) นอกจำกนี ้กฟผ.ยังผูกขำดระบบสำยส่งไฟฟ้ำ 
(Transmission system) โดยมีกำรไฟฟ้ำนครหลวง (“กฟน.” หรือ “MEA”) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ. หรือ PEA) ท ำ
หนำ้ที่จ  ำหน่ำยไฟฟ้ำและรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็กมำก (“VSPP”) ดงันี ้ 
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โครงสร้างอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

 
ทีม่า: วิจยักรุงศรีซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตธ้นาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง

พลงังาน (“EPPO”) 
 

ทัง้นี ้กำรเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้ำขึน้อยู่กบั 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 
1. ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำในประเทศไทย ซึ่งจะแปรผันตำมภำวะเศรษฐกิจ โดยอัตรำกำรเติบโตเฉล่ียของควำมตอ้งกำรใช้

ไฟฟ้ำจะอยู่ที่ประมำณ 0.90 – 1.10 เท่ำของอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ซึ่งหำกพิจำรณำแยกตำมภำคเศรษฐกิจ 
ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำส ำหรบัปี 2563 ในภำคอตุสำหกรรม ภำคครวัเรือน ภำคธุรกิจ และอื่นๆ มีกำรใชไ้ฟฟ้ำคิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 43.92 รอ้ยละ 28.26 รอ้ยละ 23.50 และรอ้ยละ 4.32 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้อตัรำกำรเติบโตของควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำ
และอตัรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศไทย ส ำหรบัปี 2554 – 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้
 

อัตราการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและอัตราการเตบิโตของเศรษฐกิจ (GDP) ส าหรับปี 2554 - 2563 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

 
ทีม่า: รายงานสถิตพิลงังานของประเทศไทย ปี 2564 โดย EPPO และธนาคารแห่งประเทศไทย (“BOT”) 
 

2. นโยบำยของภำครฐั ไดแ้ก่ (1) แผนพฒันำก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ (“PDP”) และแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือก (AEDP) ซึ่งก ำหนดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำแต่ละประเภท (2) นโยบำยดำ้นรำคำรบัซือ้
ไฟฟ้ำที่ผลิตจำกพลงังำนหมนุเวียน ซึ่งมีตน้ทนุกำรผลิตสงูกว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลิงฟอสซิล โดยปัจจบุนัรำคำรบัซือ้
อยู่ภำยใตร้ะบบ Feed-in-Tariff (FiT) และ (3) แผนกำรพฒันำโครงข่ำยสำยส่งไฟฟ้ำเพื่อรองรบักำรผลิตไฟฟ้ำที่เพิ่มขึน้ 

 

• อปุสงคข์องไฟฟ้ำ 
ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำของประเทศไทยในปี 2563 เท่ำกับ 187,047.00 กิกะวตัตช์ั่วโมง หรือคิดเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 3.06 จำกปี 
2562 ซึ่งเป็นผลจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ส่งผลให้ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำของภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมในปี 2563 
เท่ำกับ 43,950.00 กิกะวตัตช์ั่วโมง และ 82,158.00 กิกะวตัตช์ั่วโมง ตำมล ำดบั ซึ่งหดตวัมำกที่สดุเป็นประวตัิกำรณท์ี่รอ้ยละ 

(10.00)

(5.00)

-

5.00

10.00

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
อตัรำกำรเตบิโตของควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟำ้ อตัรำกำรเตบิโตของ GDP
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10.54 และร้อยละ 4.58 จำกปี 2562 ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ดี ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของภำคครัวเรือนในปี 2563 เท่ำกับ 
52,860.00 กิกะวตัตช์ั่วโมง หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.43 จำกปี 2562 ซึ่งเป็นผลจำกมำตรกำร Work From Home ทัง้นี ้
ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำและอตัรำกำรเติบโตแยกตำมภำคธุรกิจของประเทศไทย ส ำหรบัปี 2554 – 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้
 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าแยกตามภาคธุรกิจ  
ส าหรับปี 2554 - 2563 

(หน่วย: กิกะวตัตช์ั่วโมง) 

 
ทีม่า: รายงานสถิตพิลงังานของประเทศไทย ปี 2564 โดย EPPO 

อัตราการเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าแยกตาม 
ภาคธุรกิจ ส าหรับปี 2554 - 2563 

(หน่วย: รอ้ยละ) 

 
ทีม่า: รายงานสถิตพิลงังานของประเทศไทย ปี 2564 โดย EPPO 

 

• อปุทำนของไฟฟ้ำ 
ปรมิำณกำรผลิตไฟฟ้ำในปี 2563 เท่ำกบั 206,034.42 กิกะวตัตช์ั่วโมง หรือคิดเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 2.84 จำกปี 2562 โดย กฟผ. ผลิต
ไฟฟ้ำในปี 2563 จ ำนวน 66,489.63 กิกะวตัตช์ั่วโมง หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.95 จำกปี 2562 ทัง้นี ้ส ำหรบัผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชน 
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม IPP กลุ่ม SPP และกลุ่ม VSPP ผลิตไฟฟ้ำในปี 2563 จ ำนวน 45,268.68 กิกะวตัตช์ั่วโมง 53,466.87 กิกะวตัตช์ั่วโมง 
และ 11,258.68 กิกะวตัตช์ั่วโมง ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 17.92 รอ้ยละ 2.13 และรอ้ยละ 2.13 เมื่อเทียบกับปี 2562 
ตำมล ำดบั ในขณะที่หำกพิจำรณำตำมเชือ้เพลิงที่ใชใ้นกำรผลิตจะพบว่ำปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติซึ่งเป็นเชือ้เพลิง
หลัก และปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ในปี 2563 เท่ำกับ113,859.15 กิกะวัตตช์ั่วโมง และ 20,540.12 กิกะวัตต์
ชั่วโมง ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 6.55 และรอ้ยละ 4.03 เมื่อเทียบกับปี 2562 ตำมล ำดบั ในขณะที่กำรผลิตไฟฟ้ำจำก
ถ่ำนหิน และกำรน ำเขำ้ไฟฟ้ำจำกประเทศเพื่อนบำ้น ในปี 2563 เท่ำกับ 36,823.17 กิกะวตัตช์ั่วโมง และ 29,550.57 กิกะวตัตช์ั่วโมง 
ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.79 และรอ้ยละ 15.67 เมื่อเทียบกับปี 2562 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำแยก
ตำมผูผ้ลิตและประเภทเชือ้เพลิงที่ใชใ้นกำรผลิตของประเทศไทย ส ำหรบัปี 2554 – 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้
 

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ผลิต  
ส าหรับปี 2554 - 2563 

(หน่วย: กิกะวตัตช์ั่วโมง) 

 
ทีม่า: รายงานสถิตพิลงังานของประเทศไทย ปี 2564 โดย EPPO 

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทเชือ้เพลิงทีใ่ช้
ในการผลิต ส าหรับปี 2554 - 2563 

(หน่วย: กิกะวตัตช์ั่วโมง) 

 
ทีม่า: รายงานสถิตพิลงังานของประเทศไทย ปี 2564 โดย EPPO 
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• แนวโนม้อตุสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำ 
วิจยักรุงศรี ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใตธ้นำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) เปิดเผยว่ำ อุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำในประเทศไทย
ในช่วงปี 2564 - 2566 มีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้ตำมควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำที่มีทิศทำงเติบโตตำมภำวะเศรษฐกิจ และดำ้นอปุทำน
เชิงบวกจำกนโยบำยสนบัสนนุกำรลงทนุภำครฐับำลตำมแผน PDP โดยมีปัจจยัสนบัสนนุดงันี ้
1. ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำในประเทศไทยมีแนวโนม้ขยำยตวัเฉล่ียรอ้ยละ 2.80 – 3.80 ต่อปี เป็นผลจำกภำวะเศรษฐกิจที่คำด

ว่ำจะฟ้ืนตวัเป็นล ำดบั ส่งผลใหค้วำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำทัง้ในภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมปรับตวัสงูขึน้ ในขณะที่ควำม
ตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำภำคครวัเรือนยงัเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง จำกมำตรกำร Work From Home เป็นระยะ 

2. แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยปี 2561 – 2580 (“PDP 2018”) ฉบับปรับปรุงครั้งที่  1 ส่งเสริมให้
ภำคเอกชนขยำยก ำลังกำรผลิตและเพิ่มกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำใหม่ โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำใหม่
จ ำนวน 56,431 เมกะวตัต ์ส ำหรบัปี 2580 นอกจำกนีย้งัไดก้ ำหนดสดัส่วนกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิงส ำหรบัผลิต
ไฟฟ้ำจ ำนวนรอ้ยละ 53.4 ของปรมิำณกำรผลิตไฟฟ้ำทัง้หมดในปี 2580 

 

ประมาณการปริมาณความตอ้งการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ส าหรับปี 2564 – 2580 
(หน่วย: เมกะวตัต)์ 

 
 ทีม่า: แผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2561 – 2580 ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่1 
 

นอกจำกนี ้ผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติจะมีปัจจัยสนับสนุนจำกแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 1 ซึ่งก ำหนดให้มี
โรงไฟฟ้ำหลักจำกก๊ำซธรรมชำติเพื่อควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำในภำพรวมของประเทศและในภำคตะวันตก โดยกำรเพิ่ม
สดัส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติจำกสดัส่วนรอ้ยละ 37.00 ของปรมิำณกำรผลิตไฟฟ้ำทัง้หมด ภำยในปี 2580 ตำมแผน 
PDP 2015 เป็นรอ้ยละ 53.00 ของปรมิำณกำรผลิตไฟฟ้ำทัง้หมด ภำยในปี 2580 ตำมแผน PDP 2018 อีกทัง้ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำกลุ่ม 
SPP มีแนวโนม้ที่รำยไดจ้ะเติบโตต่อเนื่องจำกปัจจัยต่ำงๆ ไดแ้ก่ (1) โรงไฟฟ้ำเชือ้เพลิงก๊ำซธรรมชำติระบบ Cogeneration 
สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้ับนิคมอุตสำหกรรมไดต้่อเนื่อง และ (2) กำรลงทุนโรงไฟฟ้ำใหม่ในเขต EEC เพื่อรองรบั
ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำที่เพิ่มขึน้ 
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เอกสารแนบ 2 ข้อมูลบริษทั เอสทซีี เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ขอ้มลูทั่วไปของ STCE มีรำยละเอียดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั (“STCE”) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105550013940 
วนัท่ีจดทะเบียน : 6 กมุภำพนัธ ์2550 
ที่ตัง้ : 51/29,51/61 ซอยวิภำวดีรังสิต 66 (สยำมสำมัคคี) แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหำนคร 10210 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ บรษิัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ำกดั (“TAC”) 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 784,476,000.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 78,447,600 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท 

 

2. ผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2564 STCE มีหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 78,447,600 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ STCE 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

1 บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 78,447,598 100.00 
2 นำย ยทุธ ชินสภุคักลุ 1 0.00 
3 นำย ประสงค ์หำญปิยวฒันสกลุ 1 0.00 

รวม 78,447,600 100.00 
ทีม่า: ส าเนาบญัชีรายชือ่ผูถ้ือหุน้ของ STCE 
 

3. คณะกรรมการ 
 

ณ วนัท่ี 2 กนัยำยน 2564 คณะกรรมกำรของ STCE มีรำยละเอียดดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการของ STCE 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำย ยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมกำร 
2 นำย ประสงค ์หำญปิยวฒันสกลุ กรรมกำร 
3 นำย วชัระ อชัฌำกรลกัษณ ์ กรรมกำร 

ทีม่า: หนงัสอืรบัรองของ STCE 
 

4. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของ STCE ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท ส ำนกังำนปีติเสวี จ ำกัด ส ำหรบัปี 2561 – 2563 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ STCE ส าหรับปี 2561 - 2563 
บริษัท เอสทซีี เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพยห์มนุเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.04 0.02 0.02 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอืน่ 0.15 0.15 0.16 
ลกูหนีอ้ื่น 0.16 0.16 0.15 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่บรษิัทรว่ม - ส่วนที่ครบก ำหนดรบัช ำระภำยในหนึ่งปี 3.62 3.62 3.62 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษิัทรว่ม - - 0.50 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.03 0.04 0.06 
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 4.00 4.00 4.52 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน    

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 46.30 46.75 47.02 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 788.04 788.04 788.04 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.00 0.00 0.00 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 834.34 834.79 835.06 
รวมสินทรัพย ์ 838.34 838.79 839.59 

หนีส้นิ    
เจำ้หนีอ้ื่น 0.02 0.17 0.29 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบรษิัทใหญ่ 5.01 5.88 7.58 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลอื่น 49.39 49.39 49.39 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 0.00 0.01 0.01 
รวมหนีส้ิน 54.42 55.44 57.26 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุจดทะเบียน 784.48 784.48 784.48 
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 784.48 784.48 784.48 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (0.56) (1.12) (2.15) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 783.92 783.35 782.32 

 

บริษัท เอสทซีี เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด 
2561 2562 2563 

งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 
รำยไดอ้ื่น 0.46 0.47 0.23 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (0.76) (0.69) (0.81) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (0.30) (0.22) (0.59) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (0.17) (0.34) (0.44) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ (0.47) (0.56) (1.03) 
ภำษีเงินได ้ - - - 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ (0.47) (0.56) (1.03) 
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เอกสารแนบ 3 ข้อมูลบริษทั เอเพ็กซ ์เอ็นเนอย่ี โซลูชั่น จ ากดั 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ขอ้มลูทั่วไปของ APEX มีรำยละเอียดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี่ โซลชูั่น จ ำกดั (“APEX”) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105549073675 
วนัท่ีจดทะเบียน : 19 มิถนุำยน 2549 
ที่ตัง้ : 51/29,51/61 ซอยวิภำวดีรังสิต 66 (สยำมสำมัคคี) แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหำนคร 10210 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ บรษิัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ำกดั (“TAC”) 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 253,568,000.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 25,356,800 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท 

 

2. ผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2564 APEX มีหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 25,356,800 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ APEX 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

1 บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 25,356,798 100.00 
2 นำย ยทุธ ชินสภุคักลุ 1 0.00 
3 นำย อำรกัษ์ รำษฎรบ์รหิำร 1 0.00 

รวม 25,356,800 100.00 
ทีม่า: ส าเนาบญัชีรายชือ่ผูถ้ือหุน้ของ APEX 
 

3. คณะกรรมการ 
 

ณ วนัท่ี 2 กนัยำยน 2564 คณะกรรมกำรของ APEX มีรำยละเอียดดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการของ APEX 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำย ยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมกำร 
2 นำย ประสงค ์หำญปิยวฒันสกลุ กรรมกำร 
3 นำย วชัระ อชัฌำกรลกัษณ ์ กรรมกำร 

ทีม่า: หนงัสอืรบัรองของ APEX 
 

4. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของ APEX ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท ส ำนกังำนปีติเสวี จ ำกัด ส ำหรบัปี 2561 – 2563 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ APEX ส าหรับปี 2561 - 2563 
บริษัท เอเพ็กซ ์เอน็เนอย่ี โซลูชั่น จ ากัด 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพยห์มนุเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.04 0.01 0.02 
ลกูหนีอ้ื่น 0.03 0.05 0.04 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทร่วม  - ส่วนที่ครบก ำหนดรับช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

1.17 1.17 1.17 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.03 0.05 0.06 
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 1.28 1.28 1.29 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน    

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 14.73 14.88 14.96 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 254.72 254.72 254.72 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.00 0.00 0.00 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 269.45 269.60 269.69 
รวมสินทรัพย ์ 270.73 270.88 270.98 

หนีส้นิ    
เจำ้หนีอ้ื่น 0.02 0.12 0.13 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบรษิัทใหญ่ 2.12 2.63 3.40 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลอื่น 15.69 15.69 15.69 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 0.00 0.00 0.01 
รวมหนีส้ิน 17.82 18.44 19.22 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุจดทะเบียน 253.57 253.57 253.57 
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 253.57 253.57 253.57 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (0.67) (1.13) (1.81) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 252.90 252.44 251.75 

 

บริษัท เอเพ็กซ ์เอน็เนอย่ี โซลูชั่น จ ากัด 
2561 2562 2563 

งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 
รำยไดอ้ื่น 0.15 0.15 0.06 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (0.49) (0.46) (0.56) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (0.35) (0.31) (0.50) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (0.07) (0.15) (0.19) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ (0.41) (0.46) (0.69) 
ภำษีเงินได ้ - - - 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ (0.41) (0.46) (0.69) 
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เอกสารแนบ 4 ข้อมูลบริษทั แทค เอน็เนอย่ี จ ากัด 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ขอ้มลูทั่วไปของ TAC มีรำยละเอยีดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ำกดั (“TAC”) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105553134187 
วนัท่ีจดทะเบียน : 29 ตลุำคม 2553 
ที่ตัง้ : 51/29,51/61 ซอยวิภำวดีรังสิต 66 (สยำมสำมัคคี) แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหำนคร 10210 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ บริษัท พีพีทีซี จ ำกัด (“PPTC”) และ 

บรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 1,900,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 19,900,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท 

 

2. ผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 2 มิถนุำยน 2564 TAC มีหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 19,900,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TAC 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

1 บรษิัท ชบู ุอีเล็คทรคิ เพำเวอร ์ไทยแลนด ์เอสพีพี บี.วี. จ ำกดั /1 9,472,400 47.60 
2 บรษิัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั 7,880,400 39.60 
3 บรษิัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี่ โซลชูั่น จ ำกดั 2,547,200 12.80 

รวม 19,900,000 100.00 
ทีม่า: ฐานขอ้มูล BOL Corpus 
หมายเหต:ุ /1 ปัจจุบนั E-COGEN อยู่ระหว่างการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ TAC จ านวน 9,472,400 หุน้ หรือคดิเป็นรอ้ยละ 47.60 ของหุน้สามญัทัง้หมด จาก

บริษัท ชูบ ุอีเล็คทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด ์เอสพพี ีบี.วี. จ ากดั โดยคาดว่าการเขา้ท ารายการจะแลว้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
 

3. คณะกรรมการ 
 

ณ วนัท่ี 13 กนัยำยน 2564 คณะกรรมกำรของ TAC มีรำยละเอียดดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการของ TAC 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำย ยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมกำร 
2 นำย มิโยชิ คำมยิะ กรรมกำร 
3 นำย วชัระ อชัฌำกรลกัษณ ์ กรรมกำร 
4 นำย มำซำมิตซ ึสดุะ กรรมกำร 

ทีม่า: หนงัสอืรบัรองของ TAC 
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4. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของ TAC ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท ส ำนักงำนปีติเสวี จ ำกัด ส ำหรบัปี 2561 – 2563 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ TAC ส าหรับปี 2561 - 2563 
บริษัท แทค เอน็เนอย่ี จ ากดั 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพยห์มนุเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2.99 0.20 0.07 
ลกูหนีอ้ื่น 0.40 - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่บรษิัทรว่ม - ส่วนท่ีครบก ำหนดรบัช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

9.15 9.15 9.15 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.31 0.36 0.36 
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 12.86 9.71 9.58 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน    

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 1,909.60 1,909.60 1,909.60 

อปุกรณ ์ 0.00 0.00 0.00 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - 0.00 0.00 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 1,909.60 1,909.60 1,909.60 
รวมสินทรัพย ์ 1,922.46 1,919.31 1,919.18 

หนีส้นิ    
เจำ้หนีอ้ื่น 1.52 0.32 0.18 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน - ส่วนที่ครบก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

9.15 9.15 9.15 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 0.98 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 0.02 0.00 0.01 
รวมหนีส้ิน 10.70 9.48 10.32 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุจดทะเบียน 1,990.00 1,990.00 1,990.00 
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 1,990.00 1,990.00 1,990.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (78.23) (80.17) (81.14) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,911.77 1,909.83 1,908.86 

 
บริษัท แทค เอน็เนอย่ี จ ากดั 

2561 2562 2563 
งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 
ดอกเบีย้รบั 0.01 0.00 0.00 
รำยไดอ้ื่นๆ - 1.15 - 
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บริษัท แทค เอน็เนอย่ี จ ากดั 
2561 2562 2563 

งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 
รวมรายได้ 0.01 1.15 0.00 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (4.74) (3.08) (0.92) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (4.73) (1.93) (0.92) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน - - (0.05) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได ้ (4.73) (1.93) (0.97) 
ภำษีเงินได ้ - - - 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ (4.73) (1.93) (0.97) 
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เอกสารแนบ 5 ข้อมูลบริษทั ทัศนศิ์ริ จ ากัด 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ขอ้มลูทั่วไปของ TSR มีรำยละเอยีดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัท ทศันศ์ิร ิจ ำกดั (“TSR”) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105554015025 
วนัท่ีจดทะเบียน : 31 มกรำคม 2554 
ที่ตัง้ : 51/29,51/61 ซอยวิภำวดีรังสิต 66 (สยำมสำมัคคี) แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหำนคร 10210 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ บรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 620,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 6,200,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท 

 

2. ผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 7 มิถนุำยน 2564 TSR มีหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 6,200,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TSR 
ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น (หน่วย: หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ (หน่วย: ร้อยละ) 

1 บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 6,199,998 100.00 
2 นำย ยทุธ ชินสภุคักลุ 1 0.00 
3 นำย ประสงค ์หำญปิยวฒันสกลุ 1 0.00 

รวม 6,200,000 100.00 
ทีม่า: ส าเนาบญัชีรายชือ่ผูถ้ือหุน้ของ TSR 
 

3. คณะกรรมการ 
 

ณ วนัท่ี 13 กนัยำยน 2564 คณะกรรมกำรของ TSR มีรำยละเอียดดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการของ TSR 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำย ยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมกำร 
2 นำย ประสงค ์หำญปิยวฒันสกลุ กรรมกำร 
3 นำย ธนำ พฒุรงัษี กรรมกำร 
4 นำย วชัระ อชัฌำกรลกัษณ ์ กรรมกำร 

ทีม่า: หนงัสอืรบัรองของ TSR 
 

4. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของ TSR ส ำหรบัปี 2561 – 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท 
ส ำนกังำนปีติเสวี จ ำกดั มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ TSR ส าหรับปี 2561 - 2563 
บริษัท ทัศนศิ์ริ จ ากัด 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพยห์มนุเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.18 0.07 0.07 
ลกูหนีอ้ื่น 0.07 0.30 0.36 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่บรษิัทรว่ม - ส่วนที่ครบก ำหนดรบัช ำระภำยในหนึ่งปี 4.58 4.58 4.58 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษิัทใหญ่ 21.19 21.36 6.36 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.03 0.05 0.07 
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 26.04 26.36 11.44 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน    

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 28.20 28.20 28.20 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 583.80 583.80 583.80 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - - 0.00 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 612.00 612.00 612.00 
รวมสินทรัพย ์ 638.04 638.36 623.45 

หนีส้นิ    
เจำ้หนีอ้ื่น 0.02 0.08 0.02 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลอื่น 14.87 14.87 - 
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจำ่ย 0.02 0.03 - 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 0.00 0.00 0.00 
รวมหนีส้ิน 14.91 14.97 0.02 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุจดทะเบียน 620.00 620.00 620.00 
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 620.00 620.00 620.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 3.14 3.39 3.42 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 623.14 623.39 623.42 

 

บริษัท ทัศนศิ์ริ จ ากัด 
2561 2562 2563 

งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 
รำยไดอ้ื่น 0.37 0.87 0.62 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (0.56) (0.55) (0.58) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (0.18) 0.32 0.05 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน - - - 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ (0.18) 0.32 0.05 
ภำษีเงินได ้ (0.03) (0.07) (0.01) 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ (0.22) 0.25 0.04 

 


