
 

  

PPPM/2562-012 

วนัท่ี 18 เมษายน 2562 

เร่ือง ชีแ้จงข้อมลูในงบการเงิน ปี 2561  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้น าสง่หนงัสือเร่ือง ขอให้ชีแ้จงข้อมูลในงบการเงิน ปี 2561 ขอให้บริษัทชีแ้จงข้อมลู
เพิ่มเติมตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ นัน้  บริษัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

  
1. การช าระคืนหนีส้ินระยะสัน้ การไม่สามารถด ารงเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ ได้ และการใช้เงินลงทุนใน

โครงการต่างๆ   
บริษัทมีหนีส้นิระยะสัน้รวม 1,197 ล้านบาท ที่จะทยอยครบก าหนดภายในไตรมาสที ่3 ปี 2562 อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีเงินกู้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,060 ล้านเยน (611 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทไม่สามารถด ารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นทนุตามที่ระบุ
ในสญัญาเงินกู้ ได้ ถือเป็นการผิดเง่ือนไขตามสญัญาเงินกู้  ท าให้ผู้ ให้กู้มีสิทธิเรียกคืนเงินกู้ยืมได้ทนัที จึงแสดงรายการดงักลา่วเป็น
หนีส้นิระยะสัน้ สรุปดงันี ้

 
รายการหนีส้ินระยะสัน้ มูลค่า (ลบ.) วันครบก าหนดช าระ เงื่อนไข / หลักประกัน 
1. เงนิกู้ระยะสัน้ 483     

•   ตัว๋สญัญาใช้เงิน 180 8 เม.ย. 62 o อตัราดอกเบีย้ 4.5% 

•   ตัว๋แลกเงินจาก บริษัท/
บคุคลอืน่ 

  73 27 ก.พ. – 27 มี.ค. 62 o อตัราดอกเบีย้ 7 – 7.5% 
o เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (มลูคา่ตามบญัชี 114ลบ.) 

•   เงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

230 28 ก.พ. 62 o อตัราดอกเบีย้ 5.75% 
o เงินฝาก เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (มูลค่าตาม
บญัชี 207 ลบ.) และหุ้นบริษัทโรงไฟฟา้ที่ญ่ีปุ่ น 4 บริษัท 

2.  หุ้นกู้ 714 
 

เพิ่มเติม  
(1) อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ ;  
(2) เง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกคืนหุ้นกู้ก่อนก าหนด;  
(3) จ านวนเงินที่จะ Cross Default กรณีที่วงเงินอื่นผิด
นดัช าระหนี ้ 
(4) ช่ือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ;  
(5) วิธีการค านวณ D:E Ratio 

•   ชดุที ่1 260 26 ก.ค. 62 1. ร้อยละ 6.3 ตอ่ปี 
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รายการหนีส้ินระยะสัน้ มูลค่า (ลบ.) วันครบก าหนดช าระ เงื่อนไข / หลักประกัน 
2. ผู้ ออกหุ้ นกู้ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้ นกู้ ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางสว่นในวนัใดๆ ภายหลงัจากครบก าหนด 3 
เดือน นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

3. 400 ล้านบาท 
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
5. หนีส้ินทัง้หมดหกัเจ้าหนีก้ารค้า แล้วหารส่วนของผู้
ถือหุ้น 

•   ชดุที ่2 320 2 ส.ค. 62 1. ร้อยละ 7.25 ตอ่ปี  
2. ผู้ ออกหุ้ นกู้ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้ นกู้ ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางสว่นในวนัใดๆ ภายหลงัจากครบก าหนด 3 
เดือน นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

3. 400 ล้านบาท 
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
5. หนีส้ินทัง้หมดหกัเจ้าหนีก้ารค้า แล้วหารส่วนของผู้
ถือหุ้น 

•   ชดุที ่3 134 3 ก.ย. 62 1. ร้อยละ 7.25 ตอ่ปี  
2. ผู้ ออกหุ้ นกู้ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้ นกู้ ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางสว่นในวนัใดๆ ภายหลงัจากครบก าหนด 3 
เดือน นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

3. 400 ล้านบาท 
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
5. หนีส้ินทัง้หมดหกัเจ้าหนีก้ารค้า แล้วหารส่วนของผู้
ถือหุ้น 

3. เงินกู้ระยะยาวที่ด ารง
เงื่อนไขไม่ได้ 

611 16 ต,ค. 63 การด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ  
= (หนีส้นิทัง้หมด - เจ้าหนีก้ารค้า  
              สว่นของผู้ ถือหุ้น) 

รวม 1,808     

     
 ทัง้นี ้บริษัทอยู่ระหว่างการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ น มูลค่ารวม ไม่ต ่า

กว่า 4,800 ล้านเยน (1,376 ล้านบาท) โดยได้รับเงินมดัจ าแล้ว 60 ล้านบาท สว่นที่เหลือจะได้รับช าระในเดือนกมุภาพนัธ์ 
2562 ต่อมาวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ผู้ซือ้ได้โอนสิทธิและภาระผกูพนัตามสญัญาจะซือ้จะขายให้แก่บริษัทอื่น และขยายวนัรับ
ช าระเงินจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่  30 มิถุนายน 2562  และบริษัทจะเพิ่มทุนแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมและบุคคลใน
วงจ ากดั  677 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่ง รวมทัง้อยูร่ะหวา่งขอผอ่นผนัการปฏิบตัิตามสญัญาเงินกู้  



 

Page 3 of 18 
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัมีโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ ศูนย์บริการด้านสตัว์เลีย้ง และ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนาม รวมมลูคา่ประมาณ 1,770 ล้านบาท โดยจ่ายเงินลว่งหน้าแล้ว 196 ล้านบาท 

ทัง้นี ้รายการข้างต้นอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขอให้บริษัท
ชีแ้จงข้อมลูดงันี ้
 

1.1 ความคืบหน้าในการช าระหนีร้ะยะสัน้ที่ครบก าหนดช าระในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และที่จะครบก าหนดในไตร
มาสที่ 3 ปี 2562 

 
หนีส้นิของบริษัทที่จะครบก าหนดในไตรมาสที่ 1 และในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 มีดงันี ้

รายการหนีส้นิระยะสัน้ มูลค่า (ลบ.) วันครบก าหนดช าระ ความคืบหน้าในการช าระหนี ้
1. เงนิกู้ระยะสัน้ 483     

1.1 ตัว๋สญัญาใช้เงิน 180 8 เม.ย. 62 บริษัทได้ช าระเงินคืนหนีเ้งินต้น ตามตัว๋สญัญาใช้เงิน 
จ านวน 30 ล้านบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแล้ว และได้ Roll 
over ตัว๋สญัญาใช้เงิน จ านวน 150 ล้านบาท โดยตัว๋สญัญา
ใช้เงินดังกล่าว จะครบก าหนดช าระหนี  ้ในวันที่  31 
กรกฎาคม 2562  

เมื่อตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่ว ครบก าหนดช าระ บริษัท
สามารถเลือกที่จะ Roll over ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือช าระคืน
เงินต้น (ทัง้หมดหรือบางสว่น) ด้วยกระแสเงินสดที่ได้รับเงิน
จากการขายโรงไฟฟ้า และ/หรือ จากการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทนุ ประเภท RO หรือ PP ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาในช่วงปลายเดือน
เมษายน 2562 นี ้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับเงินจากการขายหุ้นโรงไฟฟ้า และ/
หรือการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ บริษัทคาดว่าจะช าระคืนเงิน
ต้นตามตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่ว ประมาณ 50 ล้านบาท 

1.2 ตัว๋แลกเงิน
จาก บริษัท/บคุคลอื่น 

  73 27 ก.พ. – 27 มี.ค. 62 ปัจจุบันบริษัทช าระคืน เ งินต้นตามตั๋วแลกเงิน
ดงักล่าวแล้ว เป็นเงินจ านวน 44 ล้านบาท และได้ Roll 
Over ตัว๋แลกเงิน จ านวน 29 ล้านบาท ซึง่จะครบก าหนด
ในวนัท่ี19 มิถนุายน 2562 

นอกจากนีใ้นเดือนมีนาคม 2562 บริษัทได้ออกตั๋ว 
BE เพิ่ม 2 รายการ จ านวนรวม 16 ล้านบาท ครบก าหนด
ช าระวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562 และ 30 พฤษภาคม 2562 
ตามล าดบั  
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รายการหนีส้นิระยะสัน้ มูลค่า (ลบ.) วันครบก าหนดช าระ ความคืบหน้าในการช าระหนี ้
ในการช าระหนีต้ัว๋แลกเงินจ านวน 29 ล้านบาท และ

ตัว๋แลกเงินจ านวน 16 ล้านบาท บริษัทจะน ากระแสเงิน
สดของกิจการผลิตอาหารสัตว์น า้  หรือกิจการขาย
โรงไฟฟ้า หรือการออกตัว๋แลกเงินใหม่ มาช าระหนีต้าม
ตั๋วแลกเ งิน  ที่ จะครบก าหนดช า ระในช่ ว ง เดื อน
พฤษภาคม และมิถนุายน 2562 ตามล าดบั ทัง้นี ้บริษัท
คาดวา่ บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทนุในช่วงปลายไตรมาสที่ 
2 หรือต้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 อีกทัง้ บริษัทจะได้รับ
กระแสเงินสดเพิ่มจากการขายกิจการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใต้พิภพในไตรมาสที่ 3 ดงันัน้ บริษัทจะมีกระแส
เงินสดเพียงพอในการช าระหนีต้ามตั๋วแลกเงินที่จะครบ
ก าหนดอยา่งแนน่อน 

บริษัทขอเรียนวา่ การออกตัว๋แลกเงิน เป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารกระแสเงินสดของบริษัท ในภาวะที่บริษัทต้องการ
สภาพคลอ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่เทา่นัน้  ในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา บริษัทได้ลงทนุขยายกิจการ ทัง้ในสว่นกิจการผลิต
อาหารสตัว์ และกิจการผลิตไฟฟา้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องออก
ตัว๋แลกเงิน เพื่อน ามาเสริมสภาพคลอ่ง   

ทัง้นี ้บริษัทอยู่ระหว่างการออกตัว๋แลกเงินเพิ่มเติม
จ านวนไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยใช้หุ้ นสามัญของ 
ACAP (ซึ่งได้ปลดจ าน าจากการช าระหนีร้ะยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่) มาวางเป็นหลกัประกนั 

เมื่อบริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึน้ ภายหลงัจาก (1) การ
ขายกิจการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พภิพ และ/หรือ (2) 
การออกและเสนอขายหุ้ นสามัญในรูปแบบ RO หรือ PP 
และ/หรือ (3) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะยาว และ/หรือ 
ทัง้สามข้อรวมกัน บริษัทจะพิจารณาทบทวนการออกตัว๋
แลกเงินตอ่ไป 

1.3 เงินกู้ยมืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

230 28 ก.พ. 62 เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2562 บริษัทได้ช าระคืนหนีเ้งินกู้
ระยะสัน้ จ านวน 200 ล้านบาท โดยไม่ถือว่าบริษัทผิดนัด 
เนื่องจากสถาบันการเงินได้ขยายระยะเวลาการช าระหนี ้
จ านวน 200 ล้านบาท ออกไปเป็นวันท่ี 29 มีนาคม 2562 
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รายการหนีส้นิระยะสัน้ มูลค่า (ลบ.) วันครบก าหนดช าระ ความคืบหน้าในการช าระหนี ้
และได้ขยายระยะเวลาการช าระหนีอ้ีกจ านวน 30 ล้านบาท 
ออกไปเป็นวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562  

ในการช าระหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินที่
เหลืออยู่อีก 30 ล้านบาทนัน้  บริษัทจะน ากระแสเงินสด
ของกิจการผลิตอาหารสตัว์น า้ หรือกิจการขายโรงไฟฟา้ 
หรือการออกตั๋วแลกเงินใหม่ มาช าระหนีท้ี่จะครบ
ก าหนดช าระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งบริษัท
มั่นใจว่า บริษัทจะสามารถช าระหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินท่ีเหลอือีกจ านวน 30 ล้านบาทได้ทนัตาม
ก าหนด  

การช าระหนีด้ังกล่าวข้างต้น ท าให้บริษัทได้รับ
หลกัประกนัคืนบางสว่น ได้แก่ หุ้นสามญัของ ACAP ซึ่ง
บริษัทสามารถน าหลักประกันที่ได้ รับคืนไปใช้เป็น
หลกัประกนัในการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินตามข้อ 
1.2 เพื่อน ากระแสเงินสดมาช าระหนีส้ินเงินกู้ ระยะสัน้ใน
สว่นท่ีเหลอืได้เช่นกนั 

แหลง่เงินที่น ามาช าระหนีใ้นครัง้นีม้าจากการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ จ านวน 207 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 
2562  

บริษัทจะสามารถช าระหนีหุ้้นกู้  207 ล้านบาท บริษัทขอ
เรียนว่า หุ้ นกู้ ดังกล่าวจะครบก าหนดช าระในวันที่  18 
มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นเวลาเกือบจะ 2 ปีนับจากนี  ้ซึ่ ง
สถานการณ์ทางการเงินของบริษัท จะคลี่คลายไปไม่มากก็
น้อย เพราะบริษัทน่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในช่วงหลายปีที่ผา่นมา ประกอบกบัมาตรการตา่ง  ๆที่บริษัท
ได้ด าเนินการไปก่อนหน้านี ้อาทิเช่น การออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัในรูปแบบ RO หรือ PP ที่จะมีขึน้ในช่วงกลางปี 
2562 และการขายกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้
พิภพ ที่คาดว่าจะเสร็จภายในไตรมาส 3 จะช่วยให้บริษัท
สามารถลดภาระหนีไ้ด้อยา่งมาก ซึ่งจะท าให้สดัสว่นหนีส้นิ
ต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) และภาระดอกเบีย้ของบริษัท
ปรับไปในทิศทางที่ดีขึน้ กลา่วคือ สดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ และ
ภาระดอกเบีย้จะลดลง ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทน่าจะมี
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รายการหนีส้นิระยะสัน้ มูลค่า (ลบ.) วันครบก าหนดช าระ ความคืบหน้าในการช าระหนี ้
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เพียงพอที่จะช าระหนีหุ้้นกู้  
จ านวน 207 ล้านบาทได้ 

2.  หุ้นกู้ 714 
 

การระดมเงินเพื่อช าระคืนหุ้นกู้ ทัง้ 3 ชุดมีแนวทางหลกัๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 ชดุที ่1 260 26 ก.ค. 62 (1) บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัรูปแบบ 
RO จ านวนไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท  ในเสนอขายราคาหุ้นละ 2 บาท คิด
เป็นมลูคา่ 563,050,688 บาท ซึง่มีระยะเวลาจองซือ้ 
และเสนอขายวนัที่ 24-28 มิถนุายน 2562  

(2) บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัรูปแบบ 
PP แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (PP) 
จ ำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 2.28 บำท คิด
เป็นมลูค่ำไม่เกิน 114,000,000.00 บำท ในช่วงไตร
มาส 2-3 ปี 2562 และแบบมอบอ านาจทั่วไป (PP-
General Mandate) จ านวนไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งยังไม่ก าหนดราคา
ขาย บริษัทคาดวา่จะเสนอขายภายใน 1 ปี ทัง้นีค้าดวา่
ไมเ่กิน เดือนเมษายน ปี 2563  
ส าหรับแนวทางตาม (1) และ (2) นัน้ นอกจากจะท า

ให้ บริษัทมีกระแสเงินสดส าหรับช าระคืนหุ้นกู้แล้ว ยงัท า
ให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุลดลงสามารถแก้ไขความเสีย่ง
เก่ียวกบัการด ารงเง่ือนไขตามวงเงินระยะยาว และ/หรือ 
หุ้นกู้อีกด้วย 
(3) บริษัทคาดวา่จะได้รับเงินจากการขายกิจการโรงไฟฟา้

พลังงานความร้อนใต้พิภพบางส่วนในไตรมาส 2 ปี 
2562 และได้รับสว่นที่เหลอืทัง้หมดภายในไตรมาส 3 ปี 
2562  
ส าหรับแนวทางตาม (3) นัน้ นอกจากจะท าให้ 

บริษัทมีกระแสเงินสดส าหรับช าระคืนหุ้นกู้แล้ว ยงัท าให้
อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนลดลง ซึ่งสามารถแก้ไขความ
เสีย่งเก่ียวกบัการด ารงเง่ือนไขตามวงเงินระยะยาว และ/
หรือ หุ้ นกู้ อีกด้วย แต่เนื่องจากมีความเสี่ยงเก่ียวกับ 

•   ชดุที ่2 320 2 ส.ค. 62 

•   ชดุที ่3 134 3 ก.ย. 62 
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รายการหนีส้นิระยะสัน้ มูลค่า (ลบ.) วันครบก าหนดช าระ ความคืบหน้าในการช าระหนี ้
Mismatching ในเร่ืองของระยะเวลาระหว่าง Sources 
of Fund และ Uses of Fund ทางบริษัทจึงมีแนวทางการ
แก้ไขระยะสัน้ และระยะกลาง ดงันี ้

(ก) บริษัทอาจจะขอวงเงินระยะสัน้จากสถาบัน
การเ งิน (Bridge Financing)  ใน รูปแบบตั๋ว
สัญญาใช้เงินระยะสัน้ (ประมาณ 2-3 เดือน) 
โดยวางสินทรัพย์ คือ โรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนใต้พิภพที่ปลดภาระค า้ประกันจากข้อ 1.3 
(เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จ านวน 230 ล้าน
บาท ซึ่งปัจจุบันคงเหลือยอดหนีค้้าง 30 ล้าน
บาท) มาเป็นหลกัประกนั 
ทัง้นีบ้ริษัทจะช าระคืนหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้พร้อมไถ่
ถอนหลักประกันเพื่อโอนให้ Beppu Forest 
Power Company Limited (“BFP”) 

(ข) บริษัทอาจจะออกและเสนอขาย หุ้นกู้ ระยะสัน้ 
(ไม่เกิน 270 วนั) และ/หรือ ระยะยาว (ไม่เกิน 2 
ปี) บางสว่นหรือทัง้หมดในช่วงไตรมาส 2 – 3 ปี 
2562 เพื่อช าระคืนหุ้ นกู้ ทัง้ 3 ชุด (ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการจัดท าข้อเสนอเก่ียวกับแผนการ
ระดมทนุโดย Underwriter หลายราย)  

 ส าหรับแนวทางตาม (ก) และ (ข) นัน้ ภายหลงัจาก
ได้รับช าระเงินจากการจ าหน่ายโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนใต้พิภพครบตามจ านวนแล้ว บริษัทสามารถช าระ
เงินในสว่นนีไ้ด้บางสว่น และ/หรือ เกือบทัง้หมด  

3. เงินกู้ระยะยาวที่ด ารง
เงื่อนไขไม่ได้ 

611   ทางสถาบันการเงินอยู่ระหว่างกระบวนการขอ
อนุมตัิให้การผ่อนผนัเก่ียวกบัการด ารงเง่ือนไขดงักลา่ว 
ซึ่งคาดว่าธนาคารฯ จะให้การผ่อนผันได้ประมาณไตร
มาส 2 ปี 2562 หรือ ก่อนออกงบการเงินไตรมาส 2 ปี 
2562 อนึ่ง บริษัทคาดว่าจะช าระหนีส้ินทัง้หมดภายใน
ไตรมาส 3 ปี 2562 เพื่อปลอดภาระค า้ประกันสินทรัพย์
ทัง้หมด ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่
เหลอืทัง้หมด เพื่อน าสง่ให้กบัผู้ซือ้  

รวม 1,808     
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1.2 ความคืบหน้าในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ 611 ล้านบาท หากขอผ่อนผันไม่ได้จะ
ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไข Call Default หุ้นกู้อย่างไร 

 
หากเจ้าหนีส้ถาบันการเงินไม่อนุมตัิให้มีการผ่อนผันเง่ือนไขเก่ียวกับเร่ืองการด ารงไว้ซึ่งอัตราส่วน

ทางการเงิน และใช้สิทธิ call default ต่อบริษัทก็จะสง่ผลให้เกิด Cross Default ที่ท าให้ หุ้นกู้ครบก าหนดช าระ
คืนเงินต้นในทนัที  

ซึ่งส าหรับในกรณีนี ้การไม่สามารถด ารงไว้ซึง่เง่ือนไขบางอยา่งของวงเงินกู้ที่ไม่ใช่เง่ือนไขเก่ียวกบัการ
ช าระเงนิต้น และ/หรือ ช าระดอกเบีย้ โดยสว่นใหญ่สถาบนัการเงินจะให้การผอ่นผนัไม ่Call Default อยา่งไรก็
ตาม ณ ปัจจุบนั ทางสถาบนัการเงินอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมตัิให้การผ่อนผันเก่ียวกับการด ารง
เง่ือนไขดังกล่าว บริษัทคาดว่าธนาคารฯ จะให้การผ่อนผันได้ประมาณไตรมาส 2 ปี 2562 หรือ ก่อนออกงบ
การเงินไตรมาส 2 ปี 2562 อนึ่ง บริษัทได้แจ้งให้กับสถาบนัการเงินเพื่อรับทราบแล้วว่า บริษัทคาดว่าจะช าระ
หนีส้ินทัง้หมดได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2562 เพื่อปลอดภาระค า้ประกนัสินทรัพย์ทัง้หมด ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใต้พิภพท่ีเหลอืทัง้หมดเพื่อสง่มอบสนิทรัพย์ดงักลา่วให้กบัผู้ซือ้  

นอกจากนี ้บริษัทยังได้จัดประชุมระหว่าง  BFP กับสถาบันการเงินเพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการการซือ้-ขายในเบือ้งต้นไปแล้ว ซึ่งต่างก็เป็นที่พอใจและเห็นความคืบหน้าของกระบวนการขาย
สนิทรัพย์ที่คอ่นข้างชดัเจน 

 
1.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

 
(1)  การยนิยอมให้โอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาจะซือ้จะขายโรงไฟฟ้าให้กับผู้ซือ้รายใหม่ ทัง้นี ้

การโอนสิทธิและภาระผูกพันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงในสัญญาจะซือ้จะขายหรือไม่ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การโอนสทิธิและภาระผกูพนัที่เก่ียวกบัการซือ้ขายโรงไฟฟา้ให้แก่ 

(BFP หรือ ผู้ซือ้รายใหม)่  เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงในการซือ้ขายเดิม เนื่องจาก BFP เป็นบริษัทยอ่ยของ 
Relocation Group (“ผู้ซือ้เดิม”) โดยผู้ซือ้เดิมถือหุ้นใน BFP  ในสดัส่วนร้อยละ 100  ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทได้
เปิดเผยสารสนเทศไว้เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ว่า ผู้ ชือ้ คือ Relocation Group หรือ บริษัทย่อยของ 
Relocation Group หรือ กองทนุซึง่จดัตัง้โดย Relocation Group  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การโอนสิทธิและภาระผูกพนัที่เก่ียวกับการซือ้ขายโรงไฟฟ้า
ดงักลา่ว เป็นเพียงการจดัโครงสร้างภายในของผู้ซือ้เทา่นัน้ ไมถื่อเป็นการโอนขายสทิธิให้แก่บคุคลภายนอก จึง
เห็นควรให้ Relocaion Group โอนสทิธ์ิตามสญัญาให้ BFP ซึง่เป็นบริษัทที่ BFP  ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

 
(2)  ความสามารถในการช าระเงนิของผู้ซือ้รายใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานการตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับเอกสารประเมินราคา
ทรัพย์สนิของ BFP และ ประมาณการทางการเงินพร้อมผลตอบแทนจากการลงทนุโครงการดงักลา่ว จึงเช่ือได้วา่ 
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BFP น่าจะมีความสามารถจดัหาเงินมาลงทนุแล้วพบวา่ ผู้ซือ้รายใหมเ่ป็นผู้มีสิทธิในบ่อน า้ร้อน จ านวน 4 แหง่ 
โดยผู้ซือ้รายใหมไ่ด้ใช้บอ่น า้ร้อนทัง้ 4 แห่ง จดัสง่น า้ร้อนให้แก่บคุคลอื่น  ๆหลายรายที่อยูใ่นบริเวณโดยรอบบอ่
น า้ร้องแต่ละแห่ง ทัง้นี ้รวมถึง ประชาชนทัว่ไป และโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง โรงไฟฟ้าทัง้ 15 แห่งของ
บริษัทด้วย โดยผู้ซือ้รายใหมจ่ะได้รับคา่ธรรมเนียมส าหรับการใช้น า้ร้อนเป็นคา่ตอบแทน ซึง่ท าให้ผู้ซือ้รายใหม่
มีกระแสเงินสดรับอยา่งตอ่เนื่อง  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สาเหตุที่ผู้ ซือ้รายใหม่สนใจเสนอซือ้โรงไฟฟ้าของบริษัททัง้ 15 แห่ง ก็
เพราะต้องการรวมกิจการบอ่น า้ร้อน และโรงไฟฟา้เข้าด้วยกนั อนัเป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่กิจการของผู้ซือ้
รายใหม่ได้เป็นอย่างดี เพราะจะเป็นเจ้าของระบบทัง้หมดตัง้แต่กระบวนการน าน า้ร้อนและไอน า้ใต้พิภพมาใช้
ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ซือ้ไฟฟ้าต่อไป  ภายใต้โครงสร้างดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นวา่ ผู้ซือ้รายใหมน่า่จะสามารถจดัหาแหลง่เงิน เพื่อน ามาช าระเงินให้แก่บริษัทได้ 

 
(3)  การขยายวันรับช าระเงนิส่วนที่เหลือเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ขณะที่บริษัทมีภาระช าระคืนหนี ้

เงินกู้ระยะสัน้ 482 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทได้โอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าดังกล่าวให้ผู้ซือ้รายใหม่
แล้วหรือไม่ อย่างไร 

ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการโอนสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าใดๆ ให้แก่ BFP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
Relocation Group แตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม เมื่อวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ Relocation Group ได้โอนสทิธ์ิ และภาระ
ผกูพนัตามสญัญาจะซือ้จะขายให้ BFP ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของตน 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการขยายระยะเวลาช าระหนีส้ว่นที่เหลือออกไปเป็นวนัที่ 30 มิถนุายน 
2562 บริษัทสามารถบริหารจดัการยอดหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จ านวน 482 ล้านบาทได้ กลา่วคือ บริษัท ได้ช าระคืน
หนีส้ินดังกล่าวไปแล้วจ านวน 258 ล้านบาท และสามารถ Roll over ตั๋วเงินจ านวน 50 ล้านบาทออกไปครบ
ก าหนด 31 กรกฎาคม 2562 และสามารถคงตัว๋เงินจ านวน 100 ล้านบาท ตามจ านวนวงเงินที่ธนาคารให้ ดงันัน้ 
หนีส้ินระยะสัน้ดงักลา่วจะคงเหลือจ านวน 74 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถบริหารจดัการโดยใช้กระแสเงินสดที่
บริษัทมี และ/หรือ สามารถออกตัว๋แลกเงินบางสว่นเพื่อบริหารจดัการยอดหนีด้งักลา่วในระยะสัน้ ในระหวา่งรอ
เงินรับช าระจากกาขายโรงไฟฟา้ได้ 

 
1.4 ความคืบหน้าของโครงการลงทุนดังกล่าวแยกเป็นแต่ละโครงการ และแผนการใช้เงนิทุน 

ตามที่บริษัทมีโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ศูนย์บริการด้านสัตว์เลีย้ง และโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนาม รวมมลูคา่ประมาณ 1,770 ล้านบาท โดยจ่ายเงินลว่งหน้าแล้ว 196 ล้านบาทนัน้ บริษัท
ขอเรียนชีแ้จงความคืบหน้าโครงการลงทนุดงักลา่ว และแผนการใช้เงินทนุดงันี  ้

 
โครงการ มูลค่า (ลบ.) ความคืบหน้า แผนการใช้เงนิทุน 

1. โรงไฟฟา้พลงังานความ
ร้อนใต้พิภพ ( ไมร่วม
โครงการทีป่ระกาศขาย )  

 
ยงัไมม่คีวามคบืหน้า การลงทนุเพิ่มใน
โรงไฟฟา้ทีเ่หลอืตามแผนงาน สามารถ
ด าเนินการได้เมือ่บริษัทมคีวามพร้อม 

เนื่ องจากปี  2562 บริ ษั ทมี ความ
ต้องการสภาพคล่อง เพื่อช าระคืนภาระ
หนีส้ินต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถช าระ
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โครงการ มูลค่า (ลบ.) ความคืบหน้า แผนการใช้เงนิทุน 
ทัง้นี ้ ไมม่ีข้อผกูมดั เเละไมม่ีผลกระทบ
กบั PPA คูส่ญัญา เเละกระบวนการที่
เก่ียวข้อง 
 
 

หนีส้ินทัง้หมด และมีกระแสเงินสดคงเหลอื
เพื่อการลงทุนในโครงการอื่นๆ ต่อเนื่องได้
หลังจากได้ รับช าระเงิน จากการขาย
โรงไฟฟ้าฯ ซึ่งแผนการระดมทุนต่อเนื่อง 
บริษัทอาจจะด าเนินการร่วมกับผู้ซือ้ และ/
หรือผู้ลงทนุ (Investors) ของกลุม่ผู้ซือ้ 

2. โครงการศนูย์บริการสตัว์
เลีย้ง  ( โครงการ People 
Park ) 
 

72 ลบ. บริษัทจ่ายเงินตามมลูคา่การก่อสร้าง
ทัง้หมด 66.8 ล้านบาทปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ 
ซึ่งคาดว่าจะรับมอบงานได้ประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งจะต้อง
จ่ายช าระสว่นท่ีเหลอืทัง้หมด และเข้า
ใช้พืน้ที่ได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 
2562  

บริษัทมีแผนการระดมเงินทุนจาก
หลายแหล่ง เ งินตามที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถช าระเงิน
ตามโครงการดงักลา่วได้ 

3. โครงการอสงัหาริมทรัพย์
ในประเทศเวยีดนาม 
 

ไมเ่กิน 3,100 
ล้ า น เ ย น 
( ห รื อ
ป ร ะ ม า ณ 
911.83 ล้าน
บาท) 

บริษัทได้จ่ายช าระเงินมดัจ าจ านวน 
210 ล้านเยน (ประมาณ 62.31 ล้าน
บาท) และจะช าระเงินลงทุนส่วนที่
เหลือทัง้หมด เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ต่างๆ ตามที่จะระบุไว้ในสญัญาร่วม
ลงทนุฯ ส าเร็จครบถ้วนแล้ว เมื่อวนัท่ี 
7 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติลงนามใน
หนังสือ ไ ด้ขยายระยะเวลาของ 
“สญัญาร่วมลงทนุฯ” ไปเป็นวนัที่ 30 
มิถนุายน 2562 
อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าจะได้รับ
ใบอนญุาตตา่งๆ ภายในไตรมาส 2 ปี 
2562 แ ล ะ ภ า ย ห ลั ง จ า ก ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตต่างๆ ครบและเง่ือนไข
บั ง คับ ก่ อ นต่ า ง ๆ  เ ส ร็ จ  บ ริ ษั ท 
Sunfrontier จ ะ ต้ อ ง โ อ นหุ้ น ข อ ง 
Sunfrontier Investment ซึ่ ง เ ป็ น
เจ้าของโครงการให้บริษัท ริชพาร์ท
เนอร์  

บ ริ ษั ทคาดว่ า เ มื่ อ ไ ด้ รั บอนุมัติ
ใบอนุญาตต่างๆ ครบถ้วนจากรัฐบาล
เวียดนามแล้ว บริษัทจะสามารถขายห้อง
ชุดทัง้หมดในส่วนที่บริษัทจะต้องลงทุน
ได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ในท าเลที่
ดี และมีความต้องการสงู 

ส าหรับแผนการใช้เงินทุน บริษัทฯ 
ต้องแน่ใจวา่สามารถระดมทนุในรูปแบบ
ต่างๆ  ไ ด้  ซึ่ ง แนวทางการระดมทุน 
(Sources of Fund) ของบริษัทฯ ตามที่
ได้กล่าวไว้ ซึ่งจะมาจากการขอรับการ
สนับสนุนวงเ งินสินเ ช่ือจากสถาบัน
การเงิน และ/หรือการออกตราสารหนี ้
โดยบริษัทจะพิจารณาเง่ือนไขการกู้ ยืม
เงิน และ/หรือตราสารหนี ้ 
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2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6 ปรากฏรายการกบักิจการที่เก่ียวข้องกนัดงันี ้
รายการ มูลค่า (ลบ.) นโยบายก าหนดราคา 

ปี 2561 ปี 2560 
ขายสนิค้า 187 213 ต้นทนุบวกอตัราตามสญัญา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ Auluxe Power Co., Ltd. 70 - อตัราดอกเบีย้ 3% ก าหนดเรียกคืนเดือนมี.ค.63 

คา่ที่ปรึกษา 2 2 ราคาตามสญัญา 

 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชีแ้จงข้อมลูดงันี ้ 

2.1 รายการขายสินค้า 
 
2.1.1 รายละเอียดคู่สัญญาของแต่ละรายการโดยสังเขป  ได้แก่ ช่ือ กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุช่ือกรรมการและผู้ ถือ

หุ้น (Ultimate Shareholder) วนัที่จดัตัง้บริษัท ทนุช าระแล้ว การประกอบธุรกิจ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและ   การถือ
หุ้นกบักลุม่บริษัท คณะกรรมการ และผู้บริหาร พร้อมอธิบายข้อมลูเพิ่มเติมของแตล่ะรายการด้วย 

(1)  กรณีรายการขายสนิค้าและคา่ที่ปรึกษา ระบวุนัที่เร่ิม-สิน้สดุสญัญา วิธีการก าหนดราคา 
(2) กรณีเงินให้กู้ยืมระยะยาว ระบุวนัที่คณะกรรมการมีมติ วนัที่ให้กู้ยืมเงิน วตัถปุระสงค์การกู้ยืมเงิน ฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงาน วิธีการก าหนดอตัราดอกเบีย้เมื่อเปรียบเทียบกนัต้นทนุทางการเงินของบริษัท 
คู่สัญญา บริษัท นทูริกซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท นูทริกซ์”) 
กรรมการ  1. นายชาญ ศรีวิกรม์ 

2. นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ  
3. นายธาดา จนัทร์ประสทิธ์ิ 
4. นายพงศภคั จินดาสมบตัิเจริญ 
5. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
6. นายฟา้ฟืน้ เต็มบญุเกียรติ 
7. นายยทุธ วรฉตัรธาร 
8. นายอนรัุตน์ ก้องธรนินทร์ 
9. นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั 

ผู้บริหาร นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ) 
นายไกรสร พงษ์พนัธุ์ ( ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน ) 

ผู้ถอืหุ้น 1. นายชาญ ศรีวิกรม์ ถือหุ้น 5% 
2. นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ ถือหุ้น 49% 
3. บริษัท เกษร ไพรเวท อิควิตี ้จ ากดั ถือหุ้น 45.99999% 
4. นางสาวดารุณี ประกอบกิจ ถือหุ้น 0.000001% 
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5. นางสาวมณัฑนา คณุประโยชน์ ถือหุ้น 0.000001% 
6. นางสาวนิจวรรณ ศรีวิบลูย์ ถือหุ้น 0.000001% 
7. นายนนัทน์ธุวพล จิรโชติอนนัตญา ถือหุ้น 0.000001% 
8. นางสาวอจัฉรา มงคลพร ถือหุ้น 0.000001% 
9. นางวรรณวิภา มณฑา ถือหุ้น 0.000001% 
10. นางสาวธวลัรัตน์ บริวตัรอคัริมา ถือหุ้น 0.000001% 
11. นางสาวทศันีย์วรรณ ท้าวสนั ถือหุ้น 0.000001% 
12. นางวาสนา ชีวะกานนท์ ถือหุ้น 0.000001% 
13. นายสมเกียรติ สนิทวรพจน์ ถือหุ้น 0.000001% 
14. นางทตัทิยา วิบลูเสถียร ถือหุ้น 0.000001% 
15. นางสาวเสวนีย์ ฉนัทอธิพงศ์ ถือหุ้น 0.000001% 

การถอืหุ้นกับกลุ่มบริษัท ไมม่ี 
วันที่จัดตัง้บริษัท ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2531 
ทุนช าระแล้ว 80,000,000 บาท 
ประเภทธุรกิจ เป็นผู้ด าเนินการผลติและจ าหนา่ยอาหารสตัว์เลีย้งชนิดอดัเม็ดแห้ง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ ถือหุ้นร่วมกนั  

นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ (เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตัง้แตว่นัที่ 
28 เมษายน 2560 ถึงเดือนมิถนุายน 2561) ปัจจุบนัไม่ได้เข้ามาเก่ียวข้องกบั
การบริหารจดัการนบัตัง้แตไ่ด้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 

วันที่เร่ิม-สิน้สุดสัญญา สญัญาเร่ิม เมื่อวนัท่ี  17 สงิหาคม  พ.ศ. 2558 - 17 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
สัญญามีผลบังคับใช้ 3 ปี หากสิน้สุดสัญญา และยังไม่มีฝ่ายใดบอกเลิก
สญัญา ให้นบัสญัญานีต้อ่ไปอีก 2 ปี 

วิธีการก าหนดราคา การขายสนิค้าตามการสัง่ซือ้ การก าหนดราคาในการผลติตามใบสัง่ซือ้ 
ประกอบด้วย  
1. คา่จ้างผลติ – โสหุ้ยโรงงาน ก าหนดให้อยูใ่นอตัราคงทีเ่ทา่กบั 5 ถงึ 5.5 

บาทตอ่กิโลกรัม  
2. ค่าจ้างผลิต – ต้นทุนวัตถุดิบ เป็นต้นทุนทางตรงที่เกิดจากการจัดหา

วตัถุดิบที่จ าเป็นต่อการผลิตสินค้า  โดยจะมีการตกลงร่วมกันในการ
ก าหนด 

 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตอาหารปลาและสตัว์เลีย้ง 133,000 ตนั (รวม 2 โรงงาน) โดยบริษัทฯ 

ได้ท าการผลติจริง 50,188 ตนั หรือประมาณ 38% ของก าลงัการผลติอาหารปลาและสตัว์เลีย้งทัง้หมด โดยสดัสว่น
การผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง ที่บริษัทฯ ท าการผลิตให้แก่บริษัท นทูริกซ์ ในปี 2561 คิดเป็นประมาณ 17% ของก าลงั
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การผลิตอาหารปลาและสตัว์เลีย้ง(หรือประมาณ 44.73% ของการผลิตจริง)   ในด้านของรายได้จากการขาย
อาหารสตัว์เลีย้งให้แก่บริษัท นทูริกซ์ คิดเป็น 9.44% ของรายได้ทัง้หมดของบริษัทในปี 2561 

 
2.1.2 รายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัและบริษัทได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่อ้างถึงในล าดบั

ที ่2 แล้วหรือไม ่อยา่งไร 
รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทโดยการเป็นกรรมการร่วมกนั กลา่วคือ นาย

พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ เป็นผู้ ถือหุ้นล าดับที่ 1 ของบริษัท (ไม่ถึงร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมด) ได้เข้ารับ
ต าแหน่งกรรมการบริษัทระหว่างวนัที่ 28 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 บริษัทจึงถือว่ารายการ
ดงักลา่วเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ตัง้แต่ช่วงเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นมา ทัง้นี ้นายพงศ์รักษ์ จินดา
สมบตัิเจริญ มิได้มีสถานะเป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั กลา่วคือ นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ ไมไ่ด้เป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้ในช่วงที่บริษัทเจรจา และท าสญัญาซือ้ขาย (ช่วง
เดือนสงิหาคม 2558)  

ณ วันที่ท าสญัญา นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ถือหุ้น บริษัท นูทริกซ์ ประมาณ 49% ของหุ้น
ทัง้หมด และนายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ และนายพงศภคั จินดาสมบตัิเจริญ ถือหุ้นของบริษัทรวมประมาณ 
4.06% ของหุ้นทัง้หมด ก่อนท าสญัญากบัทางบริษัท นทูริกซ์ บริษัทฯ มิได้มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัท นทูริกซ์ 
และ/หรือกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท นทูริกซ์ เว้นแต่ นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ และนายพงศภคั จินดา
สมบัติเจริญ ถือหุ้นของบริษัทรวมประมาณ 4.06% ของหุ้นทัง้หมด นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิการท าสญัญากบับริษัท นทูริกช์ โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ด้วย  

ทัง้นี ้ตามข้อตกลงสญัญาซือ้ขายระหวา่งบริษัทกบับริษัท นทูริกซ์ มิได้มีข้อตกลงวา่จะแตง่ตัง้ให้เข้าเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

 
2.1.3 จากโครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือไม ่(ถ้าใช่) ระบกุรอบระยะเวลาและการด าเนินการเพื่อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ดงัที่ทราบกนัท่ีอยูแ่ล้ววา่ บริษัทเป็นผู้ เช่ียวชาญในการผลิตอาหารสตัว์น า้ แต่ตัง้แตป่ลายปี 2556 เป็น

ต้นมา ได้เกิดปัญหาโรคกุ้ ง จึงท าให้ยอดขายสินค้าจากผลิตภณัฑ์อาหารกุ้งลดลงอย่างมาก ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่
ผลการด าเนินงานของบริษัทเร่ือยมา บริษัทจึงได้พยายามสร้างรายได้ทดแทนการภาวการณ์ดงักลา่ว เพื่อชดเชย
รายได้ที่ลดลง และกระจายความเสีย่งของบริษัท โดยบริษัทได้เร่ิมท าการผลติอาหารสตัว์เลีย้ง (ส าหรับสนุขัและ
แมว) และต้องพฒันากระบวนการผลิตของบริษัท ให้บริษัทสามารถผลิตอาหารสตัว์ที่ได้มาตรฐานเทา่กบั Food 
Grade ดังนัน้ บริษัทจึงได้ว่าจ้างบริษัท นูทริกซ์ ที่มีความช านาญด้านการผลิตอาหาร Food Grade เข้ามา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติอาหาร Food Grade ส าหรับสตัว์เลีย้ง (ส าหรับสนุขัและแมว) ให้กบับริษัท 

โครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ประเภทรายการธุรกิจปกติ ซึง่เป็นรายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยท าเป็นปกติ โดยการขายสนิค้า ซึง่มี
ราคาและเง่ือนไขเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
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หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 ซึ่งเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเหลา่นัน้ 
และบริษัทได้ท าตามหลกัเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงแล้ว  ในการก าหนดราคาขายสินค้าให้แก่บริษัท นทูริกซ์ และ
ลกูค้า OEM รายอื่นๆ บริษัทฯ จะก าหนดราคาขายจาก ต้นทนุวตัถดุิบ บวกด้วย คา่ด าเนินการ และก าไรขัน้ต้นใน
อตัราที่บริษัทฯ ก าหนด ปัจจบุนั บริษัท นทูริกซ์  ถือเป็นลกูค้า OEM รายใหญ่ที่สดุของบริษัทฯ  

นอกจากนีโ้ครงสร้างการถือหุ้ นดังกล่าวไม่มีผลต่อการบริหารจัดการ  ไม่มีผลต่อการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคมุกิจการตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/1 เนื่องจากนายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ไม่ได้เข้ามาเก่ียวข้องกับการ
บริหารจดัการทัง้ในช่วงท าสญัญาครัง้แรก (17 สิงหาคม 2558) และในช่วงต่ออายสุญัญา (17 สิงหาคม 2561) 
แตอ่ยา่งใด  

   
2.2 เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่ Auluxe Power Company Limited 
 
2.2.1  รายละเอียดคู่สัญญาของแต่ละรายการโดยสังเขป  ได้แก่ ช่ือ กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุช่ือกรรมการและผู้ ถือ

หุ้น (Ultimate Shareholder) วนัที่จดัตัง้บริษัท ทนุช าระแล้ว การประกอบธุรกิจ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและ   การถือ
หุ้นกบักลุม่บริษัท คณะกรรมการ และผู้บริหาร พร้อมอธิบายข้อมลูเพิ่มเติมของแตล่ะรายการด้วย 

(1)  กรณีรายการขายสนิค้าและคา่ที่ปรึกษา ระบวุนัที่เร่ิม-สิน้สดุสญัญา วิธีการก าหนดราคา 
(2) กรณีเงินให้กู้ยืมระยะยาว ระบุวนัที่คณะกรรมการมีมติ วนัที่ให้กู้ยืมเงิน วตัถปุระสงค์การกู้ยืมเงิน ฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงาน วิธีการก าหนดอตัราดอกเบีย้เมื่อเปรียบเทียบกนัต้นทนุทางการเงินของบริษัท 
กรรมการ ทาคาชิ นิชิดะ 

ยคูิโกะ คาวาโกเอะ 
ผู้ถอืหุ้น ยคูิโกะ คาวาโกเอะ 

ผู้บริหาร ทาคาชิ นิชิดะ 
ยคูิโกะ คาวาโกเอะ 

การถอืหุ้นกับกลุ่มบริษัท ไมม่ี 
วันที่จัดตัง้บริษัท 27 กรกฎาคม 2560 

ทุนช าระแล้ว 5 ล้านเยน 

ประเภทธุรกิจ เพื่อลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ เป็นกรรมการร่วมกนักบับริษัทยอ่ยของบริษัท 

วันที่เร่ิม-สิน้สุดสัญญา 28 มีนาคม 2561 – 31 มีนาคม 2563 
อัตราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ 3% โดยเทียบเคียงกบัอตัราดอกเบีย้เงินกู้ในประเทศญ่ีปุ่ น  
วัตถุประสงค์ เพื่อพฒันาโครงการพลงังานลม 
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2.2.2 รายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัและบริษัทได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่อ้างถึงในล าดบั

ที ่2 แล้วหรือไม ่อยา่งไร  
รายการธุรกิจดงักลา่วไมเ่ข้าขา่ยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท  

 
2.2.3 จากโครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือไม ่(ถ้าใช่) ระบกุรอบระยะเวลาและการด าเนินการเพื่อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
นายทาคาชิ นิชิดะ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจ

พลงัไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น มีฐานะเป็นกรรมการของ Auluxe Power Company Limited  จึงท าให้บริษัทยอ่ย และ Auluxe 
Power Company Limited มีกรรมการร่วมกนั  แต่นายทาเคชิ นิชิดะ มิได้เป็นผู้มีอ านาจควบคมุ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารระดบัสงู (4 ล าดบัแรก) ของบริษัทฯ  
 

2.3 ค่าที่ปรึกษา 
 
2.3.1  รายละเอียดคู่สัญญาของแต่ละรายการโดยสังเขป  ได้แก่ ช่ือ กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุช่ือกรรมการและผู้ ถือ

หุ้น (Ultimate Shareholder) วนัที่จดัตัง้บริษัท ทนุช าระแล้ว การประกอบธุรกิจ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและ   การถือ
หุ้นกบักลุม่บริษัท คณะกรรมการ และผู้บริหาร พร้อมอธิบายข้อมลูเพิ่มเติมของแตล่ะรายการด้วย 

(1)  กรณีรายการขายสนิค้าและคา่ที่ปรึกษา ระบวุนัที่เร่ิม-สิน้สดุสญัญา วิธีการก าหนดราคา 
(2) กรณีเงินให้กู้ยืมระยะยาว ระบุวนัที่คณะกรรมการมีมติ วนัที่ให้กู้ยืมเงิน วตัถปุระสงค์การกู้ยืมเงิน ฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงาน วิธีการก าหนดอตัราดอกเบีย้เมื่อเปรียบเทียบกนัต้นทนุทางการเงินของบริษัท 
 

คู่สัญญา บริษัท นทูริกซ์ จ ากดั (มหาชน) ) (“บริษัท นูทริกซ์”) 
กรรมการ  1. นายชาญ ศรีวิกรม์ 

2. นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ  
3. นายธาดา จนัทร์ประสทิธ์ิ 
4. นายพงศภคั จินดาสมบตัิเจริญ 
5. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
6. นายฟา้ฟืน้ เต็มบญุเกียรติ 
7. นายยทุธ วรฉตัรธาร 
8. นายอนรัุตน์ ก้องธรนินทร์ 
9. นางวลรัีตน์ เชือ้บญุชยั 

ผู้บริหาร นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ) 
นายไกรสร พงษ์พนัธุ์ ( ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน ) 

ผู้ถอืหุ้น 1. นายชาญ ศรีวิกรม์ ถือหุ้น 5% 
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2. นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ ถือหุ้น 49% 
3. บริษัท เกษร ไพรเวท อิควิตี ้จ ากดั ถือหุ้น 45.99999% 
4. นางสาวดารุณี ประกอบกิจ ถือหุ้น 0.000001% 
5. นางสาวมณัฑนา คณุประโยชน์ ถือหุ้น 0.000001% 
6. นางสาวนิจวรรณ ศรีวิบลูย์ ถือหุ้น 0.000001% 
7. นายนนัทน์ธุวพล จิรโชติอนนัตญา ถือหุ้น 0.000001% 
8. นางสาวอจัฉรา มงคลพร ถือหุ้น 0.000001% 
9. นางวรรณวิภา มณฑา ถือหุ้น 0.000001% 
10. นางสาวธวลัรัตน์ บริวตัรอคัริมา ถือหุ้น 0.000001% 
11. นางสาวทศันีย์วรรณ ท้าวสนั ถือหุ้น 0.000001% 
12. นางวาสนา ชีวะกานนท์ ถือหุ้น 0.000001% 
13. นายสมเกียรติ สนิทวรพจน์ ถือหุ้น 0.000001% 
14. นางทตัทิยา วิบลูเสถียร ถือหุ้น 0.000001% 
15. นางสาวเสวนีย์ ฉนัทอธิพงศ์ ถือหุ้น 0.000001% 

การถอืหุ้นกับกลุ่มบริษัท ไมม่ี 
วันที่จัดตัง้บริษัท ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2531 
ทุนช าระแล้ว 80,000,000 บาท 
ประเภทธุรกิจ เป็นผู้ด าเนินการผลติและจ าหนา่ยอาหารสตัว์เลีย้งชนิดอดัเม็ดแห้ง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ ถือหุ้นร่วมกนั  

นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตัง้แต่
วันที่  28 เมษายน 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561) ปัจจุบันไม่ได้เข้ามา
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการนับตัง้แต่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัท 

วันที่เร่ิม-สิน้สุดสัญญา -  สญัญาชดุที่ 1 เร่ิมวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2560   
-  สญัญาชดุที่ 2 เร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม  2561 – 31 มีนาคม 2562   

 
2.3.2 รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัและบริษัทได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่อ้างถึงในล าดบั

ที ่2 แล้วหรือไม ่อยา่งไร 
รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทโดยการเป็นกรรมการร่วมกนัของนายพงศ์

รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ ในบริษัทและบริษัท นทูริกซ์ ดงัที่ทราบกนัที่อยูแ่ล้ววา่ บริษัทเป็นผู้ เช่ียวชาญในการผลิต
อาหารสตัว์น า้ แต่ตัง้แต่ปลายปี 2556 เป็นต้นมา ได้เกิดปัญหาโรคกุ้ ง จึงท าให้ยอดขายสินค้าจากผลิตภณัฑ์
อาหารกุ้ งลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทเร่ือยมา บริษัทจึงได้พยายามสร้าง
รายได้ทดแทนการภาวการณ์ดงักลา่ว เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลง และกระจายความเสี่ยงของบริษัท โดยบริษัทได้
เร่ิมท าการผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง (ส าหรับสนุขัและแมว) และต้องพฒันากระบวนการผลิตของบริษัท ให้บริษัท
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สามารถผลิตอาหารสตัว์ที่ได้มาตรฐานเท่ากับ Food Grade ดงันัน้ บริษัทจึงได้ว่าจ้างบริษัท นทูริกซ์ ที่มีความ
ช านาญด้านการผลติอาหาร Food Grade ซึง่ในขณะนัน้ บริษัท นทูริกซ์ ก็มีสถานะเป็นลกูค้าของบริษัท ที่วา่จ้าง
บริษัทผลิตอาหารสตัว์เลีย้งอยู่แล้ว จึงถือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร Food Grade ส าหรับสตัว์
เลีย้ง (ส าหรับสุนัขและแมว) และในขณะเดียวกันก็เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัท ที่จะถูกลูกค้า (บริษัท 
นทูริกซ์) เคลมความเสยีหายเก่ียวกบัคณุภาพสนิค้าด้วย เนื่องจากบริษัท นทูริกซ์ ได้สง่พนกังานที่มีความรู้ ความ
ช านาญทางด้านการผลิตอาหาร Food Grade เข้ามาให้ค าปรึกษาตามสญัญาที่กลา่วถึงนี ้ จึงเป็นรายการท่ีท า
เพื่อสนบัสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป โดยการรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่งมีราคาและ
เง่ือนไขเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งอัตราว่าจ้างที่จ่ายให้ที่ปรึกษาที่ส่งมาให้บริษัท
ก าหนดจากอตัราคา่จ้างที่ทางนทูริกซ์จ่ายคา่จ้าง 

 
2.3.3 จากโครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือไม ่(ถ้าใช่) ระบกุรอบระยะเวลาและการด าเนินการเพื่อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
การว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคการผลิต

อาหารสตัว์เลีย้ง ที่ต้องได้มาตรฐาน Food Grade โดยบริษัทสามารถลดความเสี่ยงที่จะถกูเคลมความเสียหาย
เก่ียวกบัคณุภาพสนิค้า ถือเป็นถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริหารจดัการความเสีย่งที่บริษัทได้รับประโยชน์ โดย
ไมไ่ด้ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แตอ่ยา่งใด และบริษัทได้ท าตามหลกัเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงแล้ว 

 
3 เงนิลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหน่ึงซึ่งถอืเป็นสินทรัพย์ที่มีความกระจุกตัว 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขอให้อธิบายที่มาและรายละเอียดของเงินลงทนุดงักลา่ว พร้อมระบแุนวทางลดความ
เสีย่งจากการลงทนุในสนิทรัพย์ที่มีความกระจกุตวัดงักลา่ว 

บริษัทได้ลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“ACAP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่
เก่ียวข้องกนักบับริษัทโดยหุ้นสามญัของบริษัทดงักลา่วจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เงินลงทนุในหุ้น
ดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของทุนช าระแล้วของบริษัทนัน้ และคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่า
สนิทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่บริษัทลงทนุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นบางสว่นของบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นของ ACAP ด้วย 

ในเบือ้งต้นการเข้าถือหุ้นสามญัของ ACAP และการถือหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์อื่นๆ เป็นเพียงการ
ถือหลกัทรัพย์ที่มีสภาพคลอ่ง (Marketable Securities) เพื่อการบริหารกระแสเงินสดระยะสัน้และระยะกลาง การถือ
หลกัทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (Marketable Securities) ในเวลาที่ บริษัทต้องการกระแสเงินสดสินทรัพย์ดงักล่าวยัง
สามารถวางเป็นหลกัประกนัให้กบัวงเงินจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้  ได้อีกด้วย 

อนึง่ การถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทไมม่ีความตัง้ใจที่จะเข้าไปมีสว่นร่วมบริหารงาน และ/หรือ มีอิทธิพลใดๆ  ซึง่
บริษัทมีความเห็นวา่ การเข้าถือหลกัทรัพย์ดงักลา่วในปริมาณที่พอเหมาะเป็นแนวทางหนึ่งที่บริษัทจะลดวาม
เสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดงักล่าว นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีความเห็นว่าการถือหลกัทรัพย์ดงักล่าวไว้ไม่ได้
ส่งผลกระทบทางลบ เนื่องจากหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์ตามความต้องการของตลาดที่มีประโยชน์ใน
การใช้ระดมทนุจากตลาดเงิน ได้แก่ การออกและจ าหนา่ย ตัว๋เงินระยะสัน้ และ หุ้นกู้อีกด้วย 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

(พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 


