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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
การแกไขหัวขอนี้ประกอบดวย การปรับขอมูลเปนไตร
มาสที่ 3 ป 2555 และเพิ่มเติมรายละเอียดในบาง
ประเด็น

5.1 ตารางแสดงสินทรัพยของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หนวย : ลานบาท
ประเภททรัพยสิน
1. ที่ดิน ประกอบดวย
1.1 ที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 1532-1534, 1540-1542 ซึ่งเปนที่ตั้ง
โรงงาน เนื้อที่รวม 30-1-80 ไร ซึ่งตั้งอยูที่ 507 หมู 9 ซอย7
เขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี ถนนกบินทรบุรี-นครราชสีมา
ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1.2 ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 17651-17654, 19424, 21840-21846
เนื้อที่รวม 315-3-20 ไร ซึ่งเปนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1.3 ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัด
นครสวรรค เนื้อที่รวม 1,818-0-39 ไร
1.4 ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัด
ลําปาง เนื้อที่รวม 1,949-1-65 ไร
1.5 ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัด
พิษณุโลก เนื้อที่รวม 191-2-70 ไร

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัท

– ไมมี –

บริษัท อีเอ โซลา
จํากัด

ติดภาระจํานองเปนหลักประกันวงเงินกูยืม
กับสถาบันการเงิน มีวงเงินจํานองรวมกับ
ระบบผลิตกระแสไฟฟาเทากับ 945 ลานบาท
– ไมมี –

บริษัท
– ไมมี –
บริษัท
– ไมมี –
บริษัท
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มูลคาตามบัญชี
ณ 30 ก.ย.55

การใชงาน

- ที่ตั้งอาคารโรงงานไบโอดีเซล
และกลีเซอรีนบริสุทธิ์ และ
คลังสินคา

338.65

- ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต
8 เมกะวัตต
- ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต
90 เมกะวัตต
- ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต
90 เมกะวัตต
- ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต
90 เมกะวัตต

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ประเภททรัพยสิน

มูลคาตามบัญชี
ณ 30 ก.ย.2555

การใชงาน

– ไมมี –
– ไมมี –
เครื่องจักรมูลคาตามบัญชีจํานวน 54.64
ลานบาท ติดภาระจํานองเปนหลักประกัน
วงเงินกูยืมกับสถาบันการเงิน โดยมีวงเงิน
จํานองรวมเทากับ 955 ลานบาท (ซึ่งเปนการ
จํานองตามสัดสวนของวงเงินกูยืม)
– ไมมี –
– ไมมี –
– ไมมี –

52.48
5.61
324.75

ใชในการดําเนินงาน
ใชในการดําเนินงาน
ใชในการดําเนินงาน

10.49
5.29
5.16

ใชในการดําเนินงาน
ใชในการดําเนินงาน
พาหนะ

– ไมมี –
– ไมมี –
ติดภาระจํานองเปนหลักประกันวงเงินกูยืม
กับสถาบันการเงิน มีวงเงินจํานองรวมกับ
ที่ดิน จังหวัดลพบุรี เทากับ 945 ลานบาท

33.60
277.56
567.72

สินทรัพยระหวางกอสราง
สินทรัพยระหวางกอสราง
สินทรัพยระหวางกอสราง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

2. อาคารและสวนปรับปรุง
3. สวนปรับปรุงอาคารเชา
4. เครื่องจักร

บริษัท
บริษัท
บริษัท

5.
6.
7.
8.

บริษัท
บริษัท
บริษัท

อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชในโรงงาน
อุปกรณและเครื่องตกแตงสํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยระหวางติดตั้ง
8.1 อาคาร
8.2 เครื่องจักร
8.3 ระบบผลิตกระแสไฟฟา

บริษัท
บริษัท
บริษัท อีเอ โซลา
จํากัด

รวม
1,621.31
หมายเหตุ : - ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสินทรัพยราคาทุน 5.89 ลานบาท (มูลคาตามบัญชี 5.16 ลานบาท) เปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีราคาทุนของสินทรัพยที่คิดคาเสื่อมราคาจนหมดแลว แตยังมีการใชงานอยูจํานวน 80.00 ลานบาท
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5.2 สินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีรายการสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ เทากับ 42,461,197.39 บาท โดยรายการ
ดังกลาวเกิดขึ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือ
หุนเดิมซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท จํานวน 9,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท
ดังกลาว ในราคาหุนละ 5,583.33 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 50,250,000 บาท (รวมคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อ
เงินลงทุนจํานวนเงิน 250,000 บาทแลว) โดยมีสวนของตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาสุทธิตามบัญชี (“สินทรัพยไม
มีตัวตน”) มีจํานวนเงินเทากับ 42,461,197.39 บาท ซึ่งเปนการจายเพื่อแลกกับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาด
วาจะไดรับจากสัญญาซื้อขายไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (สําหรับผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน) สําหรับ
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ในจังหวัดลพบุรีของบริษัท โดยโครงการโรงไฟฟา
โครงการนี้จะไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงานหมุนเวียน
ในอัตรา 8 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (Commercial
Operation Date : COD) ทั้งนี้ มูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนนี้คํานวณขึ้นโดยอางอิงจากรายงานการประเมินมูลคากิจการ
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ที่จัดทําโดยบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow) ทั้งนี้ มูลคาของสินทรัพยที่ซื้อและหนี้สินที่รับภาระมา ณ วันที่ซื้อหุนของบริษัท เปนดังนี้
หนวย : บาท
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา – สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน
สินทรัพยไมมีตัวตน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยสุทธิ
หัก สวนของผูถือหุนสวนนอย
จํานวนเงินที่จายซื้อบริษัทยอย
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย
กระแสเงินสดจายสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย

มูลคาตามบัญชี
4,271.00
3,475,467.00
35,907.09
510,000.00
16,839,667.17
(411,104.09)
(3,423,995.85)
17,030,212.32

มูลคายุติธรรม
4,271.00
3,475,467.00
35,907.09
510,000.00
10,194,525.00
42,461,197.39
(411,104.09)
(3,423,995.85)
52,846,267.54
(2,596,267.54)
50,250,000.00
(4,271.00)
50,245,729.00

ตอมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด เพิ่มเติมจากผูถือหุน
เดิมจํานวน 2,800 หุน หรือคิดเปนในสัดสวนรอยละ 23.33 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลว ในราคาหุนละ 1,000
บาท คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,800,000 บาท สงผลใหภายหลังจากการซื้อหุนเพิ่มเติมดังกลาว บริษัท พลังงาน
บริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 75.00 เปน
รอยละ 98.33 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลว โดยมีผลตางระหวางคาหุนที่จายกับมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย
จํานวน 992,800.56 บาท ซึ่งไดบันทึกผลตางของรายการดังกลาวอยูในรายการ “สวนเกินทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท
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ยอยเพิ่มขึ้นในราคาที่ต่ํากวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ” และแสดงเปนรายการ “องคประกอบอื่นของสวน
ของผูถือหุน” ในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท สุรชัย
(1997) จํากัด ณ วันที่ซื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : บาท
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยสุทธิ
หัก สวนเกินทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นในราคาที่
ต่ํากวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ
จํานวนเงินที่จายซื้อบริษัทยอย
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย
กระแสเงินสดจายสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย

มูลคายุติธรรม
163,886.22
119,407.91
2,333,000.00
14,806.50
232,833.40
935,153.89
75,237.70
(22,380.47)
(819.59)
(58,325.00)
3,792,800.56
(992,800.56)
2,800,000.00
(163,886.22)
2,636,113.78

5.3 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
1) สัญญาเชาพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ และสัญญาจางซอมบํารุงรักษาสิ่งติดตั้งประกอบอาคาร
บริษัทมีการทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ เพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับ
บริษัท ไอ ทาวเวอร จํากัด ซึ่งไมไดเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และผูบริหาร
บริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญา ดังนี้
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท ไอ ทาวเวอร จํากัด
วันที่ทําสัญญา
: 1 มิถุนายน 2554
ลักษณะสัญญา
: สัญญาเชาพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ และสัญญาจางซอม-บํารุงรักษางานระบบพื้นที่
สวนกลาง สิ่งติดตั้ง มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 622 ตารางเมตร ในชั้นที่ 15 ของอาคารไอทาว
เวอร เลขที่ 888 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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รายละเอียดสําคัญของสัญญา
อายุสัญญา
: 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
ทั้งนี้ กอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา หากผูเชามีความประสงคจะขอขยาย
ระยะเวลาการเชาตามสัญญาฉบับนี้ออกไปอีก ผูใหเชาตกลงขยายระยะเวลาการเชา
เดิมตอไปอีกไดเปนระยะเวลาไมเกิน 3 ป โดยผูใหเชาสงวนสิทธิในการปรับเพิ่มคาเชา
โดยผูเชาจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบอยางนอย 2
เดือน กอนระยะเวลาการเชาเดิมสิ้นสุดลง
คาเชา
: - คาเชาพื้นที่อาคาร 105,740 บาทตอเดือน หรือคิดเปนอัตรา คาเชา 170 บาทตอ 1
ตารางเมตรตอเดือน
- คาบริการรายเดือน 74,640 บาท1/ หรือคิดเปนอัตราคาบริการ 120 บาทตอ 1 ตาราง
เมตรตอเดือน
- คาจางซอมและบํารุงรักษางานระบบพื้นที่สวนกลางสิ่งติดตั้ง ประกอบอาคาร
68,420 บาทตอเดือน หรือคิดเปนอัตราคาจาง 110 บาทตอ 1 ตารางเมตรตอเดือน
รวมคาใชจายตอเดือนเทากับ 248,800 บาทตอเดือน หรือคิดเปนอัตราคาบริการ 400
บาทตอ 1 ตารางเมตรตอเดือน
การวางเงินประกัน : สัญญาเชาพื้นที่อาคาร : ผูใหเชาไดรับเงินประกันจํานวน 317,220 บาท ในวันทํา
สัญญา เพื่อเปนการประกันที่ผูเชาจะปฏิบัติตามสัญญาและเพื่อประกันความเสียหาย
ใด ๆ ที่จะเกิดแกผูใหเชา โดยผูใหเชาจะคืนเงินประกันที่รับไวใหแกผูเชาเมื่อการเชาตาม
สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยผูเชาไมผิดสัญญาฉบับนี้ และภายหลังจากที่ผูใหเชาไดหัก
ชําระภาระหนี้สินใด ๆ ที่ผูเชาชําระคางอยูกับผูใหเชาแลว โดยการคืนเงินประกันนี้จะ
ไมมีดอกเบี้ยแตอยางใด
สัญญาจางซอม-บํารุงรักษางานระบบพื้นที่สวนกลางสิ่งติดตั้งประกอบอาคาร: ผูวาจาง
ไดวางเงินประกันจํานวน 205,260 บาท ในวันทําสัญญา เพื่อเปนการประกันในการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้

หมายเหตุ : 1/คาบริการรายเดือนจํานวน 74,640 บาท ประกอบดวย ระบบปรับอากาศ ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบ
สุขาภิบาลพื้นที่สวนกลาง ระบบน้ําประปา การใหบริการลิฟทโดยสาร ที่จอดรถยนต ฯลฯ

2) สัญญาเชาที่ดิน สําหรับดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
บริษัทมีการทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาว สําหรับใชดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลําปาง
ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตตในอนาคต จํานวน 3 สัญญา คิดเปนเนื้อที่รวม 95-2-47 ไร โดยมีรายละเอียดของ
สัญญาเชา ดังนี้
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2
สัญญาที่ 3
คูสัญญา
: บุคคลซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยว บุคคลซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยว บุคคลซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยว
โยงกับบริษัท
โยงกับบริษัท
โยงกับบริษัท
วันที่ทําสัญญา : 4 ตุลาคม 2554
16 กันยายน 2554
22 กุมภาพันธ 2555
อายุสัญญาเชา : 30 ป นับตั้งแตวันที่
30 ป นับตั้งแตวันที่
30 ป นับตั้งแตวันที่
16 กันยายน 2554 ถึง
16 กันยายน 2554 ถึง
22 กุมภาพันธ 2555 ถึง
15 กันยายน 2584
15 กันยายน 2584
22 กุมภาพันธ 2585
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ที่ตั้งที่ดิน
เนื้อที่ดินที่เชา
การชําระคาเชา

สัญญาที่ 1
: ตําบลหนองหลม อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปาง
: เนื้อที่ 43-1-58 ไร บนโฉนด
เลขที่ 42237
: ชําระคาเชาเปนรายป

สัญญาที่ 2
ตําบลหนองหลม อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปาง
เนื้อที่ 45-2-72 ไร บนโฉนด
เลขที่ 42240
ชําระคาเชาเปนรายป

สัญญาที่ 3
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง
เนื้อที่ 6-2-17 ไร บนโฉนด
เลขที่ 166471
ชําระคาเชาเปนรายป

3) สัญญาใหคําปรึกษา ดูแล และแกไขระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
บริษัทมีการทําสัญญาใหคําปรึกษา ดูแล และแกไขระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของบริษัท โดยทําสัญญากับ
บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัท เนื่องจากนางสาวสุภาภรณ อาหุนัย ซึ่งดํารงตําแหนง
เปนผูอํานวยการฝายการเงินของบริษัท และเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 0.75 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัท (ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2555) ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และเปนผูถือหุนในสัดสวนรอนละ 1.69
ของบริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด และเปนนองสาวของนายสมโภชน อาหุนัย ซึ่งเปนกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร และผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 47.62 ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
สัญญา ดังนี้
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด
วันที่ทําสัญญา
: 1 กันยายน 2555
ลักษณะสัญญา
: สัญญาใหบริการ ดูแล แกไขระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมถึงการแกไขปญหาที่เกิด
ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย และการจัดหาเจาหนาที่ดูแลเครือขายและเครื่องแม
ขายเขาไปตรวจสอบระบบทุกสัปดาห สัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 0.5 วัน หรือใชเวลาไมเกิน 4
ชั่วโมง
อายุสัญญา
: ผูใหบริการตกลงใหบริการ และผูรับบริการ(บริษัท)ตกลงรับบริการจากผูใหบริการตอเนื่องกัน
ไป จนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญานี้ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานี้
คาเชา
: - คาบริการ 30,000 บาทตอเดือน และคาบริการเพิ่มเติม ดังนี้
รายละเอียดบริการ
1.ในกรณีที่มีการเขามาดูแล
มากกวา 3 ครั้งในสัปดาห แต
ละครั้งไมเกิน 0.5 วันหรือไมเกิน
4 ชั่วโมง
2.ในกรณีใหบริการตางจังหวัด คิด
คายานพาหนะเดินทาง
(คํานวณระยะทาง
โดยประมาณ) และที่พัก

เวลาทําการ
ปกติ (08.3017.30น.)

1,500 บาท
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อัตราคาบริการ
เกินเวลา 18.00
น. คิดเพิ่มชั่วโมง
ละ
1,000 บาท

หมายเหตุ

พิจารณาจากบันทึก
รายละเอียดงานที่
ใหบริการ
กรณีระยะทางเกิน
กวา 200 กิโลเมตร
คิดเพิ่มตางหากตาม
เหตุเหมาะสมในการ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดสําคัญของสัญญา
ตางหาก
2.1 ระยะทางตั้งแต 135
2,000 บาท
กิโลเมตร แตไมเกิน 200
กิโลเมตร
3. ราคาที่เสนอใหบริการไมรวมคาอุปกรณในกรณีที่อุปกรณเสียและ
ตองเปลี่ยนใหม

เดินทางครั้งนั้น

การชําระคาบริการ
: ชําระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่ไดใหบริการไปแลว
การสิ้นสุดของสัญญา : คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได โดยทําเปนหนังสือแจงใหคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน ยกเวนกรณี ดังนี้
1. เมื่อผูใหบริการขอเปลี่ยนแปลงโดยปรับเพิ่มอัตราคาบริการ และผูรับบริการไมเห็น
ดวยกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูรับบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไดทันที เมื่อถึง
กําหนดเวลาที่มีผลการปรับเพิ่มอัตราคาบริการดังกลาว
2. เมื่อมีคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดกระทําผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดที่ระบุในสัญญานี้ ซึ่ง
ในกรณีดังกลาวคูสัญญาที่ไมไดกระทําผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ โดยทํา
เปนหนังสือแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่กระทําปดสัญญาทราบไดทันที
หมายเหตุ : มูลคาของรายการมีการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในรายการระหวางกัน หัวขอที่ 2.11

4) สัญญาบริการบําบัดและกําจัดของเสีย
บริษัทมีการทําสัญญาบริการบําบัดและกําจัดของเสีย กับ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) ซึ่งไมได
เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และผูบริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญา
บริการ ดังนี้
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท เบตเตอรเวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
วันที่ทําสัญญา
: 4 มกราคม 2555
ลักษณะสัญญา
: สัญญาเพื่อใชบริการบําบัดและกําจัดของเสียจากโรงงานของบริษัท ไดแก กากตะกอน
จากระบบน้ําเสีย เขมาจาก Boiler เถาหนัก ขี้เถาถานหิน กากแปงฟอกสีดํา กากแปง
ฟอกสีขาว ผงถาน กากเกลือ และ Mong (Matter Organic Non Glycerine)
อายุสัญญา
: 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
การชําระคาบริการ
: ชําระภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทไดรับแจงใบเรียกเก็บคาบริการ
5) สัญญาขายสินคาใหแกลูกคารายใหญที่สําคัญ
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที่ทําสัญญา
: 8 ธันวาคม 2554
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายสินคาไบโอดีเซล (B100) ใหแกลูกคาในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา
: 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
การชําระคาสินคา
: สําหรับสินคาที่สงถึงลูกคาในวันที่ 1-15 ของเดือน ใหชําระคาสินคาภายในสิ้นเดือนนั้น
และสําหรับสินคาที่สงถึงลูกคาหลังวันที่ 15 จนถึงวันสิ้นเดือน ใหชําระคาสินคาภายใน
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รายละเอียดสําคัญของสัญญา
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ( CHEVRON (THAILAND) LIMITED)
วันที่ทําสัญญา
: 22 พฤษภาคม 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายสินคาไบโอดีเซล (B100) ใหแกลูกคาในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา
: 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
การชําระคาสินคา
: สําหรับใบแจงหนี้ที่สงถึงลูกคาในวันที่ 1-15 ของเดือน ใหชําระคาสินคาภายในสิ้นเดือน
นั้น และสําหรับใบแจงหนี้ที่สงถึงลูกคาหลังวันที่ 15 จนถึงวันสิ้นเดือน ใหชําระคาสินคา
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
วันที่ทําสัญญา
: 27 กันยายน 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายสินคาไบโอดีเซล (B100) ใหแกลูกคา ในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา
: 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
การชําระคาสินคา
: สําหรับใบแจงหนี้ที่สงถึงลูกคาในวันที่ 1-15 ของเดือน ใหชําระคาสินคาภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไป และสําหรับใบแจงหนี้ที่สงถึงลูกคาหลังวันที่ 15 จนถึงวันสิ้นเดือน ให
ชําระคาสินคาภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
วันที่ทําสัญญา
: 20 กันยายน 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายสินคาไบโอดีเซล (B100) ใหแกลูกคาในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา
: 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555
การชําระคาสินคา
: ชําระคาสินคาภายใน 19 วันทําการ นับจากวันที่ลูกคาไดรับใบแจงหนี้คาสินคา
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
วันที่ทําสัญญา
: 1 ตุลาคม 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายสินคาไบโอดีเซล (B100) ใหแกลูกคาในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา
: 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
การชําระคาสินคา
: ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่สงมอบสินคา
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท แอดวานซ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
วันที่ทําสัญญา
: 14 ธันวาคม 2553
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ใหแกลูกคาในปริมาณที่ตกลงกัน (สําหรับปแรกและป
สุดทายใหคิดปริมาณตามสัดสวนของระยะเวลาสัญญา)
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดสําคัญของสัญญา
อายุสัญญา
: 5 ป ตั้งแตวันที่สงสินคาวันแรกตามที่ผูซื้อยอมรับ ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปนั้น และป
ถัดไปตามปปฏิทิน
การชําระคาสินคา
: ชําระเงินคาสินคาทุกสิ้นเดือนของเดือนที่ไดรับใบแจงหนี้คาสินคา (ใบแจงหนี้ จะถูกสง
ถึงลูกคาในวันทําการวันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่ไดรับสินคา)
หมายเหตุ : บริษัทยังไมไดเริ่มจําหนายสินคาใหแกบริษัท แอดวานซ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด ตามสัญญา
ขางตน เนื่องจากปจจุบันบริษัทอยูระหวางการกอสรางโรงงานผลิตกลีเซอรีนแหงใหม ซึ่งคาดวาจะมีการสง
สินคาตามสัญญาดังกลาวเมื่อการกอสรางโรงงานดังกลาวแลวเสร็จ ทั้งนี้ ทางบริษัทไดมีการตกลงกับลูกคา
แลวซึ่งเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย

6) สัญญาประกันภัย
บริษัทมีการทําการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก และประกันภัยพิบัติ
ของโรงงานผลิตน้ํามันไบโอดีเซล กับ บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) ภายใตกรมธรรมที่ใชเงื่อนไขการ
ประกันภัยรวม ระหวาง บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท
ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัท เนื่องจากคุณสมใจนึก เองตระกูล ซึ่งดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการของบริษัท เปนประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรมธรรมเลขที่
: IAR/2555-00012
วันที่ทําสัญญา
: 19 สิงหาคม 2555
ประเภทการประกันภัย : การประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินของโรงงานผลิตน้ํามันไบโอดีเซลของบริษัท บนที่ตั้งเลขที่
507 หมู 9 ซอย 7 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรี ถนนกบินทรบุรี-นครราชสีมา กม.12 ตําบล
หนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ป เริ่มตั้งแต 19 สิงหาคม 2555 ถึง 19 สิงหาคม 2556
วงเงินเอาประกันภัย
: 700,000,000 บาท ประกอบดวย
- สิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) รวมสิ่งตอเติมอาคารตางๆ ทั้งหมด เฟอรนิเจอร เครื่อง
ตกแตงติดตั้ง ระบบปรับอากาศ ระบบคมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ดับเพลิง รวมถึงเครื่องใชสํานักงาน ปายโฆษณา และแท็งคเก็บวัตถุดิบ 100,000,000 บาท
- เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต อุปกรณอะไหล ทอสายพาน ระบบสายผลิต
400,000,000 บาท
- สตอคสินคาและวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต สินคากึ่งสําเร็จรูปและวัสดุหีบหอตาง ๆ
200,000,000 บาท
โดยที่การประกันภัยนี้ ใชเงื่อนไขการประกันภัยรวม ประกอบดวย บริษัท นําสินประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ในจํานวนเงินเอาประกันภัย 350,000,000 บาท และ บริษัท ทิพยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ในจํานวนเงินเอาประกันภัย 350,000,000 บาท โดยความรับผิดชอบสวนแรก
ของบริษัทที่ตองรับผิดชอบเอง จํานวน 250,000 บาทตอความสูญเสียหรือเสียหายแตละครั้ง
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดสําคัญของสัญญา
และทุกครั้งทุกกรณี
ผูรับผลประโยชนตาม
: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) แตสําหรับผลประโยชนเฉพาะสิ่งปลูกสราง ผูเอา
กรมธรรม
ประกันภัยยินยอมยกใหสถาบันการเงิน 2 แหงตามภาระผูกพันที่มีอยู
หมายเหตุ : มูลคาของรายการมีการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรมธรรมเลขที่
: PLI/2555-00318
วันที่ทําสัญญา
: 19 สิงหาคม 2555
ประเภทการประกันภัย : การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ภายในสถานประกอบการโรงงานผลิตน้ํามันไบ
โอดีเซลของบริษัท จังหวัดปราจีนบุรี
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ป เริ่มตั้งแต 19 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556
วงเงินเอาประกันภัย
: ไมเกิน 20,000,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย โดย
คุมครองความรับผิดตามกฎหมายตอการบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสียหรือเสียหายของ
ทรัพยสินบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ หรือความประมาทเลินเลอของบริษัทใน
สถานที่ประกอบการและเกี่ยวเนื่องกับการใชสถานที่ประกอบการ รวมทั้งพนักงานและลูกจาง
ของบริษัทขณะปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการ
โดยสําหรับความรับผิดสวนแรกที่บริษัทตองรับผิดชอบเอง จํานวน 10,000 บาทตออุบัติเหตุ
แตละครั้งและทุกครั้ง สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
โดยที่การประกันภัยนี้ ใชเงื่อนไขการประกันภัยรวม ประกอบดวย บริษัท นําสินประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ในจํานวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท และ บริษัท ทิพยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ในจํานวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท
ผูรับผลประโยชนตาม
: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
กรมธรรม
หมายเหตุ : มูลคาของรายการมีการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรมธรรมเลขที่
: FNC/2555-00078
วันที่ทําสัญญา
: 19 สิงหาคม 2555
ประเภทการประกันภัย : การประกันภัยพิบัติสําหรับโรงงานผลิตน้ํามันไบโอดีเซล
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ป เริ่มตั้งแต 19 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556
ทรัพยสินที่เอา
: ตามรายละเอียดของทรัพยสินที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
ประกันภัย
ของโรงงานผลิตน้ํามันไบโอดีเซลของบริษัท เลขที่ IAR/2555-00012 ซึ่งมีจํานวนเงินเอา
ประกันภัย 700,000,000 บาท โดยที่ภัยพิบัติภายใตความคุมครองของประกันภัยฉบับนี้
หมายถึง ภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย หรือธรณีพิบัติภัย ซึ่งตองเปนไปตามเงื่อนไข ตอไปนี้
1) คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณภัยพิบัติรุนแรงตามคําแนะนําของกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย หรือ
2) จํานวนคาสินไหมทดแทนรวมของผูเอาประกันภัยภายใตกรมธรรมภัยพิบัติมากกวา
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดสําคัญของสัญญา

วงเงินเอาประกันภัย

5,000 ลานบาทตอ 1 เหตุการณที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน โดยมีการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนตั้งแต 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ มูลคาความเสียหายใหเปนไปตามขอมูลที่ไดรายงานไป
ยังสํานักงาน คปภ. หรือ
3) กรณีธณณีพิบัติ ความรุนแรงของแผนดินไหวตั้งแต 7 ริกเตอรขึ้นไป หรือ กรณีวาตภัย
ความเร็วของลมพายุตั้งแต 120 กิโลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป
: 1,000,000 บาท โดยสําหรับความรับผิดสวนแรกของบริษัทคือ รอยละ 5.00 ของจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดชอบ ตอความเสียหายแตละครั้งและทุกครั้ง (เทากับ 50,000 บาทตอความ
เสียหายแตละครั้งและทุกครั้ง)
: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ผูรับผลประโยชนตาม
กรมธรรม
หมายเหตุ : มูลคาของรายการมีการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท มีการทําการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินและ
ประกันภัยพิบัติ ของโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต อําเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีความเกี่ยวของกับบริษัท เนื่องจาก คุณสมใจนึก
เองตระกูล
ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการของบริษัท
ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร ของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรมธรรมเลขที่
: 14016-112-120000572
วันที่ทําสัญญา
: 17 ตุลาคม 2555
ประเภทการประกันภัย : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
วงเงินเอาประกันภัย
: 780,000,000 บาท โดยที่การประกันภัยภายใตกรมธรรมฉบับนี้ ใชเงื่อนไขการประกันภัยรวม
ประกอบดวย
- บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในอัตรารอยละ 70 ของวงเงินเอาประกันภัย หรือ
คิดเปนมูลคา 546,000,000 บาท
- บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในอัตรารอยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย หรือ
คิดเปนมูลคา 234,000,000 บาท
ผูรับผลประโยชนตาม
: สถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งที่ใหการสนับสนุนดานสินเชื่อแกโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
กรมธรรม
แสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี
หมายเหตุ : มูลคาของรายการมีการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรมธรรมเลขที่
: 14049-112-120000112
วันที่ทําสัญญา
: 17 ตุลาคม 2555
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รายละเอียดสําคัญของสัญญา
ประเภทการประกันภัย : การประกันภัยพิบัติของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะ
วัตต อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
วงเงินเอาประกันภัย
: 100,000,000 บาท โดยที่การประกันภัยภายใตกรมธรรมฉบับนี้ ใชเงื่อนไขการประกันภัยรวม
ประกอบดวย
- บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในอัตรารอยละ 70 ของวงเงินเอาประกันภัย หรือ
คิดเปนมูลคา 70,000,000 บาท
- บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในอัตรารอยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย หรือ
คิดเปนมูลคา 30,000,000 บาท
ผูรับผลประโยชนตาม
: สถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งที่ใหการสนับสนุนดานสินเชื่อแกโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
กรมธรรม
แสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี
หมายเหตุ : มูลคาของรายการมีการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

7) สัญญารวมธุรกิจ
บริษัทมีการทําสัญญารวมธุรกิจ กับ บริษัท กรีน โปรเกรส จํากัด ซึ่งเปนผูออกแบบระบบการผลิต Palm Fatty
Acid Distillate Esterfication (PFAD Esterfication) ขนาดกําลังการผลิตเริ่มแรก 20,000 ลิตรตอวัน (ปจจุบันมีกําลัง
การผลิต 80 ตันตอวัน) ใหแกบริษัท ซึ่งภายหลังบริษัท กรีนโปรเกรส จํากัด ไดโอนสิทธิ์เรียกรองการชําระคาตอบแทน
ใหแก บริษัท แพลนทาเซีย จํากัด ทั้งนี้ บริษัททั้ง 2 บริษัทดังกลาวมีกรรมการ/ผูถือหุน เปนผูถือหุนรายยอยของบริษัท
(กอนการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ) แตไมไดเปนบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับผูถอื หุน กรรมการ กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม และผูบริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญารวมธุรกิจ ดังนี้
รายละเอียดสําคัญของสัญญา
คูสัญญา
: บริษัท กรีน โปรเกรส จํากัด ซึ่งตอมาไดโอนสิทธิ์เรียกรองการรับชําระผลตอบแทนใหแก บริษัท
แพลนทาเซีย จํากัด ในฐานะเปนบริษัทที่สนับสนุนทางการเงินในการทํางานใหแก บริษัท กรีน
โปรเกรส จํากัด โดยทั้งสองบริษัทมีกรรมการและผูถือหุนสวนใหญเปนบุคคลเดียวกัน
วันที่ทําสัญญา
: สัญญารวมธุรกิจลงวันที่ 23 กันยายน 2552 และหนังสือแจงผลการอนุญาตการโอนสิทธิ์
เรียกรอง การรับชําระผลตอบแทนใหแกบริษัท แพลนทาเซีย จํากัด ซึ่งออกโดยบริษัท ลงวันที่
28 ธันวาคม 2553
ลักษณะสัญญา
: สัญญาการรวมธุรกิจสําหรับการออกแบบระบบการผลิต PFAD Esterfication ของบริษัท
อายุสัญญา
: 10 ป สําหรับชุดที่มีกําลังการผลิต 20,000 ลิตรตอวัน และโครงการตอไปที่จะมีการสราง
เพิ่มเติมในอนาคต (ปจจุบันมีกําลังการผลิต 80 ตันตอวัน)
การจายผลตอบแทน
: ชําระผลตอบแทนในอัตราที่ตกลงรวมกันทุกไตรมาส โดยคํานวณคาตอบแทนตามยอดการ
ผลิตที่เกิดขึ้นจริง สําหรับชุด PFAD Esterfication ที่มีการสรางขึ้น โดยมีกําลังการผลิต
20,000 ลิตรตอวัน และใชอัตราการจายคาตอบแทนเดียวกันสําหรับโครงการที่จะมีการ
สรางใหมในอนาคต (ปจจุบันมีกําลังการผลิต 80 ตันตอวัน)
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5.4 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในหุนของบริษัทยอย จํานวน 7 บริษัท ดังนี้

บริษัท
1. บริษัท คอนติเนนตัล ออยล จํากัด/1

ทุนชําระแลว
(บาท)
100,000

มูลคาเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน (บาท)
99,300

สัดสวนการลงทุน
(รอยละ)
99.30

2. บริษัท สหพาณิชย ปโตรเลียม จํากัด/1

100,000

99,300

99.30

3. บริษัท ปโตรแพลเนต จํากัด /1

100,000

99,300

99.30

4. บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด /2

12,000,000

53,050,000

98.33

200,000,000

141,530,000

49.00

6. บริษัท เอ็นเนอรจี โซลูชั่น เมเนจเมนท จํากัด/4

10,000,000

9,999,500

99.995

7. บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด /5

20,000,000

19,999,970

99.99

5. บริษัท อีเอ โซลา จํากัด /3

หมายเหตุ ; /1 : ปจจุบันบริษัท คอนติเนนตัล ออยล จํากัด บริษัท ปโตรแพลเนต จํากัด และบริษัท สหพาณิชย ปโตรเลียม จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัท ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทแลวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 และอยูระหวางการชําระบัญชี
เนื่องจากบริษัทดังกลาวไมมีการดําเนินธุรกิจและไมมีการทําธุรกรรมแลว
โดยบริษัทไดตั้งคาเผื่อการดอยคาเงิน
ลงทุนใน บริษัท คอนติเนนตัล ออยล จํากัด และบริษัท สหพาณิชย ปโตรเลียม จํากัด รวมจํานวน 198,600 บาท
เนื่องจากคาดวาจะไมไดรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทยอยทั้งสองบริษัท จากการขาดสภาพคลองและไมมีกระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน ทั้งนี้การเลิกกิจการของทั้ง 3 บริษัทดังกลาวไมสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด
/2
: ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด จากผูถือหุนเดิม จํานวน
9,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกลาว ในราคาหุนละ 5,583.33 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 50,250,000 บาท โดยมีสวนของตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันลงทุน
(“สินทรัพยไมมีตัวตน”) มีจํานวนเงินเทากับ 42,461,197.39 บาท ซึ่งเปนการจายเพื่อแลกกับผลประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสัญญาซื้อขายไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (สําหรับผูผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน) สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ในจังหวัด
ลพบุรีของบริษัท
ตอมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนเพิ่มเติมจากกลุมของนายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน ที่
ถือหุนอยูในบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด จํานวน 2,800 หุน ในราคาหุนละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,800,000
บาท สงผลใหภายหลังจากการซื้อหุนเพิ่มเติมดังกลาว บริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 75.00 เปน รอยละ 98.33 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกลาว และถือหุนใน
บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด คิดเปนสัดสวนการถือหุนโดยบริษัท ในสัดสวนรอยละ 98.13 ทั้งนี้ บริษัทได
บั น ทึ ก ผลต า งระหว า งค า หุ น ที่ จ า ยกั บ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องบริ ษั ท สุ ร ชั ย (1997) จํ า กั ด (บริ ษั ท ย อ ย) จํ า นวน
992,800.56 บาท เปน “สวนเกินทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นในราคาที่ต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
บริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ” และแสดงรายการเปน องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ในสวนของผูถือหุนที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน
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: เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนเพิ่มเติมจากกลุมของนายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน ที่ถือหุนอยู
ในบริษัท อีเอ โซลา จํากัด ในสัดสวนรอยละ 14.70 สงผลใหภายหลังจากการซื้อหุนเพิ่มเติมดังกลาว บริษัทถือหุน
ทางตรงในบริษัท อีเอ โซลา จํากัด ในสัดสวนรอยละ 49.00 และบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 51.00 ทั้งนี้ บริษัทไดบันทึกผลตางระหวางคาหุนที่จายกับมูลคาตาม
บัญชีของบริษัท อีเอ โซลา จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 47,381,163.40 บาท เปน “สวนต่ํากวาทุนจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นในราคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ” และแสดงรายการเปน
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ในสวนของผูถือหุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
/4
: เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 บริษัทไดดําเนินการลงทุนเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท เอ็นเนอรจี โซลูชั่น เมเนจเมนท
จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.995 โดยที่ผูซื้อและผูขายไมเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน โดยบริษัทเขาซื้อกิจการ
ดังกลาวที่ราคาพาร เฉพาะสวนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ซึ่งในขณะนั้นบริษัท เอ็นเนอรจี โซลูชั่น เมเนจเมนท จํากัด
มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชําระแลวหุนละ 25 บาท หรือคิดเปน
จํานวนเงิน 2,500,000 บาท ตอมา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ไดลงทุนในหุนสามัญเต็มมูลคา สงผลใหในปจจุบัน
บริ ษั ท เอ็ น เนอร จี โซลู ชั่ น เมเนจเมนท จํ า กั ด มี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ที่ ชํ า ระแล ว เท า กั บ 10,000,000 บาท
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ กอสราง
และดูแลรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.995
/5
วันที่ 24 สิงหาคม 2555 บริษัทไดจัดตั้ง บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด ขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค โดยมีทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก จํานวน 1,000,000 บาท บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ตอมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ของ บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท อีเอ
โซลา นครสวรรค จํากัด อีกจํานวน 19,000,000 บาท สงผลใหปจจุบันบริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด มีทุนจด
ทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ 20,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท และบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99
/*
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนสามัญของบริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียนและทุนที่ชําระแลว 2,000,000 บาท ในสัดสวนรอยละ 99.99 เพื่อลงทุนในกิจการโรงไฟฟาพลังงานลม
ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดชัยภูมิ โดยไดซื้อหุนในกิจการดังกลาวในราคา 1 บาท ตามสัญญาซื้อขาย
หุน (Shares Sale and Purchase Agreement) กับผูถือหุนเดิม ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เพื่อลงทุนในกิจการ
โรงไฟฟาพลังงานลม เทพสถิต วินดฟารม (Thepsathit Wind Farm) ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ซึ่งตั้งอยูที่
ตําบลบานไร อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเงื่อนไขวาบริษัทสามารถซื้อหุนในกิจการดังกลาวในราคา 1 บาท
(Purchase Price) และมีเงื่อนไขการจายคาหุนเพิ่มเติม(Revised Purchase Price) หากสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
1) บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด สามารถเขาทําประโยชนในที่ดินเชาจากสํานักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อดําเนินการโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานลม
2) บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด ประสบความสําเร็จในการจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการกอสรางโครงการ
โดยที่ราคาที่จะจายคาหุนเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) หมายถึง คาตอบแทนที่ตองจายใหผูขายหุน
คือ Pro Ventum International GmbH (PVI) และ Pro Ventum International (Thailand) Co.,Ltd ในอัตรา 1
ลานบาท ตอ 1 เมกะวัตต รวมเปน 90 ลานบาท หักดวย หนี้สินของบริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด ที่มี ณ วันที่ทํา
สัญญาซื้อขายหุน
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ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินโครงการได บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด และผูซื้อหุนไมตองชําระราคาที่จะ
จายคาหุนเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) และไมมีขอผูกพันที่ตองชําระหนี้สินที่มีกับ PVI และ Pro Ventum
International (Thailand) Co.,Ltd
อยางไรก็ตาม จากเงื่อนไขขางตนที่ขอผูกพันในการชําระหนี้สินที่ บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด มีกับเจาหนี้
ซึ่งเปนผูถือหุนเดิม (ผูขาย) ขึ้นอยูกับความสําเร็จของโครงการ บริษัทจึงบันทึกรายการดังกลาวเปน “เงินจาย
ลวงหนาเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย” ในงบแสดงฐานะการเงินและไมนํางบการเงินของบริษัทดังกลาวมารวมไว
ในงบการเงินรวมของบริษัท จนกวาจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได

5.4.1

การควบคุมบริษัทยอย
สําหรับบริษัทยอยของบริษัท
ทางบริษัทไดสงกรรมการของบริษัทเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัทยอยเพื่อการดูแลและควบคุมการดําเนินธุรกิจในแตละบริษัทโดยครบถวนแลว
ทั้งนี้ในสวนของบริษัท คอนติเนนตัล ออยล จํากัด บริษัท สหพาณิชย ปโตรเลียม จํากัด และ บริษัท
ปโตรแพลเนต จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง ปจจุบันทั้ง 3 บริษัทไมมีการดําเนินธุรกิจและการทําธุรกรรม
แลว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 จึงมีมติอนุมัติการเลิกกิจการของ 3 บริษัท
ยอยดังกลาว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท สหพาณิชย ปโตรเลียม จํากัด บริษัท คอนติเนนตัล ออยล จํากัด
และ บริษัท ปโตรแพลเนต จํากัด ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติใหดําเนินการเลิกบริษัท
นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของทั้ง 3 บริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ไดมีมติอนุมัติการเลิกบริษัท
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2555 เปนตนไป รวมถึงแตงตั้งผูชําระบัญชี และผูสอบบัญชีในการจัดทํางบการเงินในการ
ชําระบัญชี

สวนที่ 2 – หนาที่ 122

