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ที ่TMI004/2562 

        15 มนีาคม 2562  
 

เรื่อง  แจง้มตกิารอนุมตักิารเขา้ลงทุนในกจิการของบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั และ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพั

พลาย จาํกดั 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ( “บรษิทัฯ”) ขอเรยีนใหท้ราบว่า ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2562 ไดม้มีตใิหบ้รษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั  
ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) เขา้ซือ้หุน้เพื่อลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 กบับรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ี
จาํกดับรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั เพื่อดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า โดยทางบรษิทัไดเ้ขา้ทาํการศกึษาโครงการ 
(Due Diligence) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

โดยบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดัไดท้าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทัง้หมด 2 ฉบบั 
ขนาดกาํลงัการผลติ 0.99 เมกะวตัต์ และ 2.97 เมกะวตัต์ รวม 3.96 เมกะวตัต์  
 การเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว เขา้ข่ายเป็นการทาํรายไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีม่นียัสาํคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์
พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องไดม้าหรอืจาํหน่ายไป) ซึง่เมื่อคาํนวณขนาดรายการตามประกาศ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไป จดัเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิประเภทที ่3 โดยมขีนาดรายการสงูสุดตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิง่
ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 45.84% ซึง่บรษิทัมหีน้าทีแ่จง้ขอ้มลูและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส่ง
หนงัสอืเวยีนใหผู้ถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันบัจากวนัทีแ่จง้ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัย ์
 การทาํรายการขา้งต้นของบรษิทั ถอืเป็น การไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ.
20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีม่นียัสาํคญัเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ละประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป”) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี: 
 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ  
 ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  

2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 
1. ผูข้าย  ผูถ้อืหุน้ บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั เดมิ ไดแ้ก่  

บรษิทั โกลบอลพาวเวอรอ์นิดสัตร ีจาํกดั, นายปราโมทย ์สริริตันตรยั, 
และ นายสมเกยีรต ิราตรปีระสาทสุข 
ผูถ้อืหุน้ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั เดมิ ไดแ้ก่ 
นางอญัชล ีสริริตันตรยั, นายปราโมทย ์สริริตันตรยั, 
และ นายรกัศลิป์ วรีจนิต์สริ ิ
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2. ผูซ้ือ้   บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจาํกดั  
3. ความสมัพนัธ ์ ผูข้ายมไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั กรรมการ และผูถ้อืหุน้  

 ของบรษิทั และ บรษิทัย่อยตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นประกาศ
 คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทาํ
 รายการทีเ่กีย่วโยงกนัและตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
 รายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจาํกดั จะเขา้ทาํรายการซือ้หุน้สามญัในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของทุนจด
ทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลว้ของบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั จาํนวน 500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
100 บาท ในราคาหุน้ละ 54.00 บาท รวมทัง้สิน้ 26,999,892 บาท จาก บรษิทั โกลบอลพาวเวอรอ์นิดสัตร ี
จาํกดั จาํนวน 492,499 หุน้ นายปราโมทย ์สริริตันตรยั จาํนวน 1 หุน้ และ นายสมเกยีรต ิราตรปีระสาทสุข 
จาํนวน 7,500 หุน้ซึง่นิตบุิคคล และ บุคคลทัง้สองไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั  
และบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั จะทาํรายการซือ้หุน้สามญัในสดัส่วนรอ้ยละ 99.98 ของทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั จาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมทัง้สิน้ 999,800 บาท จาก นางอญัชล ีสริริตันตรยั จาํนวน 9,998 หุน้ นาย
ปราโมทย ์สริริตันตรยั จาํนวน 1 หุน้ นายรกัศลิป์ วรีจนิต์สริ ิจาํนวน 1 หุน้ ซึง่บุคคลทัง้สามไม่ไดเ้ป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั รวมมลูค่าการจ่ายซือ้หุน้สามญั 27,999,692 บาท และมลูค่าประมาณการ
ในการก่อสรา้งและพฒันาโครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ทีอ่ําเภอบ้านโป่ง จงัหวดั ราชบุร ีจาํนวน 
162,000,000 บาท ยงัส่งผลใหม้ลูค่ารวมของโครงการแสดงจาํนวน 190,000,000 บาท คดิเป็นขนาดของ
รายการตามหลกัเกณฑต่์าง ๆ ของประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฎบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ซึง่จดัเป็น
รายการประเภทที ่3 ตามวธิกีารคาํนวณขนาดรายการโดยใชห้ลกัเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนทีช่าํระ 
เปรยีบเทยีบกบัมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน 
 
โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนการเขา้ลงทุนในกจิการ บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั 
 บรษิทั โกลบอลพาวเวอรอ์นิดสัตร ีจาํกดั ถอืหุน้ 492,499 หุน้  
 นายปราโมทย ์สริริตันตรยั   ถอืหุน้ 1หุน้  
 นายสมเกยีรต ิราตรปีระสาทสุข  ถอืหุน้ 7 ,500 หุน้ 
 กรรมการผูม้อีํานาจลงนามไดแ้ก่  
 นาย ปราโมทย ์สริริตันตรยั ลงลายมอืชื่อและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั  
 
โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนการเขา้ลงทุนในกจิการ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั 
 นางอญัชล ีสริริตันตรยั   ถอืหุน้ 9,998 หุน้  
 นายปราโมทย ์สริริตันตรยั   ถอืหุน้ 1หุน้  
 นายรกัศลิป์ วรีจนิต์สริ ิ  ถอืหุน้ 1หุน้  
 กรรมการผูม้อีํานาจลงนามไดแ้ก่  
 นางอญัชล ีสริริตันตรยั ลงลายมอืชื่อและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั  
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โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการเขา้ลงทุนในกจิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัการเขา้ลงทุนในกจิการ บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั 

บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจาํกดั   ถอืหุน้ 499,998 หุน้  
 นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร  ถอืหุน้ 1 หุน้  
 นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร  ถอืหุน้ 1 หุน้  
 กรรมการผูม้อีํานาจลงนามไดแ้ก่ 
 นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร หรอื นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการหน่ึงคนลงลายมอืชื่อ และ
ประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัการเขา้ลงทุนในกจิการ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั 

บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั   ถอืหุน้ 9,998 หุน้  
 นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร  ถอืหุน้ 1 หุน้  
 นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร  ถอืหุน้ 1 หุน้  
 กรรมการผูม้อีํานาจลงนามไดแ้ก่ 
 นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร หรอื นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการหน่ึงคนลงลายมอืชื่อ และ
ประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
 

4. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีได้มา 
หุน้สามญัของบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั จาํนวน 500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
4.1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 1. ชื่อกจิการ  บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั  

สถานทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ 1213/47 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปญัจมติร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 

 สาํนกังานสาขา  40/4 หมู่ที ่6 ตําบลหลกัสอง อําเภอบ้านแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร  
 เลขทีนิ่ตบุิคคล   0745553001751 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั ดาํเนินธุรกจิผลติและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้า เพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ซึง่ปจัจุบนัหยุด
จาํหน่ายไฟฟ้ามาตัง้แต่ปี 2559 จนถงึปจัจุบนั 

 

TME 

Green Earth Energy 

Global Utility Supply 
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  สญัญาทีส่าํคญัของบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั ประกอบดว้ย 
1. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า เลขที ่VSPP-PEA-104/2555 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มรีะยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี 
เป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
ขนาดกาํลงัการผลติ 0.99 เมกะวตัต์ ทีร่ะดบัแรงดนั 22,000 โวลท์ 
ตัง้อยู่ที ่อําเภอบ้านแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 
อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า เป็นอตัราค่าพลงังานขายปลกีตามประกาศ
โครงสรา้งอตัราค่าไฟฟ้าขายปลกี ตามประเภทการใชไ้ฟฟ้าของผูผ้ลติ
ไฟฟ้าขนาดเลก็มากรวมกบัค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดย
อตัโนมตัขิายปลกี (Ft ขายปลกี) โดยไดร้บัการสนบัสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิม่ 
(Adder) ที ่0.50 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี  
2. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเลขที ่VSPP-PEA-001/2559  
เป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (ปจัจุบนัยงัไม่ได้
ก่อสรา้ง และมกีาํหนดวนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้า หรอืSCOD ภายในวนัที ่30 
กรกฎาคม 2562) 
ขนาดกาํลงัการผลติ 2.97 เมกะวตัต์ ทีร่ะดบัแรงดนั 22,000 โวลท์ 
ตัง้อยู่ที ่อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุร ี
อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า เป็นอตัราค่าพลงังานขายปลกีตามประกาศ
โครงสรา้งอตัราค่าไฟฟ้าขายปลกี ตามประเภทการใชไ้ฟฟ้าของผูผ้ลติ
ไฟฟ้าขนาดเลก็มารวมกบัค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดย
อตัโนมตัขิายปลกี (Ft ขายปลกี) โดยไดร้บัการสนบัสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิม่ 
(Adder) ที ่0.30 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี 

2. ชื่อกจิการ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั  
สถานทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ 1213/47 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปญัจมติร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  
 กรุงเทพฯ  
เลขทีนิ่ตบุิคคล 0105560087920  
ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั ดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบัการผลติ

ก๊าซชวีภาพ ปจัจุบนับรษิทัยงัไม่เริม่ประกอบธุรกจิ 
 
4.2 สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของ บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดัและ บรษิทั โกลบอล 
ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั  

งบการเงนิของบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั ซึง่มนีายมนตร ีเบญจดนยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขทะเบยีน 10932 ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ม่อยู่ในรายชื่อผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเป็นงบการเงนิถูกต้องตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยีสาธารณะ  
และ งบการเงนิของ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั ซึง่ม ีนายกติตพิงศ ์รุ่งเรอืงสาร ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6259 ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ม่อยู่ในรายชื่อผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจาก
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สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเป็นงบการเงนิถูกต้องตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยีสาธารณะ  

(หน่วย: บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั กรีนเอิรธ์ เอน็
เนอรจี์ จ ากดั 

บริษทั โกลบอล ยทิูลิต้ี 
ซพัพลาย จ ากดั 

           รวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 3,818,683 198,640 4,017,323 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 14,235,801 - 14,235,801 
สนิทรพัยร์วม 18,054,484 198,640 18,253,124 
หน้ีสนิหมุนเวยีน 455,183 15,490 470,673 
หน้ีสนิระยะยาว - - - 
หน้ีสนิรวม 455,183 15,490 470,673 
ทุนจดทะเบยีน 50,000,000                    1,000,000 51,000,000 
ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 50,000,000 250,000 50,250,000 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม (32,400,699) (66,850) (32,467,549) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 17,599,301 183,150 17,782,451 

ผลการด าเนินงาน 
รายได ้ 132,144 728 132,872 
ต้นทุนขาย - - - 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 4,859,393 44,993 4,904,386 
ต้นทุนทางการเงนิ - - - 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (4,727,249) (44,265) (4,771,514) 
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5. การค านวณขนาดรายการ 
การทาํรายการดงักล่าวขา้งต้น ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรกต็าม เมื่อคาํนวณขนาด
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศฯ มขีนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 45.84 ซึง่คาํนวณดว้ยเกณฑ์
มลูค่ารวมสิง่ตอบแทน อ้างองิกบังบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมกีารคาํนวณ
ขนาดรายการดงัน้ี 
 

 

การคาํนวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปตามเกณฑก์ารคาํนวณทัง้ 4 เกณฑ ์มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1. ขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด ขนาดรายการรวม 
ณ 31 ธ.ค. 2561 

สนิทรพัยร์วม 18,253,124 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - 
ค่าความนิยม - 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดั
บญัช ี

- 

หน้ีสนิรวม 470,673 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย - 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ
(NTA) 

17,782,451 

ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและ
ชาํระแลว้ 

50,250,000 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธ ิ12 
เดอืนยอ้นหลงั 

(4,771,514) 

รายละเอยีด งบการเงนิTMI 
ณ 31 ธ.ค. 2561 

สนิทรพัยร์วม 414,520,411 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 32,784 
ค่าความนิยม 37,269,653 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดั
บญัช ี

6,433,182 

หน้ีสนิรวม 223,700,785 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย - 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ
(NTA) 

147,084,007 

ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและ
ชาํระแลว้ 

167,860,223 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธ ิ12 
เดอืนยอ้นหลงั 

(17,073,590) 

เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์  

= 
สดัสว่นการเข้าถือหุ้น 𝑋  𝑁𝑇𝐴ของ บจ.กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จ ากดั และ บจ.โกลบอล ยูทลิตีิ ้ซพัพลาย 𝑋  100

𝑁𝑇𝐴  ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกนั  

= 
100%𝑋 17,782,451 𝑋 100

147,084,007
 

= 12.09% 

หมายเหต:ุ NTA = สนิทรัพย์รวมท่ีมีตวัตน – หนีส้นิ – สว่นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 
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2. ขนาดรายการเกณฑก์าํไรสุทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิง่ตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่าหุน้ทุน 
 
 
 
 
 
สรุปการคาํนวณขนาดรายการเปรยีบเทยีบตาม 4 วธิขีา้งต้น 
 
เกณฑก์ารคาํนวณขนาดรายการ รอ้ยละ 

1. ขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย์ 12.09% 
2. ขนาดรายการตามเกณฑก์าํไรสุทธิ N/A 
3. ขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิง่ตอบแทน 45.84% 
4. ขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่าหุน้ทุน N/A 

 
 
 
 
 

เกณฑ์ก าไรสทุธิ  = 
สดัสว่นการเข้าถือหุ้น 𝑋  ก าไรสทุธิของบริษัท𝑋  100

ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน  

   = 
100%𝑋(4,771,514)𝑋 100

(17,073,590)
 

   = ไมส่ามารถค านวณได้เน่ืองจาก TMI, บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จ ากดั 
และ บริษัทโกลบอล ยทูิลติี ้ซพัพลายขาดทนุ  

เกณฑ์มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน = 
มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือได้รับ𝑋  100

สนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท 

   = 
190,000,000𝑋  100

414,520,411
 

   = 45.84% 

หมายเหต:ุ เกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่เงินท่ีจ่ายในครัง้นีค้ดิจากสว่นของทนุเม่ือเทียบกบัมลูคา่โครงการทัง้หมด ใน
สดัสว่นท่ีบริษัทจะเข้าไปถือหุ้นท่ีร้อยละ 100  

เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ  = 
จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือช าระค่าสนิทรัพย์𝑋  100

จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
 

   = ไมส่ามารถค านวณได้ เน่ืองจากบริษัทไมมี่การออกหุ้นเพ่ือช าระคา่สนิทรัพย์  
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ดงันัน้การเขา้ซือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิ ในครัง้น้ีมขีนาดรายสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 45.84 ซึง่คาํนวณดว้ยเกณฑม์ลูค่ารวมสิง่
ตอบแทนอ้างองิกบังบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 
และเมื่อพจิารณาจากการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั ทีค่าํนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา และที่
ไดร้บัอนุมตักิารเขา้ลงทุนจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2562 จะมขีนาดรายการดงัน้ี 
 

  รายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ 
มลูค่า(ลา้น

บาท) 

เกณฑก์ารคาํนวณขนาดรายการ 

วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มมีตอินุมตั ิ

เกณฑ์
มลูค่า

สนิทรพัย ์

เกณฑ์
กาํไรสุทธ ิ

เกณฑ์
มลูค่ารวม
สิง่ตอบ
แทน 

เกณฑ์
มลูค่าหุน้

ทุน 

1 

การเขา้ซือ้หุน้บรษิทั กรนี 
เอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั 
และ บรษิทั โกลบอล

ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั 

190.00 12.09% N/A 45.84% N/A 15-ม.ีค.-62 

รวม 12.09% N/A 45.84% N/A   
 
ดงันัน้ขนาดรายการรวมการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั ทีค่าํนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา มี
ขนาดรายการสงูสุด ตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิง่ตอบแทน เท่ากบัรอ้ยละ 45.84% 
 

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและ เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 
บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจาํกดั จะเขา้ทาํการลงทุนซือ้หุน้ของบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั 
จาํนวน 499,998 หุน้ จาํนวนเงนิประมาณ 26,999,892 บาท (ยีส่บิหกลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัแปดรอ้ย
เกา้สบิสองบาท) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด และจะเขา้ทาํการลงทุนซือ้หุน้ของ
บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั จาํนวน 9,998 หุน้จาํนวนเงนิประมาณ 999,800 บาท (เกา้แสน
เกา้หมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยบาท) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.98 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด โดยบรษิทัจะทาํการจ่าย
ส่วนทีเ่หลอืจากการเขา้ศกึษาโครงการอกีเป็นจาํนวน 14.00 ลา้นบาท (ซึง่ไดจ้่ายชาํระค่าเขา้ศกึษา
โครงการแลว้เป็นจาํนวน 14.00 ลา้นบาท) โดยโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าทีอ่ําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุร ีจะ
ใชว้งเงนิลงทุนและพฒันาโครงการทัง้สิน้ 190,000,000 บาท ซึง่จากประมาณผลการศกึษาความเป็นไปได้
และอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัจากการลงทุนโครงการ โดยกาํหนดมลูค่าลงทุนเพื่อพฒันาโครงการเป็น
มลูค่าประมาณ 190 ลา้นบาท คาดว่าจะไดผ้ลตอบแทนการลงทุนประมาณรอ้ยละ 13.75 ซึง่สามารถ
คาํนวณ Pay-back Period ได ้7.35 ปี ตามนโยบายการลงทุนของบรษิทัฯ 
 

7. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั และ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั 
ในครัง้น้ีเป็นการต่อยอดธุรกจิพลงังานทดแทนของบรษิทั โดยประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัมดีงัต่อไปน้ี 

 เป็นการต่อยอดธุรกจิดา้นพลงังานทดแทนของบรษิทั เพื่อการเตบิโตทางธุรกจิอย่างมัน่คงใน
อนาคต 
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8. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 
แหล่งเงนิทุนของบรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจาํกดัในการเขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั 
และ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั จาํนวน 28.00 ลา้นบาทมาจากเงนิกูย้มืจากบรษิทั ธรีะมงคล 
อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน จาํนวน 27,999,692 บาท และเงนิสาํหรบัพฒันา
โครงการจะมาจากหลายแหล่งดงัต่อไปน้ี 

1. เงนิกูย้มืจากการออกหุน้กูข้องบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่27 มถุินายน 2559 ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตักิารออก
หุน้กูทุ้กประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไม่มหีลกัประกนั) วงเงนิรวมไม่เกนิ 1,000 ลา้น
บาทดว้ยคะแนนเสยีงรอ้ยละ 100.00 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

2. เงนิกูย้มืจากบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยในปจัจุบนัอยู่ระหว่างการ
พจิารณาอนุมตัขิยายวงเงนิกูต้ ัว๋แลกเงนิในวงเงนิ 200,000,000 บาท 

3. บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจาํกดัจะขอสนบัสนุนเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ ร่วมกบัการใชเ้งนิทุน
หมุนเวยีน และเงนิสดจากการประกอบกจิการของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)
และ/หรอื เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้รายบุคคล ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ด ้

 
9. เงื่อนไขในการท ารายการ 

การเขา้ทาํสญัญาครัง้น้ีจะต้องชาํระเงนิเป็นจาํนวน 28.00 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัไดจ้่ายเงนิมดัจาํเป็นจาํนวน
เงนิ 14 ลา้นบาท เพื่อเขา้ศกึษาโครงการ และปจัจุบนัไดท้าํ Due Diligenceโดยบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์
จาํกดัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจะต้องชาํระค่าหุน้ของบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั และ บรษิทั  
โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จาํกดั ส่วนทีเ่หลอือกี 14 ลา้นบาทภายในวนัที ่25 มนีาคม 2562  
 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ดงักล่าวขา้งต้น เป็นการทาํรายการที่
เหมาะสม เน่ืองจากเป็นการลงทุนในโครงการทีม่ศีกัยภาพ และต่อยอดธุรกจิพลงังานทดแทนทีบ่รษิทั ซึง่จะ
สามารถสรา้งกาํไรอย่างต่อเน่ือง  
โดยโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุร ีสามารถคาํนวณ Pay-Back Period ไดป้ระมาณ 
7.35 ปี ซึง่ทาํใหค้ณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าเป็นการลงทุนทีม่ศีกัยภาพ และจะนําไปสู่การสรา้งมลูค่าเพิม่
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ จงึมมีตอินุมตักิารเขา้ทาํรายการดงักล่าว และหากดาํเนินการดงักล่าวแลว้มคีวาม
คบืหน้าอย่างไร ใหนํ้าเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ และใหแ้จง้ข่าวสารใหก้บัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษทัท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทั 
-ไม่ม-ี 

 
 
 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 ขอแสดงความนบัถอื  
 

 

 (นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร)  

 กรรมการผูจ้ดัการ 


