บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

การแกไขหัวขอนี้ประกอบดวย การปรับปรุงรูปแบบการ
นําเสนอดานพัฒนาการของบริษัทโดยแบงแยกเปนแต
ละหัวขอเพื่อใหเขาใจงายขึ้น การเพิ่มเติมขอมูลใหมี
ความละเอียดชัดเจนมากขึ้น การปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน และการแกไขใหถูกตอง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) ไดจดทะเบียนกอตั้งบริษัท
ขึ้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 ในชื่อเดิมคือ บริษัท ซันเทคปาลมออยล จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50.00 ลานบาท
ตอมาเมื่อป 2551 ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
และไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50.00 ลานบาท เปน 250.00 ลานบาท 360.00 ลานบาท และ 373.00 ลานบาท ในป
2551 ป 2552 และป 2555 ตามลําดับ โดยปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 373.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 3,730,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 317.00 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 3,170,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและ
จําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยไดจาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล ทั้งนี้ บริษัทไดรับอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 นอกจากนี้ บริษัทยังไดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจผลิต
และจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยบริษัท อีเอ โซลา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดเขาทํา
สัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อขายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดจากโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ในจังหวัดลพบุรีใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)แลว
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 โดยขณะนี้มีแผนการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย อีก 3 โครงการ ขนาดกําลังการ
ผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต ในจังหวัดนครสวรรค จังหวัดลําปาง และจังหวัดพิษณุโลก ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 3 โครงการ
ไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เรียบรอยแลว
บริษัทมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900 และมีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 507 หมู 9 ซอย7 เขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี ถนนกบินทรบุรี-นครราชสีมา กิโลเมตรที่ 12
ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
ทั้งนี้ บริษัทมีพัฒนาการที่สําคัญ โดยแยกตามแตละหัวขอ ไดดังนี้
2.1.1 พัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว โครงสรางการถือหุน การจัดตั้งบริษัทยอยของบริษัท
ป 2549 -

กลุมผูถือหุนเดิมของ บริษัท ซันเทคปาลมออยล จํากัด ไดทําการจดทะเบียน เปนนิติบุคคลใน
ประเทศไทย ดวยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล ประเภทเมทิลเอสเตอรของกรด
ไขมัน และกลีเซอรอล ในขนาดกําลังการผลิตไบโอดีเซลที่ 200,000 ลิตรตอวัน โดยคณะกรรมการ
บริษัทประกอบดวย พันจาอากาศเอกกรวิชญ เกริกชญานนท และ นายฐิตผล แผนดี โดยมี
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทไดแก พันจาอากาศเอกกรวิชญ เกริกชญานนท หรือ นาย
ฐิตผล แผนดี ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทและมีโครงสรางผูถือหุนรายใหญคือ พันจา
อากาศเอกกรวิชญ เกริกชญานนท นายวิชัย สุขวิรัตน นายฐิตผล แผนดี นายแสวง บุญญาสุวัฒน
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ป 2550 -

-

ป 2551 -

-

-

และรายยอยอื่น ๆ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 40.00 รอยละ 40.00 รอยละ 14.86 รอยละ 5.00
และรอยละ 0.14 ตามลําดับ
ในเดือนกรกฎาคม 2550 ไดจัดตั้งบริษัทยอย 3 บริษัท ดังนี้
1) บริษัท คอนติเนนตัล ออยล จํากัด มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท มีมูลคาที่ตราไวหุนละ
100 บาท ดําเนินธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.30
2) บริษัท ปโตรแพลเนต จํากัด มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100
บาท ดําเนินธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.30
3) บริษัท สหพาณิชยปโตรเลียม จํากัด มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท มีมูลคาที่ตราไวหุนละ
100 บาท ดําเนินธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.30
ในเดือนกันยายน 2550 ผูถือหุนเดิมของบริษัท ซันเทคปาลมออยล จํากัด ไดขายหุนทั้งหมดใหแก
กลุมผูถือหุนชุดปจจุบัน ไดแก นายสมโภชน อาหุนัย นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย และนายสุวิชา
พานิชผล (ปจจุบัน นายสุวิชา พานิชผล ไดลาออกจากการเปนกรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บริษัทแลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2555 เปนตนไป โดยยังเปนผูถือหุนของบริษัทใน
สัดสวนรอยละ 4.65 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัท ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555) ตามสัญญาการ
ขายหุนลงวันที่ 8 สิงหาคม 2550 ซึ่งทําใหโครงสรางผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทเปลี่ยนไป
ทั้งหมด ทั้งนี้ ผูถือหุนเดิมของบริษัท ซันเทคปาลมออยล จํากัด ไมไดเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
กันกับผูถือหุนชุดปจจุบันของบริษัท
บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50,000,000 บาท (ประกอบดวยหุนสามัญ 500,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) เปน 250,000,000 บาท (ประกอบดวยหุนสามัญ 2,500,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราหุนละ
100 บาท จึงทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียน ชําระเต็มมูลคาเทากับ 250,000,000 บาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 2,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยใหสิทธิผูถือหุนเดิมในอัตราสวน
1 หุนเดิม ตอ 4 หุนใหม ทั้งนี้ เงินที่ไดจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะใชสําหรับการขยายการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
วันที่ 12 มีนาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติใหบริษัทดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด เพื่อเตรียมนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(mai) และมีมติใหเปลี่ยนชื่อบริษัท เปน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) และเพื่อความ
คลองตัวในการกระจายหุนและเพิ่มสภาพคลองแกหุนของบริษัท จึงมีมติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่
ตราไวจาก 100.00 บาท เปน 0.10 บาท และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน
49,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 490,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ
299,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,990,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10
บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 250.00 ลานบาท
วันที่ 27 มีนาคม 2551 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และ
เปลี่ยนชื่อบริษัท เปน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) (Energy Absolute Public
Company Limited)
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ป 2552 -

ป 2553

-

ป 2554

-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน มีมติใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการออก
หุนเพิ่มทุนที่มีมติไวเมื่อป 2551 โดยเปลี่ยนแปลงจากการเสนอขายใหแกประชาชน จํานวน
490,000,000 หุน เปน การเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยไดมีมติลดทุนจดทะเบียนบริษัท
จาก 299,000,000 บาท เปน 250,000,000 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่จําหนายไมไดหรือที่ยัง
มิไดนําออกจําหนาย และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 250,000,000 บาท เปน
360,000,000 บาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
- เพื่อเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) จํานวน 55,000,000 บาท หรือคิดเปน
จํานวนหุน 550,000,000 หุน และ
- เพื่อเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด จํานวน 55,000,000 บาท หรือคิดเปนจํานวนหุน
550,000,000 หุน เพื่อใชเปนเงินทุนในโครงการลงทุนผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใน
อนาคตและเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ซึ่งประกอบดวย
• การเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด จํานวน 50,000,000 บาท หรือคิดเปน
จํานวนหุน 500,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.00 บาท
• การเสนอขายตอผูบริหารบริษัทจํานวน 5,000,000 บาท หรือคิดเปนจํานวนหุน
50,000,000 หุน ในราคาหุนละ 0.10 บาท
ที่ประชุมผูถือหุน มีมติใหดําเนินการขายหุนเพิ่มทุนสวนที่ยังไมไดรับการจัดสรรในสวนของการ
เสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด ตามที่เคยเสนอขายจากมติที่ประชุมผูถือหุนเมื่อป 2552 จํานวน
550,000,000 หุน โดยในขณะนั้นมีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนแลวจํานวน 293,800,000 หุน
โดยผลการจัดสรรหุน แบงออกเปน การเสนอขายในราคา 0.10 บาท จํานวน 50,000,000 หุน และ
ราคา 1.00 บาท จํานวน 243,800,000 หุน ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเปลี่ยนแปลง
จาก 250,000,000 บาท เปน 279,380,000 บาท คงเหลือหุนสามัญเพิ่มทุนที่ยังไมไดรับการจัดสรร
เปนจํานวน 256,200,000 หุน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทกําลังอยูระหวางดําเนินการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใหโครงการดําเนินไปโดยไม
เกิดปญหาสภาพคลองทางการเงิน บริษัทจึงไดเสนอเงื่อนไขการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่
ยังไมไดรับการจัดสรร ดังนี้
• การเสนอขายตอผูถือหุนเดิม ในราคาหุนละ 1.00 บาท
• การเสนอขายตอผูถือหุนใหม ในราคาหุนละ 1.20 บาท
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาหุนละ 1.00 บาท จะมีการหามขายหุน
(Silent Period) ที่ไดจากการจองซื้อในครั้งนี้ เปนระยะเวลา 6 เดือน
ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามมติที่ประชุม
ผูถือหุนเมื่อป 2553 ซึ่งไดครบกําหนดระยะเวลา 1 ป โดยใหดําเนินการขายหุนสามัญเพิ่มทุนสวน
ที่ยังไมไดรับการจัดสรรทั้งหมดจํานวน 256,200,000 หุน ตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 ปหลังจากวันที่
ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ โดยกําหนดราคาขายขั้นต่ําในราคาหุนละ 1.20 บาท โดยในเดือนมิถุนายน
2554 บริษัทไดดําเนินการขายหุนดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมและผูถือหุนใหม ในราคาหุนละ 1.50
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-

-

บาท รวมเปนเงิน 384,300,000 บาท และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย สงผลให
บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวเทากับ 305,000,000 บาท
ที่ประชุมผูถือหุน มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 360,000,000 บาท เปน
305,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่จําหนายไมไดหรือที่
ยังมิไดนําออกจําหนาย และมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 305,000,000 บาท เปน
373,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 680,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.10 บาท โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
• เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จํานวน 560,000,000
หุน
• เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering : RO) จํานวน
120,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.50 บาท
ตอมาบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนในสวนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวน (Rights Offering) จํานวน 120,000,000 หุน เรียบรอยแลว สงผลใหทุนจดทะเบียนชําระ
แลวของบริษัท เพิ่มจาก 305,000,000 บาท เปน 317,000,000 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเลิกกิจการของ 3 บริษัทยอย ไดแก 1) บริษัท สห
พาณิชย ปโตรเลียม จํากัด 2) บริษัท คอนติเนนตัล ออยล จํากัด และ 3) บริษัท ปโตรแพลเนต
จํากัด เนื่องจากปจจุบนั บริษัทดังกลาวไมมีการดําเนินธุรกิจและไมมีการทําธุรกรรมแลว โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท สหพาณิชย ปโตรเลียม จํากัด บริษัท คอนติเนนตัล ออยล
จํากัด และ บริษัท ปโตรแพลเนต จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหดําเนินการเลิกบริษัท นอกจากนี้ที่ประชุม
ผูถือหุนของทั้ง 3 บริษัท ไดมีมติอนุมัติการเลิกบริษัทโดยมีผลตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2555 เปน
ตนไป รวมถึงแตงตั้งผูชําระบัญชี และผูสอบบัญชีในการจัดทํางบการเงินในการชําระบัญชี

2.1.2 พัฒนาการที่สําคัญดานธุรกิจไบโอดีเซล
ป 2551

-

-

บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตกลี
เซอรีนบริสุทธิ์ รอยละ 99.50 ขนาดกําลังการผลิต 6,000 ตันตอป (ตอมาไดรับการสนับสนุนที่
ขนาดกําลังการผลิต 24,000 ตันตอป หรือ 66 ตันตอวัน) โดยไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการรวมกันไมเกินรอยละ 100.00
ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจาก
การประกอบกิจการ และหลังจากนั้นจะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
จากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปนเวลาอีก 5 ป โดยบริษัทเริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการดังกลาวตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2553
ตอมาบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการ
ผลิตไบโอดีเซล ขนาดกําลังการผลิต 120,000,000 ลิตรตอป (ตอมาไดรับการสนับสนุนที่ขนาด
กําลังการผลิต 240,000,000 ลิตรตอป หรือ ประมาณ 657,534 ลิตรตอวัน) โดยไดรับสิทธิ
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ป 2552 -

ป 2553 -

-

ป 2554

-

-

ประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการเปน
ระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ และหลังจากนั้นจะไดรับลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปน
เวลาอีก 5 ป โดยบริษัทเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการดังกลาวตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2552
บริษัทกอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลแหงใหมแลวเสร็จ ทําใหบริษัทมีขนาดกําลังการผลิตไบโอ
ดีเซล (B100) เทากับ 400,000 ลิตรตอวัน และกอสรางโรงงานผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ขนาดกําลัง
การผลิต 20 ตันตอวัน
วันที่ 14 ตุลาคม 2552 บริษัทไดรับอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน
บริษัทขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติม โดยการกอสรางสวนขยายโรงงานผลิตไบโอดีเซล สงผลให
บริษัทมีกําลังการผลิตไบโอดีเซลเปน 800,000 ลิตรตอวัน เพิ่มขึ้นจากกําลังการผลิตเดิมที่
400,000 ลิตรตอวัน และขยายกําลังการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์เปน 80 ตันตอวัน เพิ่มขึ้นจากกําลัง
การผลิตเดิมที่ 20 ตันตอวัน รวมถึงสรางหอกลั่นในการนําเมทานอลที่เหลือใชจากการผลิตกลับมา
ใชในกระบวนการผลิตไดใหม
บริษัทไดพัฒนากระบวนการผลิตโดยการนํากรดไขมันปาลม (Palm Fatty Acid Distillate:
PFAD) มาเปนวัตถุดิบตั้งตนเพิ่มเติม นอกเหนือจาก สเตียรีน (Stearine) น้ํามันปาลมดิบ (CPO)
และ น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) ในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ของบริษัทได โดยมี
กําลังการผลิต ของ PFAD Esterification เทากับ 20,000 ลิตรตอวัน
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตน้ํามัน
ปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) ขนาดกําลังการผลิต 158,075 ตันตอป (หรือ ประมาณ 486,609 ลิตรตอ
วัน)
โดยไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มี
กําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ และหลังจากนั้นจะไดรับลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปนเวลา
อีก 5 ป ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทไมมีรายไดจากกิจการผลิตน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ตามสิทธิประโยชน
ทางภาษีดังกลาวขางตน เนื่องจากแมปจจุบันบริษัทจะเริ่มมีการกลั่นน้ํามันปาลมดิบกึ่งบริสุทธิ์
(RBD) แลว แตบริษัทไมไดมีการจําหนาย RBD ใหกับคนนอกเนื่องจาก RBD ถูกใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตไบโอดีเซลของบริษัท จึงทําใหไมสามารถขอใชสิทธิทางภาษีจาก BOI ได
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตกลี
เซอรีนบริสุทธิ์ รอยละ 99.5 ขนาดกําลังการผลิต 124,800 ตันตอป โดยไดรับสิทธิประโยชนใน
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการรวมกันไมเกินรอยละ
100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายได
จากการประกอบกิจการ และหลังจากนั้นจะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
ที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปนเวลาอีก 5 ป ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทยังไมมี
รายไดจากกิจการกลีเซอรีนบริสุทธิ์ตามสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาวขางตนเนื่องจากอยู
ระหวางการทดสอบระบบเพื่อเตรียมเริ่มดําเนินงานเชิงพาณิชย
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บริษัทเริ่มการกอสรางหอกลั่นน้ํามันปาลมดิบ เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตอีก 600,000 ลิตรตอวัน
รวมเปนกําลังการผลิตทั้งสิ้น 800,000 ลิตรตอวัน และสรางโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์เพิ่มอีก
80 ตันตอวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกลั่นกลีเซอรีนใหมีอัตราผลผลิต (Yield) ที่ดีขึ้น
รวมถึงขยายกําลังการผลิตของระบบ Esterification ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอีก 40 ตัน
ตอวัน เปน 80 ตันตอวัน โดยบริษัทไดเริ่มดําเนินงานเชิงพาณิชยในสวนของหอกลั่นน้ํามัน
ปาลมดิบและระบบ Esterification ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแลวในเดือนกันยายน 2555
และในสวนของโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์อยูระหวางการทดสอบระบบเพื่อเตรียมเริ่ม
ดําเนินงานเชิงพาณิชยตอไป
บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน (Roundtable on Sustainable
Palm Oil : RSPO) เปนรายที่สองของประเทศไทย ซึ่งเปนการรับรองมาตรฐานโดย PT.TÜV
NORD INDONESIA ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการการรับรองมาตรฐานสากล ทั้งนี้ RSPO มี
จุดประสงคเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน โดยครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ
และดําเนินงานดานกฎหมาย ความเปนไปไดดานเศรษฐกิจ ความเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม และ
ความเปนประโยชนตอสังคม โดยอยูภายใตกรอบ RSPO ระดับสากล
บริษัทไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (Quality Management
Systems) จาก URS Thailand (United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. )

2.1.3 พัฒนาการที่สําคัญดานธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (ปจจุบันบริษัทไมมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจนี้แลว)
ป 2553

-

ป 2555

-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการดําเนินธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล (B100) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธิ์
และวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได โดยเจาะกลุมลูกคาสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม
เนื่องจากเล็งเห็นชองทางในธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว เนื่องจากการที่บริษัทเปนผูคานํา
มันตามมาตรา 7 นั้น สามารถจะดําเนินธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวได โดยบริษัทจะ
ทดลองการดําเนินธุรกิจโดยเชาใชพื้นที่ถังกาซปโตรเลียมเหลวและมอบหมายการเก็บถังสํารอง
กาซปโตรเลียมเหลวตามหลักเกณฑของภาครัฐแทนการลงทุนถังกาซปโตรเลียมเหลวและสถานที่
เก็บกาซปโตรเลียมเหลวเอง รวมถึงวาจางบริษัทขนสงเขามารับผิดชอบเรื่องการจัดสงสินคาแทน
การลงทุนในรถขนสงเอง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาผลประกอบการของธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว
เปนระยะเวลา 1 ป แลวจึงจะประเมินความเสี่ยงเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนและ
ดําเนินการสรางถังเพื่อเก็บสํารองกาซปโตรเลียมเหลวเองในระยะยาว โดยนโยบายของบริษทั คือ
จะดําเนินการนําเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลวไดก็ตอเมื่อนํากําไรที่ไดจากการ
จําหนายกาซปโตรเลียมเหลวไปลงทุนตอเทานั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเลิกดําเนินกิจการขายผลิตภัณฑกาซปโตรเลียม
เหลวภายในสิ้นเดือนเมษายน 2555 เนื่องจากกําไรที่ไดจากการประกอบธุรกิจจําหนายกาซ
ปโตรเลียมของบริษัทคอนขางนอย
และเพื่อใหบริษัทมุงเนนการจําหนายผลิตภัณฑหลักเปน
สําคัญ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัตินโยบายการจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อ
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

รับโอนสิทธิสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสําหรับโครงการลงทุน
ผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยและพลังงานลม เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน และ
จํากัดความเสียหายของบริษัทในแตละโครงการ โดยใหบริษัทถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวในแต
ละบริษัทในสัดสวนรอยละ 100
2.1.4 พัฒนาการที่สําคัญดานธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ป 2552

-

ป 2554 -

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการลงทุนผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย ขนาด 270 เมกะวัตต โดยแบงออกเปน 3 โครงการ ขนาดกําลังการผลิต
โครงการละ 90 เมกะวัตต โดยมีที่ตั้งโครงการอยูในจังหวัดนครสวรรค จังหวัดลําปาง และจังหวัด
พิษณุโลก ตามลําดับ
บริษัทเริ่มขยายธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทไดดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญในบริษทั สุรชัย (1997) จํากัด จากผู
ถือหุนเดิม ในสัดสวนรอยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัทดังกลาว ในราคาหุนละ 5,583.33
บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 50.25 ลานบาท (ประกอบดวยเงินลงทุนจํานวน 50.00 ลานบาท
และคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อเงินลงทุนจํานวนประมาณ 0.25 ลานบาท) โดยที่ผูซื้อ
และผูขายไมเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน ทั้งนี้ การที่บริษัทเขาลงทุนซื้อหุนสามัญใน บริษัท
สุรชัย (1997) จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
เนื่องจากเดิม บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด เปนคูสัญญาโดยตรงในการขายไฟฟาที่ผลิตไดจาก
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ในจังหวัดลพบุรี กับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) โดยโครงการนี้จะไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับ
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงานหมุนเวียน ในอัตรา 8 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง มี
ระยะเวลาสนับสนุน 10 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (Commercial Operation Date :
COD) โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 (กอนวันที่บริษัทดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท สุรชัย
(1997) จํากัด) บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ไดโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว ใหแก
บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ภายใตเงื่อนไขการเปนบริษทั ในเครือ ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 39(3) กลาวคือ บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด สามารถโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแก
บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ได เนื่องจากถือหุนเกินกวารอยละ 50.00 ของทุนของบริษัท
สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ทั้งนี้ บริษัทเห็นวาโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวจะ
ชวยสรางผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทอีกทางหนึ่ง
โดยขอมูลของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด และบริษัทยอย กอนและหลังที่บริษัทดําเนินการซื้อ
หุนสามัญเปนดังนี้
ขอมูลบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด กอนดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน 12.00 ลานบาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท)
ทุนจดทะเบียน /
ทุนที่ชําระแลว
โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 12.00 ลานบาท
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ขอมูลบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด กอนดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ใหบริการรับเหมากอสราง และจําหนายวัสดุกอสรางและเครื่องใช
สํานักงาน
วันที่จัดตั้งบริษัท
24 กุมภาพันธ 2540
รายชื่อกรรมการ
1) นายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน
รายชื่อผูถือหุน
1) นายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน สัดสวนรอยละ 98.33
2) นายไพศาล ไรทะ สัดสวนรอยละ 0.83
3) นายผัด ไรทะ สัดสวนรอยละ 0.83
ขอมูลบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด
กอนดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท)
ทุนจดทะเบียน /
ทุนที่ชําระแลว
โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 1.00 ลานบาท
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
วันที่จัดตั้งบริษัท
1 ธันวาคม 2553
รายชื่อกรรมการ
1) นายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน
รายชื่อผูถือหุน
1) บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด สัดสวนรอยละ 51.00
2) นายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน สัดสวนรอยละ 29.00
3) นางสาววารุณี สกุลพิทยาธร สัดสวนรอยละ 10.00
4) นายสันติ งามสกุลรุงโรจน สัดสวนรอยละ 10.00
โครงสรางการถือหุน กอนดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด

ขอมูลบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด หลังดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน 12.00 ลานบาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท)
ทุนจดทะเบียน /
ทุนที่ชําระแลว
โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 12.00 ลานบาท
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ขอมูลบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด หลังดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญ
รายชื่อกรรมการ
1) นายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน
2) นายสมโภชน อาหุนัย
3) นายสุวิชา พานิชผล*
รายชื่อผูถือหุน (ณ วันที่ 1) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) สัดสวนรอยละ 75.00
6 พฤษภาคม 2554)
2) นายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน สัดสวนรอยละ 23.33
3) นายผัด ไรทะ สัดสวนรอยละ 0.83
4) นายไพศาล ไรทะ สัดสวนรอยละ 0.83
หมายเหตุ : * ปจจุบันนายสุวิชา พานิชผล ไดลาออกจากกรรมการบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด แลว และ
เปลี่ยนแปลงกรรมการเปน นายอมร ทรัพยทวีกุล

ขอมูลบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด หลังดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท)
ทุนจดทะเบียน /
ทุนที่ชําระแลว
โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 1.00 ลานบาท
รายชื่อกรรมการ
1) นายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน
2) นายสมโภชน อาหุนัย
3) นายสุวิชา พานิชผล*
4) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
รายชื่อผูถือหุน (ณ วันที่ 1) บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด สัดสวนรอยละ 80.00
21 กรกฎาคม 2554)
2) นางสาววารุณี สกุลพิทยาธร สัดสวนรอยละ 10.00
3) นายสันติ งามสกุลรุงโรจน สัดสวนรอยละ 10.00
รายชื่อผูถือหุน (ณ วันที่ 1) บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด สัดสวนรอยละ 99.80
2) นายสมโภชน อาหุนัย สัดสวนรอยละ 0.10
10 ตุลาคม 2554)
3) นายสุวิชา พานิชผล สัดสวนรอยละ 0.10
หมายเหตุ : * ปจจุบันนายสุวิชา พานิชผล ไดลาออกจากกรรมการบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด แลว และ
เปลี่ยนแปลงกรรมการเปน นายอมร ทรัพยทวีกุล
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการถือหุน หลังดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด
(ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554)

โครงสรางการถือหุน หลังดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด
(ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554)

ตอมาภายหลังการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด บริษัท พลังงาน
บริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้ง บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
100,000 บาท มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ประกอบดวยหุนสามัญชนิดระบุชื่อจํานวน 490
หุน และ หุนบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อจํานวน 510 หุน (โดยหุนบุริมสิทธิ 10 หุน มีสิทธิออกเสียงได 1
คะแนน) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการ
ผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี โดยบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ
51.00 และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.70 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท อีเอ โซลา จํากัด
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-

-

ตอมาที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท อีเอ โซลา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดมีมติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท อีเอ โซลา จํากัด เพื่อลงทุนในโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาด 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี โดยเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสิทธิ
(Rights Offering) ทั้งนี้หากผูถือหุนเดิมรายใดไมประสงคจะใชสิทธิ ผูถือหุนรายอื่นสามารถใช
สิทธิจองซื้อหุนสวนที่เหลือได ซึ่งการออกหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จํานวน 1,999,000 หุน มูลคาที่ตราหุน
ละ 100 บาท คิดเปนจํานวน 199,900,000 บาท ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 979,510 หุน
และหุนบุริมสิทธิจํานวน 1,019,490 หุน จึงทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ
200,000,000 บาท ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 980,000 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน
1,020,000 หุน โดยภายหลังการเพิ่มทุนใน บริษัท อีเอ โซลา จํากัด สงผลใหบริษัท สุรชัย (1997)
โซลาร จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 51.00 (ตามการพิจารณาโครงสรางผูถือหุนของ กฟภ. ใน
เงื่อนไขการเปนบริษัทในเครือเดียวกัน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39(3) เพื่อใหบริษัท สุรชัย
(1997) โซลาร จํากัด สามารถโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแกบริษัท อีเอ โซลา จํากัด ได
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 34.30 และนายสุรชัย งามสกุล
รุงโรจน ถือหุนในสัดสวนรอยละ 14.70 ของทุนจดทะเบียนบริษัท อีเอ โซลา จํากัด
ตอมา บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ไดรับโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ในจังหวัดลพบุรี ตอจากบริษัท สุรชัย
(1997) โซลาร จํากัด ภายใตเงื่อนไขการเปนบริษัทในเครือของบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39(3) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ยินยอมในการรับโอน
ดังกลาวแลว
ทั้งนี้ จากโครงสรางการถือหุนและกรรมการทั้งหมด จะเห็นไดวา บริษัท สุรชัย (1997)
จํากัด บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด และ บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ลวนเปนบริษัทในเครือและ
อยูภายใตการควบคุมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
เดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อขายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดจากโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ใหแกการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา
(Commercial Operation Date : COD) คือ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 และไดเขาทําสัญญา
ซื้อขายไฟฟา (PPA) กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อขายกระแสไฟฟาที่ผลิตได
ทั้งหมดจากโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ขนาดกําลังการ
ผลิต 90 เมกะวัตต ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยกําหนดวันเริ่มตนซื้อขาย
ไฟฟาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Commercial Operation Date : COD) คือ ภายในวันที่ 1
ธันวาคม 2557
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี ขนาดกําลังการผลิต 8
เมกะวัตต โดยไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ และหลังจาก
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ป 2555 -

นั้นจะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50
ของอัตราปกติเปนเวลาอีก 5 ป
เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
- อนุมัติการซื้อหุนเพิ่มเติมจากกลุมของนายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน ที่ถือหุนอยูในบริษัท
สุรชัย (1997) จํากัด และบริษัท อีเอ โซลา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท โดย
โครงสรางปจจุบันคือ
- บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด : บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 75.00 และอีกรอยละ
25.00 ถือหุนโดยกลุมของนายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน
- บริษัท อีเอ โซลา จํากัด : บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 34.30 บริษัท สุรชัย (1997) โซ
ลาร จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 51.00 และอีกรอยละ 14.70 ถือหุนโดยนายสุรชัย
งามสกุลรุงโรจน
- อนุมัติการลงทุนเขาซื้อหุนสามัญใน บริษัท เอ็นเนอรจี โซลูชั่น เมเนจเมนท จํากัด (ESM)
โดยที่ผูซื้อและผูขายไมเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน
เพื่อดําเนินธุรกิจออกแบบ
กอสรางและดูแลรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) โดยบริษัทดังกลาว
จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 100 บาท เรียกชําระแลวหุนละ 25 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงิน 2,500,000 บาท
โดยบริษัทไดดําเนินการลงทุนเขาซื้อหุนสามัญใน ESM เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้
เพื่อใหบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ ความเชี่ยวชาญในดานการโยธาและการติดตั้ง
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เมื่อรวมกับบุคลากรที่มีอยูของบริษัทจะทําใหองคกรมี
ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น และทําใหสามารถบริหารตนทุนการกอสรางและคาใชจาย
ในการบํารุงรักษาโรงไฟฟาไดดีขึ้นในอนาคต โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให
เขาซื้อกิจการดังกลาวที่ราคาพาร เฉพาะสวนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และดําเนินการ
โอนบุคลากรดาน EPC (Engineering Procurement and Construction) มาอยูที่บริษัท
แหงนี้ รวมถึงอนุมัติใหมีการจัดสรรหุนของบริษัทดังกลาวจํานวนรอยละ 49.00 ใหกับ
ทีมงานฝายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทในราคาพาร โดยจะขายเปน
จํานวน 1 ใน 3 ของหุนที่จัดสรรใหกับทีมงานดังกลาวเมื่อโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตตแตละโครงการของบริษัทเสร็จสิ้นแลว
(โครงการสามารถจําหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ได) โดยในการจัดสรรหุนแต
ละครั้งจะตองดําเนินการขออนุมัติจากทางคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ ทีมงานที่มี
สิทธิไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว ไดแก 1) นายสุพล ฉันทปญญารัตน 2) นายกิตติทัศน
ทัศนาวิวัฒน 3) นายคงศักดิ์ เจริญผล 4) นายนันทศักดิ์ ศักดิ์โฆษิต และ 5) บริษัท ซอยล
กรีต เทคโนโลยี จํากัด ทั้งนี้หากในอนาคตบริษัทจะมีการออกหุนเพิ่มทุนของ ESM ทาง
บริษัทจะปฏิบัติใหถูกตองตามขอบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวของของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย อาทิ เกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ยอย รายการเกี่ยวโยงกัน เปนตน
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สําหรับขอมูลของบริษัท เอ็นเนอรจี โซลูชั่น เมเนจเมนท จํากัด กอนและหลังที่บริษัท
ดําเนินการซื้อหุนสามัญได ดังนี้
ขอมูลบริษัท เอ็นเนอรจี โซลูชั่น เมเนจเมนท จํากัด กอนดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียน /
ทุนที่ชําระแลว
เรียกชําระแลว 2,500,000 บาท (เรียกชําระแลวหุนละ 25 บาท)
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ออกแบบ กอสรางและดูแลรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
วันที่จัดตั้งบริษัท
21 มิถุนายน 2555
รายชื่อกรรมการ
1) นายอนุชา บุรัญชัย
2) นายเตชา หอมศิริกมล
3) นายกิติทัศน ทัศนาวิวัฒน
รายชื่อผูถือหุน
1) นายอนุชา บุรัญชัย ในสัดสวนรอยละ 40.00
(ณ 15 พฤษภาคม 2555) 2) นายเตชา หอมศิริกมล ในสัดสวนรอยละ 40.00
3) นายกิติทัศน ทัศนาวิวัฒน ในสัดสวนรอยละ 20.00
ขอมูลบริษัท เอ็นเนอรจี โซลูชั่น เมเนจเมนท จํากัด หลังดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียน /
ทุนที่ชําระแลว
เรียกชําระแลว 2,500,000 บาท (เรียกชําระแลวหุนละ 25 บาท)/1
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ออกแบบ กอสรางและดูแลรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
วันที่จัดตั้งบริษัท
21 มิถุนายน 2555
รายชื่อกรรมการ
1) นายกิติทัศน ทัศนาวิวัฒน
2) นายสมโภชน อาหุนัย
3) นายอมร ทรัพยทวีกุล
รายชื่อผูถือหุน
1) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 99.995
(ณ วันที่ 24 กรกฎาคม
2) นายกิติทัศน ทัศนาวิวัฒน ในสัดสวนรอยละ 0.001
2555)
3) นายสุพล ฉันทปญญารัตน ในสัดสวนรอยละ 0.001
4) นายคงศักดิ์ เจริญผล ในสัดสวนรอยละ 0.001
5) นายนันทณศักดิ์ ศักดิ์โฆษิต ในสัดสวนรอยละ 0.001
6) บริษัท ซอยลกรีต เทคโนโลยี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 0.001
หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ESM ไดเรียกชําระคาหุนสวนที่เหลือเต็มจํานวน สงผลใหปจจุบัน
ESM มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวจํานวน 10.00 ลานบาท และบริษัทถือหุนในสัดสวน
รอยละ 99.995

-

เมื่อเดือนสิงหาคม บริษัทไดดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มเติมจากกลุมของนายสุรชัย งามสกุล
รุงโรจน ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อเดือนกรกฎาคม โดยเขาซื้อหุน
จากกลุมของนายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน ที่ถือหุนสามัญในบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ในสัดสวน
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รอยละ 23.33 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด และในสัดสวนรอยละ 14.70
ของทุนจดทะเบียนบริษัท อีเอ โซลา จํากัด สงผลใหปจจุบันบริษัทมีโครงสรางการถือหุน ดังนี้
แผนภาพโครงสรางการถือหุนในปจจุบัน

สรุปขอมูลบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด และ
บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ในปจจุบัน
ขอมูลบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ในปจจุบัน
ทุนจดทะเบียน 12.00 ลานบาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท)
ทุนจดทะเบียน /
ทุนที่ชําระแลว
โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 12.00 ลานบาท
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
รายชื่อกรรมการ
1) นายสมโภชน อาหุนัย
(ณ วันที่ 3 กันยายน
2) นายอมร ทรัพยทวีกุล
2555)
3) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
รายชื่อผูถือหุน
1) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) สัดสวนรอยละ 98.33
(ณ วันที่ 20 สิงหาคม
2) นายสมโภชน อาหุนัย สัดสวนรอยละ 0.83
2555)
3) นายอมร ทรัพยทวีกุล สัดสวนรอยละ 0.83
ขอมูลบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ในปจจุบัน
ทุนจดทะเบียน /
ทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท) โดย
ทุนที่ชําระแลว
มีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 1.00 ลานบาท
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
รายชื่อกรรมการ
1) นายสมโภชน อาหุนัย
(ณ วันที่ 3 กันยายน
2) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
2555)
3) นายอมร ทรัพยทวีกุล
รายชื่อผูถือหุน
1) บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด สัดสวนรอยละ 99.80
(ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2) นายสมโภชน อาหุนัย สัดสวนรอยละ 0.10
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ขอมูลบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ในปจจุบัน
2555)
3) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย สัดสวนรอยละ 0.10
ขอมูลบริษัท อีเอ โซลา จํากัด ในปจจุบัน
ทุนจดทะเบียน 200.00 ลานบาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท)
ทุนจดทะเบียน /
ทุนที่ชําระแลว
โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 200.00 ลานบาท
รายชื่อกรรมการ
1) นายสมโภชน อาหุนัย
(ณ วันที่ 3 กันยายน
2) นายอมร ทรัพยทวีกุล
2555)
3) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
รายชื่อผูถือหุน
1) บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด สัดสวนรอยละ 51.00
(ณ วันที่ 20 สิงหาคม
(มีสิทธิออกเสียงคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.43)
2555)
2) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) สัดสวนรอยละ 49.00
(มีสิทธิออกเสียงคิดเปนสัดสวนรอยละ 90.57)
3) นายสมโภชน อาหุนัยสัดสวนรอยละ 0.0001
(มีสิทธิออกเสียงคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.0001)
-

เมื่อเดือนสิงหาคม บริษัทไดจัดตั้ง บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด ขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจผลิต
และจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ในจังหวัด
นครสวรรค ดวยทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 99.99 ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการดําเนินการโอนสิทธิในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาเพื่อขายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดจากโครงการใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) ใหแก บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด ภายใตเงื่อนไขการเปนบริษัทในเครือ ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 39(3) กลาวคือ บริษัทสามารถโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแก
บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด ได เนื่องจากถือหุนเกินกวารอยละ 50.00 ของทุนของบริษัท อี
เอ โซลา นครสวรรค จํากัด
ตอมา เมื่อเดือนกันยายน ที่ประชุมผูถือหุนของ บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด ไดมี
มติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด อีกจํานวน 19,000,000 บาท
สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวเทากับ 20,000,000 บาท
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2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) มีโครงสรางการประกอบธุรกิจ โดยมีบริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท ดังแสดงใน
โครงสรางการถือหุน ดังตอไปนี้
โครงสรางการประกอบธุรกิจ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
98.33%
บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
(ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา)

บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด
ทุนจดทะเบียน 12,000,000 บาท
(ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา)

99.99%

99.80%
บริษัท เอ็นเนอรจี โซลูช่นั เมเนจเมนท จํากัด
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
(ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา)

99.995%

(ธุรกิจออกแบบ กอสรางและดูแลโซลารฟารม)

51.00%
49.00%

บริษัท อีเอ โซลา จํากัด
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
(ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา)

หมายเหตุ ; ปจจุบันบริษัท คอนติเนนตัล ออยล จํากัด บริษัท ปโตรแพลเนต จํากัด และบริษัท สหพาณิชย ปโตรเลียม
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดเลิกบริษัทแลวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 และอยูระหวางการชําระ
บัญชี เนื่องจากบริษัทดังกลาวไมมีการดําเนินธุรกิจและไมมีการทําธุรกรรมแลว ทั้งนี้การเลิกกิจการของทั้ง 3
บริษัทดังกลาวไมสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด
บริษัทยอย
1. บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2540 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ 12,000,000 บาท
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท ประกอบธุรกิจเดิมคือ ใหบริการรับเหมากอสรางและจําหนายวัสดุกอสรางและ
เครื่องใชสํานักงาน ตอมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ในจังหวัดลพบุรี และเมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม 2554 บริษัทจึงไดเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ในสัดสวนรอยละ 75.00 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด เนื่องจากในขณะนั้นบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด เปนผูถือหุนใหญใน

สวนที่ 2 – หนาที่ 36

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ใน
สัดสวนรอยละ 80.00 และตอมาบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทแลว ไดเพิ่มสัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด เปนรอยละ 99.80 โดยบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด เปนผูรับ
โอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาด 8 เมกะวัตต มาจากบริษัท สุรชัย
(1997) จํากัด ภายใตเงื่อนไขการเปนบริษัทในเครือของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ตามประมวลรัษฎากร มาตรา
39(3)
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนเพิ่มเติมจากกลุมของนายสุรชัย งามสกุล
รุงโรจน ที่ถือหุนอยูในบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ในสัดสวนรอยละ 23.33 สงผลใหในปจจุบันบริษัทถือหุนใน
บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ในสัดสวนรอยละ 98.33 และปจจุบัน บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิต
และจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพียงอยางเดียว
2. บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยเมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2554 บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ไดรับโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) ขนาด 8 เมกะวัตต มาจาก บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ภายใตเงื่อนไขการเปนบริษัทในเครือของ
บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39(3) ทั้งนี้ ปจจุบัน บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ถือหุน
ใน บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.80
3. บริษัท อีเอ โซลา จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100
บาท ประกอบดวยหุนสามัญชนิดระบุชื่อจํานวน 490 หุน และ หุนบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อจํานวน 510 หุน (โดยหุน
บุริมสิทธิ 10 หุน มีสิทธิออกเสียงได 1 คะแนน) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา ตอมาที่ประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท อีเอ โซลา จํากัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียน บริษัท อีเอ โซลา จํากัด จํานวน 199,900,000 บาท มูลคาที่ตราหุนละ 100 บาท หรือคิดเปนจํานวน
1,999,000 หุน ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 979,510 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 1,019,490 หุน สงผลให
บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวทั้งสิ้น 200,000,000 บาท เพื่อลงทุนในโครงการกอสรางโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย ขนาด 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 บริษัท อีเอ โซลา จํากัด
ไดรับโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาด 8 เมกะวัตต ตอจากบริษัท สุรชัย
(1997) โซลาร จํากัด ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39(3) และการไฟฟาสวนภูมิภาค(กฟภ.) ไดยินยอมในการ
โอนดังกลาวแลว ทั้งนี้ ทาง กฟภ. สงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟากับ บริษัท อีเอ โซลา จํากัด หาก
ปรากฏวา บริษัท อีเอ โซลา จํากัด พนสภาพการเปนบริษัทในเครือของ บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ตาม
เงื่อนไขประมวลรัษฎากรดังกลาว โดยในปจจุบันบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ถือหุนในบริษัท อีเอ โซลา
จํากัด ในสัดสวนรอยละ 51.00 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 34.30 และนาย
สุรชัย งามสกุลรุงโรจน ถือหุนในสัดสวนรอยละ 14.70
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนเพิ่มเติมจากกลุมของนายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน ที่ถือหุนอยู
ในสัดสวนรอยละ 14.70 สงผลใหในปจจุบันบริษัทถือหุนทางตรงในบริษัท อีเอ โซลา จํากัด ในสัดสวนรอยละ
49.00 และถือหุนทางออมผานบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ในสัดสวนรอยละ 51.00
4. บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเริ่มแรกเทากับ 1,000,000 บาท
ตอมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเปน 20,000,000 บาท
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ในจังหวัดนครสวรรค โดย
บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการดําเนินการโอนสิทธิในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาดังกลาว ใหแก บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด ภายใตเงื่อนไขการเปนบริษัทในเครือตามประมวล
รัษฎากร
5. บริษัท เอ็นเนอรจี โซลูชั่น เมเนจเมนท จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน
100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และมีทุนที่ชําระแลวเริ่มแรกเทากับ 2,500,000 บาท (เรียกชําระหุน
ละ 25 บาท) ตอมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 บริษัทไดเรียกชําระคาหุนสวนที่เหลือเต็มจํานวน สงผลใหปจจุบัน
บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวจํานวน 10,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ กอสรางและดูแลรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.995
โดยรายละเอียดของกรรมการของบริษัทยอยปรากฏตามเอกสารแนบ 2
บริษัทที่เกี่ยวของและที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในสวนของนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 2.00 ของทุนชําระแลวของ
บริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555) และดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม และกรรมการบริหารของ
บริษัท มีบริษัทที่เกี่ยวของและที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้
1. บริษัท มิตรสยามออยล จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2530 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันหลอลื่นและจารบี โดยมี
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปน
กรรมการในบริษัทดังกลาว
2. บริษัท มาลีออยล จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2532 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและทุน
ที่ชําระแลวเทากับ 5,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท
ดังกลาว
3. บริษัท ซี.ซี.ออยล จํากัด
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จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2532 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่
ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
4. บริษัท ชาลีเทรดดิ้ง จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2538 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชําระแลวเทากับ 1, 000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท
ดังกลาว
5. บริษัท มาเจริญ จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2538 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท
ดังกลาว
6. บริษัท สืบเนื่องการคา จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2538 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท
ดังกลาว
7. บริษัท ทู พลัส วัน ออยล จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2538 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีคุณวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท
ดังกลาว
8. บริษัท นีโอ เมทริกซ จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น(Holding Company) โดยมีทุนจด
ทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
และเปนผูถือหุนใหญในบริษัทดังกลาว
9. บริษัท ดับเบิ้ล 10 จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและทุน
ที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท
ดังกลาว
10. บริษัท เพาเวอร 10 จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท
ดังกลาว
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11. บริษัท เฟมัส 10 จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท
ดังกลาว
12. บริษัท เดลี่ ออยล จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และผูถือหุน
ใหญในสัดสวนรอยละ 50.00 ในบริษัทดังกลาว
13. บริษัท ไทย จอบเบอร จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และผูถือหุน
ใหญในสัดสวนรอยละ 33.32 ในบริษัทดังกลาว
14. บริษัท เพอรเฟค ออยล จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 เพื่อประกอบธุรกิจขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีทุนจดทะเบียนและทุน
ที่ชําระแลวเทากับ 100,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
15. บริษัท อาร.เอ.โลจิสติคส จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจขนสงแกสรถยนต โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่
ชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท โดยมีนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการเลิก
ดําเนินกิจการขายผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลวภายในสิ้นเดือนเมษายน 2555 แลว
บริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีดังนี้
16. บริษัท วะตะแบก วินด จํากัด
ขอมูลทั่วไปและความสัมพันธ
บริษัท วะตะแบก วินด จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากพลังงานลม จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการบริเวณตําบลวะตะแบก จังหวัดชัยภูมิ ปจจุบันอยู
ระหวางการขออนุญาตเสนอขายไฟฟาจากพลังงานลม กําลังการผลิต 60 เมกะวัตต (ขอมูลจากคุณสมโภชนฯ
แจงวาปจจุบันยังไมไดรับการตอบรับการรับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.))
บจก.วะตะแบก วินด มีความสัมพันธที่เกี่ยวโยงกับ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ คือ มีกรรมการและผูถือหุน
รวมกัน ดังนี้
1) นายสมโภชน อาหุนัย ซึ่งเปนกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ บจก.วะตะแบก วินด และเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 23.75
2) นายอมร ทรัพยทวีกุล ซึ่งเปนกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงินของ
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ดํารงตําแหนงเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 1.25
หมายเหตุ : รายละเอียดของผูถือหุนใน บจก.วะตะแบก วินด มี ดังนี้
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-

-

กลุมผูถือหุนใหญของ บจก.วะตะแบก วินด คือ บจก.วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 75.00
กลุมผูถือหุนใหญของ บจก.วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง คือ บจก. รีนิวเอเบิล เอนเนอยี คอร
เปอรเรชั่น ถือหุนในสัดสวนรอยละ 77.60 และผูถือหุนในลําดับรองลงมาคือ บจก. ดีดี
มารท ถือหุนในสัดสวนรอยละ 9.60 โดยมีสัดสวนการถือหุนเมื่อรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ
ไดแก นายประเดช กิตติอิสรานนท นายกําธร กิตติอิสรานนท นางสาวเจนจิรา กิตติอิส
รานนท และนางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท ถือหุนรวมกันมีสัดสวนเกินกวารอยละ
10.00 เขาขายเปนผูถือหุนใหญ
ผูถือหุนใหญของ บจก. รีนิวเอเบิล เอนเนอยี คอรเปอรเรชั่น คือ นายนพพร ศุภพิพัฒน
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99
ผูถือหุนใหญของ บจก. ดีดี มารท คือ นายประเดช กิตติอิสรานนท นายกําธร กิตติอิสรา
นนท นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท นางบุษยา กิตติ
อิสรานนท และ บจก. รีนิวเอเบิล เอนเนอยี คอรเปอรเรชั่น โดยมีสัดสวนการถือหุนของ
แตละรายเกินกวารอยละ 10.00

มาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
เนื่องจาก บจก.วะตะแบก วินด และ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ มีการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากพลังงานลมเหมือนกัน แตกตางกันที่สถานที่ตั้งโครงการ รูปแบบการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น จึง
เปรียบเสมือนวาคุณสมโภชนฯ และ/หรือคุณอมรฯ มีชองทางที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได
โดยทั้ง 2 ทาน ไดตกลงที่จะกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้
1) คุณสมโภชนฯ และ/หรือคุณอมรฯ ตกลงวาจะไมลงทุนหรือรวมลงทุนโดยการถือหุนบริษัทใด ๆ หรือดําเนิน
ธุรกิจในบริษัทอื่นใดที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนทุกประเภทไมวาทางตรงและทางออมเพิ่มเติมอีก ยกเวน
บริษัทที่ลงทุนอยูในปจจุบันและไดเปดเผยขอมูลไวแลว ซึ่งหมายถึง บจก.วะตะแบก วินด และเปนการลงทุน
ตามสัดสวนการถือหุนที่มีอยูในปจจุบันเพื่อใหสามารถดําเนินการผลิตไฟฟาตามกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต
ตามที่ไดขออนุญาตเสนอขายไฟฟากับ กฟผ. เปนที่เรียบรอย แตทั้งนี้หาก บจก.วะตะแบก วินด มีการขยาย
การลงทุนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใหเกินกวา 60 เมกะวัตต คุณสมโภชนฯ และคุณอมรฯ จะไมเขาลงทุนในสวน
ที่เปนกําลังการผลิตเพิ่มเติมแตอยางใด
2) คุณสมโภชนฯ และ/หรือคุณอมรฯ ตกลงวา จะไมสงเสริมหรือสนับสนุน ในกรณีที่ บจก.วะตะแบก วินด จะ
ลงทุนในโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานลมโครงการใหม หรือขยายการลงทุนไปยัง
โครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทนอื่น ๆ ในอนาคต
หมายเหตุ : - ในทางปฏิบัติ บจก.วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 75.00 ของ
บจก.วะตะแบก วินด) จะกอตั้งบริษัทใหมเพื่อดําเนินธุรกิจที่จะขยายออกไป โดยมี
นโยบาย 1 บริษัทตอ 1 โครงการ เพื่อใหแยกการลงทุนและผลตอบแทนของแตละ
โครงการออกจากกันอยางชัดเจน โดยทาง บจก.วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จะเขาไปเปนผู
ถือหุนใหญในลักษณะ Holding Company ซึ่งรูปแบบ 1 บริษัทตอ 1 โครงการดังกลาว
สวนหนึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวกในดานการขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
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การเงินในรูปแบบ Project Finance ที่ทางสถาบันการเงินผูใหการสนับสนุนสินเชื่อมักจะ
มีเงื่อนไขการจํานําหุนของนิติบุคคล
และการจํานองทรัพยสินของโครงการเพื่อใชเปน
หลักประกันวงเงินสินเชื่อดวย
- ในดานเทคนิค โครงการโรงไฟฟาของ บจก.วะตะแบก วินด ซึ่งโครงการตั้งอยูที่ ตําบลวะ
ตะแบก จังหวัดชัยภูมิ จะมีจุดเชื่อมตอเพื่อสงกระแสไฟฟาเขาระบบและจําหนายใหกับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) อยูที่สถานีบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง
กําลังการผลิตของโครงการโรงไฟฟาที่ บจก.วะตะแบก วินด อยูระหวางการยื่นขอเสนอ
การขายไฟฟาใหแก กฟผ. ระบุกําลังการผลิตที่ 60 เมกะวัตต หากในอนาคต บจก.วะ
ตะแบก วินด จะขยายการลงทุนในโครงการอื่นเพิ่มเติม คาดวา ความสามารถในการรับ
กระแสไฟฟาที่จะจายเขาของสถานีบําเหน็จณรงค ไมนาจะเพียงพอที่จะรองรับการขยาย
โครงการของ บจก.วะตะแบก วินด ได
- ในกรณีที่ บจก.วะตะแบก วินด จะขยายการลงทุนในโครงการอื่นเพิ่มเติม จะตองดําเนิน
เรื่องเพื่อยื่นขอเสนอการขายไฟฟาใหแก กฟผ. ซึ่งทาง กฟผ. จะพิจารณาเรื่องตามลําดับ
กอนหลัง (First comes, First serves) ในขณะที่โครงการในสวนของ บมจ.พลังงาน
บริสุทธิ์ มีลําดับโครงการที่ยื่นขอเสนอฯ ตอ กฟผ. ไปแลวรวม 13 โครงการ
3) หากในอนาคต คุณสมโภชนฯ และ/หรือคุณอมรฯ ไดรับขอมูลหรือมีผูเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการผลิตและ
จําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพและมีความนาสนใจในการลงทุน
คุณสมโภชนฯ
และ/หรือคุณอมรฯ จะนําเสนอให บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ เปนผูพิจารณาทั้งหมดเพียงผูเดียว และถึงแม
คณะกรรมการของบมจ.พลังงานบริสุทธิ์
ไมพิจารณาดําเนินการลงทุนในโครงการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทนดังกลาวก็ตาม คุณสมโภชนฯ และ/หรือคุณอมรฯ ก็จะไมดําเนินการลงทุน
รวมลงทุน หรือถือหุนใด ๆ เองไมวาเงื่อนไขในการลงทุนจะมีเงื่อนไขที่ดอยกวาก็ตาม
4) คุณสมโภชนฯ และ/หรือคุณอมรฯ ตกลงวาจะไมนําขอมูลทางเทคนิก ขอมูลสถิติ หรือขอมูลใด ๆ ของบริษัท
และบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานลมหรือจาก
พลังงานทดแทนทุกประเภท ไปถายทอดใหหรือนําไปใชกับ บจก.วะตะแบก วินด และบริษัทที่เกี่ยวของกับ
บจก.วะตะแบก วินด หรือบริษัทอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
17. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2494 เพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) แบง
ออกเปน 4 ประเภทหลักไดแก การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนสง การประกันภัยรถยนต และ
การประกั น ภั ยเบ็ ด เตล็ ดและธุรกิ จ การลงทุน ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกั น วิน าศภัย ภายใต ก ารควบคุม ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยนําเงินที่เหลือจากธุรกิจ
ประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การฝากเงินกับสถาบันการเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตรรัฐบาล และ
เงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ 300,000,000
บาท โดยมีนายสมใจนึก เองตระกูล ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารในบริษัทดังกลาว
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18. บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการขอมูลทางอินเตอรเน็ตและจําหนายสินคา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ 30,000,000 บาท โดยมี นางสาวสุภาภรณ
อาหุนัย ในฐานะผูบริหารของบริษัท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
19. บริษัท สตารแกส จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 เพื่อประกอบธุรกิจเปน ตัวแทนหรือนายหนาในการจัดจําหนายแกส
แอลพีจี แกสเอ็นจีวี โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีทุนที่ชําระแลวเทากับ 250,000 บาท โดยมี
นางสาวณิชมน เคารพกิตติวงศ ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับนายสุวิชา พานิชผล ซึ่งขณะนั้นนายสุวิชาฯ ดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการ กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัท โดยนางสาวณิชมนฯ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
และผูถือหุนใหญในบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม นายสุวิชาฯ ไดลาออกจากการเปนกรรมการและผูบริหารบริษัท
แลวมีผลตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2555 เปนตนไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการเลิกดําเนินกิจการขายผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลวภายในสิ้นเดือนเมษายน
2555 แลว
20. หางหุนสวนจํากัด เอส. พี. พานิชผล
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 เพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิด โดยมีทุนจดทะเบียน
และทุนที่ชําระแลวเทากับ 500,000 บาทบาท โดยมีนายสุวิชา พานิชผล ซึ่งขณะนั้นนายสุวิชาฯ ดํารงตําแหนง
เปนกรรมการ กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัท ดํารงตําแหนงเปนหุนสวนผูจัดการในบริษัทดังกลาว
อยางไรก็ตาม นายสุวิชาฯ ไดลาออกจากการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทแลวมีผลตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม
2555 เปนตนไป
ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวของกันในแตละบริษัท มีการเปดเผยรายละเอียดเรื่องรายการระหวางกันในหัวขอที่ 2.11
รวมถึงนโยบายและความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการระหวางกันดังกลาว
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) น้ํามันดีเซลหมุน
เร็ว กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได นอกจากนี้ บริษัทยังขยายธุรกิจไปยังสายธุรกิจผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน ไดแก โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยอีกดวย
สายธุรกิจไบโอดีเซล
ผลิตภัณฑของสายธุรกิจไบโอดีเซลของบริษัท ประกอบดวยสินคาหลัก 3 ชนิด ไดแก 1) ไบโอดีเซล(B100)
2) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 3) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และยังมีวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยไดที่ไดจากการผลิต ทั้งนี้ บริษัทไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7
หมายถึง ผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปละตั้งแต 100,000 เมตริกตัน หรือ
ประมาณ 120 ลานลิตรขึ้นไป) โดยผลิตภัณฑหลักของบริษัท ไดแก
1. น้ํามันไบโอดีเซล (B100) เปนเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตไดจากน้ํามันพืชและไขมันสัตว นํามาทําปฏิกิริยาทางเคมี
ที่เรียกวาปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชั่น (Transesterification Process) รวมกับแอลกอฮอล เชน เม
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ทานอล จนเกิดเปนสารเอสเตอรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลจนสามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลได
โดยตรง เรียกวา ไบโอดีเซล (B100)
2. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B2, B3, B4, B5 ) คือ น้ํามันไบโอดีเซล (B100) ที่ผสมกับน้ํามันดีเซล (B0) ในอัตราสวน
ตาง ๆ เชน
- น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B2 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดสวนรอยละ 2 กับน้ํามันดีเซล รอยละ 98
- น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B3 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดสวนรอยละ 3 กับน้ํามันดีเซล รอยละ 97
- น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B4 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดสวนรอยละ 4 กับน้ํามันดีเซล รอยละ 96
- น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B5 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดสวนรอยละ 5 กับน้ํามันดีเซล รอยละ 95
ซึ่งน้ํามันดีเซลหมุนเร็วจะมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลทั่วไป
3. กลีเซอรีนบริสุทธิ์ มีลักษณะเปน ของเหลว ใส ไมมีสี ไมมีกลิ่น มีรสหวาน สามารถละลายไดดีในแอลกอฮอล
และน้ํา แตไมละลายในไขมัน เนื่องจากกลีเซอรีนมีคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลายจึงสามารถนําไปใช
เปนสารตั้งตนในการสังเคราะหสารเคมีอื่น ๆ ได มักนิยมใชมากในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสําอางค
สบู เปนตน โดยกลีเซอรีนบริสุทธิ์เกิดจากการนํากลีเซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ที่ไดจากกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลมาผานกระบวนการกลั่นกลีเซอรีน (Glycerine Refining Process) จนไดเปนกลีเซอรีนบริ
สุทธิ์ (Purified Glycerine) กลายเปนผลิตภัณฑชนิดหนึ่งของบริษัท สําหรับใชเปนสวนผสมในสินคา
หลากหลายประเภท เชน เครื่องสําอางค สินคาเวชภัณฑ ตลอดจนสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน ยาสี
ฟน เปนตน
4. วัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยไดที่ไดจากการผลิต ไดแก กลีเซอรีนดิบ(Crude Glycerine) และ กรดไขมัน
อิสระ (Free Fatty Acid : FFA)
สําหรับธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas ; LPG) ซึ่งบริษัทไดเริ่มดําเนินธุรกิจในไตรมาส
ที่ 3 ของป 2553 แตบริษัทไดหยุดดําเนินธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลวแลวเมื่อเดือนเมษายนของป 2555 เพื่อให
บริษัทมุงเนนการจําหนายไบโอดีเซล ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทเปนสําคัญ
สายธุรกิจโรงไฟฟาจากพลังงานทดแทน
บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน ประกอบดวย โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 4 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต ทั้งนี้ เพื่อสรางผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว
และเปนการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดของโครงการโรงไฟฟาแตละโครงการที่ในขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการอยางชัดเจนและมีความคืบหนา ดังนี้
1. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาที่ไดจากพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 4 โครงการ
ขนาดกําลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต ไดแก
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1) โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ตั้งอยูที่ เลขที่ 188
หมูที่ 3 ถนนสายโคกตูม-แมน้ําปาสัก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ตําบลพัฒนานิคม
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 ซึ่งไดเริ่มจําหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชยไดใน
เดือนตุลาคม 2555 เรียบรอยแลว
2) โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่ตําบลหัว
หวาย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ซึ่งไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) เรียบรอยแลว ปจจุบันโครงการอยูระหวางการปรับปรุงที่ดิน และการ
ดําเนินการจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการกอสรางโครงการ โดยยังไมมีรายไดในปจจุบัน
3) โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่ตําบลบาน
เอื้อม อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ซึ่งไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) เรียบรอยแลว โดยไดดําเนินการจัดหาที่ดินเพียงพอตอการดําเนิน
โครงการแลว ปจจุบันยังอยูระหวางการรอดําเนินการ และยังไมมีรายไดในปจจุบัน
4) โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่ตําบล
มะตอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เรียบรอยแลว ปจจุบันยังอยูระหวางการดําเนินการจัดหาที่ดิน
ซึ่งดําเนินการจัดหาที่ดินไปแลวคิดเปนรอยละ 60 ของเปาหมายการจัดหาที่ดินรวมของ
โครงการ และยังไมมีรายไดในปจจุบัน
2.3

โครงสรางรายไดของบริษัท

ประเภทรายได

ป 2552
ลานบาท

รายไดจากการขาย
1. น้ํามันไบโอดีเซล
1,664.66
2. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
758.44
3. กลีเซอรีนบริสุทธิ์
36.87
/1
4. กาซปโตรเลียมเหลว
5. วัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได/2
79.08
1) กรดปาลม
13.88
2) กลีเซอรีนดิบ (Crude lycerine)
5.78
3) น้ํามันปาลมดิบ
19.39
4) สเตียรีน
40.03
5) อื่น ๆ
รวมรายไดจากการขาย 2,539.04
รายไดจากการใหบริการ/3
/4
รายไดอื่น
3.07

%

ป 2553
ลานบาท

65.48 1,851.55
29.83 583.45
1.45
67.70
- 117.14
3.11
4.98
0.55
2.99
0.23
1.99
0.76
1.57
99.88 2,624.81
0.12
2.92
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ป 2554

งวด 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.55
ลานบาท
%

%

ลานบาท

%

70.46
22.20
2.58
4.46
0.19
0.11
0.08
99.89
0.11

3,113.90
1,149.61
78.60
1,055.85
26.01
26.01
5,423.98
7.34

57.33 2,518.78
21.17 673.42
17.53
1.45
19.44 366.28
0.48
71.06
0.48
70.93
0.13
99.86 3,647.08
6.18
0.14
13.72

68.69
18.36
0.48
9.99
1.94
1.93
0.01
99.46
0.17
0.37

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

รายไดรวม 2,542.12 100.00 2,627.73 100.00 5,431.32

100.00 3,666.98

100.00

หมายเหตุ: - : ปจจุบัน บริษัทมีรายไดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี แลว
ในไตรมาสที่ 4 ป 2555 โดยบริษัทมีรายไดคาไฟฟาที่เกิดขึ้นจริงตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2555 เทากับ 20.55 ลานบาท และมีกําไรสุทธิเทากับ 2.46 ลานบาท โดยบริษัทคาดการณรายไดคาไฟฟาที่จะเกิด
ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประมาณ 34.55 ลานบาท และคาดการณกําไรสุทธิ
ประมาณ 10.79 ลานบาท ทั้งนี้ตัวเลขดังกลาวยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
/1: บริษัทเริ่มมีรายไดจากการขายกาซปโตรเลียมเหลวในไตรมาสที่ 3 ป 2553 และไดหยุดดําเนินธุรกิจแลวในเดือน
เมษายนของ ป2555 เพื่อใหบริษัทมุงเนนการจําหนายไบโอดีเซล ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทเปนสําคัญ
เนื่องจากการคากาซปโตรเลียมเหลวของบริษัทอยูในชวงเริ่มดําเนินการศึกษาธุรกิจ โดยมีอัตราการทํากําไรใน
อัตราที่ต่ํามาก ตองใชบุคลากรในการดําเนินงานคอนขางมาก และตองใชงบลงทุนสูงในการแขงขันในระยะยาว
รวมถึงมีความเสี่ยงเรื่องนโยบายของภาครัฐ
/2: รายไดจากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได ประกอบดวย รายไดจากการขายกรดปาลม ที่เกิดขึ้นในชวงป
2552 – 2553 โดยเปนรายไดจากการขายกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) ซึ่งนับตั้งแตชวงตนป 2554
บริษัทไมมีรายไดจากการขายกรดปาลมแลว เนื่องจาก สามารถพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อนํา FFA กลับมาใชใน
การผลิตไบโอดีเซลได รายไดจากการขายน้ํามันปาลมดิบและสเตียรีนที่เกิดขึ้นในป 2552 เนื่องจากบริษัทมี
วัตถุดิบคงคางในคลังเปนจํานวนมาก จึงทําการระบายวัตถุดิบในคลังออกบางสวน และรายไดจากการขายกลีเซอ
รีนดิบ (Crude Glycerine) ที่มีแนวโนมรายไดสูงขึ้น เนื่องจาก บริษัทพบวา การขายในรูปกลีเซอรีนดิบ สามารถ
สรางอัตราการทํากําไรใหกับบริษัทไดดีกวาการขายในรูปกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Pure Glycerine) เนื่องจากใน
กระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์เดิมของบริษัทยังมีจุดที่ตองปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตใหดีขึ้น ซึ่งจะชวยลดตนทุนและสรางอัตราการทํากําไรใหดีขึ้นจากเดิม โดยแนวโนมการจําหนายกลีเซอรีนดิบ
คาดวา อาจจะลดนอยลงจากเดิมภายหลังที่บริษัทสามารถดําเนินการผลิตในสายการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ได
อยางเต็มรูปแบบแลว และรายไดจากการขาย Sterol Glucoside ซึ่งเปนเปนสารที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล (เปนรายไดในงวด 9 เดือน ป 2555)
/3: รายไดจากการใหบริการ จํานวน 6.18 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดงวดสุดทายจากการรับเหมากอสรางของ บริษัท
สุรชัย (1997) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ตามสัญญาจางการปรับปรุงโรงเรียนแหงหนึ่งในป 2553 ที่เกิด
กอนวันที่บริษัทดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด
/4: รายไดอื่น ไดแก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน รายไดดอกเบี้ย รายไดจากการขายเศษ
วัสดุ เปนตน

2.4

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

บริษัทมุงมั่นที่จะเปนผูนําในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับพลังงานทางเลือก โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้ง
พลังงานจากไบโอดีเซลที่มีคุณภาพจากวัตถุดิบ ไดแก น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ สเตียรีน กรดไขมันปาลม
(PFAD) และกรดไขมันอิสระ (FFA) เพื่อใชเปนพลังงานทดแทนและลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ และเพื่อเปนการ
สนับสนุนนโยบายของภาครัฐบาลในการทําใหราคาสินคาเกษตร เชน น้ํามันปาลมดิบใหมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมไปถึง
การชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมในเรื่องของมลพิษทางอากาศ และภาวะโลกรอน (Global Warming) โดยบริษัทจะดําเนิน
นโยบายผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอดีเซลในประเทศไทย รวมถึงเปนผูนําในการผลิตกระแสไฟฟา
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

จากพลังงานทดแทน ไดแก พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยและพลังงานไฟฟาจากกังหันลม โดยบริษัทมีการกําหนด
เปาหมายทางกลยุทธ ดังนี้
1. การเปนผูนําในการผลิตพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
2. การดําเนินแผนการตลาดในการเพิ่มลูกคาโดยขยายชองทางการจําหนาย
3. การควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิต โดยสามารถรักษาระดับคุณภาพตามที่ตองการ รวมทั้งการ
บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอยางรัดกุม
4. การพัฒนาและอบรมบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และ ประสิทธิผล (Effectiveness)
สูงสุดในดานการทํางานเพื่อสรางความไดเปรียบดานการแขงขันระยะยาวในธุรกิจ
5. การพัฒนาขั้นตอนการทํางานและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมีคุณภาพสูงสุด
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