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สารสนเทศเกยีวกบัการไดม้าซงึโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 
ขนาดกําลงัการผลติ 154.98 เมกะวตัต ์เมอืงโอนโิกเบ จงัหวดัมยิาง ิประเทศญปีุ่ น 

ของ 
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 

 

 ทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครังท ี1/2560 เมอืวันท ี20 กมุภาพันธ ์

2560 ไดม้มีตอินุมตใิหนํ้าเสนอตอ่ทปีระชมุผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมัตใิหบ้รษัิทฯ เขา้ทํารายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติยป์ระเภทตดิตังบนพนืดนิ ขนาดกําลังการผลติเทา่กับ 154.98 เมกะวัตตต์ามทรีะบไุวใ้น ใบอนุญาตจําหน่าย

ไฟฟ้าทอีอกโดยกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอตุสาหกรรม ประเทศญปีุ่ น (Certification granted by Ministry of Economy, 

Trade and Industry: METI Certification) ณ เมอืงโอนโิกเบ (Onikoube) จังหวัดมยิาง ิ (Miyagi Prefecture) ประเทศญปีุ่ น 

(“โครงการ”) รว่มกันกับบรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีรงิแอนดค์อนสตรัคชนั จํากัด (มหาชน) (“STEC”) ผา่นการจัดตังบรษัิทรว่ม

ลงทนุ โดยมสีัดสว่นการลงทนุระหวา่งบรษัิทฯ และ STEC เทา่กับ 60 ตอ่ 40 ของมลูคา่การลงทนุรวม (“บรษิทัรว่มลงทนุ”) โดย

มลูคา่เงนิลงทนุรวมในโครงการดังกลา่วประมาณ 61,240 ลา้นเยน หรอืคดิเป็นประมาณ 19,658  ลา้นบาท1 และใหบ้รษัิทฯ 

ดําเนนิการดังตอ่ไปนี 

1) การเขา้ซือหุน้ทีออกและจําหน่ายแลว้ทังหมดของ PurpleSol G.K. ซงึเป็นบรษัิทจํากัดทีจดทะเบียนจัดตังใน

ประเทศญปีุ่ น เพอืใหไ้ดม้าซงึใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าทอีอกโดยกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรม 

ประเทศญปีุ่ น (Certification granted by Ministry of Economy, Trade and Industry: METI Certification) และ

ใบอนุญาตต่างๆ ทจํีาเป็นและเกยีวขอ้ง รวมถงึขอ้ตกลงการเชอืมต่อระบบสายส่งไฟฟ้า (Gird Connection) กับผู ้

ใหบ้รกิารระบบสายสง่ไฟฟ้า (Electricity Utilities) 

2) การเขา้ซือหุน้ทีออกและจําหน่ายแลว้ทังหมดของ SolarOne G.K. ซงึเป็นบริษัทจํากัดทีจดทะเบียนจัดตังใน

ประเทศญปีุ่ น เพอืใหไ้ดม้าซงึกรรมสทิธแิละสทิธใินการถอืครองทดีนิทังหมดของโครงการ จํานวนทังหมดประมาณ 

2,080 ไร ่ แบง่ออกเป็นกรรมสทิธจํิานวน 1,848 ไร ่และสทิธกิารเชา่จํานวน 232 ไร ่

3) การเขา้ลงนามในสัญญาซอืขายหุน้และเอกสารทเีกียวขอ้งกับ Kamisol Limited (“ผูข้าย”) โดยการซอืขายหุน้

ดังกลา่วจะเป็นไปตามขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษัิทฯ และผูข้ายไดต้กลงรว่มกัน  

ในการเขา้ทํารายการดังกล่าว บรษัิทฯ จะจัดตังบรษัิทย่อยคือบรษัิท  ทีเอสอี โอเวอร์ซสี์ กรุ๊ป จํากัด ซงึบรษัิทฯ จะถือหุน้         

รอ้ยละ 100 (“บรษิทัยอ่ย”)2 โดยบรษัิทยอ่ยจะยนืคําขอรับอนุมัตเิป็นสํานักงานใหญข่า้มประเทศ (International Headquarter : 

IHQ)3 ต่ออธบิดกีรมสรรพากรของประเทศไทย  ตามมาตรการภาษีเพอืส่งเสรมิการจัดตังสํานักงานใหญ่ขา้มประเทศ ซงึเป็นไป

ตามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอัตราและการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับท ี586) พ.ศ. 2558 และ

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เรอืง กําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขการลดอัตราภาษีเงินได ้ยกเวน้ภาษีเงนิได ้และยกเวน้

ภาษีธุรกิจเฉพาะของบรษัิทซงึประกอบกจิการสํานักงานใหญ่ขา้มประเทศ ลงวันที 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (“ประกาศ

กรมสรรพากรฯ”) เพอืใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชนใ์นการลดอัตราภาษีของการลงทุนในโครงการ  โดยคณุสมบัตแิละเงอืนไขของการ

ขอรับอนุมัตเิป็นสํานักงานใหญข่า้มประเทศ สรปุไดดั้งน ี

1) เป็นบรษัิททตีังขนึตามกฎหมายไทย เพอืประกอบกจิการใหบ้รกิารดา้นการบรหิารหรอืดา้นเทคนิค การใหบ้รกิาร

สนับสนุน หรอืการบรหิารเงนิแก่วสิาหกจิในเครอืหรอืสาขาของตน ไม่ว่าวสิาหกจิในเครอืหรอืสาขานันจะตังอยู่ใน

ประเทศไทยหรอืในตา่งประเทศ และหมายความรวมถงึบรษัิทการคา้ระหว่างประเทศซงึไดรั้บอนุมัตใิหเ้ป็นสํานักงาน

ใหญข่า้มประเทศดว้ย 

2) มทีนุทชํีาระแลว้ในวันสดุทา้ยของแตล่ะรอบระยะเวลาบัญชตัีงแต ่10 ลา้นบาทขนึไป 

3) มกีารใหบ้รกิารดา้นการบรหิารหรอืดา้นเทคนคิ การใหบ้รกิารสนับสนุน หรอืการบรหิารเงนิแกว่สิาหกจิในเครอืทตีงัขนึ

ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

                                                           
1 อา้งองิจากขอ้มลูอัตราแลกเปลยีนเฉลยีรายเดอืนยอ้นหลัง 1 ปี ตงัแต ่กมุภาพันธ ์2559 – มกราคม 2560 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดย
อตัราแลกเปลยีนทใีชเ้ทา่กบั 0.321 บาทตอ่เยน 

2 อยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการจัดตงับรษัิทยอ่ยซงึจะแลว้เสร็จกอ่นการเสนอตอ่ทปีระชมุผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการดงักลา่ว 
3 ภายหลงัการจัดตงับรษัิทยอ่ย บรษัิทฯ จะขออนุมตัใิหบ้รษัิทยอ่ยเป็นสํานักงานใหญข่า้มประเทศตอ่อธบิดกีรมสรรพากร 



 Thai Solar Energy Public Company Limited 
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจาํกดั )มหาชน(    

3199  Maleenont Tower 16th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชนั 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
Tel.: (66-2) 661-2701 Fax.: (66-2) 661-2705  

4) มรีายจ่ายในการดําเนนิงานซงึเกยีวกับกจิการของสํานักงานใหญ่ขา้มประเทศทจี่ายใหแ้ก่ผูรั้บในประเทศไทยไม่นอ้ย

กวา่ 15 ลา้นบาทในแตล่ะรอบระยะเวลาบัญช ี

5) ยนืคํารอ้งขอและไดรั้บอนุมัตใิหเ้ป็นสํานักงานใหญข่า้มประเทศจากอธบิดกีรมสรรพากร 

6) ปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขทอีธบิดกีรมสรรพากรประกาศกําหนด 

ทังนี จากหลักเกณฑ ์และเงอืนไขดังกล่าวขา้งตน้ บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่า บรษัิทฯ สามารถดําเนนิการใหบ้รษัิท

ย่อยดังกล่าวมคีุณสมบัตคิรบถว้นตามทกํีาหนดในประกาศกรมสรรพากรฯ เพอืใหบ้รษัิทย่อยไดรั้บอนุมัตเิป็นสํานักงานใหญ่ขา้ม

ประเทศจากอธบิดกีรมสรรพากร และไดรั้บสทิธปิระโยชน์ในการลดอัตราภาษีและยกเวน้ภาษีตามมาตรการภาษีเพอืส่งเสรมิการ

จัดตังสํานักงานใหญ่ขา้มประเทศดังกล่าว คาดว่าระยะเวลาในการดําเนนิการเพอืขอรับอนุมัตดิังกล่าวจะไม่เกนิ 1 รอบระยะเวลา

บัญชนัีบจากจัดตังบรษัิทยอ่ย 

หากภายหลังบรษัิทย่อยมไิดรั้บอนุมัตเิป็นสํานักงานใหญ่ขา้มประเทศจากอธบิดกีรมสรรพากร บรษัิทย่อยจะมหีนา้ทตีอ้ง

เสยีภาษีตามอัตราทกีฏหมายไทยกําหนด 

บรษัิทฯ จะดําเนินการใหบ้รษัิทย่อยเขา้ถอืหุน้ในบรษัิทร่วมลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 60 ของทุนชําระแลว้ของบรษัิทร่วม

ลงทนุ และบรษัิทรว่มลงทนุจะเขา้ทํารายการเพอืใหไ้ดม้าซงึสนิทรัพยข์องโครงการ 

นอกจากน ีการเขา้ทํารายการดังกลา่ว เมอืคํานวณขนาดของรายการตามทกํีาหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ท ีทจ.20/2551 เรอืง หลักเกณฑใ์นการทํารายการทมีนัียสําคัญทเีขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรัพยส์นิ ลงวันท ี

31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบัิตกิารของ

บรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวันท ี29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศการไดม้าหรอื

จําหนา่ยไปฯ”) แลว้ ปรากฏว่า รายการการไดม้าซงึสนิทรัพยข์องโครงการจะมขีนาดรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 234.73 ตาม

เกณฑม์ลูคา่ของสงิตอบแทน  ทงัน ีบรษัิทฯ มรีายการการไดม้าซงึสนิทรัพยใ์นชว่งระยะเวลา 6 เดอืนทผีา่นมา และขนาดรายการ

ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสงิตอบแทนของรายการดังกลา่ว ดังน ี

 

 รายการการไดม้าซงึสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ   ขนาดรายการ 

1. การเขา้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนพืนดินสําหรับ

หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ของสหกรณ์ชาวสวนมะพรา้วประจวบครีขีันธ์ กําลัง

การผลติ 1.0 เมกะวัตต ์

0.80% 

2.  การเขา้ลงทุนในบรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากัด ซงึดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาด

กําลังการผลติ 17.6 เมกะวัตต ์ 

32.80% 

3. การเขา้ลงทุนในบรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากัด ซงึดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดกําลังการ

ผลติ 4.6 เมกะวัตต ์

9.20% 

 รวมขนาดรายการไดม้าซงึสนิทรพัยใ์นรอบ 6 เดอืน 42.80% 

 เมอืนับรวมกับขนาดรายการยอ้นหลัง 6 เดอืนของบรษัิทฯ ทมีขีนาดรายการสะสมตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสงิตอบแทน

เท่ากับรอ้ยละ 42.80 จะทําใหบ้รษัิทฯ มขีนาดรายการไดม้าซงึสนิทรัพยท์ังหมดเทา่กับรอ้ยละ 277.53  ดังนัน จงึทําใหพ้จิารณา

ไดว้่า รายการการไดม้าซงึสนิทรัพย์ของโครงการดังกล่าว จัดเป็นรายการการไดม้าซงึสนิทรัพย์ประเภทท ี4 หรือการเขา้จด

ทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยออ้ม (Backdoor Listing) กลา่วคอื เป็นรายการไดม้าซงึสนิทรัพยท์มีมีลูค่าเท่ากับรอ้ยละ 100 

หรอืสงูกวา่ ดังนัน บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทตีอ้ง 

1)  เปิดเผยขอ้มูลตามสารสนเทศเกยีวกับการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรัพยข์องบรษัิทต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”)  

2) แตง่ตงัทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ และ 

3) จัดใหม้ีการประชุมผูถ้อืหุน้เพือพจิารณาอนุมัตริายการการไดม้าซงึสนิทรัพย์ดังกล่าว ทังนี มตทิีประชุมผูถ้อืหุน้

จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ือหุน้ทีมีส่วนไดเ้สีย เนืองจากเป็นไปตามทีกําหนดไวใ้นประกาศการไดม้าหรอื

จําหน่ายไปฯ และการไดม้าซงึหุน้ดังกล่าวก็ถอืเป็นการซอืกจิการของบรษัิทอนืมาเป็นของบรษัิทฯ ตามทกํีาหนดไว ้

ในมาตรา 107 (2)(ข) ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (ทแีกไ้ขเพมิเตมิ) ซงึกําหนดใหบ้รษัิทฯ 



 Thai Solar Energy Public Company Limited 
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจาํกดั )มหาชน(    

3199  Maleenont Tower 16th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชนั 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
Tel.: (66-2) 661-2701 Fax.: (66-2) 661-2705  

มหีนา้ทจัีดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมัตกิารซอืกจิการ โดยจะตอ้งไดรั้บมตจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้เพอื

อนุมัตกิารซอืหุน้ดังกลา่วดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทมีสีว่นไดเ้สยี เชน่เดยีวกัน 

อย่างไรก็ดี บรษัิทฯ พจิารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ทํารายการดังกล่าว บรษัิทฯ เขา้ข่ายไดร้ับการยกเวน้ไม่ตอ้งยนืขอ

อนุญาตจดทะเบยีนหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ อกีครังหนงึ (Relisting) เนอืงจากการ

ไดม้าซงึโครงการดังกลา่วเขา้เงอืนไขทกุขอ้ ตามขอ้ 24 ของประกาศการไดม้าหรอืจําหน่ายไปฯ ดังตอ่ไปน ี

1. ธุรกจิทไีดม้ามลีักษณะของธุรกจิทคีลา้ยคลงึหรอืเสรมิกันและกันกับธุรกจิของบรษัิทฯ  

การเขา้ทํารายการดังกล่าวพจิารณาไดว้่าคลา้ยคลงึและเสรมิกันกับธุรกจิของบรษัิทฯ เนอืงจากบรษัิทฯ ดําเนนิธุรกจิ

หลักคอื กจิการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน โดยมุง่เนน้การดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์  โดยใน

ปัจจุบัน บรษัิทฯ มกีจิการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ังในประเทศไทยและประเทศญปีุ่ นรวมทังสนิ 36 โครงการ 

แบง่เป็นภายในประเทศจํานวน 29 โครงการ และตา่งประเทศจํานวน 7 โครงการ คดิเป็นกําลังการผลติเสนอขายรวม

ทังสนิจํานวน 143.68 เมกะวัตต ์โดยแบ่งออกเป็นกําลังการผลติเสนอขายภายในประเทศจํานวน 121.7 เมกะวัตต ์

และกําลังการผลติเสนอขายทปีระเทศญปีุ่ น จํานวน 21.98 เมกะวัตต ์แบง่ตามโครงการโดยสรปุ ดังน ี

ประเทศไทย ประเทศญปีุ่ น 

ประเภท จาํนวน กําลงัการผลติ COD ประเภท จาํนวน กําลงัการผลติ COD 

Thermal 1 4.5 เมกะวัตต ์ ปี 2554 PV Farm    

PV Farm 10 80 เมกะวัตต ์ ปี 2557 - Kuno 1 0.5 เมกะวัตต ์ ปี 2558 

 

PV Rooftop 14 14 เมกะวัตต ์ ปี 2558 - Shima 1 1.25 เมกะวัตต ์ ปี 2559 

สหกรณ์ 1 1 เมกะวัตต ์ ปี 2559 - Hikeme 1 1.50 เมกะวัตต ์ ปี 2559 

ชวีมวล 3 22.2 เมกะวัตต ์ อยูร่ะหวา่ง - Ryugasaki 1 1.99 เมกะวัตต ์ ปี 2559 

   กอ่สรา้ง - Jyoso 1 1.25 เมกะวัตต ์ Pre development 

    - Sakura 1 1.99 เมกะวัตต ์ 25%  

    - Hanamizuki 1 13.5 เมกะวัตต ์ 20% 

รวม  29 121.7 เมกะวัตต ์  รวม 7 21.98 เมกะวัตต ์  

- COD 26 99.5 เมกะวัตต ์  - COD 4 5.24 เมกะวัตต ์  

- On progress 3 22.2 เมกะวัตต ์  - On progress 3 16.74 เมกะวัตต ์  

ซงึในการเขา้ทํารายการดังกล่าว จะทําใหบ้รษัิทฯ ไดม้าซงึสทิธใินการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์

เพมิเตมิอกีหนงึโครงการ โดยในโครงการดังกล่าวบรษัิทฯ จะไดม้าซงึสทิธใินการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย ์ขนาดกําลังการผลติเท่ากับ 154.98  เมกะวัตต ์พรอ้มดว้ยทดีนิสําหรับการดําเนนิโครงการ ดังนัน จงึ

เห็นไดว้า่ สนิทรัพยท์ไีดม้าจากการทํารายการดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทเดยีวกันกับธุรกจิหลักของบรษัิทฯ ทบีรษัิทฯ 

ดําเนนิการอยูแ่ลว้ในปัจจุบัน 

2. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายจะเปลยีนแปลงทสํีาคัญในธุรกจิหลักของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มคีวามมุง่มันทจีะเป็นผูนํ้าในการดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน โดยบรษัิทฯ มเีป้าหมายทจีะ

ขยายการลงทนุในธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนประเภทอนื อาท ิ พลังงานชวีมวล พลังงานลม พลังงาน

จากกา๊ซชวีภาพ และขยะ ทังในประเทศและตา่งประเทศ โดยจะพจิารณาไดจ้ากรอบระยะเวลา 6 เดอืนทผีา่นมา 

บรษัิทฯ ไดม้เีขา้ลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยแ์บบตดิตังบนพนืดนิแกห่น่วยงานราชการ และ

สหกรณ์การเกษตร การลงทนุในโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษัิท   ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากัด ขนาดกําลังการผลติ 

17.6 เมกะวัตต ์และการลงทนุในโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากัด ขนาดกําลังการผลติ 4.6 เมกะ

วัตต ์ดังนัน จากการดําเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ ทผีา่นมา ประกอบกับการเขา้ทํารายการดังกลา่ว จะเห็นไดว้า่ บรษัิทฯ 

ยังคงมุง่มันทจีะเป็นผูนํ้าในการดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนของประเทศไทย และภมูภิาคเอเชยี จงึ

ทําใหพ้จิารณาไดว้า่ บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายทจีะเปลยีนแปลงการดําเนนิธุรกจิหลักของบรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด 
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3. กลุม่ของบรษัิทอันเป็นผลจากการไดม้าซงึโครงการมคีณุสมบัตทิจีะจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยฯ์ ตอ่ไป 

การเขา้ทํารายการดังกล่าว ถอืเป็นการไดม้าซงึสทิธใินการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยเ์พมิเตมิอกีหนงึ

โครงการ โดยการไดม้าซงึสนิทรัพย์ของโครงการดังกล่าว จะทําใหบ้รษัิทฯ ไดม้าซงึสทิธใินการประกอบธุรกจิ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ขนาดกําลังการผลติเท่ากับ 154.98  เมกะวัตต ์พรอ้มดว้ยทดีนิสําหรับการดําเนนิ

โครงการ ซงึจะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ทังในแง่ของการเตบิโตและขยายการลงทนุของบรษัิทฯ และในแง่ของการ

สรา้งรายไดท้เีพมิขนึแกบ่รษัิทฯ  

ทังนี จากการพจิารณาคุณสมบัตแิละความเหมาะสมของกลุ่มบรษัิทฯ ภายหลังการเขา้ทํารายการดังกล่าวแลว้ 

บรษัิทฯ เห็นวา่ กลุม่ของบรษัิทฯ ยังมคีณุสมบัตคิรบถว้นและมคีวามเหมาะสมตามขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ 

ทจีะจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยฯ์ ตอ่ไป 

4. บรษัิทฯ จะไม่มกีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสําคัญในคณะกรรมการของบรษัิทฯ และในอํานาจควบคุมของบรษัิทฯ 

หรอืผูถ้อืหุน้ทมีอํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ 

ภายหลังจากการเขา้ทํารายการดังกล่าว นอกเหนือจากการแต่งตังกรรมการใหม่ เพอืทดแทนกรรมการทพีน้จาก

ตําแหน่งตามวาระแลว้ บรษัิทฯ จะไม่มกีารเปลยีนแปลงคณะกรรมการของบรษัิทอย่างมนัียสําคัญ และโครงสรา้งผู ้

ถอืหุน้ใหญ่ 3 อันดับแรก หลังวันท ี3 พฤศจกิายน 2559 ของบรษัิทฯ จะไม่มกีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสําคัญแต่

อยา่งใด  

นอกจากนี การไดม้าซงึโครงการดังกล่าว ไม่ถอืเป็นการเขา้ทํารายการระหว่างบรษัิทกับบุคคลทเีกยีวโยงกันของบรษัิทฯ 

ดังนัน จงึไมถ่อืเป็นรายการทเีกยีวโยงกัน ตามทกํีาหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุท ีทจ.21/2551 เรอืง หลักเกณฑ์

ในการเขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกัน ลงวันท ี31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรอืง 

การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบัิตขิองบรษัิทจดทะเบยีนในรายการทเีกยีวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันท ี19 พฤศจกิายน 2546 

รายการไดม้าซงึโครงการดังกลา่วมรีายละเอยีดทสํีาคัญดังตอ่ไปน ี

1. วนั เดอืน ปี ทเีกดิรายการ 

บรษัิทฯ และผูข้ายจะเขา้ทําสัญญาซอืขายหุน้ภายหลังจากทบีรษัิทฯ ไดร้ับอนุมัตใิหเ้ขา้ทํารายการจากทปีระชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้ประจําปี 2560 และเงอืนไขบังคับก่อนตามทรีะบุไวใ้นสัญญาซอืขายหุน้สําเร็จครบถว้น ทังนี เงอืนไขบังคับก่อนที

สําคัญ สรุปไดดั้งนี (1) ผลการตรวจสอบสถานะของกจิการดา้นกฏหมาย การเงนิ และเทคนิค มคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น 

และเหมาะสมต่อการเขา้ลงทุน (2) ใบอนุญาตทเีกยีวขอ้งมผีลบังคับใชไ้ดต้ามกฏหมายทเีกยีวขอ้ง และเพยีงพอต่อการ

ดําเนนิโครงการ และ (3) ทดีนิของโครงการมกีรรมสทิธแ์ละ/หรอืสทิธคิรอบครองถกูตอ้งครบถว้น 

2. คูก่รณีทเีกยีวขอ้งและความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีน 

ผูซ้อื : บรษัิท ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุป๊ จํากัด 

  ซงึเป็นบรษัิทยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดยบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากัด (มหาชน) 

ผูข้าย : Kamisol Limited 

  ลักษณะการประกอบธุรกจิ : ลงทนุถอืหุน้ในบรษัิทอนื (Holding Company) 

  ทตีงัสํานักงานใหญ ่ : 56 Daly Street, Belize City, Belize District, Belize,  

     P.O. BOX 1825., Belize City, Belize 

  เลขทะเบยีนบรษัิท  : IBC No. 125,036 (ประเทศเบลซิ) 

  ทนุจดทะเบยีน : 5,000 ดอลล่ารส์หรัฐ แบ่งเป็น หุน้สามัญ 5,000 หุน้ มูลค่าทตีรา

ไวหุ้น้ละ 1.00 ดอลลา่รส์หรัฐ 

  ทนุทชีาระแลว้ : 5,000 ดอลล่ารส์หรัฐ แบ่งเป็น หุน้สามัญ 5,000 หุน้ มูลค่าทตีรา

ไวหุ้น้ละ 1.00 ดอลลา่รส์หรัฐ 

ความสัมพันธก์ับบรษัิทจดทะเบยีน: ไมม่ ี

3. ลกัษณะโดยทวัไปของรายการ 

บรษัิทฯ จะเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยป์ระเภทตดิตังบนพนืดนิ ณ เมอืงโอนโิกเบ (Onikoube) 

จังหวัดมยิาง ิ(Miyagi Prefecture) ประเทศญปีุ่ น โดยมูลค่าเงนิลงทุนรวมในโครงการดังกล่าวประมาณ 61,240 ลา้นเยน หรอืคดิ
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เป็นประมาณ 19,658  ลา้นบาท4 ซงึโครงการไดรั้บอนุญาตใหดํ้าเนนิโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ขนาดกําลังการผลติ 

154.98 เมกะวัตต ์ตามทรีะบุไวใ้น METI Certification ใหแ้ก่ Tohoku Electric Power Co., Inc เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรารับ

ซอืไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ทรีาคาหน่วยละ 36 เยนต่อกโิลวัตต-์ชัวโมง โดยมปีระมาณการวันเรมิประกอบกจิการไฟฟ้า

เชงิพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ภายในปี 2564  โดยบรษัิทฯ จะลงทุนผ่านบรษัิทย่อยซงึบรษัิทฯ ถอืหุน้   

รอ้ยละ 100 คอื บรษัิท ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุ๊ป จํากัด5  โดยบรษัิทย่อยจะยนืคําขอรับอนุมัตเิป็นสํานักงานใหญ่ขา้มประเทศ 

(International Headquarter : IHQ)6 ต่ออธิบดีกรมสรรพากรของประเทศไทย ตามมาตรการภาษีเพือส่งเสริมการจัดตัง

สํานักงานใหญ่ขา้มประเทศ ซงึเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอัตราและการยกเวน้

รัษฎากร (ฉบับท ี586) พ.ศ. 2558 และประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เรอืง กําหนดหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงือนไขการลดอัตรา

ภาษีเงนิได ้ยกเวน้ภาษีเงนิได ้และยกเวน้ภาษีธุรกจิเฉพาะของบรษัิทซงึประกอบกจิการสํานักงานใหญ่ขา้มประเทศ ลงวันท ี29 

พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพอืใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชนใ์นการลดอัตราภาษีและยกเวน้ภาษีของการลงทนุในโครงการ 

และเมอืคํานวณขนาดของรายการตามทกํีาหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุท ีทจ. 20/2551 เรอืง หลักเกณฑ์

ในการทํารายการทมีนัียสําคัญทเีขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรัพยส์นิ ลงวันท ี31 สงิหาคม 2551 และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบัิตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอื

จําหน่ายไปซงึสนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวันท ี29 ตุลาคม 2547 โดยอา้งองิขอ้มูลจากงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ สําหรับปี สนิสดุ

วันท ี31 ธันวาคม 2559 มรีายละเอยีดการคํานวณดังน ี

 หลกัเกณฑ ์ ขนาดของรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยท์มีตัีวตนสทุธ ิ มลูคา่สนิทรัพยท์มีตัีวตนสทุธขิองบรษัิททซีอืขาย  

มลูคา่สนิทรัพยท์มีตัีวตนสทุธขิองบรษัิทฯ 
 

  ไมส่ามารถคํานวณไดเ้นอืงจากมลูคา่ทรัพยส์นิทมีตัีวตนสทุธขิอง 

PurpleSol G.K. และ SolarOne G.K. ในปี 2559 มมีลูคา่ตดิลบ 

 

2. เกณฑกํ์าไรสทุธจิากการดําเนนิงาน กําไรสทุธทิขีองบรษัิททซีอืขาย 

       กําไรสทุธขิองบรษัิทฯ 

 

  ไมส่ามารถคํานวณไดเ้นอืงจาก PurpleSol G.K. และ SolarOne G.K. 

มผีลดําเนนิงานขาดทนุในปี 2559 

 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสงิตอบแทน มลูคา่สงิตอบแทนทชํีาระให ้

มลูคา่สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ 

 

  19,658 

8,374.87 

 

 

4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุทอีอกเพอืชําระคา่สนิทรัพย ์ จํานวนหุน้ทอีอกเพอืชําระคา่สนิทรัพย ์

จํานวนหุน้ทอีอกและชําระแลว้ของบรษัิทฯ 

 

  ไมส่ามารถนํามาใชคํ้านวณได ้เนอืงจากบรษัิทฯ ไมไ่ดอ้อกหุน้เพอืเป็น

สงิตอบแทนการไดม้าแตอ่ยา่งใด 

 

                                                           
4 อา้งองิจากขอ้มลูอตัราแลกเปลยีนเฉลยีรายเดอืนยอ้นหลงั 1 ปี ตงัแต ่กมุภาพนัธ ์2559 – มกราคม 2560 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดย
อตัราแลกเปลยีนทใีชเ้ทา่กบั 0.321 บาทตอ่เยน 
5 อยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการจัดตงัซงึจะแลว้เสร็จกอ่นการไดร้ับอนุมตักิารเขา้ทํารายการจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ 
6 ภายหลงัการจัดตงับรษัิทยอ่ย บรษัิทฯ จะขออนุมตัใิหบ้รษัิทยอ่ยเป็นสํานักงานใหญข่า้มประเทศตอ่อธบิดกีรมสรรพากร 

x 100 

x 100 

x 100 = รอ้ยละ 234.73  

x 100 

x 100 
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 เมอืพจิารณาขนาดรายการไดม้าซงึสนิทรัพยข์า้งตน้ดว้ยวธิีการคํานวณตามเกณฑต์่างๆ ภายใตป้ระกาศเรอืงการไดม้า

จําหน่ายไปฯ โดยการคํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ สําหรับปี สนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2559 ซงึไดรั้บการสอบทานโดย

ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ พบวา่ ขนาดรายการดังกลา่วมมีลูคา่สงูสดุเมอืคํานวณตามเกณฑม์ลูคา่สงิตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละ 234.73 

ของมลูคา่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ 

นอกจากนี เมอืนับรวมกับขนาดรายการยอ้นหลัง 6 เดอืนของบรษัิทฯ ทมีขีนาดรายการสะสมตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสงิ

ตอบแทนเทา่กับรอ้ยละ 42.80  

 รายการการไดม้าซงึสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ   ขนาดรายการ 

1. การเขา้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนพืนดินสําหรับ

หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ของสหกรณ์ชาวสวนมะพรา้วประจวบครีขีันธ์ กําลัง

การผลติ 1.0 เมกะวัตต ์

0.80% 

2.  การเขา้ลงทุนในบรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากัด ซงึดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาด

กําลังการผลติ 17.6 เมกะวัตต ์ 

32.80% 

3. การเขา้ลงทุนในบรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากัด ซงึดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดกําลังการ

ผลติ 4.6 เมกะวัตต ์

9.20% 

 รวมขนาดรายการไดม้าซงึสนิทรพัยใ์นรอบ 6 เดอืน 42.80% 

จะทําใหบ้รษัิทฯ มขีนาดรายการรวมเทา่กับรอ้ยละ 277.53 จงึทําใหร้ายการดังกล่าวจัดเป็นรายการการไดม้าซงึทรัพยส์นิ

ประเภทที 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยออ้ม (Backdoor Listing) ซงึบริษัทฯ มีหนา้ทีตอ้งเปิดเผย

สารสนเทศการทํารายการตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย แตง่ตงัทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ และขออนุมัตกิารเขา้ทํารายการ

ต่อตลาดหลักทรัพยฯ์  โดยยนืคําขอใหพ้จิารณารับหลักทรัพยใ์หม่กับตลาดหลักทรัพยต์ามขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ ว่า

ดว้ยการรับหุน้สามัญหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน รวมถงึจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพอือนุมัตกิารทํา

รายการดังกล่าว โดยทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทมีสีว่นไดเ้สยี 

อย่างไรก็ดี บรษัิทฯ พจิารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ทํารายการดังกล่าว บรษัิทฯ เขา้ข่ายไดร้ับการยกเวน้ไม่ตอ้งยนืขอ

อนุญาตจดทะเบยีนหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ อกีครังหนงึ (Relisting) เนอืงจากการ

ไดม้าซงึโครงการดังกลา่วเขา้เงอืนไขทกุขอ้ ตามขอ้ 24 ของประกาศการไดม้าหรอืจําหน่ายไปฯ ดังตอ่ไปน ี

1. ธุรกจิทไีดม้ามลีักษณะของธุรกจิทคีลา้ยคลงึหรอืเสรมิกันและกันกับธุรกจิของบรษัิทฯ  

การเขา้ทํารายการดังกล่าวพจิารณาไดว้่าคลา้ยคลงึและเสรมิกันกับธุรกจิของบรษัิทฯ เนอืงจากบรษัิทฯ ดําเนนิธุรกจิ

หลักคอื กจิการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน โดยมุง่เนน้การดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์  โดยใน

ปัจจุบัน บรษัิทฯ มกีจิการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ังในประเทศไทยและประเทศญปีุ่ นรวมทังสนิ 36 โครงการ 

แบง่เป็นภายในประเทศจํานวน 29 โครงการ และตา่งประเทศจํานวน 7 โครงการ คดิเป็นกําลังการผลติเสนอขายรวม

ทังสนิจํานวน 143.68 เมกะวัตต ์โดยแบ่งออกเป็นกําลังการผลติเสนอขายภายในประเทศจํานวน 121.7 เมกะวัตต ์

และกําลังการผลติเสนอขายทปีระเทศญปีุ่ น จํานวน 21.98 เมกะวัตต ์แบง่ตามโครงการโดยสรปุ ดังน ี

ประเทศไทย ประเทศญปีุ่ น 

ประเภท จาํนวน กําลงัการผลติ COD ประเภท จาํนวน กําลงัการผลติ COD 

Thermal 1 4.5 เมกะวัตต ์ ปี 2554 PV Farm    

PV Farm 10 80 เมกะวัตต ์ ปี 2557 - Kuno 1 0.5 เมกะวัตต ์ ปี 2558 

 

PV Rooftop 14 14 เมกะวัตต ์ ปี 2558 - Shima 1 1.25 เมกะวัตต ์ ปี 2559 

สหกรณ์ 1 1 เมกะวัตต ์ ปี 2559 - Hikeme 1 1.50 เมกะวัตต ์ ปี 2559 

ชวีมวล 3 22.2 เมกะวัตต ์ อยูร่ะหวา่ง - Ryugasaki 1 1.99 เมกะวัตต ์ ปี 2559 

   กอ่สรา้ง - Jyoso 1 1.25 เมกะวัตต ์ Pre development 

    - Sakura 1 1.99 เมกะวัตต ์ 25%  

    - Hanamizuki 1 13.5 เมกะวัตต ์ 20% 

รวม  29 121.7 เมกะวัตต ์  รวม 7 21.98 เมกะวัตต ์  
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- COD 26 99.5 เมกะวัตต ์  - COD 4 5.24 เมกะวัตต ์  

- On progress 3 22.2 เมกะวัตต ์  - On progress 3 16.74 เมกะวัตต ์  

ซงึในการเขา้ทํารายการดังกล่าว จะทําใหบ้รษัิทฯ ไดม้าซงึสทิธใินการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์

เพมิเตมิอกีหนงึโครงการ โดยในโครงการดังกล่าวบรษัิทฯ จะไดม้าซงึสทิธใินการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย ์ขนาดกําลังการผลติเท่ากับ 154.98  เมกะวัตต ์พรอ้มดว้ยทดีนิสําหรับการดําเนนิโครงการ ดังนัน จงึ

เห็นไดว้า่ สนิทรัพยท์ไีดม้าจากการทํารายการดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทเดยีวกันกับธุรกจิหลักของบรษัิทฯ ทบีรษัิทฯ 

ดําเนนิการอยูแ่ลว้ในปัจจุบัน 

2. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายจะเปลยีนแปลงทสํีาคัญในธุรกจิหลักของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มคีวามุ่งมันทจีะเป็นผูนํ้าในการดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน โดยบรษัิทฯ มเีป้าหมายทจีะ

ขยายการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนประเภทอนื อาท ิพลังงานชวีมวล พลังงานลม พลังงาน

จากก๊าซชวีภาพ และขยะ ทังในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพจิารณาไดจ้ากรอบระยะเวลา 6 เดอืนทผี่านมา 

บรษัิทฯ ไดม้เีขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยแ์บบตดิตังบนพนืดนิแก่หน่วยงานราชการ และ

สหกรณ์การเกษตร การลงทนุในโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษัิท   ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากัด ขนาดกําลังการผลติ 

17.6 เมกะวัตต ์และการลงทนุในโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากัด ขนาดกําลังการผลติ 4.6 เมกะ

วัตต ์ดังนัน จากการดําเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ ทผี่านมา ประกอบกับการเขา้ทํารายการดังกลา่ว จะเห็นไดว้่า บรษัิทฯ 

ยังคงมุง่มันทจีะเป็นผูนํ้าในการดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนของประเทศไทย และภมูภิาคเอเชยี จงึ

ทําใหพ้จิารณาไดว้า่ บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายทจีะเปลยีนแปลงการดําเนนิธุรกจิหลักของบรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด 

3. กลุม่ของบรษัิทอันเป็นผลจากการไดม้าซงึโครงการมคีณุสมบัตทิจีะจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยฯ์ ตอ่ไป 

การเขา้ทํารายการดังกล่าว ถอืเป็นการไดม้าซงึสทิธใินการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยเ์พมิเตมิอกีหนงึ

โครงการ โดยการไดม้าซงึสนิทรัพย์ของโครงการดังกล่าว จะทําใหบ้รษัิทฯ ไดม้าซงึสทิธใินการประกอบธุรกจิ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ขนาดกําลังการผลติเท่ากับ 154.98  เมกะวัตต ์พรอ้มดว้ยทดีนิสําหรับการดําเนนิ

โครงการ ซงึจะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ทงัในแง่ของการเตบิโตและขยายการลงทนุของบรษัิทฯ และในแง่ของการ

สรา้งรายไดท้เีพมิขนึแกบ่รษัิทฯ  

ทังนี จากการพจิารณาคุณสมบัตแิละความเหมาะสมของกลุ่มบรษัิทฯ ภายหลังการเขา้ทํารายการดังกล่าวแลว้ 

บรษัิทฯ เห็นวา่ กลุม่ของบรษัิทฯ ยังมคีณุสมบัตคิรบถว้นและมคีวามเหมาะสมตามขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ 

ทจีะจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยฯ์ ตอ่ไป 

4. บรษัิทฯ จะไม่มกีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสําคัญในคณะกรรมการของบรษัิทฯ และในอํานาจควบคุมของบรษัิทฯ 

หรอืผูถ้อืหุน้ทมีอํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ 

ภายหลังจากการเขา้ทํารายการดังกล่าว นอกเหนือจากการแต่งตังกรรมการใหม่ เพอืทดแทนกรรมการทพีน้จาก

ตําแหน่งตามวาระแลว้ บรษัิทฯ จะไม่มกีารเปลยีนแปลงคณะกรรมการของบรษัิทอย่างมนัียสําคัญ และโครงสรา้งผู ้

ถอืหุน้ใหญ่ 3 อันดับแรก หลังวันท ี3 พฤศจกิายน 2559 ของบรษัิทฯ จะไม่มกีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสําคัญแต่

อยา่งใด  

ทงัน ีแมก้ารทํารายการของบรษัิทฯ ในครงันจีะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 24 ของประกาศการไดม้าหรอืจําหน่ายไปฯ             ทกุ

ประการ และทําใหบ้ริษัทไดร้ับการยกเวน้ไม่ตอ้งยืนคําขอใหร้ับหลักทรัพย์ใหม่นัน แต่บริษัทฯ ยังคงมีหนา้ทีตอ้งเปิดเผย

สารสนเทศการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่งตังทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ รวมถงึจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อื

หุน้ของบรษัิทฯ เพอือนุมัตกิารทํารายการดังกล่าว โดยทปีระชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทมีสี่วนไดเ้สีย โดยไม่ตอ้งขอ

อนุมัตกิารเขา้ทํารายการตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ เพอืยนืคําขอใหพ้จิารณารับหลักทรัพยใ์หมก่ับตลาดหลักทรัพย ์ตามขอ้กําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยฯ์ วา่ดว้ยการรับหุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

4. รายละเอยีดของสนิทรพัยท์จีะไดม้า 

บรษัิทฯ จะไดม้าซงึ (1) หุน้ทอีอกและจําหน่ายแลว้ทงัหมดของ PurpleSol G.K. เพอืใหไ้ดม้าซงึใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า

ทอีอกโดยกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอตุสาหกรรม ประเทศญปีุ่ น (Certification granted by Ministry of Economy, Trade 
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and Industry: METI Certification) และใบอนุญาตตา่งๆ ทจํีาเป็นและเกยีวขอ้ง รวมถงึขอ้ตกลงการเชอืมตอ่ระบบสายสง่ไฟฟ้า 

(Gird Connection) กับผูใ้หบ้รกิารระบบสายสง่ไฟฟ้า (Electricity Utilities) และ (2) หุน้ทอีอกและจําหน่ายแลว้ทงัหมดของ 

SolarOne G.K. เพอืใหไ้ดม้าซงึกรรมสทิธแิละสทิธใินการถอืครองทดีนิทงัหมดของโครงการ ประมาณ 2,080 ไร่  โดยแบง่ออกเป็น

กรรมสทิธจํิานวน 1,848 ไร ่และสทิธกิารเชา่จํานวน 232 ไร ่   อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งพนืทสีว่นกรรมสทิธแิละพนืทสีทิธกิารเชา่

ดังกลา่วมไิดอ้ยูต่ดิกัน เนอืงจากมลีักษณะเป็นเทอืกเขาไมเ่หมาะในการกอ่สรา้งเพอืตดิตังแผงโซลา่ร ์ ทําใหม้พีนืทตีรงกลาง ทงันี

เจา้ของพนืทสีทิธกิารเชา่และพนืทตีรงกลางเป็นเจา้ของเดยีวกัน จงึไมม่ขีอ้ตดิขัดในการใชพ้นืทตีรงกลาง โดยบรษัิทไดม้กีาร

เจรจาขอใชพ้นืทตีรงกลางแลว้ อยูร่ะหวา่งการลงนามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิแตอ่ยา่งใด

นอกจากน ี หากไมส่ามารถลงนามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรได ้  บรษัิทมแีผนดําเนนิการในการตดิตอ่กับหน่วยงานทอ้งถนิ 

เพอืทจีะสามารถขออนุญาตดําเนนิการกอ่สรา้งสายไฟฟ้าใตด้นิ เพอืเชอืมตอ่สายไฟฟ้าในการดําเนนิโครงการได ้ 

ทงัน ีโครงสรา้งการลงทนุของโครงการ (ตามแผนภาพดา้นลา่ง) บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ โดยบรษัิทฯ จะดําเนนิการ

จัดตังบรษัิทยอ่ยและบรษัิททเีกยีวขอ้งเพอืการเขา้ทํารายการใหแ้ลว้เสร็จกอ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560  

 
 

 ลําดบัเหตกุารณท์สํีาคญั ระยะเวลาการดําเนนิการ 

1. การจัดตังบรษัิทยอ่ยและบรษัิททเีกยีวขอ้งเพอืการเขา้ทํารายการ กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. การไดม้าซงึสนิทรัพยข์องโครงการ ประมาณ 90 วันภายหลังไดร้ับ

อนุมัตจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ 

3. การพัฒนาโครงการและกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ปี 

4. วันเรมิประกอบกจิการไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date: COD)  ภายในปี 2564   
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5. ผลกระทบทางภาษตีามโครงสรา้งการลงทนุแบบ IHQ 

ทตีงับรษิทั ผลกระทบทางภาษ ี
ประเทศญปีุ่ น  ภาษีรายได ้(Enterprise Tax) ในอัตรารอ้ยละ 1.289 ของรายไดจ้ากการจําหน่ายไฟฟ้า 

 ภาษีสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Tax) ในอัตรารอ้ยละ 1.40 ของราคาสินทรัพย์สุทธิตามวธิี
ตน้ทนุทดแทน (Net Asset Value) 

 ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (Corporate Income Tax) ในอัตรารอ้ยละ 27.45 ของกําไรกอ่นภาษี 
 ภาษีหัก ณ ทจี่ายจากการจ่ายเงนิปันผล (Witholding Tax from Dividend) ในอัตรารอ้ยละ 5 ของ
เงนิปันผลทังหมดทจี่ายในแตล่ะปี ตามสทิธปิระโยชนท์างภาษีระหวา่งประเทศญปีุ่ นและสงิคโปร ์

ประเทศสงิคโปร ์  ไดร้ับยกเวน้ทางภาษี หากพสิจูนไ์ดว้า่แหลง่รายไดม้าจากตา่งประเทศ 
ประเทศไทย  เงนิปันผลทบีรษัิทฯ ไดร้ับจาก JV Company ไดร้ับยกเวน้ (0%) ทังจํานวน โดยไม่กําหนดวงเงนิ

ในการนํามารวมคํานวณเพอืเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 
ทมีา : รายงานการตรวจสอบผลกระทบทางภาษีของโครงการ Onikobe 

6. มลูคา่รวมของสงิตอบแทนและเงอืนไขการชําระราคา 

มลูคา่รวมของขนาดรายการทังหมดประมาณ 61,240 ลา้นเยน หรอืคดิเป็นประมาณ 19,658 ลา้นบาท (อา้งองิจากขอ้มลู

อัตราแลกเปลยีนเฉลยีรายเดอืนยอ้นหลัง 1 ปี ตงัแต่ กมุภาพันธ ์2559 – มกราคม 2560 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยอัตรา

แลกเปลยีนทใีชเ้ทา่กับ 0.321 บาทตอ่เยน) โดยมรีายละเอยีดดังน ี

รายการ ลา้นเยน ลา้นบาท 

มลูคา่รวมของรายการไดม้าซงึใบอนุญาตของโครงการ Onikobe 13,948 4,477.3 

มลูคา่รวมของรายการไดม้าซงึหุน้ของ PurpleSol GK ในสัดสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 590 189.4 

มลูคา่รวมของรายการไดม้าซงึหุน้ของ SolarOne GK ในสัดสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 1,083 347.7 

มลูคา่ของการลงทนุเพอืพัฒนาโครงการ (EPC) 36,552 11,733.2 

มลูคา่ของการลงทนุเพอืเชอืมตอ่ระบบไฟฟ้า (Grid Connection) 3,000 963.0 

มลูคา่ของตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายอนืๆ  6,067 1,947.4 

รวม 61,240 19,658.0 

บรษัิทยอ่ยจะชําระเงนิใหแ้กผู่ข้ายตอ่เมอืเงอืนไขตามทรีะบใุนสัญญาซอืขายหุน้สําเร็จครบถว้น 

7. เกณฑท์ใีชใ้นการกําหนดมลูคา่สงิตอบแทน 

 มูลค่าสงิตอบแทนคํานวณมาจากขอ้มูลประมาณการในการลงทุนทังโครงการ และผลการศกึษาความเป็นไปไดข้อง

โครงการ (Feasibility Study) ซงึจัดทําโดยทปีรกึษาอสิระซงึเป็นผูเ้ชยีวชาญดา้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญปีุ่ น 

รวมทังพจิารณามลูคา่สงิตอบแทนจากการลงทนุทเีหมาะสมจากผลการศกึษาความเป็นไปได ้

8. ผลประโยชนท์คีาดวา่บรษิทัฯ จะไดร้บั 

1. เป็นการเปิดโอกาสสําคัญใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายฐานธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยไ์ปยังประเทศญปีุ่ น 

2. ชว่ยสง่เสรมิใหบ้รษัิทมฐีานะทางการเงนิทแีข็งแกรง่และเพมิกระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานของบรษัิทในอนาคต 

3. เป็นการสรา้งมลูคา่เพมิใหแ้กบ่รษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ในระยะยาว 

4. เป็นการชว่ยกระจายความเสยีงดา้นรายไดข้องบรษัิทฯ ทลีงทุนในประเทศไทยซงึอาจไดรั้บผลกระทบจากความผัน

ผวนดา้นเศรษฐกจิ ดา้นการเมอืง และดา้นนโยบายของรัฐทเีกยีวขอ้งกับพลังงานทดแทน โดยการขยายการลงทนุ

ไปยังประเทศญปีุ่ น 

9. แหลง่เงนิทนุ 

 บรษัิทฯ จะไดร้ับการสนับสนุนเงนิกูจ้ากสถาบันการเงนิแห่งหนึง เป็นจํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 85 ของมูลค่าเงนิลงทุนใน

โครงการ  ร่วมกับการใชเ้งนิทนุหมุนเวยีนของบรษัิทฯ การออกหุน้กูร้ะยะสัน และเงนิสดจากผลประกอบการของบรษัิทฯ บางสว่น 

ทจีะไดร้ับเป็นปกตใินระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยดั์งกล่าว ตลอดชว่งระยะเวลา 5 ปี ก่อนโครงการ

ดังกลา่วดําเนนิการจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) ได ้
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10. เงอืนไขการเขา้ทํารายการ 

บรษัิทฯ จะเขา้ทํารายการตอ่เมอืเงอืนไขตามทรีะบใุนสัญญาซอืขายหุน้สําเร็จครบถว้น และเนอืงจากรายการดังกล่าว เป็น

รายการประเภทท ี4 ตามทกํีาหนดในประกาศการไดม้าหรอืจําหน่ายไปฯ บรษัิทจงึตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนใีหค้รบถว้น   

1) เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทํารายการดังกลา่วของบรษัิทตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ 

2) แต่งตังทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ เพอืใหค้วามเห็นเกยีวกับการเขา้ทํารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิท และ

สง่ความเห็นของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระดังกลา่วใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ละผูถ้อืหุน้ทราบเกยีวกับการเขา้ทํารายการ

ดังกลา่ว 

3) จัดส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มกับความเห็นของทีปรกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นระยะเวลา

ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วันกอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้ 

4) ไดรั้บอนุมัตจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ทมีา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทมีสีว่นไดเ้สยี 

อย่างไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งยนืขออนุญาตจดทะเบยีนหลักทรัพยข์องบรษัิทเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนต่อ

ตลาดหลักทรัพยฯ์ อกีครังหนงึ (Relisting) เนอืงจากเหตผุลดังตอ่ไปน ี

1. ธุรกจิทไีดม้ามลีักษณะของธุรกจิทคีลา้ยคลงึหรอืเสรมิกันและกันกับธุรกจิของบรษัิทฯ  

2. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายจะเปลยีนแปลงทสํีาคัญในธุรกจิหลักของบรษัิทฯ  

3. กลุ่มของบรษัิทฯ อันเป็นผลจากการไดม้าซงึสนิทรัพยข์องโครงการดังกล่าว มคีุณสมบัตทิจีะจดทะเบยีนกับตลาด

หลักทรัพยฯ์ ตอ่ไป และ 

4. บรษัิทฯ จะไม่มกีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสําคัญในคณะกรรมการของบรษัิทฯ และในอํานาจควบคุมของบรษัิทฯ 

หรอืผูถ้อืหุน้ทมีอํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกยีวกบัการตกลงเขา้ทํารายการ 

ทปีระชุมคณะกรรมการบรษัิทครังที 1/2560 ซงึไดจั้ดขนึเมอืวันท ี20 กุมภาพันธ์ 2560 ไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่ารายการ

ดังกลา่วมคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ จงึไดม้มีตอินุมัตใิห ้

1. บรษัิทฯ เขา้ซอืหุน้ทอีอกและจําหน่ายแลว้ทังหมดของ PurpleSol G.K. ซงึเป็นบรษัิทจํากัดทจีดทะเบยีนจัดตังใน

ประเทศญปีุ่ น เพอืใหไ้ดม้าซงึใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าทอีอกโดยกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรม 

ประเทศญปีุ่ น (Certification granted by Ministry of Economy, Trade and Industry: METI Certification) และ

ใบอนุญาตต่างๆ ทจํีาเป็นและเกยีวขอ้ง รวมถงึขอ้ตกลงการเชอืมต่อระบบสายส่งไฟฟ้า (Gird Connection) กับผู ้

ใหบ้รกิารระบบสายสง่ไฟฟ้า (Electricity Utilities) 

2. บรษัิทฯ เขา้ซอืหุน้ทอีอกและจําหน่ายแลว้ทังหมดของ SolarOne G.K. ซงึเป็นบรษัิทจํากัดทจีดทะเบยีนจัดตังใน

ประเทศญปีุ่ น เพอืใหไ้ดม้าซงึกรรมสทิธแิละสทิธใินการถอืครองทดีนิทังหมดของโครงการ จํานวนทังหมดประมาณ 

2,080 ไร ่ แบง่ออกเป็นกรรมสทิธจํิานวน 1,848 ไร ่และสทิธกิารเชา่จํานวน 232 ไร ่

3. บรษัิทฯ เขา้ลงนามในสัญญาซอืขายหุน้และเอกสารทเีกยีวขอ้งกับ Kamisol Limited โดยการซอืขายหุน้ดังกลา่วจะ

เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษัิทและผูข้ายไดต้กลงรว่มกัน 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการบรษิทัฯ ทแีตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ตามขอ้ 10 

ไม่มกีรรมการ และ/หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ มคีวามเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ครังท ี1/2560 ซงึไดจั้ดขนึเมอืวันท ี20 กมุภาพันธ ์2560 ทงัน ีบรษัิทจะเสนอความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ ครังท ี1/2560 

ในการทํารายการดังกลา่วตอ่ทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ประจําปี 2560 เพอืพจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

13. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัทมีตีอ่สารสนเทศ 

 คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูร้ับผดิชอบในขอ้มลูทไีดร้ะบไุวใ้นสารสนเทศฉบับนแีละขอรับรองวา่ขอ้มลูในสารสนเทศฉบับนี

ไดจั้ดทําขนึจากขอ้มลูทเีป็นจรงิและมคีวามครบถว้น ไมม่ขีอ้มลูใดทอีาจจะกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิหรอืคลาดเคลอืน 
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14. คณุสมบตัขิองทปีรกึษาทางการเงนิอสิระทใีหค้วามเห็นเกยีวกบัการทํารายการ 

 บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง บรษัิท ฟินเน็กซ ์แอด๊ไวเซอร ีจํากัด เป็นทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ เพอืทําหนา้ทใีหค้วามเห็นเกยีวกับ

การทํารายการไดม้าซงึโครงการดังกล่าว  ทังนี ทปีรกึษาทางการเงนิอสิระไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษัิทฯ และ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับ  

บรษัิทฯ และทปีรกึษาทางการเงนิอสิระยนิยอมใหเ้ผยแพรร่ายงานทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ ฉบับลงวันท ี17 มนีาคม 2560  ดังมี

รายละเอยีดตามทปีรากฏในรายงานทปีรกึษาทางการเงนิอสิระทแีนบมาพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 

15. ยอดรวมตราสารหนหีรอืภาระหนสีนิของบรษิทั 

15.1 ยอดรวมของตราสารหนทีอีอกจาํหนา่ยแลว้และทยีงัมไิดอ้อกจําหนา่ยตามททีปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตไิว้

และมอบอาํนาจใหแ้กค่ณะกรรมการของบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาออกจาํหนา่ยตามทเีห็นสมควร 

15.1.1 ณ  วันท ี 23 สงิหาคม 2559 บรษัิทฯ ไดทํ้าการออกและเสนอขายตัวแลกเงนิระยะสันแลว้จํานวน 

120,000,000 (หนงึรอ้ยยสีบิลา้น) บาท และมยีอดคงคา้งอยูจํ่านวน 120,000,000 (หนงึรอ้ยยสีบิ

ลา้น) บาท ครบกําหนดชําระคนืวันท ี14 กมุภาพันธ ์2560 

15.1.2 ณ  วันท ี 17 ตลุาคม 2559 บรษัิทฯ ไดทํ้าการออกและเสนอขายตัวแลกเงนิระยะสันแลว้จํานวน 

70,000,000 (เจ็ดสบิลา้น) บาท และมยีอดคงคา้งอยูจํ่านวน 70,000,000 (เจ็ดสบิลา้น)  บาท ครบ

กําหนดชําระคนืวันท ี5 เมษายน 2560 

15.1.3 ณ  วันท ี28 ตลุาคม 2559 บรษัิทฯ ไดทํ้าการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง บรษัิท ไทย โซลา่ร ์ เอ็น

เนอรย์ ี จํากัด (มหาชน) ครังท ี1/2559 แลว้ และมยีอดคงคา้งอยูจํ่านวน 2,050,000 (สองพันหา้สบิ

ลา้น) บาท  ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ.2562  

15.2  หนสีนิทอีาจเกดิขนึในภายหนา้ 

 เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิแหง่หนงึ เป็นจํานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 85 ของมลูคา่เงนิลงทนุในโครงการ และการออกหุน้

กูร้ะยะสัน เพอืลงทนุในโครงการ 

16. ขอ้มลูเกยีวกบับรษิทัฯ 

16.1 รายละเอยีดบรษิทั 

ชอืบรษัิท :  บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ :   ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์

ชอืยอ่ในตลาดหลักทรัพย ์ :   TSE 

วันทเีป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน :   30 ตลุาคม 2557 

ทตัีงสํานักงานใหญ ่ :   3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร ์ชัน 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน                     

เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบยีน และทนุชําระแลว้ :   1,815 ลา้นบาท 

เลขทะเบยีนบรษัิท :   0107557000055 

โทรศัพท ์ :   (662) 661-2701 

โทรสาร :   (662) 661-2705 

เว็บไซตบ์รษัิท :  www.thaisolarenergy.com 

16.2 ลกัษณะการดําเนนิธุรกจิ 

กลุม่บรษัิทฯ ดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน โดยมุง่เนน้การดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์โดย

การเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสมและใหผ้ลตอบแทนทดีแีละมันคงในระยะยาว รวมไปถงึการใหบ้รกิารรับเหมากอ่สรา้งโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติยแ์ละจัดหาอปุกรณ์ (Engineering, Procurement and Construction : EPC) นอกจากนี กลุ่มบรษัิทยังขยาย

การลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนประเภทอนืๆ เพมิมากขนึ เชน่ ชวีมวล พลังงานลม ก๊าซชวีภาพ ขยะ เป็นตน้ 

และยังมีเป้าหมายทีจะขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สู่ต่างประเทศทังในรูปแบบการลงทุนในโรงไฟฟ้า

แสงอาทติยท์ัวไป ซงึตดิตังอยู่บรเิวณพนืดนิ (Solar Farm) หรอืการลงทุนในบรษัิททใีหบ้รกิารหรอืลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติยท์ตีดิตังบนหลังคา (Solar Rooftop) เพอืกา้วสูก่ารเป็นบรษัิทชนันําในธุรกจิพลังงานหมนุเวยีนในประเทศไทย

และภมูภิาคเอเชยี 
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กลุ่มบรษัิท ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื ธุรกจิโรงไฟฟ้า

พลังงานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง (Solar Thermal) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วล

ตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์(Solar PV) และธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass Power Plants) โดยกลุ่มบรษัิทมโีครงสรา้งการดําเนนิ

ธุรกจิ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 ดังน ี

 

 

 
ปัจจุบัน กลุ่มบรษัิทฯ มกีจิการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ังในประเทศไทยและประเทศญปีุ่ นรวมทังสนิ 36 โครงการ 

แบ่งเป็นภายในประเทศจํานวน 29 โครงการ และประเทศญปีุ่ นจํานวน 7 โครงการ คดิเป็นกําลังการผลติเสนอขายรวมทังสนิ

จํานวน 143.68 เมกะวัตต ์โดยแบ่งออกเป็นกําลังการผลติเสนอขายภายในประเทศจํานวน 121.7 เมกะวัตต ์และกําลังการผลติ

เสนอขายทปีระเทศญปีุ่ น จํานวน 21.98 เมกะวัตต ์

17. สรปุขอ้มลูดา้นการเงนิ ปี 2557 – 2559 ประกอบคําอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิผลการดําเนนิงาน

ในปีทผีา่นมาและปีปจัจบุนั 
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17.1 สรปุขอ้มลูดา้นการเงนิ ปี 2557 – 2559 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ
สนิทรพัย์
สนิทรพัยห์มนุเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7.21               0.2% 337.42           7.0% 977.04           11.7%
เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากัดในการเบกิใชร้ะยะสนั 54.65             1.3% 25.09             0.5% 39.00             0.5%
เงนิลงทุนชวัคราว 1,232.00        29.9% 566.81           11.7% 1,764.97        21.1%
ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื 63.50             1.5% 47.56             1.0% 271.24           3.2%
เงนิปันผลคา้งรับ 0.00 0.0% 0.00 0.0% 78.75             0.9%
เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกบ่คุคลอนื 0.00 0.0% 0.00 0.0% 20.00             0.2%
ภาษีมลูคา่เพมิรอขอคนื (ลกูหนกีรมสรรพากร) 31.96             0.8% 41.49             0.9% 76.18             0.9%
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื 20.51             0.5% 5.23               0.1% 9.02               0.1%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,409.83        34.2% 1,023.60        21.1% 3,236.21        38.6%
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากัดในการเบกิใชร้ะยะยาว 4.37               0.1% 159.13           3.3% 1.05               0.0%
เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 1,296.94        31.5% 1,476.67        30.5% 1,615.09        19.3%
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวอนื 0.00 0.0% 0.00 0.0% -                0.0%
อสงัหารมิทรัพยเ์พือการลงทุน 88.40             2.1% 88.40             1.8% 88.40             1.1%
ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,197.52        29.1% 1,977.47        40.8% 2,850.49        34.0%
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 2.60               0.1% 3.62               0.1% 485.54           5.8%
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 109.64           2.7% 105.99           2.2% 76.00             0.9%
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื 7.10               0.2% 9.51               0.2% 22.08             0.3%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,706.57        65.8% 3,820.79        78.9% 5,138.66        61.4%
รวมสนิทรพัย์ 4,116.40        100.0% 4,844.39        100.0% 8,374.87        100.0%
หนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้
หนสีนิหมนุเวยีน
เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสนัจากธนาคาร 0.00 0.0% 152.95           3.2% 489.00           12.9%
เจา้หนคีา่กอ่สรา้งและเจา้หนอีนื 150.98           24.1% 34.51             0.7% 450.85           11.9%
สว่นของเจา้หนเีชา่ซอืทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 4.30               0.7% 4.49               0.1% 3.83               0.1%
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 102.12           16.3% 88.75             1.8% 61.66             1.6%
เงนิกูย้มืระยะสนัจากบคุคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกัน 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.17               0.0%
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจา่ย 0.00 0.0% 0.07               0.0% 0.93               0.0%
ภาษีมลูคา่เพมิยังไมไ่ดช้ําระ 38.34             6.1% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
หนสีนิหมนุเวยีนอนื 4.47               0.7% 3.66               0.1% 3.61               0.1%

รวมหนสีนิหมนุเวยีน 300.21           47.9% 284.43           5.9% 1,010.05        26.7%
หนสีนิไมห่มนุเวยีน
หนสีนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 8.32               0.2% 3.83               0.1% 0.00 0.0%
เงนิกูย้มืระยะยาว 315.85           7.7% 511.68           10.6% 728.77           8.7%
หุน้กู ้ 0.00 0.0% 0.00 0.0% 2,044.88        24.4%
ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 2.71               0.1% 4.05               0.1% 5.68               0.1%
หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 0.07               0.0% 0.07               0.0% 0.07               0.0%

รวมหนสีนิไมห่มนุเวยีน 326.95           7.9% 519.63           10.7% 2,779.40        33.2%
รวมหนสีนิ 627.16           15.2% 804.06           16.6% 3,789.45        45.2%
สว่นของผูถ้อืหุน้
ทนุจดทะเบยีน 1,815.00        1,815.00        1,815.00        
ทุนออกจําหน่ายและเรยีกชําระแลว้ 1,815.00        44.1% 1,815.00        37.5% 1,815.00        21.7%
สว่นเกนิกวา่มลูคา่หุน้สามัญ 1,266.10        30.8% 727.55           15.0% 727.55           8.7%
สํารองตามกฎหมาย 0.00 0.0% 0.00 0.0% 46.83             0.6%
กําไร (ขาดทุน) สะสม 408.15           9.9% 1,473.29        30.4% 1,935.20        23.1%
องคป์ระกอบอนืของสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.00 0.0% 24.48             0.5% 37.99             0.5%

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 3,489.25        84.8% 4,040.32        83.4% 4,562.58        54.5%
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุของบรษัิทย่อย
     ของกจิการทคีวบคมุรว่มกัน -                0.0% 0.01               0.0% 22.84             0.3%
สว่นของผุถ้อืหุน้ 3,489.25        84.8% 4,040.33        83.4% 4,585.42        54.8%
รวมหนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 4,116.41        100.0% 4,844.39        100.0% 8,374.87        100.0%

25592557 2558งบแสดงฐานะการเงนิรวม
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(หน่วย : ลา้นบาท)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดจ้ากการขาย 11.54 21.4% 87.65 68.0% 160.39         38.03%
รายไดเ้งนิอุดหนุนสว่นเพมิราคารับซอืไฟฟ้า 7.29            13.5% 4.40            3.4% 0.93            0.22%
รายไดค้า่บรหิารจัดการ 35.06           65.1% 36.81           28.6% 260.41         61.75%
ตน้ทนุขาย (88.24)          -163.7% (119.55)        -92.8% (149.51)        -35.45%
กาํไร(ขาดทนุ)ขนัตน้ (34.35)          -63.7% 9.31            7.2% 272.21         64.55%
รายไดอ้นื 458.09 850.0% 40.18 31.2% 15.48           3.67%
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (85.94)          -159.5% (87.96)          -68.3% (156.55)        -37.12%
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (250.00)        -463.9% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
ตน้ทนุทางการเงนิ (29.28)          -54.3% (27.85)          -21.6% (59.94)          -14.21%
สว่นแบง่กําไรจากการร่วมคา้ 510.01         946.4% 596.58         463.0% 575.92         136.56%
กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 568.53       1055.0% 530.26       411.5% 647.13       153.45%
รายได(้คา่ใชจ้าย)ภาษีเงนิได ้ 12.79           23.7% (3.67)           -2.8% (29.97)          -7.11%
กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี 581.32       1078.7% 526.59       408.7% 617.16       146.34%
กําไรของบรษัิทย่อยก่อนเปลยีนสถานะเป็นกจิการทคีวบคมุร่วมกัน -              0.0% -              0.0% -              0.00%
กาํไรเบ็ดเสร็จอนืสาํหรบัปี 581.32       1078.7% 526.59       408.7% 617.16       146.34%
รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง
  ผลตา่งจากอัตราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 0.00 0.0% 24.48           19.0% 13.61           3.23%
  กําไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย 0.24            0.4% 0.00 0.0% 0.00 0.00%
กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี 581.56       1079.2% 551.07       427.7% 630.77       295.91%

การแบง่ปนักาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี
สว่นทเีป็นของบรษัิทใหญ่ 581.32         1078.7% 526.59         408.7% 617.63         146.45%
สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคมุ 0.00 0.0% 0.00 0.0% (0.47)           -0.11%

581.32         1078.7% 526.59         408.7% 617.16         146.34%

กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้
กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.41            0.29            0.34            

25592557 2558
งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
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(หน่วย:ลา้นบาท)
งบกระแสเงนิสดรวม 2557 2558 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 568.53                    530.26                    647.13                    
 รายการปรบัปรุง
      คา่เสอืมราคาและคา่ตัดจําหน่าย 34.02                      41.90                      68.38                      
      คา่ตัดจําหน่ายลขิสทิธซิอฟทแ์วร์ -                         0.33                       0.40                       
      กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (0.56)                      -                         -                         
      ขาดทนุจากการตัดจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน -                         -                         1.68                       
      ขาดทนุจากการดอ้ยคา่อาคารและอุปกรณ์ 250.00                    -                         -                         
      สว่นแบง่กําไรจากกจิการทคีวบคมุร่วมกัน (510.01)                   (596.58)                   (575.92)                   
      เงนิปันผลรับ -                         -                         (0.00)                      
      สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.26                       1.34                       1.62                       
      ขาดทนุ (กําไร) จากอัตราแลกเปลยีนทยีังไม่เกดิขนึจรงิ (1.26)                      (0.02)                      0.05                       
      กําไรจากการวดัมูลคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทนุชวัคราว -                         (0.39)                      (0.57)                      
      ดอกเบยีรับ (5.87)                      (22.04)                     (11.15)                     
      ตน้ทนุทางการเงนิ 29.28                      27.85                      59.94                      

365.39                    (17.35)                     191.55                    
การเปลยีนแปลงของเงนิทนุหมุนเวยีน
ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื 88.27                      (33.87)                     (222.89)                   
ภาษีมุลคา่เพมิรอขอคนื -                         (9.52)                      (18.30)                     
สนิทรัพย์หมุนเวยีนอนื (40.66)                     17.23                      6.80                       
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอนื (8.51)                      (2.40)                      2.30                       
เจา้หนคีา่ก่อสรา้งและเจา้หนอีนื 15.25                      0.79                       1.91                       
หนสีนิหมุนเวยีนอนื 41.23                      (39.15)                     0.82                       
หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื (0.17)                      -                         -                         

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิการดําเนนิงาน 460.80                    (84.27)                     (37.82)                     
จา่ยภาษีเงนิได ้ (11.94)                     (1.90)                      (1.74)                      
เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิการดาํเนนิงาน 448.86                    (86.17)                     (39.56)                     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงนิสดจา่ยทซีอืบรษัิทย่อยสทุธจิากเงนิสดทไีดม้า -                         -                         (115.81)                   
เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากัดในการเบกิใชร้ะยะสนั(เพมิขนึ)ลดลง (53.94)                     29.56                      (12.04)                     
เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากัดในการเบกิใชร้ะยะยาว(เพมิขนึ)ลดลง (3.58)                      (154.77)                   158.08                    
เงนิสดจา่ยซอืเงนิลงทนุชวัคราว (1,232.00)                (1,396.90)                (2,006.61)                
เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทนุชวัคราว -                         2,062.49                 809.01                    
เงนิใหกู้ย้ ืมระยะยาวอนื -                         -                         (0.15)                      
เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทนุในบรษัิทย่อย (480.00)                   -                         -                         
เงนิสดรับจากการจําหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 0.56                       -                         -                         
เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (434.83)                   (936.04)                   (925.07)                   
ซอืสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน -                         (1.34)                      (11.76)                     
เงนิปันผลรับ -                         464.10                    358.75                    
ดอกเบยีรับ 0.79                       24.59                      10.36                      

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (2,203.00)                91.69                      (1,735.24)                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคารเพมิขนึ (ลดลง) (70.29)                     152.95                    866.05                    
จา่ยชําระคนืเงนิกูย้ ืมระยะสนัจากสถาบันการเงนิ -                         -                         (536.13)                   
เงนิกูย้ ืมระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกันเพมิขนึ(ลดลง) (20.00)                     -                         0.00                       
เงนิสดจา่ยชําระสัญญาเชา่ระยะยาว (4.11)                      (4.78)                      (4.78)                      
รับเงนิกูย้ ืมระยะยาว 231.78                    290.62                    559.88                    
จา่ยชําระคนืเงนิกูย้ ืมระยะยาว (338.77)                   (107.94)                   (371.01)                   
เงนิสดรับจากการออกหุน้ใหม่ 2,059.88                 -                         -                         
รับเงนิคา่หุน้กู ้ -                         -                         2,044.88                 

   สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคมุของบรษัิทย่อย -                         0.01                       0.01                       
เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้เพมิทนุ (92.46)                     -                         -                         
รับชําระเงนิจากลกูหนคีา่หุน้ 5.71                       -                         -                         
จา่ยเงนิปันผล -                         -                         (108.84)                   
ดอกเบยีจา่ยและคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ (33.12)                     (30.65)                     (49.22)                     

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,738.62                 300.21                    2,400.85                 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ(ลดลง)สทุธิ (15.52)                     305.73                    626.05                    
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 22.73                      7.21                       337.42                    
ผลตา่งอัตราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิตา่งประเทศ -                         24.48                      13.61                      
Unrealised exchange gain/(loss) on cash and cash equivalents -                         -                         (0.04)                      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 7.21                       337.42                    977.04                    
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17.2 คําอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการดําเนนิงานสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

2559 เปรยีบเทยีบกบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2558  

ผลการดําเนนิงาน 
1. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมสําหรับปี 2559  มจํีานวน 421.8  ลา้นบาท สงูกวา่ปีกอ่นทแีสดงยอด 128.9 

ลา้นบาท เป็นจํานวนเงนิ 292.9 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 227.2 เนอืงจากกลุม่บรษัิทสามารถจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ

เชงิพาณชิยสํ์าหรับโครงการ Rooftop ครบทกุโครงการ และการเรมิทะยอยจําหน่ายไฟฟ้าของโครงการในประเทศ

ญปีุ่ น นอกจากนยัีงม ีรายไดค้า่บรหิารจัดการในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชวีมวล จํานวน 221.8 ลา้นบาท (ยอด

ดังกลา่วไมร่วมรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ จํานวน 80 เมกกะวัตต ์ ซงึรับรูผ้ลประกอบการเป็น

สว่นแบง่กําไรจากกจิการทคีวบคมุรว่มกัน) 

2. ตน้ทนุขายและคา่ใชจ้่าย 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารรวมสําหรับปี 2559  มจํีานวน 149.5 ลา้นบาท สงูกวา่ปีกอ่นทแีสดงยอด 119.5 ลา้นบาท

เป็นจํานวน 30.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 25.1   ทงัน ีบรษัิทมอีัตรากําไรขันตน้สําหรับปี 2559 เทา่กับรอ้ยละ 64.5 

เพมิขนึจากปี 2558 ทมีกํีาไรขันตน้เทา่กับรอ้ยละ 7.3 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวมสําหรับปี 2559  มจํีานวน 156.6 ลา้นบาท สงูกวา่ปีกอ่นทแีสดงยอด 88.0 ลา้นบาท เป็น

จํานวน 68.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 77.9   และตน้ทนุทางการเงนิสําหรับปี 2559 มจํีานวน 59.9 ลา้นบาท เพมิขนึ

จากปีกอ่นทแีสดงยอด 27.8 ลา้นบาท เป็นจํานวน 32.1 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 115.5 ซงึมสีาเหตหุลักจากนโยบาย

และวธิปีฏบัิตทิางบัญชทีคีา่ใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งกับโครงการ PV ประเภท Rooftopและโครงการไฟฟ้าในประเทศญปีุ่ น ที

สามารถบันทกึรวมเป็นตน้ทนุโรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้งได ้ ตอ่มาเมอืโรงไฟฟ้าดังกลา่วพรอ้มใชง้านจงึบันทกึรายการ

ดังกลา่วเป็นคา่ใชจ้่ายในงบกําไรขาดทนุ และการเรมิคดิคา่เสอืมราคาของโครงการดังกลา่วหลังจากทสีนิทรัพยนั์น

พรอ้มใชง้าน 

3. สว่นแบง่กําไรจากกจิการทคีวบคมุรว่มกัน 

ตามนโยบายการบัญชเีรอืงเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ บรษัิทรับรูเ้งนิลงทนุในกจิการทคีวบคมุรว่มกันโดย

ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีซงึเป็นกจิการทลีงทนุและดําเนนิการบรหิารโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยท์ตีดิตังบนพนืดนิ 

80 เมกะวัตต ์ตามรายละเอยีดดังนี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 31 ธนัวาคม เพมิขนึ (ลดลง) 

 2559 2558 จาํนวนเงนิ รอ้ยละ 

รายได ้ 1,516.2 1,583.3 (67.1) (4.2) 

ตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย (556.3) (589.0) 32.7 (5.6) 

กําไรสทุธ ิ 959.9 994.3 (34.4) (3.5) 

สว่นแบง่กําไรจากกจิการทคีวบคมุรว่มกัน (60.0%) 575.9 596.6 (20.6) (3.5) 

เมอืพจิารณาผลประกอบการของกจิการทคีวบคมุรว่มกันสําหรับปี 2559  จะมจํีานวนเทา่กับ 959.9 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปีกอ่นทแีสดงยอด 994.3 ลา้นบาท เป็นจํานวน 34.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.5  โดยผลกําไรทนีอ้ยลงดังกลา่วเกดิ

จากการลดลงของคา่ Ft จากการไฟฟ้า และในปีนมีฤีดฝูนทนีานกวา่ปกตทํิาใหค้วามเขม้ของแสงอาทติยใ์นธรรมชาต ิ

(DNI) ลดลง โดยผลประกอบการจากกจิการทคีวบคมุรว่มกันดังกลา่วจะถกูแบง่ตามวธิสีว่นไดเ้สยีในรูปแบบของสว่น

แบง่กําไรจากกจิการทคีวบคมุรว่มกัน  โดยปี 2559 จะมจํีานวนเทา่กับ 575.9 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อนทแีสดงยอด 

596.6 ลา้นบาท เป็นจํานวน 20.6 ลา้นบาท 

4. กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 

ผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ ตามงบการเงนิรวมสําหรับปี 2559 มกํีาไรเบ็ดเสร็จรวม 630.8 ลา้นบาท เมอื

เปรยีบเทยีบกับปี 2558 ซงึมกํีาไรเบ็ดเสร็จรวม 551.1 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 79.7 ลา้นบาท ยอดเพมิขนึสว่นใหญ่

เกดิจากกลุม่บรษัิทสามารถจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยสํ์าหรับโครงการ Rooftop ครบทกุโครงการ และการ

เรมิทะยอยจําหน่ายไฟฟ้าของโครงการในประเทศญปีุ่ นจาก 0.5 เมกกะวัตตเ์ป็น 5.24 เมกกะวัตต ์  รวมถงึรายไดค้า่

บรหิารจัดการตามทไีดก้ลา่วไวใ้นเบอืงตน้  

โดยกําไรเฉพาะสว่นของบรษัิทใหญสํ่าหรับปี 2559 เทา่กับ 617.6 ลา้นบาท เมอืเปรยีบเทยีบกับปี 2558 ซงึมกํีาไร

สทุธ ิ526.6 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 91 ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 
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18. ประมาณการทางการเงนิในปีปจัจบุนั 

ไมม่ ี

19.    รายชอืคณะกรรมการ , ผูบ้รหิารและรายชอืผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัทปิีดสมดุทะเบยีน 

19.1  รายชอืกรรมการของบรษิทัฯ ณ วนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2560 มดีงัน ี
 รายชอืคณะกรรมการบรษิทัฯ ตําแหนง่ 
1 นางสาว แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร,  
    กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
2 นาย พรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช รองประธานกรรมการ และ กรรมการอสิระ 
3 นาย พละ สขุเวช กรรมการอสิระ 
4 นาง ศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 
5 นาย ประสัณห ์ เชอืพานชิ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 
    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
6 นาย บญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 
7 นาย สมศักด ิ วรวจัิกษณ์ กรรมการอสิระ 
8 นาย แมทธวิ กจิโอธาน กรรมการบรษัิท 
9 นาย วคิ กจิโอธาน กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร 
10 นาย สมภพ พรหมพนาพทิักษ์ กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร 
    กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการผูม้อํีานาจลงนามแทนบรษัิทฯ คอื นางสาวแคทลนี มาลนีนท,์ นายวคิ กจิโอธาน, นายแมทธวิ กจิโอธาน, นายสมภพ 

พรหมพนาพทิักษ์ กรรมการสองในสคีน ลงลายมอืชอืและประทับตราสําคัญของบรษัิทฯ 

19.2 รายชอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  ณ วนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2560 จาํนวน 5 ทา่น ดงัน ี

 รายชอืผูบ้รหิารบรษิทัฯ ตําแหนง่ 
1 นางสาว แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร  
2 นาย สมภพ พรหมพนาพทิักษ์ ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายปฏบัิตกิาร 
3 นาย วคิ กจิโอธาน ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายวศิวกรรม 
4 นาย วรพงษ์ วฒุพิฤกษ์ ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิ 
5 นาย นเิวช บญุวชิยั ผูอํ้านวยการฝ่ายวศิวกรรมและกอ่สรา้ง 

19.3 รายชอืผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัท ี26 ธนัวาคม 2559 ซงึเป็นวนัปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุ 

รายชอืผูถ้อืหุน้ 
จาํนวนหุน้สามญั สดัสว่นการถอืหุน้ 

 (%) 
1 กลุม่ นางสาวแคทลนี*    
 บรษัิท  พ.ีเอ็ม.เอ็นเนอรย์ ีจํากัด (“PME”) /1 776,746,810 42.80 

 บรษัิท  เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากัด (มหาชน) (“WAVE”) /2 181,750,000 10.01 

 นาย  แมทธวิ กจิโอธาน 5,575,020 0.31 

 นางสาว แคทลนี มาลนีนท ์ 3,000,000 0.17 

 รวมจาํนวนหุน้กลุม่นางสาวแคทลนี 967,071,830 53.29 
2 บมจ.     ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีรงิ แอนด ์คอนสตรัคชนั  181,500,000 10.00 
3 CREDIT  SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 77,357,100 4.26 
4 นาย        ทวรีัช                 ปรงุพัฒนสกลุ 28,000,000 1.54 
5 กองทนุเปิดบัวหลวงโครงสรา้งพนืฐานเพอืการเลยีงชพี 21,084,100 1.16 
6 นางสาว ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชต ิ 13,389,600 0.74 
7 บรษัิท    ไทยเอ็นวดีอีาร ์จํากัด 11,230,800 0.62 
8 นาย สนทิ ดษุฎโีหนด 10,495,400 0.58 
9 นางสาว อรยาพร กาญจนจาร ี 10,300,000 0.57 
10 นางสาว นฤพร กาญจนจาร ี 9,600,000 0.53 

* การจัดกลุม่นีเพอืใหเ้ป็นไปนยิามของผูท้เีกยีวขอ้งตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ ีกจ.17/2551 ลงวันท ี15 
ธนัวาคม 2551 เทา่นัน มใิชก่ารจัดกลุม่ตามมาตรา 258 แหง่พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึทมีกีารแกไ้ข) แตอ่ยา่งใด 

/1PME ประกอบธรุกจิลงทนุในบรษัิททผีลติพลงังานทดแทน  โดยผูถ้อืหุน้ใหญ ่ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 คอื นางสาวแคทลนี  มาลนีนท ์ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0  
/2WAVE ประกอบธรุกจิ เป็นผูถ้อืลขิสทิธแิละจัดจําหน่ายละครไทยของสถานโีทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง 3, ใหบ้รกิารจัดแสดงคอนเสริต์และกจิกรรมตา่งๆ 

 



 Thai Solar Energy Public Company Limited 
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจาํกดั )มหาชน(    

3199  Maleenont Tower 16th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชนั 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
Tel.: (66-2) 661-2701 Fax.: (66-2) 661-2705  

20. ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัเกยีวกบัความเพยีงพอของเงนิทนุหมนุเวยีน 

 ตามทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิทมมีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ เขา้ลงทุนในโครงการ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นว่าการเขา้ทํา

รายการดังกล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงต่อบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ ประกอบกับเมอืประเมนิถงึความพรอ้มของ

แหล่งทมีาของเงนิทุนในการเขา้ทํารายการทมีาจากกระแสเงนิสดของบรษัิทฯ และการสนับสนุนทางการเงนิของธนาคารและ

สถาบันการเงนิแลว้ คณะกรรมการเห็นวา่ บรษัิทฯ มเีงนิทนุหมนุเวยีนเพยีงพอสําหรับการดําเนนิธุรกจิและเขา้ทํารายการดังกลา่ว 

21. คดหีรอืขอ้เรยีกรอ้งทมีสีาระสําคญัของบรษิทั 

บรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยไมม่คีดหีรอืขอ้พพิาทใดๆ ทสํีาคัญอันอาจมผีลกระทบดา้นลบตอ่สนิทรัพยข์องบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย

ทมีจํีานวนเกนิกว่า รอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทตามงบการเงนิ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 หรอืคดทีกีระทบต่อการ

ดําเนนิธุรกจิอยา่งมนัียสําคัญ หรอืคดทีมีไิดเ้กดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

22. ผลประโยชนห์รอืรายการทเีกยีวขอ้งกนัระหวา่งบรษิทักบักรรมการผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้ทงัทางตรงและ

ทางออ้ม 

ไมม่ ี

23. ขอ้มลูอนืทอีาจมผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผูล้งทนุอยา่งมนียัสําคญั 

 ไมม่ ี

24. ความเห็นของทปีรกึษาการเงนิอสิระ 

รายละเอยีดตามรายงานความเห็นทปีรกึษาการเงนิอสิระต่อรายการไดม้าซงึสนิทรัพยข์องบรษัิท ฟินเน็กซ ์ แอ๊ดไวเซอร ี

จํากัด  (สงิทสีง่มาดว้ยลําดับท ี5) 

********************************** 

 


