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เรือ่ง การไดม้าซึง่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยป์ระเภทตดิตัง้บนพืน้ดนิขนาดก าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต ์

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอเรยีนวา่ บรษัิท โซลา่ร ์วซิเิบลิ จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิท

ยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้ทัง้หมดของทนุช าระแลว้ หรอืคดิเป็น

อัตรารอ้ยละ 100 ของบรษัิท อนิฟินีตี ้โซลาร ์จ ากัด เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยป์ระเภทตดิตัง้บน

พืน้ดนิขนาดก าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีต่ าบลบางจัก อ าเภอวเิศษชยัชาญ จังหวดัอา่งทอง ประเทศไทย  

ทัง้นี้ การไดม้าซึง่สนิทรัพยด์ังกลา่ว เมือ่ค านวณขนาดของรายการตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุที ่ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นัียส าคัญทีเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิลง

วันที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร

ของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปฯ”) แลว้ ปรากฏว่ารายการการไดม้าซึง่สนิทรัพยด์ังกล่าวจะมขีนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 6.55 ตามเกณฑ์

มูลคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ สิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2561 และเมือ่รวมกับรายการไดม้าซึง่
สนิทรัพย ์และการลงทนุตา่งๆ ของบรษัิทฯ ทีเ่กดิขึน้ในรอบระยเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา (ตลุาคม 2561) ของบรษัิทฯ กอ่น

การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ซึง่มขีนาดรายการเทา่กบัรอ้ยละ 1.94 ทีค่ านวณตามเกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธติามงบ
การเงนิรวมของบรษัิทฯ สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2561  ท าใหร้ายการไดม้าซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ มขีนาดรายการรวม 

เทา่กับรอ้ยละ 8.49 ซึง่เป็นขนาดรายการทีม่มีูลคา่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของมูลคา่สนิทรัพยร์วมของทีม่ตีัวตนสทุธติามงบ

การเงนิรวม ดังนัน้ รายการไดม้าซึง่สนิทรัพยด์ังกล่าว จัดเป็นรายการการไดม้าซึง่สนิทรัพยท์ีม่มีูลค่าต ่ากว่ารอ้ยละ 15 
บรษัิทฯ จงึไมเ่ขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ ดงักลา่ว อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ เห็น

ควรเปิดเผยสาระส าคญัของรายการจ าหน่ายไปดงักลา่วเพือ่ใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทราบ ดงัมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี ้

1. วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

เมือ่วันที ่28 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ ไดม้าซึง่หุน้ทัง้หมดของทุนช าระแลว้ หรือคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 100 ของบรษัิท  

อนิฟินตีี ้โซลาร ์จ ากดั  

2. คูก่รณีทีเ่กีย่วขอ้งและความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีน 

ผูซ้ือ้ : บรษัิท โซลา่ร ์วซิเิบลิ จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยทีบ่รษัิทฯ ถอืหุน้ในอัตรารอ้ยละ 

100 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 

ผูข้าย : บรษัิท บางจัก กรนี เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั 

ความสมัพันธร์ะหวา่งกนั : กลุ่มผูข้ายไม่มคีวามสัมพันธใ์ดๆ กับผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมการ และผูบ้รหิารของ
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ดังนัน้ การไดม้าซึง่สนิทรัพยด์ังกลา่วไม่ถอืเป็นการเขา้

ท ารายการระหวา่งบรษัิทฯ กับบคุคลทีเ่กีย่วโยงกันของบรษัิทฯ ดังนัน้ จงึไม่ถอื
เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกัน ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ

ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 

สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิัตขิองบรษัิทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง

กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 

3. รายละเอยีดของรายการ 

บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้สาระส าคญัของรายการไดม้าซึง่ทรัพยส์นิดงักลา่ว ดงันี ้

สนิทรัพยท์ีเ่ขา้ลงทนุ : หุน้สามัญทัง้หมดจ านวน 300,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึง่ช าระแลว้

เต็มจ านวน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท อนิฟินตีี ้โซลาร ์จ ากดั 

ขอ้มลูทัว่ไปของ

สนิทรัพย ์

: บรษัิท อนิฟินีตี ้โซลาร ์จ ากัด มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้จ านวน 30,000,000 
บาท ตั ้งอยู่เลขที่ 46/3 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 57 แขวงออเงิน เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร  

วตัถปุระสงคใ์นการ

ลงทนุ 

: เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยป์ระเภทตดิตัง้บนพืน้ดนิขนาด
ก าลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ ตัง้อยู่ที่ต าบลบางจัก อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด

อา่งทอง  ประเทศไทย  
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โดยมรีะยะเวลาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปีและอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
เท่ากับ 5.66 บาท ทัง้นี้ โครงการดังกล่าวไดเ้ริ่มจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์

ตัง้แตว่นัที ่28 ธันวาคม 2558  

มลูคา่เงนิลงทนุ : 85,000,000 บาท แบง่เป็นคา่หุน้จ านวน 50,000,000 บาท และคา่ปรับปรุงโครงการ

จ านวน 35,000,000 บาท 

แหลง่เงนิทนุ : เงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทฯ 

สดัสว่นการถอืหุน้

ภายหลงัการเขา้ลงทนุ 
: 

หมายเหตุ: * ผูถ้อืหุน้ดังกล่าวเป็นตัวแทนทีไ่ดร้ับมอบหมายจากบรษัิทฯ เพือ่เขา้ถอืหุน้ให ้
เป็นไปตามกฎหมาย 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้

(หุน้) 

สดัสว่นการถอืหุน้

(%) 

1. บรษัิท โซลา่ร ์วซิเิบลิ จ ากดั 299,998 99.998% 

2. นางสาวแคทลนี มาลนีนท*์ 1 0.001% 

3. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์* 1 0.001% 

รวม 300,000 100.00% 

ขอ้มลูทางการเงนิที่

ส าคญั 
: สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงาน ส าหรับงวดสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม ของ

ปี 2559 – 2560  ดงันี ้

หนว่ย : ลา้นบาท 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

สนิทรัพยร์วม 135,644,789.36 118,017,912.85 

หนีส้นิรวม 97,187,540.36 73,551,565.08 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 38,457,258.00 44,466,347.77 

รายไดร้วม 16,664,620.61 16,741,867.07 

คา่ใชจ้่ายรวม (6,700,658.31) (10,555,586.97) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 9,963,962.30 6,009,089.77 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่ ภายหลังการเขา้ท ารายการดังกลา่ว บรษัิท อนิฟินีตี ้โซลาร ์จ ากัด จะมสีภาพเป็นบรษัิทยอ่ย

ทีบ่รษัิทถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้  

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

     ขอแสดงความนับถอื 

 (นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์) 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

ประสานงานโดยฝ่ายสนับสนุนองคก์ร 
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