บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ตารางแสดงสินทรัพย์ของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
หน่วย : ล้านบาท
ประเภททรัพย์สิน
1. ที่ดิน ประกอบด้วย
1.1 ที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 1532-1534, 1540-1542 ซึ่งเป็นที่ตัง
โรงงาน เนือที่รวม 30-1-80 ไร่ ซึ่งตังอยู่ที่ 507 หมู่ 9 ซอย7
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา
ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1.2 ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 17651-17654, 19424, 21840-21846
เนือที่รวม 315-3-20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1.3 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัด
นครสวรรค์ เนือที่รวม 1,818-0-39 ไร่

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัท

– ไม่มี –

บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ติดภาระจานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืม
กับสถาบันการเงิน มีวงเงินจานองรวมกับ
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 945 ล้านบาท
บริษัท
– ไม่มี –

1.4 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัด
ลาปาง เนือที่รวม 1,949-1-65 ไร่

บริษัท

– ไม่มี –

1.5 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัด
เนือที่รวม 191-2-70 ไร่

บริษัท

– ไม่มี –
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มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 ก.ย.55

การใช้งาน

- ที่ตังอาคารโรงงานไบโอดีเซล
และกลีเซอรีนบริสุทธิ์ และ
คลังสินค้า

338.65

- ที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต
8 เมกะวัตต์
- ที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต
90 เมกะวัตต์
- ที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต
90 เมกะวัตต์
- ที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต
90 เมกะวัตต์

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

2. อาคารและส่วนปรับปรุง
3. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
4. เครื่องจักร

บริษัท
บริษัท
บริษัท

5.
6.
7.
8.

บริษัท
บริษัท
บริษัท

– ไม่มี –
– ไม่มี –
เครื่องจักรมูลค่าตามบัญชีจานวน
54.64
ล้านบาท ติดภาระจานองเป็นหลักประกัน
วงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน โดยมีวงเงิน
จานองรวมเท่ากับ 955 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการ
จานองตามสัดส่วนของวงเงินกู้ยืม)
– ไม่มี –
– ไม่มี –
– ไม่มี –

อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง
8.1 อาคาร
8.2 เครื่องจักร
8.3 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 ก.ย.2555

การใช้งาน

52.48
5.61
324.75

ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน

10.49
5.29
5.16

ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน
พาหนะ

บริษัท
– ไม่มี –
33.60
บริษัท
– ไม่มี –
277.56
บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ติดภาระจานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืม
567.72
กับสถาบันการเงิน มีวงเงินจานองรวมกับ
ทีด่ ิน จังหวัดลพบุรี เท่ากับ 945 ล้านบาท
รวม
1,621.31
หมายเหตุ : - ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสินทรัพย์ราคาทุน 5.89 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชี 5.16 ล้านบาท) เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีราคาทุนของสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาจนหมดแล้ว แต่ยังมีการใช้งานอยู่จานวน 80.00 ล้านบาท
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สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 42,461,197.39 บาท โดยรายการ
ดังกล่าวเกิดขึน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้ลงทุนซือหุ้นสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จากัด โดยซือหุ้นจากผู้ถือ
หุ้นเดิมซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จานวน 9,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท
ดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 5,583.33 บาท คิดเป็นจานวนเงิน 50,250,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซือ
เงินลงทุนจานวนเงิน 250,000 บาทแล้ว) โดยมีส่วนของต้นทุนการซือเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี (“สินทรัพย์ไม่
มีตัวตน”) มีจานวนเงินเท่ากับ 42,461,197.39 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพื่อแลกกับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาด
ว่าจะได้รับจากสัญญาซือขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) สาหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุรีของบริษัท โดยโครงการโรงไฟฟ้า
โครงการนีจะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงานหมุนเวียน
ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (Commercial
Operation Date : COD) ทังนี มูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนีคานวณขึนโดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ที่จัดทาโดยบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จากัด ซึ่งเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow) ทังนี มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซือและหนีสินที่รับภาระมา ณ วันที่ซือหุ้นของบริษัท เป็นดังนี
หน่วย : บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนีสินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
จานวนเงินที่จ่ายซือบริษัทย่อย
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซือบริษัทย่อย

มูลค่าตามบัญชี
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

มูลค่ายุติธรรม
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

ต่อมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัทได้เข้าซือหุ้นสามัญของ บริษัท สุรชัย (1997) จากัด เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น
เดิมจานวน 2,800 หุ้น หรือคิดเป็นในสัดส่วนร้อยละ 23.33 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ว ในราคาหุ้นละ 1,000
บาท คิดเป็นจานวนเงินรวมทังสิน 2,800,000 บาท ส่งผลให้ภายหลังจากการซือหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัท พลังงาน
บริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สุรชัย (1997) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพิ่มขึนจากร้อยละ 75.00
เป็น ร้อยละ 98.33 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ว โดยมีผลต่างระหว่างค่าหุ้นที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัท
ย่อยจานวน 992,800.56 บาท ซึ่งได้บันทึกผลต่างของรายการดังกล่าวอยู่ในรายการ “ส่วนเกินทุนจากการซือเงินลงทุนใน
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บริษัทย่อยเพิ่มขึนในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซือ” และแสดงเป็นรายการ “องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสินของ
บริษัท สุรชัย (1997) จากัด ณ วันที่ซือ โดยมีรายละเอียด ดังนี
หน่วย : บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนีอื่น
หนีสินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนเกินทุนจากการซือเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึนในราคาที่
ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซือ
จานวนเงินที่จ่ายซือบริษัทย่อย
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซือบริษัทย่อย

มูลค่ายุติธรรม
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 สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
1) สัญญาเช่าพืนที่อาคาร สัญญาบริการ และสัญญาจ้างซ่อมบารุงรักษาสิ่งติดตังประกอบอาคาร
บริษัทมีการทาสัญญาเช่าพืนที่อาคารและสัญญาบริการ เพื่อใช้เป็นที่ตังสานักงานใหญ่ โดยทาสัญญาเช่ากับ
บริษทั ไอ ทาวเวอร์ จากัด ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหาร
บริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญา ดังนี
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จากัด
วันที่ทาสัญญา
: 1 มิถุนายน 2554
ลักษณะสัญญา
: สัญญาเช่าพืนที่อาคาร สัญญาบริการ และสัญญาจ้างซ่อม-บารุงรักษางานระบบพืนที่
ส่วนกลาง สิ่งติดตัง มีเนือที่รวมทังสิน 622 ตารางเมตร ในชันที่ 15 ของอาคารไอทาว
เวอร์ เลขที่ 888 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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รายละเอียดสาคัญของสัญญา
อายุสัญญา
: 3 ปี เริ่มตังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
ทังนี ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะขอขยาย
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนีออกไปอีก ผู้ให้เช่าตกลงขยายระยะเวลาการเช่า
เดิมต่อไปอีกได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยผู้ให้เช่าสงวนสิทธิในการปรับเพิ่มค่าเช่า
โดยผู้เช่าจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบอย่างน้อย 2
เดือน ก่อนระยะเวลาการเช่าเดิมสินสุดลง
ค่าเช่า
: - ค่าเช่าพืนที่อาคาร 105,740 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นอัตรา ค่าเช่า 170 บาทต่อ 1
ตารางเมตรต่อเดือน
- ค่าบริการรายเดือน 74,640 บาท1/ หรือคิดเป็นอัตราค่าบริการ 120 บาทต่อ 1 ตาราง
เมตรต่อเดือน
- ค่าจ้างซ่อมและบารุงรักษางานระบบพืนที่ส่วนกลางสิ่งติดตัง ประกอบอาคาร
68,420 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นอัตราค่าจ้าง 110 บาทต่อ 1 ตารางเมตรต่อเดือน
รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่ากับ 248,800 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นอัตราค่าบริการ
400 บาทต่อ 1 ตารางเมตรต่อเดือน
การวางเงินประกัน : สัญญาเช่าพืนที่อาคาร : ผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันจานวน 317,220 บาท ในวันทา
สัญญา เพื่อเป็นการประกันที่ผู้เช่าจะปฏิบัติตามสัญญาและเพื่อประกันความเสียหาย
ใด ๆ ที่จะเกิดแก่ผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันที่รับไว้ให้แก่ผู้เช่าเมื่อการเช่า
ตามสัญญาฉบับนีสินสุดลง โดยผู้เช่าไม่ผิดสัญญาฉบับนี และภายหลังจากที่ผู้ให้เช่า
ได้หักชาระภาระหนีสินใด ๆ ที่ผู้เช่าชาระค้างอยู่กับผู้ให้เช่าแล้ว โดยการคืนเงินประกัน
นีจะไม่มีดอกเบียแต่อย่างใด
สัญญาจ้างซ่อม-บารุงรักษางานระบบพืนที่ส่วนกลางสิ่งติดตังประกอบอาคาร: ผู้ว่าจ้าง
ได้วางเงินประกันจานวน 205,260 บาท ในวันทาสัญญา เพื่อเป็นการประกันในการ
ปฏิบัติตามสัญญานี

หมายเหตุ : 1/ค่าบริการรายเดือนจานวน 74,640 บาท ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล
พืนที่ส่วนกลาง ระบบนาประปา การให้บริการลิฟท์โดยสาร ที่จอดรถยนต์ ฯลฯ

2) สัญญาเช่าที่ดิน สาหรับดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัทมีการทาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว สาหรับใช้ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลาปาง
ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ในอนาคต จานวน 3 สัญญา คิดเป็นเนือที่รวม 95-2-47 ไร่ โดยมีรายละเอียดของ
สัญญาเช่า ดังนี
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2
สัญญาที่ 3
คู่สัญญา
: บุคคลซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยว บุคคลซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยว บุคคลซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกับบริษัท
โยงกับบริษัท
โยงกับบริษัท
วันที่ทาสัญญา : 4 ตุลาคม 2554
16 กันยายน 2554
22 กุมภาพันธ์ 2555
อายุสัญญาเช่า : 30 ปี นับตังแต่วันที่
30 ปี นับตังแต่วันที่
30 ปี นับตังแต่วันที่
16 กันยายน 2554 ถึง
16 กันยายน 2554 ถึง
22 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง
15 กันยายน 2584
15 กันยายน 2584
22 กุมภาพันธ์ 2585
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ที่ตังที่ดิน
เนือที่ดินที่เช่า
การชาระค่าเช่า

สัญญาที่ 1
: ตาบลหนองหล่ม อาเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดลาปาง
: เนือที่ 43-1-58 ไร่ บนโฉนด
เลขที่ 42237
: ชาระค่าเช่าเป็นรายปี

สัญญาที่ 2
ตาบลหนองหล่ม อาเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดลาปาง
เนือที่ 45-2-72 ไร่ บนโฉนด
เลขที่ 42240
ชาระค่าเช่าเป็นรายปี

สัญญาที่ 3
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัด
ลาปาง
เนือที่ 6-2-17 ไร่ บนโฉนด
เลขที่ 166471
ชาระค่าเช่าเป็นรายปี

3) สัญญาให้คาปรึกษา ดูแล และแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
บริษัทมีการทาสัญญาให้คาปรึกษา ดูแล และแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบริษัท โดยทาสัญญากับ
บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากนางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย ซึ่งดารงตาแหน่ง
เป็นผู้อานวยการฝ่ายการเงินของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.75 ของทุนที่ชาระแล้วของบริษัท (ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2555) ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อนละ 1.69
ของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จากัด และเป็นน้องสาวของนายสมโภชน์ อาหุนัย ซึ่งเป็นกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
สัญญา ดังนี
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จากัด
วันที่ทาสัญญา
: 1 กันยายน 2555
ลักษณะสัญญา
: สัญญาให้บริการ ดูแล แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และการจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่ายและเครื่องแม่
ข่ายเข้าไปตรวจสอบระบบทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครัง ครังละ 0.5 วัน หรือใช้เวลาไม่เกิน 4
ชั่วโมง
อายุสัญญา
: ผู้ให้บริการตกลงให้บริการ
และผู้รับบริการ(บริษัท)ตกลงรับบริการจากผู้ให้บริการ
ต่อเนื่องกันไป จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญานี ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญานี
ค่าเช่า
: - ค่าบริการ 30,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการเพิ่มเติม ดังนี
รายละเอียดบริการ
1.ในกรณีที่มีการเข้ามาดูแล
มากกว่า 3 ครังในสัปดาห์ แต่
ละครังไม่เกิน 0.5 วันหรือไม่เกิน
4 ชั่วโมง
2.ในกรณีให้บริการต่างจังหวัด คิด
ค่ายานพาหนะเดินทาง
(คานวณระยะทาง

เวลาทาการ
ปกติ (08.3017.30น.)

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

หมายเหตุ

พิจารณาจากบันทึก
รายละเอียดงานที่
ให้บริการ
กรณีระยะทางเกิน
กว่า 200 กิโลเมตร
คิดเพิ่มต่างหากตาม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดสาคัญของสัญญา
โดยประมาณ) และที่พัก
ต่างหาก
2.1 ระยะทางตังแต่ 135
2,000 บาท
กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200
กิโลเมตร
3. ราคาที่เสนอให้บริการไม่รวมค่าอุปกรณ์ในกรณีที่อุปกรณ์เสียและ
ต้องเปลี่ยนใหม่

เหตุเหมาะสมในการ
เดินทางครังนัน

การชาระค่าบริการ
: ชาระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป นับจากวันสินสุดของเดือนที่ได้ให้บริการไปแล้ว
การสินสุดของสัญญา : คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญานีได้ โดยทาเป็นหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ยกเว้นกรณี ดังนี
1. เมื่อผู้ให้บริการขอเปลี่ยนแปลงโดยปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ และผู้รับบริการไม่เห็น
ด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้รับบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญานีได้ทันที เมื่อถึง
กาหนดเวลาที่มีผลการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการดังกล่าว
2. เมื่อมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทาผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุในสัญญานี ซึ่ง
ในกรณีดังกล่าวคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทาผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี โดยทา
เป็นหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่กระทาปิดสัญญาทราบได้ทันที
หมายเหตุ : มูลค่าของรายการมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในรายการระหว่างกัน หัวข้อที่ 2.11

4) สัญญาบริการบาบัดและกาจัดของเสีย
บริษัทมีการทาสัญญาบริการบาบัดและกาจัดของเสีย กับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้
เป็นบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญา
บริการ ดังนี
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
วันที่ทาสัญญา
: 4 มกราคม 2555
ลักษณะสัญญา
: สัญญาเพื่อใช้บริการบาบัดและกาจัดของเสียจากโรงงานของบริษัท ได้แก่ กากตะกอน
จากระบบนาเสีย เขม่าจาก Boiler เถ้าหนัก ขีเถ้าถ่านหิน กากแป้งฟอกสีดา กากแป้ง
ฟอกสีขาว ผงถ่าน กากเกลือ และ Mong (Matter Organic Non Glycerine)
อายุสัญญา
: 1 ปี เริ่มตังแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
การชาระค่าบริการ
: ชาระภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งใบเรียกเก็บค่าบริการ
5) สัญญาขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ที่สาคัญ
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ทาสัญญา
: 8 ธันวาคม 2554
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายสินค้าไบโอดีเซล (B100) ให้แก่ลูกค้าในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา
: 1 ปี ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
การชาระค่าสินค้า
: สาหรับสินค้าที่ส่งถึงลูกค้าในวันที่ 1-15 ของเดือน ให้ชาระค่าสินค้าภายในสินเดือนนัน
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รายละเอียดสาคัญของสัญญา
และสาหรับสินค้าที่ส่งถึงลูกค้าหลังวันที่ 15 จนถึงวันสินเดือน ให้ชาระค่าสินค้าภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด ( CHEVRON (THAILAND) LIMITED)
วันที่ทาสัญญา
: 22 พฤษภาคม 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายสินค้าไบโอดีเซล (B100) ให้แก่ลูกค้าในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา
: 6 เดือน ตังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
การชาระค่าสินค้า
: สาหรับใบแจ้งหนีที่ส่งถึงลูกค้าในวันที่ 1-15 ของเดือน ให้ชาระค่าสินค้าภายในสิน
เดือนนัน และสาหรับใบแจ้งหนีที่ส่งถึงลูกค้าหลังวันที่ 15 จนถึงวันสินเดือน ให้ชาระค่า
สินค้าภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
วันที่ทาสัญญา
: 27 กันยายน 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายสินค้าไบโอดีเซล (B100) ให้แก่ลูกค้า ในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา
: 2 เดือน ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
การชาระค่าสินค้า
: สาหรับใบแจ้งหนีที่ส่งถึงลูกค้าในวันที่ 1-15 ของเดือน ให้ชาระค่าสินค้าภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไป และสาหรับใบแจ้งหนีที่ส่งถึงลูกค้าหลังวันที่ 15 จนถึงวันสินเดือน ให้
ชาระค่าสินค้าภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
วันที่ทาสัญญา
: 20 กันยายน 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายสินค้าไบโอดีเซล (B100) ให้แก่ลูกค้าในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา
: 3 เดือน ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555
การชาระค่าสินค้า
: ชาระค่าสินค้าภายใน 19 วันทาการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับใบแจ้งหนีค่าสินค้า
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
วันที่ทาสัญญา
: 1 ตุลาคม 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายสินค้าไบโอดีเซล (B100) ให้แก่ลูกค้าในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา
: 3 เดือน ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
การชาระค่าสินค้า
: ภายใน 15 วัน นับจากวันสินเดือนที่ส่งมอบสินค้า
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จากัด
วันที่ทาสัญญา
: 14 ธันวาคม 2553
ลักษณะสัญญา
: บริษัทจะขายกลีเซอรีนบริสุทธิใ์ ห้แก่ลูกค้าในปริมาณที่ตกลงกัน (สาหรับปีแรกและปี
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดสาคัญของสัญญา
สุดท้ายให้คิดปริมาณตามสัดส่วนของระยะเวลาสัญญา)
อายุสัญญา
: 5 ปี ตังแต่วันที่ส่งสินค้าวันแรกตามที่ผู้ซือยอมรับ ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีนัน และปี
ถัดไปตามปีปฏิทิน
การชาระค่าสินค้า
: ชาระเงินค่าสินค้าทุกสินเดือนของเดือนที่ได้รับใบแจ้งหนีค่าสินค้า (ใบแจ้งหนี จะถูกส่ง
ถึงลูกค้าในวันทาการวันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับสินค้า)
หมายเหตุ : บริษัทยังไม่ได้เริ่มจาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จากัด ตามสัญญา
ข้างต้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีนแห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีการส่ง
สินค้าตามสัญญาดังกล่าวเมื่อการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวแล้วเสร็จ ทังนี ทางบริษัทได้มีการตกลงกับลูกค้า
แล้วซึ่งเป็นที่ยอมรับของทังสองฝ่าย

6) สัญญาประกันภัย
บริษัทมีการทาการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และประกันภัยพิบัติ
ของโรงงานผลิตนามันไบโอดีเซล กับ บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการ
ประกันภัยร่วม ระหว่าง บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน) และ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท
ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากคุณสมใจนึก เองตระกูล ซึ่งดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการของบริษัท เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท ทิพยประกันภัย จากัด
(มหาชน) โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่
: IAR/2555-00012
วันที่ทาสัญญา
: 19 สิงหาคม 2555
ประเภทการประกันภัย : การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงานผลิตนามันไบโอดีเซลของบริษัท บนที่ตังเลขที่
507 หมู่ 9 ซอย 7 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา กม.12 ตาบล
หนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ปี เริ่มตังแต่ 19 สิงหาคม 2555 ถึง 19 สิงหาคม 2556
วงเงินเอาประกันภัย
: 700,000,000 บาท ประกอบด้วย
- สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมสิ่งต่อเติมอาคารต่างๆ ทังหมด เฟอร์นิเจอร์ เครื่อง
ตกแต่งติดตัง ระบบปรับอากาศ ระบบคมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ดับเพลิง รวมถึงเครื่องใช้สานักงาน ป้ายโฆษณา และแท็งค์เก็บวัตถุดิบ 100,000,000 บาท
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต อุปกรณ์อะไหล่ ท่อสายพาน ระบบสายผลิต
400,000,000 บาท
- สต๊อคสินค้าและวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้ากึ่งสาเร็จรูปและวัสดุหีบห่อต่าง ๆ
200,000,000 บาท
โดยที่การประกันภัยนี ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ประกอบด้วย บริษัท นาสินประกันภัย
จากัด (มหาชน) ในจานวนเงินเอาประกันภัย 350,000,000 บาท และ บริษัท ทิพยประกันภัย
จากัด (มหาชน) ในจานวนเงินเอาประกันภัย 350,000,000 บาท โดยความรับผิดชอบส่วนแรก
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดสาคัญของสัญญา
ของบริษัทที่ต้องรับผิดชอบเอง จานวน 250,000 บาทต่อความสูญเสียหรือเสียหายแต่ละครัง
และทุกครังทุกกรณี
ผู้รับผลประโยชน์ตาม
: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) แตสาหรับผลประโยชน์เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ผู้เอา
กรมธรรม์
ประกันภัยยินยอมยกให้สถาบันการเงิน 2 แห่งตามภาระผูกพันที่มีอยู่
หมายเหตุ : มูลค่าของรายการมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 11 รายการระหว่างกัน
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่
: PLI/2555-00318
วันที่ทาสัญญา
: 19 สิงหาคม 2555
ประเภทการประกันภัย : การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ภายในสถานประกอบการโรงงานผลิตนามันไบ
โอดีเซลของบริษัท จังหวัดปราจีนบุรี
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ปี เริ่มตังแต่ 19 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556
วงเงินเอาประกันภัย
: ไม่เกิน 20,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย โดย
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อการบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสียหรือเสียหายของ
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดขึนโดยอุบัติเหตุ หรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทใน
สถานที่ประกอบการและเกี่ยวเนื่องกับการใช้สถานที่ประกอบการ รวมทังพนักงานและลูกจ้าง
ของบริษัทขณะปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการ
โดยสาหรับความรับผิดส่วนแรกที่บริษัทต้องรับผิดชอบเอง จานวน 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละครังและทุกครัง สาหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
โดยที่การประกันภัยนี ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ประกอบด้วย บริษัท นาสินประกันภัย
จากัด (มหาชน) ในจานวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท และ บริษัท ทิพยประกันภัย
จากัด (มหาชน) ในจานวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตาม
: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
กรมธรรม์
หมายเหตุ : มูลค่าของรายการมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 11 รายการระหว่างกัน
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่
: FNC/2555-00078
วันที่ทาสัญญา
: 19 สิงหาคม 2555
ประเภทการประกันภัย : การประกันภัยพิบัติสาหรับโรงงานผลิตนามันไบโอดีเซล
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ปี เริ่มตังแต่ 19 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556
ทรัพย์สินที่เอา
: ตามรายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ประกันภัย
ของโรงงานผลิตนามันไบโอดีเซลของบริษัท เลขที่ IAR/2555-00012 ซึ่งมีจานวนเงินเอา
ประกันภัย 700,000,000 บาท โดยที่ภัยพิบัติภายใต้ความคุ้มครองของประกันภัยฉบับนี
หมายถึง ภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย หรือธรณีพิบัติภัย ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี
1) คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงตามคาแนะนาของกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัย หรือ
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดสาคัญของสัญญา

วงเงินเอาประกันภัย

2) จานวนค่าสินไหมทดแทนรวมของผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ภัยพิบัติมากกว่า 5,000
ล้านบาทต่อ 1 เหตุการณ์ทเี่ กิดขึนภายใน 60 วัน โดยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตังแต่ 2 รายขึนไป ทังนี มูลค่าความเสียหายให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รายงานไปยัง
สานักงาน คปภ. หรือ
3) กรณีธณณีพิบัติ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวตังแต่ 7 ริกเตอร์ขึนไป หรือ กรณีวาตภัย
ความเร็วของลมพายุตังแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึนไป
: 1,000,000 บาท โดยสาหรับความรับผิดส่วนแรกของบริษัทคือ ร้อยละ 5.00 ของจานวนเงิน
จากัดความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายแต่ละครังและทุกครัง (เท่ากับ 50,000 บาทต่อความ
เสียหายแต่ละครังและทุกครัง)
: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์
หมายเหตุ : มูลค่าของรายการมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 11 รายการระหว่างกัน

บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการทาการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
และประกันภัยพิบัติ ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก คุณ
สมใจนึก เองตระกูล ซึ่งดารงตาแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร ของบริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่
: 14016-112-120000572
วันที่ทาสัญญา
: 17 ตุลาคม 2555
ประเภทการประกันภัย : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต์ อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ปี เริ่มตังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
วงเงินเอาประกันภัย
: 780,000,000 บาท โดยที่การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม
ประกอบด้วย
- บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 70 ของวงเงินเอาประกันภัย หรือ
คิดเป็นมูลค่า 546,000,000 บาท
- บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย หรือ
คิดเป็นมูลค่า 234,000,000 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตาม
: สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
กรมธรรม์
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
หมายเหตุ : มูลค่าของรายการมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 11 รายการระหว่างกัน
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่
: 14049-112-120000112
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รายละเอียดสาคัญของสัญญา
วันที่ทาสัญญา
: 17 ตุลาคม 2555
ประเภทการประกันภัย : การประกันภัยพิบัตขิ องโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะ
วัตต์ อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ปี เริ่มตังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
วงเงินเอาประกันภัย
: 100,000,000 บาท โดยที่การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม
ประกอบด้วย
- บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 70 ของวงเงินเอาประกันภัย หรือ
คิดเป็นมูลค่า 70,000,000 บาท
- บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย หรือ
คิดเป็นมูลค่า 30,000,000 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตาม
: สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
กรมธรรม์
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
หมายเหตุ : มูลค่าของรายการมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 11 รายการระหว่างกัน

7) สัญญาร่วมธุรกิจ
บริษัทมีการทาสัญญาร่วมธุรกิจ กับ บริษัท กรีน โปรเกรส จากัด ซึ่งเป็นผู้ออกแบบระบบการผลิต Palm Fatty
Acid Distillate Esterfication (PFAD Esterfication) ขนาดกาลังการผลิตเริ่มแรก 20 ตันต่อวัน (หรือคิดเป็น 20,000
ลิตรต่อวัน) (ปัจจุบันมีกาลังการผลิต 80 ตันต่อวัน) ให้แก่บริษัท ซึ่งภายหลังบริษัท กรีนโปรเกรส จากัด ได้โอนสิทธิ์
เรียกร้องการชาระค่าตอบแทน ให้แก่ บริษัท แพลนทาเซีย จากัด ทังนี บริษัททัง 2 บริษัทดังกล่าวมีกรรมการ/ผู้ถือหุ้น
เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท(ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) แต่ไม่ได้เป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาร่วมธุรกิจ ดังนี
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท กรีน โปรเกรส จากัด ซึ่งต่อมาได้โอนสิทธิ์เรียกร้องการรับชาระผลตอบแทนให้แก่ บริษัท
แพลนทาเซีย จากัด ในฐานะเป็นบริษัทที่สนับสนุนทางการเงินในการทางานให้แก่ บริษัท กรีน
โปรเกรส จากัด โดยทังสองบริษัทมีกรรมการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน
วันที่ทาสัญญา
: สัญญาร่วมธุรกิจลงวันที่ 23 กันยายน 2552 และหนังสือแจ้งผลการอนุญาตการโอนสิทธิ์
เรียกร้อง การรับชาระผลตอบแทนให้แก่บริษัท แพลนทาเซีย จากัด ซึ่งออกโดยบริษัท ลงวันที่
28 ธันวาคม 2553
ลักษณะสัญญา
: สัญญาการร่วมธุรกิจสาหรับการออกแบบระบบการผลิต PFAD Esterfication ของบริษัท
อายุสัญญา
: 10 ปี สาหรับชุดที่มีกาลังการผลิต 20 ตันต่อวัน (หรือคิดเป็น 20,000 ลิตรต่อวัน)และโครงการ
ต่อไปที่จะมีการสร้างเพิ่มเติมในอนาคต (ปัจจุบันมีกาลังการผลิต 80 ตันต่อวัน หรือคิดเป็น
80,000 ลิตรต่อวัน)
การจ่ายผลตอบแทน
: ชาระผลตอบแทนในอัตราที่ตกลงร่วมกันทุกไตรมาส โดยคานวณค่าตอบแทนตามยอดการ
ผลิตที่เกิดขึนจริง สาหรับชุด PFAD Esterfication ที่มีการสร้างขึน โดยมีกาลังการผลิต 20 ตัน
ต่อวัน (หรือคิดเป็น 20,000 ลิตรต่อวัน) และใช้อัตราการจ่ายค่าตอบแทนเดียวกันสาหรับ
โครงการที่จะมีการสร้างใหม่ในอนาคต (ปัจจุบันมีกาลังการผลิต 80 ตันต่อวัน หรือคิดเป็น
80,000 ลิตรต่อวัน)
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5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อย จานวน 7 บริษัท ดังนี
บริษัท
1. บริษัท คอนติเนนตัล ออยล์ จากัด/1

ทุนชาระแล้ว
(บาท)
100,000

มูลค่าเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน (บาท)
99,300

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)
99.30

2. บริษัท สหพาณิชย์ ปิโตรเลียม จากัด/1

100,000

99,300

99.30

3. บริษัท ปิโตรแพลเนต จากัด /1

100,000

99,300

99.30

4. บริษัท สุรชัย (1997) จากัด /2

12,000,000

53,050,000

98.33

200,000,000

141,530,000

49.00

6. บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จากัด/4

10,000,000

9,999,500

99.995

7. บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด /5

20,000,000

19,999,970

99.99

5. บริษัท อีเอ โซล่า จากัด /3

หมายเหตุ ; /1 : ปัจจุบันบริษัท คอนติเนนตัล ออยล์ จากัด บริษัท ปิโตรแพลเนต จากัด และบริษัท สหพาณิชย์ ปิโตรเลียม จากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 และอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีการดาเนินธุรกิจและไม่มีการทาธุรกรรมแล้ว โดยบริษัทได้ตังค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ใน บริษัท คอนติเนนตัล ออยล์ จากัด และบริษัท สหพาณิชย์ ปิโตรเลียม จากัด รวมจานวน 198,600 บาท
เนื่องจากคาดว่าจะไม่ได้รับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยทังสองบริษัท จากการขาดสภาพคล่องและไม่มีกระแสเงินสด
จากการดาเนินงาน ทังนีการเลิกกิจการของทัง 3 บริษัทดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด
/2
: ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จานวน
9,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 5,583.33 บาท รวมเป็นเงิน
ทังสิน 50,250,000 บาท โดยมี ส่วนของต้นทุ นการซื อเงิน ลงทุนที่ สูงกว่ ามูลค่า สุทธิต ามบัญ ชี ณ วั นลงทุ น
(“สินทรัพย์ไม่มีตัวตน”) มีจานวนเงินเท่ากับ 42,461,197.39 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพื่อ แลกกับผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่ าจะได้รับจากสัญญาซือขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ในจังหวัด
ลพบุรีของบริษัท
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ดาเนินการซือหุ้นเพิ่มเติมจากกลุ่มของนายสุรชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ที่
ถือหุ้นอยูใ่ นบริษัท สุรชัย (1997) จากัด จานวน 2,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 2,800,000
บาท ส่งผลให้ภายหลังจากการซือหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สุรชัย (1997) จากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย เพิ่มขึนจากร้อยละ 75.00 เป็น ร้อยละ 98.33 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว และถือหุ้นใน
บริษัท สุรชัย (1997) โซล่าร์ จากัด คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 98.13 ทังนี บริษัทได้บันทึก
ผลต่างระหว่างค่าหุ้นที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัท สุรชัย (1997) จากัด (บริษัทย่อย) จานวน 992,800.56
บาท เป็น “ส่วนเกินทุนจากการซือเงินลงทุนในบริษัท ย่อยเพิ่มขึนในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ
วันที่ซือ” และแสดงรายการเป็น องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้ น ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
/3
: เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ดาเนินการซือหุ้นเพิ่มเติมจากกลุ่มของนายสุรชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ที่ถือหุ้นอยู่ใน
บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 14.70 ส่งผลให้ภายหลังจากการซือหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทถือหุ้น
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ทางตรงในบริษัท อีเอ โซล่า จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และบริษัท สุรชัย (1997) โซล่าร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ทังนี บริษัทได้บันทึกผลต่างระหว่างค่าหุ้นที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของบริษัท อีเอ โซล่า จากัด (บริษัทย่อย) จานวน 47,381,163.40 บาท เป็น “ส่วนต่ากว่าทุนจากการซือเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยเพิ่มขึนในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซือ” และแสดงรายการเป็น องค์ประกอบ
อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
/4
: เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้ดาเนินการลงทุนเข้าซือหุ้นสามัญในบริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์
จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.995 โดยที่ผู้ซือและผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทเข้าซือกิจการ
ดังกล่าวที่ราคาพาร์ เฉพาะส่วนทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว ซึ่งในขณะนันบริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จากัด
มีทุนจดทะเบียนทังสิน 10,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชาระแล้วหุ้นละ 25 บาท หรือคิดเป็น
จานวนเงิน 2,500,000 บาท ต่อมา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้ลงทุนในหุ้นสามัญเต็มมูลค่า ส่งผลให้ในปัจจุบัน
บริ ษั ท เอ็ น เนอร์ จี โซลู ชั่ น เมเนจเมนท์ จ ากั ด มี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ที่ ช าระแล้ ว เท่ า กั บ 10 ,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง
และดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.995
/5
วันที่ 24 สิงหาคม 2555 บริษัทได้จัดตัง บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด ขึนเพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก จานวน 1,000,000 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที่ 1/2555 ของ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท อีเ อ
โซล่า นครสวรรค์ จากัด อีกจานวน 19,000,000 บาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด มีทุนจด
ทะเบียนและทุนที่ชาระแล้วเท่ากับ 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท และบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
/*
เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2555 บริษัทได้ดาเนินการซือหุ้นสามัญของบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ว 2,000,000 บาท ในสัดส่วนร้อ ยละ 99.99 เพื่อลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้ซือหุ้นในกิจการดังกล่าวในราคา 1 บาท ตามสัญญาซือขาย
หุ้น (Shares Sale and Purchase Agreement) กับผู้ถือหุ้นเดิม ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เพื่อลงทุนในกิจการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม เทพสถิต วินด์ฟาร์ม (Thepsathit Wind Farm) ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ซึ่งตังอยู่ที่
ตาบลบ้านไร่ อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทสามารถซือหุ้นในกิจการดังกล่าวในราคา 1 บาท
(Purchase Price) และมีเงื่อนไขการจ่ายค่าหุ้นเพิ่มเติม(Revised Purchase Price) หากสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี
1) บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด สามารถเข้าทาประโยชน์ในที่ดินเช่าจากสานักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อดาเนินการโครงการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
2) บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด ประสบความสาเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับการก่อสร้างโครงการ
โดยที่ราคาที่จะจ่ายค่าหุ้นเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) หมายถึง ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ผู้ขายหุ้น คือ
Pro Ventum International GmbH (PVI) และ Pro Ventum International (Thailand) Co.,Ltd ในอัตรา 1 ล้าน
บาท ต่อ 1 เมกะวัตต์ รวมเป็น 90 ล้านบาท หักด้วย หนีสินของบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด ที่มี ณ วันที่ทา
สัญญาซือขายหุ้น
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด และผู้ซือหุ้นไม่ต้องชาระราคาที่จะจ่าย
ค่าหุ้นเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) และไม่มีข้อผูกพันที่ต้องชาระหนีสินที่มีกับ PVI และ Pro Ventum
International (Thailand) Co.,Ltd
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม จากเงื่อนไขข้างต้นที่ข้อผูกพันในการชาระหนีสินที่ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด มีกับเจ้าหนี
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม (ผู้ขาย) ขึนอยู่กับความสาเร็จของโครงการ บริษัทจึงบันทึกรายการดังกล่าวเป็น “เงินจ่าย
ล่วงหน้าเพื่อซือเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินและไม่นางบการเงินของบริษัทดังกล่าวมารวมไว้ใน
งบการเงินรวมของบริษัท จนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้

5.4.1

การควบคุมบริษัทย่อย
สาหรับบริษัทย่อยของบริษัท
ทางบริษัทได้ส่งกรรมการของบริษัท เข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ
ทังหมดของบริษัทย่อยเพื่อการดูแลและควบคุมการดาเนินธุรกิจในแต่ละบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว
ทังนีในส่วนของบริษัท คอนติเนนตัล ออยล์ จากัด บริษัท สหพาณิชย์ ปิโตรเลียม จากัด และ บริษัท
ปิโตรแพลเนต จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจขายส่งนามันเชือเพลิง ปัจจุบันทัง 3 บริษัทไม่มีการดาเนินธุรกิจและการทาธุรกรรม
แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 จึงมีมติอนุมัติการเลิกกิจการของ 3 บริษัท
ย่อยดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท สหพาณิชย์ ปิโตรเลียม จากัด บริษัท คอนติเนนตัล ออยล์
จากัด และ บริษัท ปิโตรแพลเนต จากัด ครังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ดาเนินการเลิกบริษัท
นอกจากนีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทัง 3 บริษัท ครังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมั ติการเลิก
บริษัทโดยมีผลตังแต่วันที่ 19 กันยายน 2555 เป็นต้นไป รวมถึงแต่งตังผู้ชาระบัญชี และผู้สอบบัญชีในการจัดทางบการเงิน
ในการชาระบัญชี
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