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• 1.การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใหน้บัหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสียง
• 2.ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงของทา่น โดยกดปุ่ มสญัลกัษณเ์ครื่องหมายถกูในเมนลู  าดบัท่ี 1 ทางแถบเมนท่ีูปรากฎอยู่ทางซา้ยมือ หลงัจากนัน้

จะปรากฎวาระตา่งๆท่ีสามารถลงคะแนนเสียงได ้ใหท้่านท าการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ของปุ่ ม เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสียง และกดปุ่ ม “สง่” เพ่ือยืนยนัการลงคะแนนเสียงของทา่น 

-ทัง้นี ้ทา่นสามารถลงคะแนนเสียง/ เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรอืแกไ้ขคะแนนเสียงของทา่นในแตล่ะวาระไดจ้นกวา่ท่ีประชุมจะประกาศ
ใหปิ้ดการ ลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ๆ

• 3.ผูถื้อหุน้ท่ีไมอ่อกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรอืไมก่ดลงคะแนนเขา้ในระบบ จะถือวา่มีมติเห็นดว้ย ตามท่ีประธานเสนอตอ่ท่ี
ประชมุ

• 4.กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุ หรอืมอบใหก้รรมการหรอืกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืผู้
มอบฉนัทะ

• 5.กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ซึง่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
สามารถแยก ลงคะแนน เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง คราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ี
ตนถือ

• 6.ฐานคะแนนเสียงและจ านวนผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนัเน่ืองจากการทยอยเขา้ระบบประชมุของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท าใหจ้  านวน
ผูเ้ขา้รว่ม ประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั
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• 7.กรณีการลงคะแนนในวาระพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
-ผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะ ใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการออกเสียง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน ตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะบรษัิทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรอืผูม้อบฉนัทะ
-บรษัิทจะเสนอใหพ้ิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยบรษัิทจะอา่นช่ือกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือแตล่ะคน ขอความกรุณาผูถื้อหุน้ทกุทา่น
ลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียงโดยกดปุ่ มสญัลกัษณเ์ครื่องหมายถกูในเมนลู  าดบัที่ 1 ทางแถบเมนทูี่ปรากฎอยูท่างซา้ยมือ

• ในการรวมคะแนน การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชมุ เฉพาะที่ออกเสียงไมเ่ห็นดว้ย และ/หรอื งดออก
เสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ในที่ประชมุ โดยสว่นที่เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ทัง้นี ้ไดน้บัรวมคะแนนเสียงที่ผูม้อบ
ฉนัทะไดล้งคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ไดบ้นัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วไวล้ว่งหนา้ในตอนที่ลงทะเบียนเขา้ประชมุแลว้

• ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถดผูลคะแนนไดโ้ดยการกดปุ่ มสญัลกัษณใ์นเมนลู  าดบัที่ 2 ซึง่รายละเอียดของผลการนบัคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสรจ็สิน้ไปเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้เทา่นัน้

การแสดงความเหน็หรือซักถาม 
• หากทา่นผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความเห็น ขอความกรุณาให ้ซกัถามหรอืแสดงความเห็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆโดยตรง โดยสามารถเริ่มสง่

ค าถามหรอืแสดงความคิดเห็นผา่น “กลอ่งขอ้ความ”ไดต้ัง้แตป่ระธานในที่ประชมุประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนัน้ๆ โดยทา่นสามารถพิมพข์อ้ความมาทาง
หนา้ตา่งแชท โดยกดปุ่ มสญัลกัษณใ์นเมนลู  าดบัที่ 4 พิมพข์อ้ความที่ทา่นตอ้งการสอบถามและกด “สง่” เพื่อยืนยนัขอ้ความดงักลา่วมายงับรษัิท



ระเบยีบขัน้ตอนในการประชมุ

5

การแสดงความเหน็หรือซักถาม (ต่อ)
• โดยขอสงวนสิทธ์ิในการถามค าถามท่ีตรงกบัวาระในเวลานัน้ๆ หากค าถามใดไมต่รงตามวาระจะถกูน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชมุตามวิธีการท่ี

ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้  ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็นทาง “กลอ่งขอ้ความ” ขอใหท้่านแจง้ช่ือ นามสกลุ และสถานะของทา่น เช่น มาดว้ยตนเอง
หรอืรบัมอบฉนัทะ เพ่ือท่ีจะไดบ้นัทกึรายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น

• นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดเอกสารท่ีทางบรษัิทไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้ไดแ้ก่ รายงานประจ าปี หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และพรเีซน็เทชั่นของ
บรษัิท ไดใ้นระบบ โดยกดปุ่ มสญัลกัษณใ์นเมนลู  าดบัที่ 3 และท าการดาวนโ์หลดเอกสารไดต้ามความตอ้งการบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการใดๆท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหก้ารประชมุกระชบัและมีประสิทธิภาพ

• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค าถามหรอืความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก  าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรอืใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ย
ของการประชมุ และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรอืสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ  า้กนั เพ่ือ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย จงึขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามรว่มมือ เพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบรหิารการประชมุ
ใหอ้ยู่ในเวลาที่ก  าหนด

• ระเบียบและขัน้ตอนตามท่ีไดแ้จง้ใหท้่านทราบนีจ้ะท าใหก้ารประชมุในครัง้นี ้เป็นไปดว้ยความรวดเรว็ โปรง่ใส ถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษัิท และ
ขอ้ก าหนด ตลอดจนค าแนะน าของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์



วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564



วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดกาํลงัการผลติ 9.9 เมกกะ

วตัต ์โดยการซือ้หุน้ท ัง้หมดในบรษิทั ยูนิ พาวเวอร ์

เทค จาํกดั จากผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่าวซึง่เป็น

บุคคทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั
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• จากรายช่ือผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2564 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ 
(Record Date) มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลและนิติบคุคลท่ีมีสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ตามรายละเอียดดงันี ้

 รา  ื อ   านวนห  น 
1.  บรษัิท ไพรมารี ่เอนเนอจี ้จ ากดั 304,315,000.00 
2.  CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 66,000,000.00 
3.  นาย วิวรรธน ์ไกรพิสทิธ์ิกลุ 57,190,430.00 
4.  UNITY I. CAPITAL LIMITED 50,737,306.00 
5.  นาย ปิยว ัน ์ไกรพิสทิธ์ิกลุ 48,210,950.00 
6.  น.ส. ธณัฐภรณ ์ไกรพิสทิธ์ิกลุ 47,235,130.00 
7.  นาย ธนวรรธน ์ไกรพิสทิธ์ิกลุ 27,138,870.00 
8.  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 24,200,000.00 

 



ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล
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• เพ่ือเป็นการขยายการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ซึง่เป็นการลงทนุตามแผนการลงทนุและสอดคลอ้งกบัเปา้หมาย
ของบรษัิทฯ ท่ีมุง่เนน้การขยายการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อ
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 จงึมีมติอนมุตัิการเขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลงัการผลิต 9.9 เมกกะวตัต ์โดย
การซือ้หุน้ทัง้หมดในบรษัิท ยนิู พาวเวอร ์เทค จ ากดั (“ยพีูท”ี) จากผูถื้อหุน้ของยพีูที รวมถงึสิทธิในการรบัช าระหนีเ้งินกูใ้นส่วน
ที่ยพีูทียงัคงคา้งช าระแก่ผูถื้อหุน้ของยพีูทีดว้ย (“ธุรกรรม”) โดยมีมลูคา่การลงทนุรวมทัง้สิน้ 500,000,000 บาท



ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ
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เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เรือ่งหลกัเกณฑก์ารโอนสิทธิและหนา้ท่ีในค าขอขายไฟฟ้าหรอืใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
บรษัิทจะเขา้ลงทนุในยพูีทีเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ 

(1) ภายในเดือนพฤษภาวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 บรษัิทจะเขา้ซือ้หุน้จ  านวน 119,070 หุน้ (หุน้สามญั 76,070 
หุน้ และ หุน้บรุมิสิทธิ 43,000 หุน้) มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของทนุ
ช าระแลว้ทัง้หมดของยพีูที โดยหุน้จ านวนดงักลา่วมีสิทธิออกเสียงคิดเป็นรอ้ยละ 99.05 ของสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของยพูีที รวมถึงหนีส้ินท่ียพูีทีคา้งช าระแก่ผูถื้อหุน้ของยพูีที จ  านวน 15,000,000 บาท และ

(2) คม 2565 (หลงัจากท่ียพูีทีจ  าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยเ์ป็นระยะเวลา 3 ปี) บรษัิทจะเขา้ซือ้หุน้สามญัของยู
พีทีสว่นท่ีเหลือจ านวน 123,930 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของทนุ
ช าระแลว้ทัง้หมดของยพูีที โดยหุน้จ านวนดงักลา่วมีสิทธิออกเสียงคิดเป็นรอ้ยละ 0.95 ของสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของยพูีที

ห  นสามัญ ห  นบ ริมสิทธ์ิ รวม หนีสิ้นที  ูพทีคี าง  าระแก่ผู ถอื
ห  นเดมิ

รวม

จ านวนหุน้ 200,000 43,000 243,000 -

มูลค่าเงนิลงท น (ล านบาท) 200.00 285.00 485.00 15.00 500.00



กาํหนดการการเขา้ทาํธุรกรรม
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• ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มี

มติอนุมัติการเข้า
ท าธุรกรรม

• บริษัทเข้าลงนาม
ในสัญญาซือ้ขาย
หุน้

• บรษัิทรบัโอนหุน้ของยพีูที 119,070 หุน้

(หุน้สามญั 76,070  หุน้ 

หุน้บรุมิสทิธิ 43,000 หุน้)

• บริษัทรับโอนสิทธิในการรับช าระหนี้
จากยพีูที 15,000,000 บาท

• บริ ษัทช า ระค่ าตอบแทนงวด ท่ี  1
34,250,000 บาทแบ่งเป็นค่าตอบแทน
ส าหรบัหุน้ของ        ยพีูที119,070 หุน้
จ านวน19,250,000 บาท และส าหรบั
สทิธิในการรบัช าระหนีจ้ากยพีูทีจ านวน 
15,000,000 บาท

บรษัิทช าระ
ค่าตอบแทนงวดท่ี 2
365,750,000 บาท

บรษัิทช าระ
ค่าตอบแทนงวดท่ี 3 
100,000,000 บาท

บรษัิทรบัโอนหุน้ของ
ยพีูที 123,930 หุน้ 
(หุน้สามญั)



ขอ้มูลท ัว่ไปของยูพทีี
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วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ 29 มิถนุายน 2557 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 243,000,000 บาท 

การด าเนินธรุกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล โดยด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดก าลงั 9.9 เมกกะวตัต ์ตัง้อยู่ ณ ต าบล สี่คิว้ อ  าเภอสี่คิว้ จงัหวดันครราชสีมา มี
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเป็นจ านวน 20 ปี

วนัเริม่จ  าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิง
พาณิชย ์(COD)

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

ผลการด าเนินงานปี 2563 รายได ้306.1 ลา้นบาท
ก าไรสทุธิ 58.7 ลา้นบาท



ขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์
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รา การได มาซึ งสินทรัพ ์

เกณฑท์ี ใ  ในการค านวณ สูตรการค านวณ
ขนาดของรา การ 

(ร อ ละ)
1. เกณฑม์ลูคา่ของสินทรพัยท์ี่
มีตวัตนสทุธิ

(สนิทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของ ยพีูที x สดัสว่นที่ไดม้า) x 100 / สนิทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ ) 
= (262.78 x 100) x 100 / 3,457.91

7.58

2. เกณฑก์ าไรส ทธิ ากการ
ด าเนินงาน

(ก าไรสทุธิของ ยพีูที x สดัสว่นที่ไดม้า) x 100 / ก าไรสทุธิของบรษัิทฯ 

= (58.70 x 100) x 100 / 739.37

7.94

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิ่งตอบ
แทน

(มลูคา่รายการท่ีจ่าย x 100) / สินทรพัยร์วมของบรษัิทฯ 
= (500 x 100) / 16,481.47

3.03

4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุท่ีออก
เพ่ือช าระคา่สินทรพัย์

ไมน่ าเกณฑด์งักลา่วมาค านวณเน่ืองจาก บรษัิทฯ ไมม่ีการออกหลกัทรพัย์

นอก ากนี ้การเข าท าธ รกรรมดังกล่าวมลัีกษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนก ิการของบริษัทเอก นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 
107(2)(ข) แหง่พระรา บญัญัตบิริษัทมหา น  ากัด พ.ศ. 2535  ซึ งบริษัท ะต องได รับอน มัต ิากที ประ  มผู ถอืห  นของบริษัท 
ด ว คะแนนเสี งไม่น อ กว่า 3 ใน 4 ของ  านวนเสี งทัง้หมดของผู ถอืห  นที มาประ  มและมสีิทธิออกเสี งลงคะแนน 



ขนาดรายการเกีย่วโยง
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ผู ขา ความสัมพันธ์

นายวิวรรธน ์ไกรพิสิทธ์ิกลุ
นายธนวรรธน ์ไกรพิสิทธ์ิกลุ

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ทางตรงและทางออ้ม) และกรรมการของบรษัิทฯ 

นางสาวธณัฐภรณ ์ไกรพิสิทธ์ิกลุ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ทางตรงและทางออ้ม) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ

นายปิยว ัน ์ไกรพิสิทธ์ิกลุ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท (ทางตรงและทางออ้ม)

บรษัิท แอ๊บโซลทู โปรดกัส ์จ ากดั เป็นนิติบคุคลท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นบคุคลเก่ียวโยงของบรษัิท

บรษัิท เวอรต์ิคอล โฮลดิง้ส ์จ  ากดั เป็นนิติบคุคลท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูม้ีอ  านาจควบคมุ ไดแ้ก่ นางธญันีย ์ไกรพิสิทธ์ิกลุ เป็นบคุคลเก่ียว
โยงของบรษัิท

ขนาดรา การเกี  วโ ง

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรพัยท์ี่มีมลูคา่รอ้ยละ 14.46 ของมลูคา่สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ  ค านวณจากงบการเงิน
รายไตรมาสของบรษัิทฯ  ฉบบัสอบทาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (=500/3,456 = 14.46)



การดาํเนินการเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยง
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• รายการดงักลา่วมีขนาดรายการรวมทัง้หมดเกินกวา่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษัิท ดงันัน้ บริษัทจงึมีหนา้ท่ี
• เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
• ไดร้บัการอนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากท่ีประชมุคณะกรรมการและด าเนินการใหก้รรมการท่ีมีสว่นไดเ้สียและ/หรอื
กรรมการท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ไดแ้ก่ (1) นายวิวรรธน ์ไกรพิสิทธ์ิกลุ (2) นางธญันีย ์ไกรพิสิทธ์ิ
กลุ (3) นายธนวรรธน ์ไกรพิสิทธ์ิกลุ และ (4)  นางสาวธณัฐภรณ ์ไกรพิสิทธ์ิกลุ ไม่เขา้รว่มประชมุ และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ี
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท

• ไดร้บัการอนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
• แตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึง่ตอ้งมีรายช่ือเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์



ทีป่รกึษาทางการเงินอสิระ
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• บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี ่จ  ากดั เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทเก่ียวกบัการ
เขา้ท าธรุกรรมดงักลา่วในเรือ่ง 

(1) ความสมเหตสุมผลและประโยชนข์องรายการ
(2) ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของราคา และ
(3) ผูถื้อหุน้ควรลงมติเห็นดว้ยหรอืไม่เห็นดว้ยกบัรายการ



สรปุรายงานความคิดเหน็ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ต่อรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ของ

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

6 กรกฎาคม 2564

จดัท าโดย

บริษทั ไพโอเนีย แอดไวเซอร่ี จ ากดั



หวัขอ้ประกอบการพจิารณา
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1. รายละเอยีด และข ัน้ตอนการเขา้ท าธุรกรรมขายหุน้ของบรษิทั ยูนิ พาวเวอร ์ เทค จ ากดั 

2. ภาพรวมการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ยูนิ พาวเวอร ์ เทค จ ากดั

3. ความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการ

4. ความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการ และแนวทางการบรหิารความเสีย่ง

5. การประเมนิมูลคา่ของบรษิทั ยูนิ พาวเวอร ์ เทค จ ากดั 



1. ลกัษณะของการเขา้ท ารายการ (1/2)
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โครงสรา้งของบรษิทัฯ ก่อนการเขา้ท ารายการ

SSP

หมายเหต:ุ ผูถ้อืหุน้กลุม่ไกรพสิทิธิก์ลุ ไดแ้ก่ นายธนวรรธน ์ไกรพสิทิธิก์ลุ
นายววิรรธน ์ไกรพสิทิธิก์ลุ นางสาวธณัฐภรณ ์ไกรพสิทิธิก์ลุ นายปิยวฒัน ์ไกรพสิทิธิก์ลุ

โครงสรา้งของบรษิทัฯ หลงัการเขา้ท ารายการ

SSP

UPT

100.00%

กลุม่บรษัิทยอ่ยของบรษัิท
ซึง่ประกอบธุรกจิพลังงานหมนุเวยีน

กลุม่บรษัิทยอ่ยของบรษัิท
ซึง่ประกอบธุรกจิพลังงานหมนุเวยีน

บรษิทั เวอรต์คิอล 
โฮลดิง้ส ์จ ากดั

UPT

ผูถ้อืหุน้
กลุ่มไกรพสิทิธิก์ุล**

บรษิทั แอบ๊โซลูท
โปรดกัส ์ จ ากดั

46.33% 2.67% 51.00%

สทิธใินการออกเสยีง 84.17% สทิธใินการออกเสยีง 14.89% สทิธใินการออกเสยีง 0.94%

โครงสรา้งของ UPT ก่อนการเขา้ท ารายการ



1. ลกัษณะของการเขา้ท ารายการ (2/2)
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หวัขอ้ รายละเอยีด

คูส่ญัญา ผูซ้ ือ้: บรษิทั เสรมิสรา้ง พาวเวอร ์คอรเ์ปอเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)
ผูข้าย: บรษิทั แอบ๊โซลูท โปรดกัส ์ จ ากดั (“AP”) (46.33%) , บรษิทั เวอรต์คิอล โฮลดิง้ส ์ จ ากดั(“VH”) (2.67%) และกลุ่มไกรพสิทิธิก์ุล (51.00%)

ลกัษณะของรายการ บรษิทัจะเขา้ซือ้หุน้ของ UPT จ านวน 243,000 หุน้ หรอืเป็นคดิรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ UPT โดยแบ่งเป็น
1. วนัที ่7 ก.ค. 2564 การเขา้ซือ้หุน้บุรมิสทิธจิ านวน 43,000 หุน้ และหุน้สามญั 76,070 หุน้ จากบรษิทั แอบ๊โซลูท โปรดกัส ์ จ ากดั และ บรษิทั 

เวอรต์คิอล โฮลดิง้ส ์จ ากดั
2. ภายในเดอืน พ.ค. 2565 (ภายหลงั 3 ปีนับจากวนัทีเ่ร ิม่ด าเนินการเชงิพาณิชย ์(COD) การเขา้ซือ้หุน้สามญั 123,930 หุน้ จากกลุม่ไกรพสิทิธิก์ลุ 

มูลคา่รวมสิง่ตอบแทน 
และการช าระสิง่ตอบ
แทน

เงนิสด 500.00 ลา้นบาท 
1. 7 ก.ค. 2564 ช าระค่าโอนสทิธใินเงนิกูย้มืกรรมการ นางสาวธณัฐภรณ ์ไกรพสิทิธิก์ุลตามเงือ่นไขบงัคบักอ่นเป็นจ านวน 15.00 ลา้นบาท
2. 7 ก.ค. 2564 ช าระค่าหุน้ใหแ้ก ่AP และ VH เป็นจ านวนเงนิ 19.25 ลา้นบาท 
3. 30 ก.ค. 2564 ช าระค่าหุน้ใหแ้ก ่AP, VH และกลุ่มไกรพสิทิธิก์ุล เป็นจ านวนเงนิ 365.75 ลา้นบาท 
4. 7 ธ.ค. 2564 ช าระค่าหุน้สามญัใหแ้กก่ลุ่มไกรพสิทิธิก์ุลเป็นจ านวนเงนิ 100.00 ลา้นบาท

แหล่งเงินทุนในการ
เขา้ท ารายการ

• กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน เป็นจ านวน 240.00 ลา้นบาท
• เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เป็นจ านวน 260.00 ลา้นบาท

ขนาดรายการ 1. รายการไดม้าจ าหน่ายไป รอ้ยละ 7.94 ตามเกณฑมู์ลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิตามประกาศการเขา้ท ารายการไดม้าจ าหน่ายไป
2. รายการเกีย่วโยง รอ้ยละ 14.46 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ตามประกาศการเขา้รายการเกีย่วโยง 
ดงัน้ัน บรษิทัฯ ตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่นับรวม
ผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี พรอ้มทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาการเงนิอสิระ (IFA) ใหค้วามเห็นต่อการท ารายการดงักล่าว

เง่ือนไขบงัคบักอ่น
ส าคญัในการเขา้ท า
รายการ

• ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการ
• UPT ไดร้บัความยนิยอมจากสถาบนัการเงนิผูส้นับสนุนสนิเช ือ่ใหส้ามารถเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ของ UPT ตามธรุกรรมการซือ้ขายหุน้ทีซ่ ือ้ขาย
• บรษิทัฯ รบัโอนสทิธใินเงนิกูย้มืกรรมการของ UPT จากนางสาวธณัฐภรณ ์ไกรพสิทิธิก์ุล เป็นมูลค่า 15.00 ลา้นบาท
• บรษิทัฯ ไดร้บัหนังสอืค า้ประกนัโดยธนาคาร เพือ่เป็นหลกัประกนัความเสยีหายจากคดพีพิาท



21

ขอ้มูลทัว่ไปของ UPT

UPTประกอบธุรกิจพลังงานโดยผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ใน
ปรมิาณพลงัไฟฟ้าสูงสุด 8.00 MW ผ่านโครงการ
โรงไฟฟ้าชวีมวล ที่มีเช ือ้เพลิงที่ใชใ้นการผลิตเป็นกาก
หรอืวสัดเุหลอืใชจ้ากการเกษตร เชน่ ไมส้บั เปลอืกไม ้และ
เช ือ้เพลงิชวีมวลในรปูแบบอืน่ ๆ

ผลการด าเนินงานของ UPT

174.87

40.33

-5.33

305.97

87.8 58.7

รายไดจ้ากการขาย ก าไรขัน้ตน้ ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี
2562 2563

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล

ขอ้มูลโครงการโดยสงัเขป

ทีต่ ัง้ของโครงการ หมู่ที ่3 ต าบลสคีิว้ อ าเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา

วนัทีเ่ร ิม่ด าเนินการเชงิพาณิชย ์ 24 พฤษภาคม 2562

ก าลงัการผลติรวม 9.90 MW

ผูร้บัซ ือ้ไฟฟ้า กฟภ. 

ปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้า 8.00 MW

2. ภาพรวมการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ยูนิ พาวเวอรเ์ทค จ ากดั (1/2)
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บรษิทั ยูนิ พาวเวอร ์
เทค จ ากดั 

บรษิทั แอบ๊โซลทู
โปรดกัส ์ จ ากดั

บรษิทั เวอรต์คิอล
โฮลดิง้ส ์ จ ากดั

ผูถ้อืหุน้
กลุม่ไกรพสิทิธิก์ลุ**

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล

วงเงนิเงนิกูย้มืระยะยาว 602 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง (31/12/63) 505 ลา้นบาท

วงเงนิเงนิกูย้มืระยสัน้ 68 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง (31/12/63) 25 ลา้นบาท

ผูร้บัซ ือ้ไฟฟ้า

กฟภ.

สทิธปิระโยชนท์างภาษี

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ

ด าเนินโครงการ (O&M) และกอ่สรา้ง (EPC)

เค พ ีเอ็น กรนี เอ็นเนอจ ีโซลชู ัน่

ประกนัภยั

กรงุเทพประกนัภยั

2. ภาพรวมการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ยูนิ พาวเวอรเ์ทค จ ากดั (2/2)

สดัสว่นการถอืหุน้ 46.33%
สทิธใินการออกเสยีง 84.17%

สดัสว่นการถอืหุน้ 2.67%
สทิธใินการออกเสยีง 14.89%

สดัสว่นการถอืหุน้ 51.00%
สทิธใินการออกเสยีง 0.94%

Mott Macdonald

ทีป่รกึษาทางเทคนิค

หมายเหตุ: ผูถ้อืหุน้กลุ่มไกรพสิทิธิก์ลุ ไดแ้ก่ นายธนวรรธน ์ไกรพสิทิธิก์ลุ
นายววิรรธน ์ไกรพสิทิธิก์ลุ นางสาวธณัฐภรณ ์ไกรพสิทิธิก์ลุ นายปิยวฒัน ์ไกรพสิทิธิก์ลุ

วสัดเุช ือ้เพลงิ

รบัซือ้จากกลุม่เกษตรกร และผูป้ระกอบการทอ้งถิน่
ทีม่วีสัดุเช ือ้เพลงิ ซึง่เป็นวสัดุเหลอืใชจ้ากการด าเนินธรุกจิ

สถาบนัการเงินแห่ง
หนึง่ในประเทศไทย
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▪ ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ

1. เป็นการลงทุนตามเป้าหมายของบรษิทัฯ ทีมุ่่งเนน้การขยายการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน

2. เสรมิสรา้งความมั่นคงของรายได ้และเป็นการกระจายความเสีย่ง
และลดการพึ่งพิงรายไดแ้ละก าไรสุทธิจากโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

3. ไม่มคีวามเสีย่งจากการพฒันาโครงการไม่ส าเรจ็

▪ ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ / ความเสีย่ง

1. บรษิัทฯ มีภาระหนี้สิน และตน้ทุนทางการเงินที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้

อตัราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้จาก 2.33 
เท่า เพิ่มขึน้เป็น 2.39 เท่า อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึน้ของภาระ
หนีส้นิดงักล่าวไม่ไดม้ีผลกระทบต่อขอ้ก าหนดในสญัญาเงนิกู ้
และคาดว่าในอนาคตบรษิัทฯ จะทยอยไดร้บัผลตอบแทนใน
รูปแบบเงนิปันผลจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน ซ ึง่
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการกูย้มืเพิม่ขึน้

ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย

3. ความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการ (1/2)
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▪ ความเสีย่งจากการทีผู่ข้ายไม่โอนหุน้ใหแ้กบ่รษิทัฯ

เน่ืองจาก บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนครบเป็นจ านวน 500.00 ลา้น ในวนัที ่7 ธนัวาคม 2564 อย่างไรก็ดตีามเงือ่นไขสญัญาซือ้ขายหุน้ บรษิทัฯ จะไดร้บัโอนหุน้เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 ของ ทุนจดทะเบยีนทัง้หมดและมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผล และ สทิธใินการออกเสยีงเท่ากบัรอ้ยละ 99.05 ของสทิธทิัง้หมด ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 2564

ประเดน็การพจิารณาความเสีย่ง 

ทัง้นีผู้ข้ายจะท าการโอนหุน้หุน้สามญัทีเ่หลอือยู่ใหแ้กบ่รษิทัฯ ภายในเดอืนพฤษภาคม 2565 หากผูข้ายปฎเิสธจะโอนหุน้ดงักล่าว มูลค่ายุตธิรรมของ UPT ลดลงจาก 559.69 ลา้นบาท เป็น 554.37 ลา้นบาท ซึง่ยงัเป็นมูลค่าที่

สูงกว่าราคาการเขา้ท ารายการที ่500.00 ลา้นบาท

▪ ความเสีย่งจากการพึง่พงิกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

เน่ืองจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ของ UPT เน่ืองจากเป็นการเขา้ด าเนินการโครงการพลงังานหมุนเวยีนใหม่ทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่เคยมีประสบการณใ์นการด าเนินธุรกจิมาก่อน จงึตอ้งมีการพึง่พาผูบ้รหิารที่

ด าเนินการในปัจจบุนั

แนวทางบรหิารความเสีย่ง 

ทัง้นี ้UPT เร ิม่ด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ในปี 2562 ซึง่มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และใบอนุญาตต่าง ๆ ครบถว้นแลว้ อกีทัง้ยงัมกีารท าสญัญาบรหิารจดัการต่าง ๆ อย่างครบถว้น ดงัน้ันความเสีย่งดงักล่าวจงึไม่ส่งผลอย่างมีนัยยะ
ส าคญักบัการเขา้ท ารายการ

▪ ความเสีย่งจากการไม่สามารถจดัหาวสัดเุชือ้เพลงิเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ 

เน่ืองจากเชือ้เพลงิเป็นวตัถุดบิหลกัทีส่ าคญัในการเดนิเคร ือ่งผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชวีมวลของ UPT ดงัน้ันหาก UPT ไม่สามารถจดัหาวสัดุเช ือ้เพลงิเพยีงพอต่อความตอ้งการตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟภ. จะส่งผล
กระทบต่อรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ UPT

ประเดน็การพจิารณาความเสีย่ง 

จากรายงานการศกึษาแหล่งผลติ และปรมิาณเชือ้เพลงิชวีมวล ซึง่ไดท้ าการประเมนิศกัยภาพแหล่งชวีมวลในพืน้ทีภ่ายในรศัม ี100 กม. พบว่ามปีรมิาณชวีมวลในพืน้ที ่มากกว่าความตอ้งการจากผูป้ระกอบการในพืน้ที่ (รวมถงึ
ความตอ้งการใชข้อง UPT)

ความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ

3. ความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการ (2/2)
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ความเสีย่งจากคดพีพิาทของ UPT 

4. ความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการ

UPT มคีดพีพิาทจ านวน 1 คดทีีศ่าลปกครองนครราชสมีา ซ ึง่ปัจจบุนัคดพีพิาทอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด หากศาลปกครองสูงสุดพพิากษายนืตามศาลปกครอง
นครราชสมีา กลา่วคอืมคี าพพิากษาใหเ้พกิถอนใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร (อ.1) และใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) บรษิทัจะไม่สามารถด าเนินกจิการโรงงานไฟฟ้าชวีมวล
ได ้

ประเด็นพพิาททีส่ าคญั
• การทีอ่ตุสาหกรรมนครราชสมีารบัค าขอประกอบกจิการโรงงานของ UPT และสง่ใหก้รมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นการด าเนินการทีช่อบดว้ยกฎหมายหรอืไม่
• UPT กอ่สรา้งและประกอบกจิการโรงไฟฟ้าชวีมวลไดเ้ปิดโอกาสใหร้าษฎรในพืน้ทีไ่ดร้บัขอ้มูลอยา่งเพยีงพอหรอืไม่

บรษิทัฯ ก าหนดเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้ว่าใหผู้ข้ายรบัผิดชดใชค้วามเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้จรงิ รวมถงึตน้ทุนทางการเงนิที่ใชใ้นการเขา้ท าธุรกรรม รวมไปถงึ ผูข้ายจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบและใหค้วามชว่ยเหลอืบรษิทัในการด าเนินการให ้UPT ยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหโ้รงไฟฟ้าชวีมวลสามารถเปิดด าเนินการไดต้ามปกตภิายในระยะเวลา 1 ปี
ในกรณีทีศ่าลปกครองสงูสดุมคี าพพิากษายนืตามศาลปกครองนครราชสมีา กลา่วคอืมคี าพพิากษาใหเ้พกิถอนใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร (อ.1) และใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 
(ร.ง.4) โดยก าหนดใหผู้ข้ายชดใชค้วามเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ อนัรวมไปถงึ ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จากการเขา้ลงทุนใน UPT โดย
ผูข้ายสง่มอบหนังสอืค า้ประกนัวงเงนิเท่ากบัคา่ตอบแทนทีผู่ซ้ ือ้ช าระให ้
หลกัประกนัความเสยีหายจากคดพีพิาท: หนังสอืค า้ประกนัโดยธนาคาร (Bank guarantee)
• ผูใ้หค้ า้ประกนั: สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในประเทศไทย
• วงเงนิค า้ประกนั: 500 ลา้นบาท หรอืเท่ากบัคา่ตอบแทนทีผู่ซ้ ือ้ช าระให ้
• ระยะเวลาค า้ประกนั: 13 ปี 
• เงือ่นไขส าคญัอืน่: ธนาคารอาจออกหนังสอืค า้ประกนัเป็นคราว ๆ ตามงวดการช าระเงนิทีบ่รษิทัจะช าระใหแ้ก่ผูข้าย และ ยอดวงเงนิค า้ประกนัจะถูกปรบัลดลงเท่ากบัประมาณ

การเงนิปันผลทีบ่รษิทัฯ คาดวา่จะไดร้บัจากหุน้ของ UPT

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง
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วธิปีระเมนิมูลคา่หุน้
ราคาประเมนิ
(ลา้นบาท)

ราคาเสนอซือ้
(ลา้นบาท)

ราคาประเมนิสูงกว่า
(ต า่กว่า) ราคาเสนอซือ้

ความเห็น IFA ตอ่
วธิกีารประเมนิ

1. วธิมีูลคา่ตามบญัช ี 262.38 

500 ลา้นบาท

(237.62) ไม่เหมาะสม

2. วธิปีรบัปรงุมูลคา่ตามบญัช ี 286.37 (213.63) ไม่เหมาะสม

3. วธิกีารเปรยีบเทยีบอตัราสว่นมูลคา่ในตลาด 

- P/BV 376.28 – 396.20 (123.72) - (103.80) ไม่เหมาะสม

- P/E 876.36 – 1,087.29 376.36 – 587.29 ไม่เหมาะสม

- EV/EBITDA 952.09 – 1,052.42 452.09 – 552.42 ไม่เหมาะสม

4. วธิมูีลคา่ปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงินสด 467.85 – 663.47 (32.15) – 163.47 เหมาะสม

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่วธิทีีเ่หมาะสมในการประเมนิมูลคา่ยตุธิรรมของ UPT คอื วธิมูีลคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสดซึง่มี
มูลคา่ 467.85 – 663.47 ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่มูลคา่ในการเขา้ท ารายการ 

ทีป่รกึษาทางการเงินอสิระจงึมคีวามเหน็วา่ราคาในการเขา้ท ารายการในคร ัง้นีเ้ป็นราคาทีส่มเหตุสมผล

5. การประเมนิมูลคา่ยุตธิรรมของหุน้ UPT (1/3)
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สมมตฐิานอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้า

FiT Fixed 2.39 บาท/KWh คงทีต่ลอดอายุโครงการที่ 20 ปี

FiT Variables 1.90 บาท/KWh เตบิโต 1.08% ต่อปี

FiT Premium 0.30 บาท/KWh 8 ปีแรกของการด าเนินงาน

1

ดชันีความพรอ้มจา่ย
ไฟฟ้า (Availability 
Factor)

92.6% หรอื 95.6%
ตามแผนการปิดซอ่มบ ารงุของ UPT

สูตรการค านวน
ปรมิาณผลติไฟฟ้า

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าตาม PPA x จ านวนวนัในปี 
x 24 ช ัว่โมง x AF

2 สมมตฐิานปรมิาณไฟฟ้า

รายการ (หน่วย ลบ.) หมายเหตุ

ตน้ทุนเชือ้เพลงิ
(บาท/KWh)

• ปี 2564: 2.09
อา้งองิจากตน้ทุนค่าเช ือ้เพลงิ และ
ปรมิาณผลบติไฟในอดตี และมอีตัรา

เตบิโต 1.08% ต่อปี

ค่า O&M 
(ลา้นบาท) 35.00 – 42.00 อา้งองิจากสญัญากบั KPN

และมอีตัราเตบิโต 1.08% ต่อปี

ค่าประกนัภยั
(ลา้นบาท) 2.28 – 2.77 อา้งองิจากสญัญากบั BLA

และมอีตัราเตบิโต 1.08% ต่อปี

ค่าเสือ่มราคา 33.45 – 36.25 อา้งองิจากงบการเงนิของ UPT

3 สมมตฐิานคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน

สมมตฐิานเงินทุนหมุนเวยีน

วนั AR 101 วนั
งบการเงนิของ UPT 
ปี 2563 / 2562วนั Inventories 8 วนั

วนั AP 45 วนั

4

สมมตฐิานอตัราคดิลด

Rf 2.5% พธับตัรรฐับาล 20 ปี

Beta 0.4 – 1.1 ค่ามธัยฐานของบรษิทัเทยีบเคยีง

Rm 12.87% อตัราผลตอบแทนลงทุนในตลาด
หลกัทรพัยไ์ทย 20 ปี

Wd 0% - 58% ตามแผนการจา่ยช าระคนื
เงนิกูข้อง UPTWe 42% - 100%

5
อตัราตน้ทนุถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนัก

คงทีท่ีอ่ตัรา 7.10% ภายหลงัช าระคนืเงินกู ้

5. สมมตฐิานส าคญัประกอบการประเมนิมูลคา่หุน้ของ UPT (2/3)



28

รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 … 2582

รายได ้ 305.97 307.81 309.19 300.79 312.88 313.40 314.84 308.36 … 115.48 

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน (222.05) (223.76) (223.49) (230.74) (232.48) (234.68) (236.69) (222.05) … (105.33)

ก าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 85.77 85.43 77.30 82.14 80.93 80.16 71.66 85.77 … 10.15 

ภาษีเงนิได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (8.68) 0.00 … (2.03)

ก าไรจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได ้ 85.77 85.43 77.30 82.14 80.93 80.16 62.99 85.77 … 8.12 

ค่าเสือ่มราคา 33.45 33.45 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 33.45 … 13.20 

เงนิลงทุน (CAPEX) 0.00 0.00 (11.51) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00 

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธิ (0.25) (0.20) 2.48 (2.54) (0.12) (0.16) 2.19 (0.25) … 40.04 

มูลค่าทีด่นิในการด าเนินโครงการ … 126.42 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 118.97 118.68 104.02 115.35 116.55 115.75 100.92 118.97 … 187.78 

อตัราคดิลดจากตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ (%) 7.86% 7.75% 7.69% 7.58% 7.42% 7.26% 7.10% 7.86% … 7.10%

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 110.29 102.23 83.28 86.13 81.49 76.00 62.46 110.29 … 52.45 

รวมมูลคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด UPT 1,015.05

หกัลบ: หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) (529.76)

บวก: เงนิสด (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 74.40 

มูลคา่สว่นผูถ้อืหุน้ของ UPT (100%) 559.69

5. การประเมนิมูลคา่หุน้ของ UPT (3/3)

สิน้สุด FiT Premium

สิน้สุด BOI
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• คณะกรรมการของบรษัิทฯ พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่การเขา้ท าธรุกรรมในครัง้นีมี้ความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อบรษัิทฯ 
• เน่ืองจากสอดคลอ้งกบันโยบาย และพนัธกิจหลกัของบรษัิทฯ ท่ีจะลงทนุและพ ันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนใน
รูปแบบตา่ง ๆ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานก๊าซชีวภาพ และพลงังานชีวมวล ทัง้ในประเทศและภมิูภาคเอเชีย 

• การลงทนุในโครงการท่ีมีการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้และมีผลประกอบการท่ีดี ซึง่จะลดความเสี่ยงจากการพ ันาโครงการ
ไม่ส  าเรจ็ อีกทัง้จะเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธรุกิจของบรษัิท ซึง่จะสามารถสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรใหบ้รษัิทฯ รวมถึง
เป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพงึรายไดแ้ละก าไรสทุธิจากโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใดแห่งหนึ่ง อนัน าไปสู่การสรา้ง
มลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

• การเขา้ท ารายการมีเง่ือนไขและราคาท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัการตกลงเขา้ท ารายการกบับคุคลภายนอก จึงมีความเห็นวา่การเขา้
ท าธรุกรรมในครัง้นีจ้ะสามารถก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบรษัิท 

• กลุม่ไกรพิสิทธ์ิกลุซึง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัิการเขา้ท ารายการแตอ่ย่างใด
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คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา

• อนมุตัิการเขา้ลงทนุในโครงการไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลงัการผลิต 9.9 เมกกะวตัต ์โดยการซือ้หุน้ทัง้หมดใน บรษัิท ยูนิ พาวเวอร ์เทค 
จ ากดั จากผูถื้อหุน้ของบรษัิทดงักลา่วซึง่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ 

• อนมุติัการมอบอ านาจใหน้ายวรุตม ์ธรรมาวรานคุปุต ์และนางสาวธณัฐภรณ ์ไกรพิสิทธ์ิกลุ และ/หรอืบคุคลท่ีไดร้บัมอบอ านาจจาก
บคุคลดงักลา่ว เป็นผูมี้อ  านาจ (ก) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัธรุกรรมตามท่ี
จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ข) เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึง่รวมถึง
แตไ่ม่จ  ากดัเพียง สญัญาซือ้ขายหุน้ของยพีูที สญัญาโอนสิทธิในการรบัช าระเงินตามสญัญากูยื้มเงินระหวา่งยพีูทีกบันางสาวธณัฐภรณ ์
ไกรพิสิทธ์ิกลุ สญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์รวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารเขา้ท า
ธรุกรรม ส าเรจ็ลลุว่งภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ทัง้นี ้เม่ือการเขา้ท าธรุกรรมการลงทนุไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้ รายการดงักลา่วจะไม่ถกูนับรวมขนาดรายการกบั (ก) รายการ
ไดม้าซึง่สินทรพัยอ่ื์นใดท่ีเกิดขึน้ในครัง้ตอ่ไป และ (ข) รายการเก่ียวโยงซึง่เขา้ท ากบับคุคลดงักล่าวหรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของ
บคุคลดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ในครัง้ตอ่ไป ตามขอ้ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้ 14 ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ตามล าดบั



วาระที ่3 พจิารณาเร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี


