วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 46

2.

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทารายการกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน (ตาม
บัญชี 2) ของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

3.

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการ
ทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

4.

สรุ ปสาระสาคัญของการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (JUTHA-W1)

5.

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

6.

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัดของบริษัท
จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

7.

ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ และผูท้ ่ไี ด้รบั
การเสนอชื่อให้ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท

8.

คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสาหรับการลงทะเบียน สาหรับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

9.

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้

10.

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท

11.

แบบหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 4/2564 ได้มีมติให้
จัดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันจันทร์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน
2564 และได้สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
และต่ อกระทรวงพาณิ ช ย์ภ ายในระยะเวลาตามที่ ก ฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บ นเว็ บ ไซต์ข องบริษัทฯ
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เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท เห็ น ว่ า ได้มี ก ารบัน ทึก รายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2564
คณะกรรมการ ซึ่งได้จดั ประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

เนือ่ งจากเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระที่ 2 วาระที่ 5 วาระที่ 8 วาระที่ 9.1 และวาระที่ 9.3 ถือเป็ นวาระ
ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั อนุมตั ิจากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2564 จะถือว่าเรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วข้องในวาระอืน่ ๆ อีกต่อไป
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึน้ ใหม่ โดยการ
เข้ า ซื้อและรั บ โอนกิ จการของบริ ษั ท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จากั ด ซึ่ ง เป็ น
รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะจากัดขอบเขตผลกระทบจากธุรกิจ พาณิชย์นาวี และขยายกิจการไปยัง
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งรายได้ใหม่ท่ีมี
ความมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ รับมือกับผลกระทบจากธุรกิจปั จจุบนั ของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มลดลง อันจะทาให้ผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ดีขึน้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีแผนการ
ปรับโครงสร้างกลุม่ บริษัท ดังนี ้
1) การปรับโครงสร้างกลุ่มของบริษัทฯ โดยการจัดตัง้ บริษัทย่อยขึน้ ใหม่ ได้แก่ บริษัท จุฑามารีน
จากัด (“Jutha Marine”) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะถือหุน้ ประมาณร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออกและ
ชาระแล้วทัง้ หมด ซึ่ง Jutha Marine จะลงทุนในธุรกิจที่ปัจจุบนั บริษัทฯ ดาเนินการอยู่แทน โดย
บริษัทฯ จะโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่ Jutha Marine ทัง้ นี ้ ภายหลังการโอนกิจการทัง้ หมดเสร็จ
สิ น้ บริษัท ฯ จะเป็ น บริษัท จดทะเบี ย นที่ ป ระกอบกิ จ การการลงทุน โดยถื อหุ้น ในบริษั ท อื่ น
(Holding Company) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตัง้ Jutha Marine โดยคาดว่าการปรับ
โครงสร้างกลุม่ ของบริษัทฯ ข้างต้นจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2565
2) การจัดตัง้ บริษัทย่อยขึน้ ใหม่ ได้แก่ บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค โฮลดิง้ จากัด (“BET”) เพื่อ
เข้าทารายการเข้าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง้
จากัด (“GBP Holding”) โดย BET จะรับโอนมาซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา
และพนั ก งานทั้ง หมดของ GBP Holding โดยที่ ท รัพ ย์สิ น ของ GBP Holding ได้แ ก่ หุ้น ใน
2

บริ ษั ท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จ ากั ด (“GBP”) ซึ่ ง ประกอบกิ จ การผลิ ต และจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซล โดยก่อนการโอนกิจการทัง้ หมด GBP Holding
จะชาระคืนหนีส้ ินทัง้ หมด และจะไม่มีหนีส้ ิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอื่นใด และภายหลังการ
โอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว GBP Holding จะดาเนินการเลิกกิจการ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ คาดว่าการ
เข้าทารายการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม
2565
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ BET ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ที่จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่และจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วทัง้ สิน้ จานวน 1,000,000.00 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะถือหุน้ ประมาณร้อยละ
100.00 ของหุ้น ที่ ออกและชาระแล้วทั้ง หมดของ BET เข้าท ารายการเข้าซือ้ และรับ โอนกิจการทั้งหมดของ GBP
Holding โดย BET จะรับโอนมาซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิ และหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทั้งหมดของ GBP
Holding โดยที่ทรัพย์สินของ GBP Holding ได้แก่ หุน้ ใน GBP ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้
จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซล จานวน 5,849,998 หุน้ จากหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด 5,850,000 หุน้ ของ GBP โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของ GBP ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจการทัง้ หมดระหว่าง BET และ GBP Holding (“สัญญา
โอนกิจการ GBP”) โดยมีค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้ หมด 400,000,000 บาท บวกด้วยเงินสดจากการดาเนินงาน
ที่ เหลื ออยู่ใ น GBP 1 วัน ท าการก่ อนวัน โอนกิ จการ ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนการโอนกิ จ การทั้งหมดจะมีจ านวนไม่เกิน
600,000,000 บาท โดยจะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดทัง้ จานวน โดยค่าตอบแทนอาจมีการปรับในกรณีท่ีรายการ
ทรัพย์สินหรือหนีส้ ินของ GBP Holding ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันโอนกิจการมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้ ก่อนวันโอน
กิจการ GBP Holding จะดาเนินการชาระคืนหนีส้ ินทัง้ หมดและจะเหลือสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว คือ หุน้ ใน GBP
จานวน 5,849,998 หุน้ (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ”) และมอบหมายให้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ัดการ และ/
หรือบุคคลที่กรรมการผูจ้ ัดการมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีอานาจในการการดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ก) การกาหนดข้อตกลง
และเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง สัญญาโอนกิจการ GBP
(ข) การกาหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ (ค) การลงนามใน
สัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง สัญญาโอนกิจการ
GBP (ง) การลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับ
ธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ (จ) การดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จ
การ
ทัง้ นี ้ เนื่องจาก GBP Holding เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จากัด (“NAT”) และ NAT ถือหุน้
ร้อยละ 100 ใน Austin Asset Limited (“Austin”) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ ดังนัน้ การเข้าทาธุรกรรมการ
รับโอนกิจการฯ ของBET จึงถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
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เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบ
แล้วของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาสิน้ สุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ GBP
สาหรับรอบระยะเวลาสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 560.5 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ี
มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และมีมลู ค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงอื่นกับ NAT
ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ของ BET เข้าข่ายเป็ นการรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และถือเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ด เผยข้อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
ของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ GBP สาหรับ
รอบระยะเวลาสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่ีได้ผล
ลัพธ์สงู สุดเท่ากับร้อยละ 61.5 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อ่นื ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
ดังนัน้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จึงเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการ
ซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ากว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ และเข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ
จึงมีหน้าที่ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
(ก)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศสาหรับการเข้าทาธุรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

(ข)

จัดให้มีท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และ

(ค)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมัติการเข้าทารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผูถ้ ื อหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนด เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14
วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
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ทัง้ นี ้ รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
(ตามบัญชี 2) และการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2 และ
ความเห็นของที่ปรึกษาปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
ความเห็ น ของ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีสว่ นได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ลงคะแนนเสียง ได้
คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากจะเป็ นการเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งรายได้ใหม่ท่มี ีความมั่นคง
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ รับมือกับผลกระทบจากธุรกิจปั จจุบนั ของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มลดลง อันจะ
ทาให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ดีขนึ ้
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
ที่จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ โดยการเข้าซือ้ และรับโอนกิจการของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง้
จากัด ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ
ข้างต้นทุกประการ
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน ทัง้ นี ้ ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุ มั ติการลดทุนจดทะเบี ยนของบริษัทฯ จานวน 10,155.00 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 1,274,291,388.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,274,281,233.00
บาท

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษัทฯ ในรู ป แบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด ( Private
Placement) และการออกและจัดสรรหุน้ เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ตามที่จะได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 5 ในลาดับถัดไปนัน้
เนื่องจากบริษัทฯ มีหนุ้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวนทัง้ สิน้ 3,385 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
3.00 บาท ซึ่งเหลือจากออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกราย
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถื อหุน้ (Rights Offering) ทั้งนี ้ บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ
กาหนดว่า บริษัทมหาชนจากัดจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึน้ ได้ ต่อเมื่อหุน้
ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหนุ้ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุน้ ที่เหลือ ต้องเป็ น
หุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ เท่านัน้
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ดังนั้น บริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนดาเนินการเพิ่มทุน จด
ทะเบียนจานวน 10,155.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,274,291,388.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
1,274,281,233.00 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวนทัง้ สิน้ 3,385 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้
ละ 3.00 บาท ซึ่งเป็ นหุน้ ที่เหลือจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ สามัญเดิมและผู้ถื อหุน้
บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ความเห็ น ของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
คณะกรรมการ ทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 10,155.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,274,291,388.00
บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 1,274,281,233.00 บาท โดยการตั ด หุ้น สามั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ายจานวนทัง้ สิน้ 3,385 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3
ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

1,274,281,233.00 บาท (หนึ่ งพัน สองร้อยเจ็ดสิบสี่ลา้ น
สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสอง
ร้อยสามสิบสามบาท
424,760,411 หุน้ (สี่ ร ้อ ยยี่ สิ บ สี่ ล ้า นเจ็ ด แสนหก
หมื่นสี่รอ้ ยสิบเอ็ดหุน้ )
3.00

บาท (สามบาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

422,210,411 หุน้ (สี่ ร ้อ ยยี่ สิ บ สองล้า นสองแสน
หนึ่งหมื่นสี่รอ้ ยสิบเอ็ดหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

2,550,000 หุน้ (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหุน้ )”

6

ทั้ง นี ้ เสนอให้ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารมอบหมายให้บุค คลที่ ก รรมการผู้จัด การ
มอบหมายเป็ นลายลักษณ์อักษรมีอานาจดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ความเห็ น ของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
คณะกรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ตามรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 8,023,687,398.00 บาท จาก
ทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 1,274,281,233.00 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
9,297,968,631.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2,674,562,466 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญ
และผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรู ปแบบของการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามที่จะได้
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ในลาดับถัดไป และการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 ตามที่จะได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 8 ในลาดับถัดไป บริษัทฯ
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 8,023,687,398.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน1,274,281,233.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 9,297,968,631.00 บาท
อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่สง่ มาด้วย 5
ความเห็ น ของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
คณะกรรมการ จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 8,023,687,398.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
1,274,281,233.00 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 9,297,968,631.00 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 2,674,562,466 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5
ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน 9,297,968,631 บาท

(เก้าพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปด
พันหกร้อยสามสิบเอ็ด
บาท)

แบ่งออกเป็ น

3,099,322,877 หุน้

(สามพันเก้าสิบเก้าล้าน
สามแสนสองหมื่นสอง
พันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

3.00 บาท

(สามบาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

3,096,772,877 หุน้

(สามพันเก้าสิบหกล้าน
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

2,550,000 หุน้

(สองล้านห้าแสนห้าหมื่น
หุน้ )”

ทั้ง นี ้ เสนอให้ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารมอบหมายให้บุ ค คลที่ ก รรมการผู้จัด การ
มอบหมายเป็ นลายลักษณ์อักษรมีอานาจดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ความเห็ น ของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไข
คณะกรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ตามรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน
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วาระที่ 7

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกและเสนอขายหุ้ นสามั ญเพิ่ ม ทุ นของบริ ษั ทฯ ให้ แ ก่ นายนิ ติ
ธรรมจั ก ร ซึ่ งถื อเป็ นการออกและเสนอขายหุ้ นสามั ญให้ แก่ บุ คคลในวงจ ากั ด (Private
Placement) ในราคาเสนอขายทีต่ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มี แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น
บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะปรับโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ เพื่อรองรับการขยายกิจการไปยังธุรกิจผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซล บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
ซึ่งมียอดหนีเ้ งินกูเ้ ป็ นจานวนสูง ประกอบกับบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาหลายปี โดยในปี
2561 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนเท่ากับ (61.0) (48.5) และ (140.2) ล้านบาท ตามลาดับ ประกอบกับ บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานต่าจากผลการดาเนินงานขาดทุน โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีอตั ราส่วน DSCR (คานวณจาก
EBITDA หารด้วยการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ จ่าย) เท่ากับ 0.1 เท่า บริษัทฯ จึงประสบปั ญหาสภาพคล่อง ซึ่งมีอตั ราส่วน
สภาพคล่องที่ต่าประมาณ 0.3 เท่า ซึ่งส่งกระทบต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจและ แม้ว่าบริษัทฯ จะดาเนินการ
เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ ป็ นเวลาหลายครัง้ บริษัทฯก็ยงั คงประสบปั ญหาการชาระหนีอ้ ย่างต่อเนื่อง

สถาบันการเงินดังกล่าวจึงได้ให้ขอ้ เสนอการปรับปรุงโครงสร้างหนีโ้ ดยจ่ายชาระมูลหนีท้ ่คี งค้างโดยมีการลดหนีท้ ่คี า้ ง
บางส่วน (Hair Cut) โดยมีขอ้ กาหนดเงื่อนไขให้บริษัทฯ (1) จัดหาเงินเพื่อเป็ นหลักประกันในการชาระหนีท้ ่คี งค้างตาม
การปรับปรุ งโครงสร้างหนี จ้ านวน 54,000,000 บาท ให้แก่สถาบันการเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อการ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนีแ้ ละลดหนีท้ ่คี งค้างบางส่วนดังกล่าว และ (2) ชาระคืนมูลหนีท้ ่คี งค้างส่วนที่เหลือภายในเดือน
ธันวาคม 2564
ดังนัน้ บริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็ น หลักประกันในการชาระคืนเงินกู้
กับสถาบันการเงิน โดยมีการลดหนีท้ ่ีคา้ งไว้บางส่วน (Hair Cut) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็ นการออกและเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement) จานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.60
บาท คิ ด เป็ น มูล ค่าทั้งสิ น้ 54,000,000 บาท (“ธุ ร กรรมการเสนอขายหุ้ น PP”) ทั้งนี ้ นายนิ ติ ธรรมจัก ร ไม่มี
ความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ที่จะทาให้ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่อย่างใดโดยนายนิติ ธรรมจักร ในฐานะนักลงทุนรายใหม่ ตกลงที่จะ
ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสาหรับใช้เป็ นหลักประกันจานวนดังกล่าวเข้าบัญชีท่ี
เปิ ดไว้สาหรับการวางหลักประกันของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการเสนอขาย
หุน้ PP ทัง้ นี ้ หลักประกันจานวน 54,000,000 บาทข้างต้นจะถูกหักเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการชาระหนี ใ้ นส่วนของการ
ลดหนีท้ ่คี า้ งไว้บางส่วน (Hair Cut) เมื่อถึงกาหนดชาระกับสถาบันการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มี
มติไม่อนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP บริษัทฯ จะชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ จานวนดังกล่าวคืนให้แก่นาย
นิติ ธรรมจักร ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ที่บริษัทฯ ได้รบั ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นราคาเสนอขายที่ ผถู้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอ
ขายไว้อย่างชัดเจน โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่ได้จากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และนายนิติ ธรรมจักร ซึ่ง
เป็ นราคาที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพโอเนีย แอด
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ไวเซอรี่ จากัด และเป็ นราคาที่สูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยของหุน้ เมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากการ
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ทงั้ หมดต่อผูถ้ ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุน้ (ราคา Fully Diluted) โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคา
เสนอขายเป็ นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏ
ตามงบการเงินบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นจานวน 425,744,414.95 บาท บริษัทฯ จึงสามารถออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ
อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
ขออนุมัติ ใ ห้บ ริษัท ฯ เข้าท าธุ ร กรรมการเสนอขายหุ้น PP ซึ่งได้แ ก่ ระหว่ างวัน ที่ 20 กัน ยายน 2564 ถึ งวัน ที่ 29
กันยายน 2564 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ 0.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นส่วนลดจาก
ราคาตลาดที่รอ้ ยละ 61.27 ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่นายนิติ ธรรมจักร ในคราวนีจ้ ึงเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ที่ผถู้ ือ
หุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ออกใหม่ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขาย
หุ้น PP”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ น
ได้เสียเป็ นฐานในการนับคะแนน 1 และไม่มีผถู้ ือหุน้ จานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด รวมทัง้ จะต้องได้รบั
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอ
ขาย
นอกจากนี ้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่นายนิติ ธรรมจักร มีราคาต่ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่ งรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่หา้ มมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีน้ าหุน้ ที่ได้รับจาก
ธุรกรรม PP ทัง้ หมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้ เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ ที่ถกู สั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถูกสั่งห้ามขาย
ภายหลังครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุน้ ดังกล่าวเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคา
ขอให้รับ หุ้น สามัญ หรื อหุ้น บุริมสิ ทธิ ใ นส่วนเพิ่ มทุน เป็ นหลัก ทรัพ ย์จดทะเบี ย น พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ มีก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติม)

1

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียในการทาธุรกรรม PP
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ในการนี ้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ในคราวนีจ้ ะดาเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายใน
เดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดีธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP จะเกิดขึน้ ภายหลังการวันกาหนดสิทธิผถู้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดวาระที่ 9.1 ถัดไป โดย
นายนิติ ธรรมจักร จะไม่มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่
อย่างใด และวาระการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมตามสั ดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 9.1 นั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมการเสนอขาย
หุน้ PP นีแ้ ต่อย่างใด ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าทาธุรกรรมตามวาระที่ 9. แล้วเสร็จ นายนิติ ธรรมจักร จะถือหุน้
ในบริษัทฯ ทั้งหมดจานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.1 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ (ในกรณีท่บี ริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ได้
ทัง้ จานวน)
อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่
ให้แก่บคุ คลในวงจากัดของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท ในราคาเสนอขาย
หุน้ ละ 0.60 บาท คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 54,000,000 บาท ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็ นการออกและเสนอขายหุน้
สามัญให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทได้พิ จารณาด้วยความซื่ อสัตย์แ ละระมัดระวังเพื่ อรัก ษาผลประโยชน์ข อง
คณะกรรมการ บริษัทฯ แล้ว มีความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่นายนิติ ธรรมจักร
ดังนี ้
1. เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
บริษัทฯ มีความจาเป็ นในการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเข้า
เจรจากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อ การปรับปรุ งโครงสร้างหนีเ้ พื่อให้บริษัทฯ มีหนีส้ ินและภาระ
ดอกเบีย้ ที่ลดลง ทัง้ นี ้ จากการเข้าเจรจาดังกล่าว บริษัทฯ มีความจาเป็ น ต้องจัดหาแหล่งเงินทุน
จ านวน 54,000,000 บาทเพื่ อ ใช้เ ป็ น หลัก ประกั น ในการช าระหนี ้ท่ี ค งค้า งตามการปรับ ปรุ ง
โครงสร้างหนี ้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) เป็ นแนวทางที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) นั้น จะทาให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนในจานวนที่ มาก
เพียงพอและแน่นอนภายในระยะเวลาที่จากัด โดยบริษัทฯ ได้มีการหานักลงทุนที่มีความสนใจใน
การลงทุนในหุน้ ของบริษัทฯ หลายราย อย่างไรก็ดี นายนิติ ธรรมจักร เป็ นนักลงทุนเพียงรายเดียวที่
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ตกลงยิ น ยอมช าระเงิน ค่าจองซื อ้ หุ้น ล่วงหน้าให้แ ก่ บ ริษัท ฯ ล่วงหน้าก่ อนที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น จะ
พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสาหรับใช้เป็ นหลักประกันจานวน
ดังกล่าวเข้าบัญชีท่เี ปิ ดไว้สาหรับการวางหลักประกันของบริษัทฯ
2. ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้จากการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP จานวน 54,000,000 บาท เพื่อใช้
เป็ น เงิน ทุน เพื่ อใช้เป็ น หลัก ประกัน ส าหรับ การจ่ ายช าระมูล หนี ท้ ่ี คงค้างโดยมีก ารลดหนี ท้ ่ี ค ้า ง
บางส่วน (Hair Cut) ตามการปรับปรุ งโครงสร้างหนี ร้ ะหว่างบริษัทฯ และสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
ทัง้ นี ้ หลักประกันจานวน 54,000,000 บาทข้างต้นจะถูกหักเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการชาระหนี ้ เมื่อ
ถึงกาหนดชาระกับสถาบันการเงินดังกล่าว
3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้ นีม้ ีความเหมาะสม เนื่องจากการเพิ่มทุน
ดังกล่าวจะทาให้บริษัทฯ สามารถลดจานวนหนีส้ ินของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยการ
ลดหนีท้ ่ีคา้ งบางส่วน (Hair Cut) และทาให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดีขึน้ จากอัตราส่วนหนึส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 5.2 เท่า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จะลดลงเหลือ 1.6 เท่า ภายหลังการการปรับโครงสร้างหนี ้ (โดยยังไม่
คานึงถึงการเพิ่มทุนRight Offering และการใช้สิทธิ JUTHA-W1) ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนและสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อและการเข้าทาธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต
ดังนัน้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) จึงเป็ นแนวทาง
ที่มีความคุม้ ค่าต่อผูถ้ ือหุน้ เมื่อคานึงถึงผลประโยชน์ท่ีบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ข้างต้น เปรียบเทียบกับ
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ (Dilution) (รายละเอียดการปรากฏสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญที่
ออกใหม่ให้แก่บคุ คลในวงจากัดของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6)

4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตาม
แผนการใช้เงิน
ภายหลังการจ่ายช าระมูลหนีท้ ่ีคงค้างโดยมีก ารลดหนีท้ ่ีค้างบางส่วน (Hair Cut) ภาระหนีแ้ ละ
ดอกเบีย้ จ่ายของบริษัทฯ จะลดลง รวมถึงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึน้ แม้
ส่วนแบ่งกาไรต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) จะลดลง
5. ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
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คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เ สนอขายให้แก่ผูจ้ องซือ้ มีความเหมาะสม
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าวิธีการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ น
ราคาที่อา้ งอิงจากราคาตลาดภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถื อหุน้ (Rights Offering) ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รบั จากการจ่ายชาระมูลหนีท้ ่ีคงค้างโดยมีการลดหนีท้ ่ี
ค้างบางส่วน (Hair Cut) แล้ว รวมถึงราคาดังกล่าวยังสูงกว่าราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
ภายหลังการเพิ่ มทุน Right Offering รวมถึ งสูงกว่ ามูล ค่ากิ จ การของที่ ป รึก ษาทางการเงิ น ของ
บริษัทฯ คือบริษัท ไพโอเนีย แอดไวซอรี่ จากัด ประเมินไว้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า
วิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่ากิจการของบริษัท คือ วิธีผลรวมของมูลค่าธุรกิจ เนื่องจาก
ประมาณการทางการเงินของ JUTHA มีผลขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ประมาณการ โดยพิจารณา
จากมูลค่าทางบัญชีจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และปรับปรุ ง ด้วยส่วนต่างของมูลค่า
ยุติธ รรมของ THAIDEN J Shipping และ Maritimo ซึ่งประเมินมูลค่าด้วยวิ ธี มูล ค่าปั จ จุบันของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ เท่ากับ 0.38 –
0.52 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ราคาประเมิน
(บาทต่อหุ้น)

วิธีประเมินมูลค่ากิจการ
1. วิธีมลู ค่าตามบัญชี

0.25

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

n/a

3. วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าในตลาด
- PBV

0.38

-

0.74

- PER

n/a

-

n/a

- EV/EBITDA

n/a

-

n/a

4. วิธีราคาตลาด

0.86

-

1.71

5. วิธีมูลค่าผลรวมของธุรกิจ

0.38

-

0.52

(รายละเอียดสมมติฐานการประเมินมูลค่ากิจการของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่บคุ คลในวงจากัด สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6)
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าราคาตลาดอาจไม่เหมาะสมต่อการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของบริษัทฯ หากพิจารณาสัดส่วนปริมาณหุน้ ซือ้ ขายในแต่ละช่วงเวลาคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.24 0.57 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ค่ า ต่ า เมื่ อ เที ย บกั บ อัต ราการ
หมุนเวียนการซือ้ ขาย (Turnover Ratio) ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม รวมไปถึงบริษัทฯ จะเพิ่มทุน
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Right Offering ก่อนการเพิ่มทุน PP ในครัง้ นี ้ ราคาหุน้ ของบริษัทฯ ที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงอาจไม่สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้
ดังนัน้ ราคาในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
6. ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย
ราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ได้จากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และนายนิติ ธรรมจักร โดย
อ้างอิงจากราคาตลาดภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมตาม
สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) ซึ่ ง เท่ า กั บ 0.55 บาทต่ อ หุ้น ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ สูง กว่ า มูล ค่ า
ยุติธรรมของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอ
รี่ จากัด ซึ่งเท่ากับ 0.38 – 0.52 บาทต่อหุน้ และเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาตลาดภายหลังการเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering)
ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุน้
7. ผูล้ งทุนมีประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์หรือช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
นายนิติ ธรรมจักร เป็ นนักลงทุนที่มีความพร้อมด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคงในการลงทุนที่
จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ ทั้งนี ้ เนื่องจากปั จจุบันบริษัทฯ ขาดสภาพ
คล่องและบริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องหาหลักประกันจานวน 54,000,000 บาทให้แก่สถาบัน
การเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นายนิติ ธรรมจักร ในฐานะนักลงทุนรายใหม่ เป็ นผูล้ งทุน
เพียงรายเดียวที่ตกลงยินยอมที่จะชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ล่วงหน้าในแก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงิน
สาหรับการวางหลักประกันจานวนดังกล่าวเข้าบัญชีท่เี ปิ ดไว้สาหรับการวางหลักประกันของบริษัทฯ
ล่วงหน้าก่อนที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ทัง้ นี ้ หากที่ประชุมผู้
ถื อหุน้ มีมติไม่อนุมัติการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP บริษัทฯ จะชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้น
จานวนดังกล่าวคืนให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ที่บริษัทฯ
ได้รบั ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าว
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 3.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ
0.60 บาท คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 54,000,000 บาท ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็ นการออกและ
เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติ ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
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การนับคะแนน ทัง้ นี ้ ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียเป็ นฐานในการนับคะแนน2 และ
ต้องไม่มีผูถ้ ือหุน้ จานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Veto)
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุ มั ติก ารออกและจั ดสรรใบส าคั ญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้อหุ้ น สามั ญเพิ่ มทุ นของ
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JUTHA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิ น
สาหรับการลงทุนโครงการ และ/หรือ ขยายกิจการในอนาคต และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัทฯ
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (“ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ JUTHA-W1”) ในจานวนไม่เกิน 885,520,822 หน่วย ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 2.5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1
(หากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้ ) และผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรายได้รบั สิทธิ
ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ด้วยในอัตราจัดสรรเดียวกัน ใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 มีอายุ
ไม่เกิน 9 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จานวน 1
หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ที่ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุน้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ JUTHA-W1ภายหลัง ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ภายหลังจากการออก
และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) และการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เสร็จสิน้
โดยเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสาคัญ
ของการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
(JUTHA-W1) สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ได้เมื่อถึงกาหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กาหนด หรือได้รบั ผลตอบแทนจากใบสาคัญแสดงสิทธิภายหลังการเข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ทัง้ นี ้ ในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ บริษัทฯ จะ
ได้รบั เงินประมาณ 442.76 ล้านบาท หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญครบถ้วน)
ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะกาหนดวัน กาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
JUTHA-W1 (Record Date) อีกครัง้ หนึ่ง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุน้ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และการกาหนด
รายชื่อดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน หนังสือที่ บจ. (ว) 25/2560 ลงวันที่ 6 มิถนุ ายน
2

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียในการทาธุรกรรม PP
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2550 เรื่ อง แนวทางการปิ ดสมุดทะเบี ย นเพื่ อสิ ท ธิ ซื ้อหุ้น เพิ่ มทุน และสิ ท ธิ รับ ปั น ผลของบริ ษัท จดทะเบี ย น และ
กฎเกณฑ์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีอานาจในการ (ก) กาหนดวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1(Record Date) (ข) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 (ค)
ดาเนินการและลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ JUTHA-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อ
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 และการนาใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ JUTHA-W1 รวมถึ งหุ้น สามัญ เพิ่มทุนที่เกิ ดขึ น้ จากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ JUTHA-W1 เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ในครัง้ นี ้
ความเห็ น ของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออก
คณะกรรมการ และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ในจานวนไม่เกิน 885,520,822 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้
สามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 2.5
หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 (หากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตรา
การจัดสรรแล้ว ให้ปั ดเศษนั้น ทิ ง้ ) และผู้ถื อหุ้น บุริมสิ ทธิ เดิมทุก รายได้รับ สิ ทธิ ในการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ด้วยในอัตราจัดสรรเดียวกัน และการมอบหมายให้กรรมการ
ผู้จั ด การ และ/หรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู้จั ด การมอบหมายเป็ น ลายลัก ษณ์อั ก ษร มี อ านาจ
ดาเนิ น การต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การออกและจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ JUTHA-W1 ตาม
รายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ตามที่ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวนไม่ เ กิ น 8,023,687,398.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
1,274,291,233.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน 9,297,968,631.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 2,674,562,466 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 5 ข้างต้นนั้น
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทฯ
ดังนี ้
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วาระที่ 9.1

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น มูลค่าทีต่ รา
ไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกราย
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัทฯ มีความประสงค์ท่จี ะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้
บุริมสิทธิเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
3.00 บาท และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรรเดียวกัน
คื อ 1 หุ้น สามั ญ เดิ ม ต่ อ 4 หุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในราคาเสนอขายหุ้น ละ 0.30 บาท คิ ด เป็ นมู ล ค่ า รวมทั้ง สิ ้น
509,712,493.20 บาท โดยหากเกิดเศษของหุน้ จากการคานวณตามอัตราจัดสรรให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ และผูถ้ ือหุน้
บุริมสิทธิเดิมทุกรายได้รบั สิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนด้วยในอัตราเดียวกัน โดยจัดสรรให้ผถู้ ือหุน้ สามัญไม่
เกิน 1,688,841,644 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิไม่เกิน 10,200,000 หุน้
ในการนี ้ บริษัทฯ จะกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Record Date) อีกครัง้ หนึ่งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ ภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และการกาหนดรายชื่อดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจด
ทะเบียน หนังสือที่ บจ. (ว) 25/2560 ลงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2550 เรื่อง แนวทางการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิซือ้ หุน้ เพิ่ม
ทุนและสิทธิรบั ปั นผลของบริษัทจดทะเบียน และกฎเกณฑ์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/
หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีอานาจพิจารณาและกาหนดรายละเอียด
อื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัด
เพียงแต่
(1)

กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้
(Record Date)

(2)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม ทุน กาหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3)

เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(4)

ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ คาขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการ
ยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ
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(5)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามั ญเพิ่มทุน
ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รบั จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายอาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้
ข้างต้นได้ แต่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลือภายหลังจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกแล้ว
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี ้ ใน
กรณีท่ีมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกแล้ว
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วน
การถือหุน้ เดิม ทัง้ นี ้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิจนกระทั่งมีการจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกิน กว่า
สิทธิครบจานวนหรือไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร (แล้วแต่กรณีใดจะเกินขึน้ ก่อน) การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้ รายใดถือหุน้ ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็ น
การฝ่ าฝื นข้อจากัดการถื อหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ คนใดคนหนึ่งจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิจนมีผลทาให้สดั ส่วนการถือครองหุน้ ของตน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา
258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผูถ้ ือหุน้ ราย
ดังกล่าว (ถ้ามี)) เข้าข่ายต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ คนดังกล่าวจะต้องดาเนินการตามเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5
ทั้งนี ้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนคราวนีเ้ ป็ นราคาเสนอขายที่ต่ ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิน้ สุดวันที่
30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นจานวน 425,744,414.95 บาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนในราคาที่ต่า
กว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
วาระที่ 9.2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็ นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ใน
ราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.60 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 54,000,000 บาท ซึ่งเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่ อ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
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และเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคลที่
กรรมการผูจ้ ัดการมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อักษร มีอานาจพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ (1) การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ การกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ คาขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนดังกล่าว รวมถึ งการติดต่อ และการยื่ น คาขออนุญ าต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รบั จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 9.3

พิ จา รณ า อนุ มั ติ ก า ร จั ด สร ร หุ้ น ส ามั ญเ พิ่ มทุ น จ าน ว น ไ ม่ เ กิ น 885,520,822 หุ้ น
มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จานวนไม่
เกิน 885,520,822 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
และผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายได้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ด้วยในอัตราจัดสรรเดียวกัน
ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 885,520,822 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 3.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
JUTHA-W1 ให้แ ก่ ผู้ถื อหุ้นสามัญ เดิมทุก รายตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูล ค่า ในอัต รา
จัดสรร 2.5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 โดยหากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตราการ
จัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิง้ และผู้ถือหุน้ บุริมสิทธิ เดิมทุกรายได้รับสิท ธิ ในการจัดสรรหุน้ สามัญ เพิ่ มทุนด้วยในอัต รา
เดียวกัน
และเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็ นลายลักษณ์อักษร มีอานาจพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ คา
ขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกั บการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง
การติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอานาจในการดาเนินการอื่น
19

ใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้
ขอบเขตที่ได้รบั จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ความเห็ น ของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี ้
คณะกรรมการ
(1)
เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
(1.1)

(1.2)

(1.3)

การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิม
ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) เนื่องจากบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อ
ใช้ในการเข้าทารายการซือ้ หุน้ GBP รายละเอียดตามที่ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมตั ิในวาระที่ 4 โดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights offering) เป็ นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากเป็ น วิธีท่จี ะช่วยให้บริษัทฯ
สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทาให้บริษัทมีสภาพคล่อง และเงินทุ น
หมุนเวียนเพิ่มขึน้ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรง และจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้
ถื อหุน้ ต่ าที่สุด รวมไปถึงการจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน ใน
สภาพการณ์ปัจจุบนั ทาได้ยาก
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ในรู ปแบบของการ
เสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรู ปแบบของการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจ ากั ด
(Private Placement) เพื่อใช้เป็ นหลักประกันสาหรับการจ่ายชาระมูลหนีท้ ่ีคงค้างโดยมี
การลดหนีท้ ่ีคา้ งบางส่วน (Hair Cut) ระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อ
ลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ ซี่งจะส่งผลให้สดั ส่วนหนีส้ ินต่อทุนของบริษัทฯ ดีขนึ ้
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุก
รายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของ
บริษัท ฯ และช่ วยให้บ ริษัท ฯ มีส ภาพคล่องทางการเงิน ส าหรับ การขยายกิ จ การใน
อนาคต และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

21

(2)

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุ้น

(2.1)

การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิม
ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นีม้ ีความเป็ นไปได้เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้า
ท าสัญญาจะซื อ้ จะขายหุ้น GBP กับผู้ขายแล้วโดยมีเงื่อนไขบังคับก่ อน โดยใช้แหล่ง
เงินทุนตาม (1) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยกาหนดราคาให้มี
ส่วนเพิ่มจากมูลค่าหุน้ ทางบัญชีต่อหุน้ (Book Value) ราว 20% กับผูถ้ ือหุน้ จะทาให้มีผถู้ ือ
หุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเต็มจานวน เป็ นผลบริษัทฯ มีเงินทุนอย่างเพียงพอในการเข้า
ลงทุนใน GBP ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่มีแนวโน้มที่ดี ประกอบกับอุตสาหกรรมของ GBP
ได้รบั ปั จจัยบวกจากนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ใช้นา้ มันดีเซลจาก B7 เป็ น B10

(2.2)

การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ในรู ปแบบของการ
เสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
กรุณาอ้างอิงความเห็นคณะกรรมการตามที่ปรากฎในวาระที่ 7 ข้างต้น

(2.3)

การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
แผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 มีความเป็ นไป
ได้เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีความจาเป็ นที่จะต้องหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในอนาคตในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้คืนเงินกูส้ ถาบันการเงินซึ่งจะทาให้ภาระหนีส้ ิน
และดอกเบีย้ ของบริษัทฯ ลดลง และ/หรือขยายกิจการ และ/หรือลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่
เหมาะสมในอนาคต

(3)

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้ น
และโครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีท่ี
เงินได้จากการจั ดสรรหุ้ นสามั ญเพิ่ม ทุ นตามสัดส่ว นการถื อหุ้ นไม่ ครอบคลุ ม
งบประมาณทัง้ หมดทีต่ ้องใช้ในการดาเนินการตามแผน

(3.1)

การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิม
ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ าการเพิ่ มทุนให้แก่ผู้ถื อหุน้ สามัญเดิมและผู้ถื อหุ้น
บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ดิ ม ทุ ก รายตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) มี ค วามเหมาะสม
สมเหตุสมผล เพราะช่วยให้โครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่ง และน่าจะประสบผลสาเร็จสูง
ซึ่ งจะท าให้ก ารลงทุ น ใน GBP ลดการพึ่ งพาเงิ น กู้แ ละไม่ มี ภ าระต้น ทุ น ทางการเงิ น
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อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้รบั เงินไม่เพียงพอ บริษัทฯ อาจจัดหาการกูย้ ืมเงินจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
(3.2)

การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ในรู ปแบบของการ
เสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
กรุณาอ้างอิงความเห็นคณะกรรมการตามที่ปรากฎในวาระที่ 7 ข้างต้น

(3.3)

การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ JUTHA-W1 ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรายตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เนื่องจากจะช่วย
ให้โครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่งและจะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอที่จะนาไปใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนสาหรับโครงการในอนาคตอื่นได้

(4)

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะ
การเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการ
ดาเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือโครงการ

(4.1)

การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิม
ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุน Right Offering ครัง้ นีจ้ ะทาให้โครงสร้าง
ทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึน้ สัดส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)
ลดลงจาก 5.2 เท่า เป็ น 2.4 เท่า (ไม่คานึงถึงการเพิ่มทุน Private Placement และการ
ใช้สิทธิ JUTHA-W1) รวมไปถึงมีโอกาสได้รบั อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(Return of Equity) เพิ่มขึน้ เป็ นประมาณร้อยละ 5 – 10 ภายหลังการเข้าทารายการรับ
โอนกิจการฯ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถรับรูผ้ ลกาไรจากการดาเนินงานของ GBP ได้ในทันที
(อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ข้างต้นเป็ นเพียงการประมาณการของบริษัท
ฯ ซึ่งจะขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการของธุรกิจพาณิชย์นาวีของบริษัทฯ และธุรกิจปาล์มของ
GBP ซึ่ ง อาจมี ค วามผั น ผวนขึ น้ อยู่ กั บ สภาพเศรษฐกิ จ และสภาพอุ ต สาหกรรม )
นอกจากนี ้ การเพิ่ มทุนครัง้ นีไ้ ม่ก่ อให้เกิ ดการลดลงของสัดส่วนการถื อหุน้ (Control
Dilution) เพราะเป็ นการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
ในส่วนของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ก็คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขนึ ้ เพราะการเข้า
ลงทุนใน GBP จะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัทฯ ทาให้ลดผลกระทบ
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จากผันผวนของธุรกิจปั จจุบนั ของบริษัทฯ ได้ อันจะทาให้ผลตอนแทนของผูถ้ ือหุน้ ดีขนึ ้
ด้วย และบริษัทฯ น่าจะได้รบั ความสนใจจากผูล้ งทุนโดยทั่วไปเพิ่มขึน้ ด้วย
(4.2)

การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ในรู ปแบบของการ
เสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
กรุณาอ้างอิงความเห็นคณะกรรมการตามที่ปรากฎในวาระที่ 7 ข้างต้น

(4.3)

การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
หากมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ครบทัง้ จานวน สัดส่วนหนีส้ ินต่อ
ทุ น จะลดลงเป็ น 1.9 เท่ า (ไม่ ค านึ ง ถึ ง การเพิ่ ม ทุน Right Offering และการเพิ่ มทุน
Private Placement) นอกจากนี ้ โดยการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHAW1 ไม่ก่อให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) เพราะเป็ นการออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วน

ทัง้ นี ้ ภายหลังการเพิ่มทุนทัง้ หมด ได้แก่ การเพิ่มทุน Right Offering, การเพิ่มทุน Private
Placement และการใช้สิ ท ธิ JUTHA-W1 จะส่งผลให้โครงสร้างทางการเงิน ของบริ ษั ท ฯ
แข็งแกร่งยิ่งขึน้ สัดส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจะเป็ น 1.0 เท่า อันจะ
ช่ ว ยให้บ ริษั ท ฯ มี ค วามพร้อ มทางการเงิ น ในการน าไปใช้เ ป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย นส าหรับ
โครงการในอนาคตอื่นได้ และการเข้าลงทุนใน GBP จะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอน
ให้กับบริษัทฯ อันจะทาให้ผลตอนแทนของผูถ้ ือหุน้ ดีขึน้ ด้วย และบริษัทฯ น่าจะได้รบั ความ
สนใจจากผูล้ งทุนโดยทั่วไปเพิ่มขึน้ ด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึ งเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 2,674,562,466 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท ดังนี ้
(1)

(2)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 3.00
บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering)
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท
ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็ นการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่บคุ คลใน
วงจากัด (Private Placement)
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(3)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 885,520,822 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 3.00
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ สามัญ
เดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)

และมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรมีอานาจพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้น
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีกรรมการของบริษัท ฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ฯ ผูถ้ ือหุน้ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่นนั้
เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้
สิ ท ธิ ฟ้ อ งเรี ย กคื น ประโยชน์ จ ากกรรมการนั้ น แทนบริ ษั ท ฯ ได้ ต ามมาตรา 89/18 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม จ านวนกรรมการ การแต่ ง ตั้ ง กรรมการใหม่ และการแต่ ง ตั้ ง
กรรมการอิสระ

เพื่อเพิ่มจานวนบุคลากรที่มีความรู ค้ วามสามารถ และความชานาญในการบริห ารกิจ การของ
บริษัทฯ และเนื่องจากบริษัทฯ มีตาแหน่งกรรมการอิสระเดิมที่ว่างอยู่ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้
ที่ 1/2564 เพื่ อพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเพิ่ มจานวนกรรมการจานวน 1 ท่ าน โดยการแต่งตั้ง นายรุ ่งนิ รันดร์ ตั้งสุร กิจ
เป็ นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามตาแหน่งกรรมการอิสระเดิมที่ว่างอยู่ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่านาย วิวรรธน์
เหมมณฑารพ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี หมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั บริษัทฯ และเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง และนาย รุ ่งนิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยข้อมูลของนายรุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ และนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ปรากฏตาม
ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ และผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7
ทัง้ นี ้ ภายหลังที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการ การแต่งตัง้ กรรมการใหม่ และการ
แต่งตัง้ กรรมการอิสระแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการจานวนทัง้ หมด 9 ท่าน ดังนี ้
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1.

พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ

ประธานกรรมการ

2.

นาย ศิรชิ ยั สาครรัตนกุล

กรรมการอิสระ

3.

นาย อดุลย์ จันทนจุลกะ

กรรมการอิสระ

4.

นาย ประมวล จันทร์ชีวะ

กรรมการอิสระ

5.

นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการอิสระ

6.

นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ

กรรมการ

7.

นาย ศรัณย์ เพ็ญชาติ

กรรมการ

8.

นาย ชนิตร เพ็ญชาติ

กรรมการ

9.

นาย รุ่งนิรันดร์ ตั้งสุรกิจ

กรรมการ

ความเห็ น ของ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตาม
คณะกรรมการ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ ในกิจการใดที่เป็ นการแข่งขันกับการ
ประกอบกิจการของบริษัทฯ และนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนที่จะเป็ นกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของ
บริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปั จจุบนั บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการการเพิ่มจานวนกรรมการ การแต่งตัง้ กรรมการใหม่ และการ
แต่งตัง้ กรรมการอิสระตามรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน และพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
รายบุคคล

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ตามที่บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มของบริษัทฯ โดยการจัดตัง้ บริษัทย่อยขึน้ ใหม่ และโอน
กิจการทัง้ หมดของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อยที่ตั้ งขึน้ ใหม่ และภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ จะเป็ นบริษัทที่
ประกอบกิจการการลงทุนโดยถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทฯ จะต้องมีการกาหนดกลไกให้บริษัทฯ
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สามารถกากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงาน รวมทัง้ มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อกาหนดให้การทารายการหรือการดาเนินการใด ๆ ของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. แก้ไขหมวดที่ 6 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี ้
จากเดิม
“หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม
ข้อ 45. ตราสาคัญของบริษัทให้ใช้ได้ดงั ที่ประทับไว้นี ้

”
แก้ไขเป็ น
“หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม
ข้อ 51. ตราสาคัญของบริษัทให้ใช้ได้ดงั ที่ประทับไว้นี ้

”
2.

เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนีเ้ ป็ นหมวดที่ 6 ของข้อบังคับของบริษัทฯ
“หมวดที่ 6 การกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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ข้อ 45. ข้อบังคับ ในหมวดนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกลไกให้บริษัทสามารถกากับดูแลการ
จัดการและรับผิดชอบการดาเนินงาน รวมทัง้ มีมาตรการในการติดตามการบริหารงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท
อนึ่ ง เพื่ อประโยชน์ใ นการตีความตามหมวดนี ้ “บริษัท ย่ อย” และ
“บริษัท ร่วม” หมายถึ ง บริษัท ย่ อยและบริษัท ร่วมตามคานิ ย ามที่ ร ะบุไ ว้ใ นประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการกาหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจหลักตามความใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่
ในกรณีท่ขี อ้ บังคับตามความในหมวดนีก้ าหนดให้การทารายการหรือ
การด าเนิ น การใด ๆ ของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มต้อ งได้รับ อนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แล้วแต่กรณี ให้กรรมการจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเรื่อง
ดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของตน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการหรือดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการทารายการหรือการดาเนินการของบริษัทย่อยในเรื่องดังกล่าวตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
ข้อ 46. การทารายการหรือการดาเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
จะต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมเข้าทารายการ
(1)

การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการและผู้บริห ารในบริษัทย่ อย หรือ
บริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถื อหุน้ ของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมดังกล่าว เว้นแต่จะเป็ นกรณีท่ีมีข้อจากัดหรือเพื่อให้เป็ นตามที่กาหนดของ
ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการที่บริษัทมีขอ้ ผูกพันตามสัญญา
อนึ่ง กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่ได้รบั การเสนอชื่อหรือแต่งตัง้ โดยบริษัทนัน้ จะต้อง
เป็ นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทที่
ออกหลัก ทรัพ ย์ (WHITE LIST) และมี คุณ สมบัติ บทบาท หน้า ที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนไม่ มี ลั ก ษณะขาดความน่ า ไว้ ว างใจตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท ทัง้ นี ้ กรรมการหรือ
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ผู้บ ริ ห ารที่ ต้อ งมี คุณ สมบัติ ข้า งต้น ให้ห มายถึ ง กรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารตามที่
ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่จะมีการแก้ไขในอนาคต
ทัง้ นี ้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งได้รบั การเสนอชื่อ
โดยบริษัทตามวรรคข้างต้น มีดุลพินิจในการพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทั่วไป และดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ท่ี
กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควร แล้วแต่กรณี และมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิ ภ าพ
และบริหารจัดการเป็ นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง เพื่อให้
บริษัทได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนของอย่างเหมาะสม

(ข)

ดาเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
รัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึน้

(ค)

จัดให้มีระบบงานที่ชดั เจนที่แสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบที่เพียงพอใน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทารายการที่มีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ

(ง)

จัดให้มีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทสามารถได้รบั ข้อมูล
ของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดาเนินงาน และฐานะการเงิน
การทารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
และการทารายการที่มีนยั สาคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(จ)

จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยให้มีผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนการ
ตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมตั ิ

(ฉ)

เปิ ด เผย และน าส่ ง ข้อ มู ล ส่ ว นได้เ สี ย ของตน และบุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ ย วข้อ งต่ อ คณะกรรมการของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยให้ท ราบถึ ง
ความสัม พัน ธ์ และการท าธุ ร กรรมกั บ บริ ษั ท ย่ อ ยในลัก ษณะที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยภายในกาหนดเวลาที่สมควร
เพื่ อ เป็ น ข้อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น หรื อ อนุ มั ติ ใ ด ๆ ทั้ง นี ้
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติใน
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เรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทงั้ ทางตรง
และทางอ้อม
(ช)

ดาเนินการให้บริษัทย่อยเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และ
ผลการดาเนินงาน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยตลอดจน
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนัยสาคัญให้บริษัททราบโดย
ครบถ้วน ถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด

(2)

การพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หาก
มี) ของบริษัทย่อย ในกรณีท่บี ริษัทย่อยจ่ายเงินปั นผลต่ากว่าที่กาหนดในนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผล หรือในกรณีท่บี ริษัทย่อยจ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวนรวมทัง้ ปี ต่า
กว่าที่กาหนดไว้ในงบประมาณประจาปี ของแต่ละบริษัทย่อยซึ่งได้รบั อนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทไว้ก่อนแล้ว

(3)

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ฐานะทางการเงิน ผลดาเนินงานของบริษัท หรือการกากับดูแลการบริหารจัดการ
บริษัทย่อยเว้นแต่ เป็ นกรณี แก้ไขในเรื่องที่กาหนดตามข้อ 47. ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

(4)

การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาปี รวมของบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่
เป็ นกรณีท่ไี ด้กาหนดไว้ในอานาจอนุมตั ิ (Table of Authorization) ซึ่งได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ข้อ 47. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท ซึ่งรวมถึง การแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในการส่งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการ
และ/หรือ ผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทในบริษัทย่อย
การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อย
และ/หรือ การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย เป็ นต้น จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนที่บริษัทย่อยจะดาเนินการ
ดังกล่าว
ข้อ 48. ในกรณี ดังต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทารายการ แล้วแต่กรณี โดยขึน้ อยู่กบั
ขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทา
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(1)

การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผูท้ ่ีก่อ
ความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(2)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทัง้ หมด หรือแต่บางส่วนที่สาคัญให้แก่
บุคคลอื่น

(3)

การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัทย่อย

(4)

การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้ หมด
หรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย
หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไร
ขาดทุนกัน

(5)

การเช่า หรือให้เช่าซือ้ กิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทัง้ หมด หรือส่วนที่
สาคัญ

(6)

การกูย้ ืมเงิน การให้กยู้ ืมเงิน การให้สินเชื่อ การคา้ ประกัน การทานิติกรรมผูกพัน
บริษัทย่อยให้ตอ้ งรับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็ น
การกูย้ ืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่ม
ของบริษัท

(7)

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(8)

รายการอื่น ใดที่ ไ ม่ใ ช่ ร ายการธุ ร กิ จ ปกติข องบริษัท ย่ อ ย และเป็ น รายการที่ มี
ผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ

(9)

การเพิ่ ม ทุ น และการจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ย่ อ ย รวมทั้ง การลดทุน จด
ทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผู้
ถือหุน้

(10) การที่บริษัทย่อยเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
ให้น าวิ ธี คานวณขนาดรายการตามหลัก เกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรื อจ าหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้หรือมาใช้โดยอนุโลมกับ
รายการดัง กล่ า วข้า งต้น (แล้ว แต่ ก รณี ) และในกรณี ท่ี เ มื่ อ พิ จ ารณาขนาดรายการ
ดังกล่าวที่บริษัทย่อยจะเข้าทาเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแล้วเข้าข่ายที่รายการนัน้
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จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้บริษัทย่อย
เข้าทารายการดังกล่าวได้ภายหลังจากที่ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว
ข้อ 49. บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยที่มีการซือ้ ขาย โอน รับ
โอนหลักทรัพย์ของบริษัทหรือมีหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิง หรือสัญญา
ซื ้อ ขายล่ ว งหน้า ที่ มี ห ลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษั ท เป็ น หลัก ทรัพ ย์อ้า งอิ ง ต้อ งรายงานการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
ข้อ 50. ข้อบังคับ ในหมวดนี ใ้ ห้ใ ช้บังคับ ตราบเท่ าที่ บ ริษัท มีห ลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเสนอให้ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารมอบหมายให้บุ ค คลที่ ก รรมการผู้จั ด การ
มอบหมายเป็ นลายลักษณ์อักษร มีอานาจดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ความเห็ น ของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
คณะกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติ ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กาหนดว่าเมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาวาระการประชุม
ตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด สามารถขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ก็ได้
อนึ่ง บริษัทฯ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2564 (Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันจันทร์ท่ี 22
พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีวิธีการลงทะเบียน
เอกสารสาหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ปรากฏตามคาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสาหรับการลงทะเบียน
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2) และการทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของบริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
ตามมติ ท่ี ป ระชุม คณะกรรมการของบริษั ท จุฑ านาวี จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั้ง ที่ 4/2564 เมื่ อ วัน ที่ 30
กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ บริษัท
ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค โฮลดิง้ จากัด (“BET” หรือ “ผู้ซือ้ ”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่และจะมีทุนจดทะเบียน
และทุนชาระแล้วทัง้ สิน้ จานวน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5 บาท ทัง้ นี ้
บริษัทฯ จะถือหุน้ ประมาณร้อยละ 100 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ BET (บริษัทฯ และ BET รวมเรียกว่า "กลุ่ม
บริษัทฯ”) เข้าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง้ จากัด (“GBP Holding”) โดย BET จะ
รับโอนมาซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทัง้ หมดของ GBP Holding รวมถึงหุน้ ในบริษัท โกลบอล
ไบโอ พาวเวอร์ จากัด (“GBP”) ซึ่ง ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซล จานวน
5,849,998 หุ้น จากหุ้นที่จาหน่ายแล้ว ทั้งหมด 5,850,000 หุ้นของ GBP โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ GBP ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอน
กิจการทั้งหมดระหว่าง BET และ GBP Holding (“สั ญ ญาโอนกิ จ การ GBP”) โดยมี ค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้ง หมด
400,000,000 บาท บวกด้ว ยจ านวนเงิ น สดจากการด าเนิ น งานที่ เ หลื อ อยู่ใ น GBP 1 วัน ท าการก่ อ นวัน โอนกิ จ การ ทั้ง นี ้
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้ หมดจะมีจานวนไม่เกิน 600,000,000 บาท โดยจะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดทัง้ จานวน ทัง้ นี ้
ก่อนการโอนกิจการทัง้ หมด GBP Holding จะชาระคืนหนีส้ ินทัง้ หมด และจะไม่มีหนีส้ ิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอื่นใด และ
ภายหลังการโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว GBP Holding จะดาเนินการเลิกกิจการ (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ”)
เนื่องจาก GBP Holding เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จากัด (“NAT”) และ NAT ถือหุน้ ร้อยละ 100 ใน Austin
Asset Limited (“Austin”) ซึ่ ง เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ดั ง นั้ น การเข้ า ท าธุ ร กรรมการรั บ โอนกิ จ การฯ ของ
BET จึงถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดย
ขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2564 เท่ากับร้อยละ 560.5 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯฯ และมีมลู ค่าเกินกว่า 20
ล้านบาท ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงอื่นกับ NAT ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าทาธุรกรรมการรับ
โอนกิจการฯ ครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ของ BET เข้าข่ายเป็ นการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ น
ของบริษั ท ฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติบ ริษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม )
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และถือเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม
และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาและจาหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึง่
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คานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงิน ที่
ตรวจสอบแล้วของ GBP สาหรับรอบระยะเวลาสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่ีได้ผลลัพธ์สงู สุดเท่ากับร้อยละ 61.5 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่
ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2564
ดังนัน้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จึงเป็ นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ
50 แต่ต่ากว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ และเข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กาหนดในประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
(ก)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศสาหรับการเข้า ทาธุรกรรมของบริษัท ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

(ข)

จัดให้มีท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และ

(ค)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มี
ส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศ
รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนด เป็ นระยะเวลาล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศการได้มาและจาหน่ ายไป
ดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ทีเ่ ข้าทารายการ

ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ที่จะจัดให้มีขึน้ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิการ
เข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดสัญญาโอน
กิจการ GBP (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2) ภายในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี ้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทาธุรกรรมจะเสร็จ
สมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2565 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทัง้ หมดภายใต้สญ
ั ญาโอนกิจการ GBP เป็ นผลสาเร็จ หรือ
ถือว่าเป็ นผลสาเร็จ หรือได้รบั การผ่อนผันจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการปฏิบตั ิหน้าที่ในการทาให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการ GBP (“วันทีธ่ ุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”)
2.

คู่สัญญาทีเ่ กี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท
ผูร้ ับโอนกิจการ:
ผูโ้ อนกิจการ:

บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค โฮลดิง้ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่
GBP Holding
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ความสัมพันธ์:

3.

GBP Holding ในฐานะผูโ้ อนกิจการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก GBP Holding
เป็ น บริ ษั ท ที่ NAT ถื อ หุ้น ทางอ้อ มในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 65 และ NAT เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ
ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 28.1

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ประสงค์จะเข้าลงทุนใน GBP โดยการให้ BET เข้าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ GBP Holding โดย BET
จะรับโอนมาซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทั้งหมดของ GBP Holding รวมถึงหุน้ ใน GBP ซึ่ง
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซล จานวน 5,849,998 หุน้ จากหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมด 5,850,000 หุน้ ของ GBP โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GBP โดยมี ค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด 400,000,000 บาท บวกด้วยเงินสดจากการ
ดาเนินงานที่เหลืออยู่ใน GBP 1 วันทาการก่อนวันโอนกิจการ ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจะมีจานวนไม่เกิน
600,000,000 บาท โดยจะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดทัง้ จานวน
ทั้งนี ้ การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ เป็ นการได้มาซึ่งหุน้ ใน GBP จานวน 5,849,998 หุน้ เสมือนการเข้าทา
รายการซือ้ หุน้ ใน GBP จากผูโ้ อนกิจการ
โครงสร้างก่อนเข้าทารายการ
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โครงสร้างหลังเข้าทารายการ

ทัง้ นี ้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาโอนกิจการ GBP สรุปได้ดงั นี ้
เงือ่ นไขบังคับก่อนทีส่ าคัญ :

(1)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการรับโอน
กิจการฯ

(2)

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องต่างๆ ในการเข้าทา
ธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ

(3)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ตามมติท่ี
เสนอให้ท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 พิจารณาอนุมตั ิ

(4)

ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้
หรือถูกทาให้เกิดขึน้ หรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญหรือขัดขวางการเข้าทา
ธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ

(5)

GBP ได้รบั ใบอนุญาตครอบครองนา้ มันเชือ้ เพลิง ตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ก่อนวันโอน
กิจการ

(6)

GBP ดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการเงินตามสัญญาเงินกูย้ ืม
กับสถาบันการเงิน หรือได้รบั คาขอผ่อนผันเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก
สถาบันการเงินเกี่ยวกับการผิดเงื่อนไขทางการเงิน (ถ้ามี)
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ทั้งนี ้ เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ปรากฎตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์และการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จุฑานาวี จาด (มหาชน) สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
หน้าทีใ่ นการทาให้ธุรกรรม :
เสร็จสมบูรณ์ทส่ี าคัญ

4.

GBP ได้รบั ชาระคืนเงินกูย้ ืมจากผูถ้ ือหุน้ และ/หรือกรรมการที่คา้ งชาระ
ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนวันโอนกิจการ

ประเภทและขนาดรายการ

การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ของ BET เข้าข่ายเป็ นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัทฯ ตาม
มาตรา 107 (2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และถือเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศการได้มาและจาหน่ายไป โดย
ขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2564 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ GBP สาหรับรอบระยะเวลาสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่ไี ด้ผลลัพธ์สงู สุดเท่ากับร้อยละ 61.5 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายใน
ระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 โดยมีรายละเอียดของการคานวณมูลค่า
ของขนาดรายการดังนี ้
การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ
หลักเกณฑ์
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ (Net tangible asset – NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนที่ออกเพื่อ
ชาระราคาสินทรัพย์

สูตรคานวณ
NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา
NTA ของบริษัทฯ
กาไรสุทธิของสินทรัพย์ทีได้มา x สัดส่วนที่ได้มา
กาไรสุทธิของบริษัทฯ
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริษัทฯ

การคานวณ
65,788,454 x 100%
107,042,801
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจาก
บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุน
ไม่เกิน 600,000,000
1,638,899,892
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากไม่
มีการออกหุน้ เพื่อชาระค่าสินทรัพย์

ขนาดรายการ
61.5%
N/A
ไม่เกิน 36.6%
N/A

เนื่องจาก GBP Holding เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จากัด (“NAT”) และ NAT ถือหุน้ ร้อยละ 100 ใน Austin
Asset Limited (“Austin”) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ของ BET จึงถือ
เป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคานวณจากงบการเงิน ที่
ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เท่ากับร้อยละ 560.5 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และมีมลู ค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงอื่นกับ
NAT ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ครัง้ นี ้
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ดังนัน้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จึงเป็ นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ
50 แต่ต่ากว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ และเข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กาหนดในประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้

5.

(ก)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศสาหรับการเข้าทาธุรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข)

จัดให้มีท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และ

(ค)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มี
ส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศ
รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนด เป็ นระยะเวลาล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้

รายละเอียดของสินทรัพย์ทไี่ ด้มา

เมื่อธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ เสร็จสมบูรณ์ BET จะเข้าถือหุน้ สามัญจานวน 5,849,998 หุน้ ใน GBP จากหุน้ ที่
จาหน่ายแล้วทัง้ หมด 5,850,000 หุน้ โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ GBP ซึ่งมีขอ้ มูลสาคัญดังนี ้
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ้งั
เลขทีท่ ะเบียนนิติบุคคล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
5.1

บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จากัด)
ผูผ้ ลิตนา้ มันไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ จากนา้ มันปาล์มดิบ
เลขที่ 8/1 หมู่ท่ี 11 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
0125549006358
2 มิถนุ ายน 2549
585,000,000 บาท
585,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

GBP ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซลจากนา้ มันปาล์มบรสุทธิ์และ
กลี เ ซอรี น ซึ่ ง เป็ นผลพลอยได้ จ ากการผลิ ต ไบโอดี เ ซล โดยจั ด จ าหน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ค ้ า น ้ า มั น เชื ้ อ เพลิ ง ตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติการค้านา้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)
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5.2

ข้อมูลทางการเงิน

5.2.1

ข้อมูลทางการเงินของ GBP

ข้อมูลทางการเงินของ GBP สามารถสรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี ้ (คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของ GBP ปรากฎตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จุฑานาวี จาด (มหาชน) สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3)
(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ทแ่ี สดงเป็ นอย่างอื่น)

งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว)
31 ธ.ค. 25611/
31 ธ.ค. 25621/
31 ธ.ค. 25632/

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ รวม (ล้านหุน้ )
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)

319.9
231.4
535.0
88.5

310.6
270.8
535.0
39.8

698.2
629.7
585.0
68.4

693.2
0.6
693.8
760.3
15.8
776.0

673.1
0.3
673.4
702.4
13.3
715.8

942.3
2.5
944.8
928.6
28.6
957.1

-82.3

-42.4

-12.3

6.0
-88.3
0.0
-88.3
5.35
-16.5
0.0
16.5

6.2
-48.7
0.0
-48.7
5.35
-9.1
0.0
7.4

9.1
-21.4
0.0
-21.4
5.85
-3.7
0.0
11.7

1/ ข้อมูลทางการเงินของ GBP แสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวนวลรัตน์ คุปตานนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4739
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2/ ข้อมูลทางการเงินของ GBP แสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวทัศนะ รุง่ เรือง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11727

5.2.1

ข้อมูลทางการเงินของ GBP Holding

(หน่วย: ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สินทรัพย์รวม
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินรวม
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
กาไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกาไรขาดทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไรสุทธิ

31 ธ.ค. 25631/
4.9
119.8
124.7
0.1
5.0
0.0
5.1
120.0
(0.4)
119.6
0.0
(0.3)
(0.3)
(0.1)
(0.4)
(0.4)

1/ ข้อมูล ทางการเงิน ของ GBP Holding แสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน สาหรับ ปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 จัด ท าขึน้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวทัศนะ รุ่งเรือง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 11727

ทัง้ นี ้ ก่อนการโอนกิจการทัง้ หมด GBP Holding จะชาระคืนหนีส้ ินทัง้ หมด และจะไม่มีหนีส้ ิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา

อื่นใด และภายหลังการโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว GBP Holding จะดาเนินการเลิกกิจการ
5.3

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
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5.3.1

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ GBP

คณะกรรมการของ GBP
ชื่อ-สกุล
1 นายปวีณ ปานบุญห้อม
2 นายรุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
ทัง้ นี ้ การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จะไม่ส่งผลให้คณะกรรมการของ GBP และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
เปลี่ยนแปลงไป โดย GBP Holding และบริษัทฯ ตกลงจะดาเนินการให้นายปวีณ ปานบุญห้อม และนายรุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ ซึ่ง
เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารหลักของ GBP ตกลงทางานกับ GBP ต่อไป ภายหลังการเข้าทารายการ เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี นับแต่วันโอนกิจการ ภายใต้เงื่อนไขการจ้างพนักงานตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติของบริษัทฯ เพื่อให้ GBP สามารถดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBP ก่อนการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดฯ
รายชือ่ ผู้ถือหุ้นปั จจุบนั
1 บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง้ จากัด1/
2 นายปวีณ ปานบุญห้อม
3 นายรุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ
รวม

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
100.0
0.0
0.0
100.0

จานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุน้ )
5,849,998
1
1
5,850,000

หมายเหตุ:
1/ รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ของ GBP Holding

1
2
3
4

รายชือ่ ผู้ถือหุ้น
บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จากัด2/
นายปวีณ ปานบุญห้อม
นายรุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ
นางสาวฤทัยรัตน์ จิวะพงษ์กลู
รวม

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

จานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุน้ )
1,199,997
1
1
1
1,200,000

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
65.0

จานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุน้ )
1,754,998

2/ รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จากัด

รายชือ่ ผู้ถือหุ้น
1 บริษัท นทลิน จากัด3/
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
2 นายปวีณ ปานบุญห้อม
3 นายรุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ
รวม

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
17.5
17.5
100.00

จานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุน้ )
472,501
472,501
2,700,000

3/ บริษัท นทลิน จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จากัด ประมาณร้อยละ 100.0 โดยผูถ้ ือหุน้ ระดับบนสุด (Ultimate Shareholders)
ของบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จากัด ได้แก่ นายเชิดชู ปานบุญห้อม นายปวีณ ปานบุญห้อม และนางวิไลศรี ปานบุญห้อม โดยผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จากัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

รายชือ่ ผู้ถือหุ้น
1 นายเชิดชู ปานบุญห้อม
2 นายปวีณ ปานบุญห้อม
3 นาง วิไลศรี ปานบุญห้อม
รวม

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
100.0
0.0
0.0
100.0

จานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุน้ )
9,998
1
1
10,000

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBP ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดฯ
รายชือ่ ผู้ถือหุ้นปั จจุบนั
1 บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค โฮลดิง้ จากัด
2 นายปวีณ ปานบุญห้อม
3 นายรุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ
รวม
5.3.2

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
100.0
0.0
0.0
100.0

จานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุน้ )
5,849,998
1
1
5,850,000

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ GBP Holding

คณะกรรมการของ GBP Holding
ชื่อ-สกุล
1 นายปวีณ ปานบุญห้อม
2 นายรุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
ทัง้ นี ้ การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จะไม่ส่งผลให้คณะกรรมการของ GBP Holding และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทเปลี่ยนแปลงไป โดยภายหลังการโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว GBP Holding จะดาเนินการเลิกกิจการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBP Holding ก่อนการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดฯ
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รายชือ่ ผู้ถือหุ้นปั จจุบนั
บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จากัด1/
นายปวีณ ปานบุญห้อม
นายรุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ
นางสาวฤทัยรัตน์ จิวะพงษ์กลู
รวม

1
2
3
4

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

จานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุน้ )
1,199,997
1
1
1
5,850,000

หมายเหตุ:
1/ รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จากัด

รายชือ่ ผู้ถือหุ้น
1 บริษัท นทลิน จากัด2/
2 นายปวีณ ปานบุญห้อม
3 นายรุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ
รวม

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
65.0
17.5
17.5
100.00

จานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุน้ )
1,754,998
472,501
472,501
2,700,000

2/ บริษัท นทลิน จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จากัด ประมาณร้อยละ 100.0 โดยผูถ้ ือหุน้ ระดับบนสุด (Ultimate Shareholders)
ของบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จากัด ได้แก่ นายเชิดชู ปานบุญห้อม นายปวีณ ปานบุญห้อม และนางวิไลศรี ปานบุญห้อม โดยผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จากัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1 นายเชิดชู ปานบุญห้อม
2 นายปวีณ ปานบุญห้อม
3 นาง วิไลศรี ปานบุญห้อม
รวม

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
100.0
0.0
0.0
100.0

จานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุน้ )
9,998
1
1
10,000

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBP ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดฯ
- ไม่เปลี่ยนแปลง 5.4

ข้อมูลสาคัญอื่น

5.4.1

สรุ ปสัญญาสาคัญของ GBP

สัญญาที่สาคัญในการดาเนินงานของ GBP โดยหลักประกอบไปด้วยสัญญาซือ้ ขายไบโอดีเซลกับลูกค้า และสัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งจะได้มาซึ่งหุน้ ใน GBP
ร้อ ยละ 100.0 รวมไปถึ ง ทรัพ ย์สิ น หนี ้สิน สัญ ญาในการด าเนิ น งาน และภาระผูก พัน ของ GBP มี ค วามเหมาะสม ความ
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเทียบกับการทารายการกับบุคคลภายนอก เนื่องจากการเข้าทารายการ
ดังกล่าวมีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม
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โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญในการดาเนินงานของ GBP สรุปดังนี ้
1

สัญญาซือ้ ขายไบโอดีเซลกับบริษัทค้าปลีกน้ามันรายที่ 1
คู่สัญญา
บริษัทค้าปลีกนา้ มันรายที่ 1
ระยะเวลา
เม.ย. 2564 - มี.ค. 2565
รายละเอียด • คู่สัญญาตกลงปริมาณขั้นต่าสาหรับการซือ้ ขายในแต่ละเดือนตามสัดส่วนการผสมเมทิลเอ
สเตอร์ของผูซ้ ือ้ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะขึน้ อยู่กบั นโยบายภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

+
• ราคาซือ้ ขายเมทิลเอสเตอร์

2

3

+

4

สัญญาซือ้ ขายไบโอดีเซลกับบริษัทค้าปลีกน้ามันรายที่ 2
คู่สัญญา
บริษัทค้าปลีกนา้ มันรายที่ 2
ระยะเวลา
5 เดือน
รายละเอียด GPB จัดจาหน่ายไบโอดีเซลให้ค่สู ญ
ั ญาตามข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี ้
สัญญาว่าจ้างบริหาร
คู่สัญญา
ผูใ้ ห้บริการรายหนึ่ง
ระยะเวลา
พ.ย. 2563 - ต.ค. 2566
รายละเอียด • บริหารการขาย การจัดซือ้ งานซ่อมบารุ ง งานควบคุมคุณภาพ งานด้านความปลอดภัยและ
งานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจของผูร้ บั บริการดาเนินไปได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมาย หรือข้อกาหนดอื่น ๆ
• ค่าบริการเดือนละ 630,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) และ GBP จะพิจารณาจ่ายโบนัส
ประจาปี ให้แก่ผใู้ ห้บริการ ตามผลประกอบการของ GBP โดยผูใ้ ห้บริการจะได้รบั ส่วนแบ่งกาไร
(Profit Sharing) อัตราร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิในส่วนที่เกิน 70 ล้านบาท ทัง้ นี ้ หากกาไรสุทธิ
ประจาปี ของ GBP น้อยกว่า 70 ล้านบาท ผูใ้ ห้บริการก็จะไม่ได้รบั การจ่ายโบนัสประจาปี
สัญญาให้บริการด้านการบริหารองค์กร
คู่สัญญา
บริษัท นทลิน จากัด (เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)
ระยะเวลา
ม.ค. 2565 - ธ.ค. 2565
12
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รายละเอียด

• ให้บริการด้านการบริหารจัดการทั่วไปเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ GBP ดังนี ้
- งานระบบ ERP
- การเงิน ให้คาปรึกษา คาแนะนา และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
- บัญชีและภาษีอากร
- บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
• ค่าบริการ
- ค่าบริการ เดือนละ 48,000 บาท และ
- ค่าการใช้ Software ให้บริการด้าน ERP 2,700 ต่อสิทธิต่อเดือน และ
- ค่าบริการและระบบการจัดการด้านการบริหารบุคลากร 1,000 บาท ต่อพนักงาน 1 คน
และ สิทธิโปรแกรมสาเร็จรูปในการบริหารงานบุคลากร 191 บาท ต่อสิทธิต่อเดือน
• สืบเนื่องจากการดาเนินงานในอดีตของ GBP มี บริษัท นทลิน จากัด และบริษัท ไนน์ เอเล
เมนท์ จากัด เป็ นผูใ้ ห้บริการบริหารงานโดยมีสญ
ั ญาให้บริการ ได้แก่ (1) งานระบบ ERP (2)
การเงิน (3) บัญชีและภาษี อากร (4) บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (5) บริหารจัดการด้าน
การตลาด (6) บริหารด้านการวางแผนจัดการบริหารระดับองค์กร และ (7) บริหารจัดการ
ด้านระบบ ซึ่งสัญญาข้างต้นทัง้ หมดจะสิน้ สุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5

ในการนี ้ เพื่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของ GBP บริษัทฯ มีแผนให้ผดู้ าเนินงานด้านการ
บริหารองค์กรเดิม คือ บริษัท นทลิน จากัด เป็ นผู้ดาเนินงานต่อไปภายหลังการเข้าทา
ธุรกรรมรับโอนกิจการฯ และการดาเนินงานในด้านการตลาด การวางแผนจัดการบริหาร
ระดับองค์กร และการบริหารจัดการด้านระบบ บริษัทฯ จะดาเนินการเองโดยการว่าจ้าง
บุคลากรของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จากัด เพื่อเข้ามาดาเนินงาน GBP ต่อไป
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งที่ 1
คู่สัญญา
สถาบันการเงินแห่งที่ 1
ระยะเวลา
กาหนดชาระ 8 ปี
รายละเอียด • วงเงิน 192.0 ล้านบาท
• ยอดเงินกูค้ งค้างปั จจุบนั 175.7 ล้านบาท
• หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรกรรมสิทธิ์ของ GBP
• เงื่อนไขทางการเงิน1/
- ดารงสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 1.0 เท่า
- ดารงสัดส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 3.00 เท่า
1/

GBP มี ป ระมาณการสัด ส่ ว น Debt Service Coverage Ratio ส าหรั บ งวด 12 เดื อ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2564 เท่ากับประมาณ 3.3 – 4.3 เท่า ซึ่งเพียงพอต่อการชาระคืนเงินกู ้ และได้ดาเนินการชาระคืน
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เงินกูท้ ี่ถึงกาหนดตามสัญญาในปี 2564 แล้ว โดย GBP มีสดั ส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 เท่ากับ 9.0 เท่า และคาดว่าประมาณการสัดส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 จะเท่ากับประมาณ 3.2 – 3.6 เท่า ซึ่ง GBP จะดาเนินการขอผ่อนผันเงือ่ นไขทางการเงิน
เรือ่ งการดารงสัดส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้แล้วเสร็จก่อนการเข้าทารายการ

6

สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินแห่งที่ 1
คู่สัญญา
สถาบันการเงินแห่งที่ 1
ระยะเวลา
60 วันจากวันเบิก
รายละเอียด • วงเงิน 200.0 ล้านบาท
• ยอดเงินกูค้ งค้างปั จจุบนั 164.0 ล้านบาท
• หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรกรรมสิทธิ์ของ GBP
• เงื่อนไขทางการเงิน1/
- ดารงสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 1.0 เท่า
- ดารงสัดส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 3.00 เท่า
1/

7

GBP มี ป ระมาณการสัด ส่ ว น Debt Service Coverage Ratio ส าหรั บ งวด 12 เดื อ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2564 เท่ากับประมาณ 3.3 – 4.3 เท่า ซึ่งเพียงพอต่อการชาระคืนเงินกู ้ และได้ดาเนินการชาระคืน
เงินกูท้ ี่ถึงกาหนดตามสัญญาในปี 2564 แล้ว โดย GBP มีสดั ส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 เท่ากับ 9.0 เท่า และคาดว่าประมาณการสัดส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 จะเท่ากับประมาณ 3.2 – 3.6 เท่า ซึ่ง GBP จะดาเนินการขอผ่อนผันเงือ่ นไขทางการเงิน
เรือ่ งการดารงสัดส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้แล้วเสร็จก่อนการเข้าทารายการ

สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินแห่งที่ 2
คู่สัญญา
สถาบันการเงินแห่งที่ 2
ระยะเวลา
25 วันจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี ้ (Invoice) (เงินกูย้ ืมระยะสัน้ ลักษณะเป็ น Invoice Financing)
รายละเอียด • วงเงิน 300.0 ล้านบาท
• ยอดเงินกูค้ งค้างปั จจุบนั 129.9 ล้านบาท

5.4.2

ผลการดาเนินงาน GBP ภายหลังการปรับปรุ งโรงงาน ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564

GBP Holding ได้ท าการซื อ้ หุ้น GBP (เดิ ม ชื่ อ บริษั ท แอ็ บ โซลูท พาวเวอร์ พี จ ากัด ) เมื่ อ วัน ที่ 2 กัน ยายน 2563
จากผูถ้ ือหุน้ เดิม และได้ทาการปรับปรุงโรงงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถผลิตนา้ มันไบโอดีเซล Type 2 ได้ตามมาตรฐาน
ตามที่ผซู้ ือ้ กาหนด (ผูค้ า้ นา้ มันมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้านา้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)) โดยที่
GBP เริ่มทาการผลิตหลังปรับปรุงโรงงานแล้วเสร็จและสามารถหาตลาดในการขายไบโอดีเซลได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ทาให้ GBP มีผลประกอบการพลิกเป็ นกาไรตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปั จจุบนั ตามตารางที่ปรากฎด้านล่าง
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(หน่วย: ล้านบาท)

ตั้งแต่ GBP เริ่มทาการผลิตหลังปรับปรุ งโรงงานแล้วเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถนุ ายน 2564 (8 เดือน)

งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไรสุทธิ

2,347.0
4.9
2,351.9
2,222.4
52.6
2,275.0
76.9
13.1
63.8
63.8
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5.4.3

ความเสี่ยงจากการตรวจสอบสถานะกิจการ (Legal Due Diligence)

จากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ GBP (Legal Due Diligence) พบว่า GBP มีท่ีดินที่ตงั้ โรงงานตกอยู่ใน
สภาพที่ดินไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ซึ่ง GBP มีถนนทางเข้าออกทางเดียว ซึ่งถือเป็ นกรรมสิทธิ์โดยบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ จากัด (มหาชน) (“ROJNA”) โดยจากรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการสัมภาษณ์ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง พบว่า
ROJNA ไม่ได้ดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมในส่วนของถนนภายในโครงการให้กับ GBP และไม่ได้สละกรรมสิทธิ์ในพืน้ ที่
ถนนให้เป็ นทางสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมา ROJNA ไม่ได้มีการจดทะเบียนในเรื่องดังกล่าวให้กบั บริษัท และ/หรือ โรงงานรายใดราย
หนึ่งในโครงการ แต่ให้ความยินยอมการใช้ถนนร่วมกันโดยการเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางในการใช้ท่ดี ินดังกล่าว ทัง้ นี ้ ตราบใด
ที่มีการจ่ายค่าบริการ ROJNA จะไม่ดาเนินการใดๆ ที่ทาให้ไม่สามารถใช้ถนนในโครงการเพื่อเป็ นทางเข้า -ออก ซึ่งตามกฎหมาย
ถือเป็ นการให้ความยินยอมโดยปริยาย และหาก ROJNA ไม่อนุญาตให้ GBP ใช้ถนนในโครงการเป็ นทางเข้า -ออกสู่สาธารณะ
จะทาให้ท่ีดินไม่มีทางออกสู่สาธารณะ กฎหมายจะให้ความคุม้ ครองแก่ผทู้ ่ีได้รบั ความเดือดร้อนจากการไม่มีทางเข้าออก โดย
สามารถใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้องขอเปิ ดทางจาเป็ นออกสู่สาธารณะได้ และศาลมีอานาจพิจารณาให้สิทธิเกี่ยวกับทางจาเป็ นตาม
สมควร เพื่อกาหนดทางเข้าออกให้กบั เจ้าของที่ดินที่ได้รบั ความเดือดร้อน ดังนัน้ ก็จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการใช้ท่ดี ินเข้าออก
และสามารถดาเนินธุรกิจได้ตามปกติ
นอกจากนี ้ GBP มีความเสี่ยงจากการครอบครองนา้ มันเตาที่อยู่ระหว่างการขออนุญาต เนื่องจาก GBP มีนา้ มันเตา
ขนาด 20,000 ลิตร ในครอบครองโดยยังมิได้มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น. 2) ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมนา้ มันเชือ้ เพลิง การกระทาดังกล่าวไม่ได้ถือเป็ นการทาผิดกฎหมายอาญา แต่เนื่องจากบทลงโทษของพระราชบัญญัติ
ควบคุมนา้ มันเชือ้ เพลิงใช้บทลงโทษทางอาญา จึงอาจทาให้ GBP หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รบั โทษตามมาตรา 65 และมาตรา
78 ของพระราชบัญญัติควบคุมนา้ มันเชือ้ เพลิง คือจาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ อย่างไรก็ดี
GBP อยู่ระหว่างการดาเนินการขอใบอนุญาตดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ข องหน่วยงานดังกล่าวได้รบั ทราบ
แล้วว่า GBP ไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว และไม่ได้ดาเนินการใด ๆ ในการกล่าวโทษ GBP แต่แนะนาให้ GBP จัดเตรียมสถานที่
จัดเก็บนา้ มันเตาให้เรียบร้อย แล้วจึงมายื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ ตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานและ
ระยะเวลาตามคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตดังกล่าว มีกาหนดเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่
ประมาณ 30 วันทาการนับแต่วนั ที่เจ้าหน้าที่ได้รบั คาขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่
พบว่า GBP จะสามารถได้รบั ใบอนุญาตภายในเดือนธันวาคม 2564 นอกจากนี ้ การที่ GBP ไม่มีใบอนุญาตดังกล่าวไม่มีได้ผล
กระทบต่อการดาเนินงานของ GBP โดย GBP สามารถใช้เชือ้ เพลิงชนิดอื่นทดแทนได้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ และ GBPH ได้มี
ข้อตกลงว่า ก่อนวันโอนกิจการ GBP จะต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวไว้ในครอบครองเป็ นที่เรียบร้อย รวมทัง้ ให้ระบุประเด็นดังกล่าว
ไว้ในเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาโอนกิจการทัง้ หมดระหว่าง BET และ GBPH ด้วย
อนึ่ง หาก GBP เกิดความล่าช้าในการดาเนินการขอใบอนุญาตครอบครองนา้ มันเตาข้างต้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง
ในการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ล่าช้า กว่ากาหนดการเบือ้ งต้นที่คาดว่าจะสามารถเข้าทาธุรกรรมแล้วเสร็จในเดือน
มกราคม 2565 ทัง้ นี ้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่พบว่า GBP จะสามารถได้รบั ใบอนุญาตภายในเดือนธันวาคม 2564
ในการนี ้ คณะกรรมการรับ ทราบและมี ค วามเห็ น ว่ า ความเสี่ ย งจากการตรวจสอบสถานะกิ จ การ (Legal Due
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Diligence) ทัง้ 2 ประเด็นข้างต้น ไม่มีนยั สาคัญต่อการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ โดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาได้ดาเนินการ
แสวงหาแนวทางการจากัดและบริหารความเสี่ยงข้างต้นไว้อย่างครบถ้วนแล้ว
6.

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงือ่ นไขการชาระเงิน

BET จะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 400,000,000 บาท บวกด้วยเงินสดจากการ
ดาเนินงานที่เหลืออยู่ใน GBP 1 วันทาการก่อนวันโอนกิจการโดยอาจมีการปรับในกรณีท่รี ายการทรัพย์สินหรือหนีส้ ินของ GBP
Holding ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันโอนกิจการมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้ ก่อนวันโอนกิจการ GBP Holding จะดาเนินการชาระ
คืนหนีส้ ินทั้งหมดและจะเหลือสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว คือ หุน้ ใน GBP จานวน 5,849,998 หุน้ ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนการโอน
กิจการทัง้ หมดจะมีจานวนไม่เกิน 600,000,000 บาท โดยจะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดทัง้ จานวน ณ วันโอนกิจการ ซึ่งคาด
ว่าจะเกิดขึน้ ภายในเดือนมกราคม 2565
7.

มูลค่าของสินทรัพย์ทไี่ ด้มา

มูลค่ า ของสิ น ทรัพย์ท่ี BET จะได้ม าจากการเข้าท าธุ ร กรรมจะมีมูลค่ าเท่ ากันกับมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ดัง
รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6. ข้างต้น
8.

เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ เป็ นราคาที่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงร่วมกัน โดยบริษัทฯ พิจารณา
มูลค่ากิจการด้วยวิธี มูลค่า ปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้
พิจารณาวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนต่อกาไรสุทธิ (P/E Ratio) ซึ่งเป็ นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการตัดสินใจ
ลงทุน
ทั้ ง นี ้ บริ ษั ท ฯ พิ จ ารณามู ล ค่ า กิ จ การด้ว ยวิ ธี มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow
Approach) บนสมมติฐานดังต่อไปนี ้
รายการ

สมมติฐาน

1. รายได้จากการจาหน่ายไบ
โอดีเซล
2. รายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
3. ต้นทุนการผลิต

ปริมาณการผลิตและจัดจาหน่าย 98 ล้านลิตรต่อปี ที่ราคาขาย: 37.5 บาทต่อลิตร อ้างอิงผลการดาเนินงานระหว่าง พ.ย.
2563 – มิ.ย. 2564 สัญญาซือ้ ขายไบโอดีเซลของ GBP และสูตรการคานวณราคาของกระทรวงพลังงาน
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซลประกอบด้วย กลีเซอรีนดิบ และกรดไขมัน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.1 ของรายได้
จากการจาหน่ายไบโอดีเซล อ้างอิงผลการดาเนินงานระหว่าง พ.ย. 2563 – มิ.ย. 2564
ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ วัตถุดิบนา้ มันปาล์มกึ่งบริสทุ ธิ์ วัตถุดบิ เสตียรินปาล์ม วัตถุดบิ สารเคมีเร่งปฏิกิริยา
และค่าจ้างฝ่ ายผลิต รวมคิดเป็ นต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 33.4 บาทต่อลิตร อ้างอิงราคาวัตถุดิบทีป่ ระกาศโดยกรมการค้า
ภายใน และผลการดาเนินงานระหว่าง พ.ย. 2563 – มิ.ย. 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าบุคลากรฝ่ ายบริหารและการจัดจาหน่าย ค่าบริการด้านการบริหาร
องค์กร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายสานักงาน เช่น ค่าผูส้ อบบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมคิดเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัด
จาหน่ายและบริหารประมาณ 52 ล้านบาทต่อปี

4. ค่าใช้จ่ายในการจัด
จาหน่ายและบริหาร
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รายการ
5. การลงทุน (CAPEX)
6. Terminal Value
7. ภาษีเงินได้นิติบคุ คล

9.

สมมติฐาน
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร 10 ล้านบาท ทุก ๆ 5 ปี
ประมาณการมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ภายหลังปี 2569 โดยไม่มีการเติบโตของกระแสเงินสด
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คลตามสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ถึงเดือนมกราคม 2568

ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จะทาให้บริษัทฯ ได้รบั ผลประโยชน์ ดังนี ้
1. สืบเนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริการให้เช่าเรือ ได้รบั ผลกระทบ
จากสภาพเศรฐกิจและการค้าขายทั่วโลกลดถอยลง ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ไม่แน่นอน รวมไปถึงมี
ผลประกอบการขาดทุนในอดีต โดยการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยาย
ธุรกิจโดยการซือ้ กิจการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซลที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับบริษัทฯ ในทันที อันเป็ นการประหยัดเวลาและเงินทุน รวมไปถึงลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการและ
การได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผลประกอบการของบริษัทดีขนึ ้ เนื่องจากลดผลกระทบของธุรกิจพาณิชย์
นาวีท่ผี นั ผวน
2. บริษัทฯ จะได้มาซึ่งกิจการที่พร้อมดาเนินการ อันเป็ นการประหยัดเวลาและเงินทุน รวมไปถึงลดความเสี่ยงใน
การพัฒนาโครงการและการได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้เวลาราว 18 – 24 เดือน เนื่องจากบริษัทฯ
เล็งเห็นว่าธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซลเป็ นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโต
สูง จากการได้รบั ปั จจัยสนับสนุนที่สาคัญจากการที่รฐั บาลได้ประกาศเปลี่ยนนโยบายการใช้นา้ มันดีเซลจาก B7
เป็ น B10 ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มปริมาณการใช้นา้ มันไบโอดีเซลในระดับประเทศ รวมถึงนา้ มันดีเซลเป็ นเชือ้ เพลิงหลัก
ที่ใช้ในภาคขนส่งซึ่งมีส่วนสาคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศซึ่งทาให้ความต้องการของนา้ มัน
ดีเซลมีความผันผวนต่า
3. การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จะเป็ นการส่งเสริมความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในการที่จะได้รบั ผลตอบแทนซึ่งส่งผลดีต่อผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว รวมไปถึง
บริษัทฯ ยังมีโอกาสในการผนวกธุรกิจพาณิชย์นาวี และธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่น
นา้ มันไบโอดีเซล เข้าด้วยกันเพื่อแสวงหาโอการทางธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

10.

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการทารายการ

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รบั แหล่งเงินทุนในการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้น บุริม สิทธิ เดิมทุก รายตามสัดส่วนการถื อหุ้น ( Rights Offering) ตามที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเสนอ
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ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 3.00 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในราคาจองซือ้ หุน้ ละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ 509.7 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนาเงินที่ได้รบั จากการ
จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้ในการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ทัง้ จานวน และหากมีเงินที่ได้รบั จากการจองซือ้ หุน้
เพิ่มทุนดังกล่าวคงเหลือจากการเข้าทารายการ บริษัทฯ จะนาเงินคงเหลือดังกล่าวใช้เป็ น เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการขยาย
กิจการในอนาคต (ถ้ามี)
11.

ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทารายการ

GBP Holding เป็ นบริษัทในเครือ NAT และ NAT ถือหุน้ Austin ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ ดังนัน้ การเข้า
ทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ของ BET จึงถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการ
ของธุรกรรมซึ่งคานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เท่ากับ
ร้อยละ 560.5 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ฯ และมีมลู ค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ทัง้ นี ้
บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงอื่นกับ NAT ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ครัง้
นี ้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงต้องขออนุมตั ิการเข้าทารายการจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย เป็ น
ฐานในการนับคะแนน
12.

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังอย่างรอบคอบในการดาเนินการ
พิจารณาการทารายการ โดยได้พิจารณาถึงวัตถุุประสงค์และที่มาของการเขาทารายการ ความสมเหตุสมผล และความเสี่ยง
ของการเขาทารายการ มีความเห็นว่าการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งจะได้มาซึ่งหุน้ ใน GBP ร้อยละ 100.0 รวมไปถึง
ทรัพย์สิน หนีส้ ิน สัญญาในการดาเนินงาน และภาระผูกพันของ GBP มีความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเทียบกับการทารายการกับบุคคลภายนอก เนื่องจากการเข้าทารายการดังกล่าวมีเงื่อนไขและราคาที่
เหมาะสม และธุรกิจของ GBP จะสามารถช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการจากธุรกิจพาณิชย์นาวี เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่
มีแนวโน้มเติบโตที่ดี สามารถสร้างรายได้ท่มี ่นั คง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมที่ผนั ผวน
ได้ดียิ่งขึน้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
13.

การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งจะได้มาซึ่งหุน้ ใน GBP ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซล รวมทัง้
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการกลั่นไบโอดีเซล โดยมีโรงกลั่นที่สามารถผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ซึ่งเป็ นมาตรฐานใหม่
ตามที่ผซู้ ือ้ หรือ ผูค้ า้ นา้ มันตามมาตรา 7 กาหนด จะสามารถรับรูร้ ายได้ในทันที อีกทัง้ เป็ นการลงทุนในธุรกิจที่ได้รบั
การสนับสนุนโดยภาครัฐ ซึ่งอัตราการเติบโตของปริมาณการใช้นา้ มันไบโอดีเซลอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 10 และคาดว่า
จะมีโอกาสเติบโตต่อไปในอนาคตจากการประกาศใช้นา้ มัน B10 ซึ่งมีส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดสวนที่เพิ่มขึน้
รวมไปถึงการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมจากการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งจะส่งผลให้มีการสัญจรทางจราจร
มากขึน้ และมีการใช้นา้ มันมากขึน้ เช่นกัน ดังนัน้ การเข้าทารายการในครัง้ นี ้ ถือเป็ นการลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภาพ
และสามารถกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงลดการพึ่งพิงธุรกิจพาณิชย์นาวีท่มี ีความผันผวน ตามแผน
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ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงของรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือกรรมการของบริษัททีแ่ ตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี14.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีม่ ีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่ ่งให้ผ้ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนีแ้ ละในเอกสารอื่นที่จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้
ของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ด้วยความระมัดระวังและรับรองว่าข้อมูล
ที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนีแ้ ละในเอกสารอื่น ที่จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ ถูกต้อง มีสาระสาคัญที่ควรแจ้ง
ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีขอ้ ความที่ทาให้บคุ คลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ

15.

หนีส้ ินของบริษัทฯ

15.1

ยอดรวมของตราสารหนีท้ อ่ี อกจาหน่ายแล้วและทีย่ ังไม่ได้ออกจาหน่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ไม่มี-

15.2

ยอดรวมของเงินกู้ทม่ี ีกาหนดระยะเวลาและหลักประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชนิดของเงินกู้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

หลักประกัน
-

จานวน (ล้านบาท)
105.8

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เรือเดินทะเล

777.7

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า

-

179.1

เงินกูย้ ืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

64.2

เงินกูย้ ืมจากบริษัทอื่น

-

23.4

รวม
15.3

1,150.2
ยอดรวมหนีป้ ระเภทอื่น และหลักประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชนิดของหนี้
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

หลักประกัน
-

จานวน (ล้านบาท)
203.8

-

18.8

รวม
15.4

222.7
ยอดรวมหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า (Contingent Liabilities) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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บริษัทฯ มีหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ จากการที่ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกันให้บริษัทฯ จานวนเงิน 0.05 ล้านบาท เพื่อใช้
ในการคา้ ประกันการดาเนินงานปกติ
16.

ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ

16.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้เสนอบริการใน 2 รูปแบบ คือ การบริการด้วยเรือ
ของบริษัทฯเองซึ่งเป็ นเรือ อเนกประสงค์ (Multipurpose) แบบรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา (Time Charter) และการ
ให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่น ดังนี ้
1. การให้บริการเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา (Time Charter) เรือของบริษัทฯ สามารถ ให้บริการ ในเส้นทาง
ทั่วโลกตามระยะเวลาจ้างขนส่งและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ บริษัทฯ คัดเลือกผูจ้ า้ งขนส่ง(Charterer) เรือโดยตรง
และผ่านการติดต่อนายหน้าต่างประเทศที่ดีเป็ นที่ไว้วางใจในตลาดและมีความสามารถในการต่อรองสูง ลูกค้า
กลุ่มนีจ้ ะเป็ นบริษัทขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูง ปั จจุบนั บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับบริการด้านนีม้ ากเพราะ
สามารถลดความเสี่ยงในด้านการหาสินค้าและราคานา้ มันและทาให้บริษัทฯมีรายได้ท่ีแน่นอน โดยกลุ่มบริษัท
และบริษัทฯ ได้นาเรือที่มีอยู่ 5 ลา มาให้บริการแบบรับจ้างเหมาเป็ นระยะเวลา ดังนี ้
• เรือจุฑามาลี

(M.V. Nordana Malee)

• เรือจุฑาวาสนา

(M.V. Nordana Andrea)

• เรือจุฑาปั ทมา

(M.V. Jutha Patthama)

• เรือเฟรเดนสบอร์ค

(M.V. Fredensborg)

• เรือ White Tokio

(M.V. White Tokio)

ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการแบบรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลาในช่วงระยะสัน้ ในเส้นทาง Intra–Asia และช่วงระยะยาวใน
เส้น ทางรอบโลก บริษั ท ฯ ได้ป รับ กลยุทธ์ บริการของเรื อทั้ง 5 ลานี ้ ให้เ ป็ น แบบรับจ้างขนส่ ง เป็ น ระยะเวลา
โดยเน้นการทาสัญญาเป็ นช่วงประมาณ 3-6 เดือนต่อครัง้ เพื่อรอดูจงั หวะของตลาด
2. การให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่นซึ่งเริ่มตัง้ แต่ปลายปี 2550 ด้วยความพร้อม
ด้านประสบการณ์ท่ีผบู้ ริหารและพนักงานสั่งสมมานาน หลังจากนัน้ ได้ขยายการรับบริหารจัดการเรือที่มีขนาด
ใหญ่ขนึ ้ ที่เป็ นเรือประเภทอื่นเช่น เรือสาหรับบรรทุกรถ ฯลฯ และมีเส้นทางการค้าทั่วโลก
ด้วยประสิทธิ ภาพในการบริหารและสามารถควบคุมต้น ทุน ที่ต่ า ส่งผลให้ บริษัทฯได้รับ ความไว้วางใจจาก
พันธมิตรต่าง ๆ ให้บริหารจัดการเรือที่มีเส้นทางเดินเรือรอบโลกในฐานะ Technical Managers
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16.2

แนวโน้มธุรกิจ
ในปี 2563 ที่ผ่านมา ดัชนีบอลติกยังคงมีความผันผวนมากเช่นเคย ดัชนีตน้ ปี 2563 เปิ ดที่ประมาณ 1,400 จุดและลด
ถอยลงมาอย่างต่อเนื่องมาอยู่ท่รี ะดับ 400 จุดในช่วงไตรมาสที่หนึ่ง เหตุผลหลักมากจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
Covid-19 ซึ่งส่งผลร้ายให้การค้าขายและอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการนาเข้า
และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องชะลอตัวลงอย่างมาก
ในเดือนมิถนุ ายน 2564 ดัชนีบอลติกฟื ้ นตัวขึน้ ในเดือนมิถุนายนเป็ น 3,300 จุด และในกันยายนมาอยู่ท่ีระดับ 5,100
จุด เนื่องจากราคาค่าขนส่งของตูค้ อนเทนเนอร์ท่ีเพิ่มสูงขึน้ หลายเท่าและจานวนเรือประเภทคอนเทนเนอร์ท่มี ีจานวน
ไม่พอจะรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ ของตลาด ซึ่งสาเหตุมาจากการระบาดของ Covid-19 อย่างรุนแรงทั่วโลก
จึงทาให้หลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะอเมริกาไม่สามารถทาการเคลียร์ตคู้ อนเทนเนอร์ออกมาได้ทัน ตูค้ อนเทนเนอร์
และเรือประเภทคอนเทนเนอร์จึงขาดตลาดมาก ส่งผลให้ผสู้ ่งออกและผูน้ าเข้าหันมาใช้เรือประเภท Bulk Carrier แทน
ในขณะที่การระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 ทั่วโลกได้ถูกควบคุมไว้ได้ถึงระดับ หนึ่งควบคู่ไปกับจานวนผูป้ ่ วยที่ลด
น้อยลง และการแจกจาหน่ายวัคซีนต่อต้า นเชือ้ Covid-19 เศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้มที่จะสามารถฟื ้ นตัวขึน้ มาได้
เมื่อประเทศต่าง ๆ สามารถทาการค้าขายได้ ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจขนส่งทางเรือในระยะยาว เนื่องจากการฟื ้ นตัว
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนัน้ จาเป็ นต้องเกิดขึน้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป รวมถึงมาตรการในการกักตัวและการตรวจหา
เชือ้ ไวรัสนัน้ ยังคงเป็ นสิ่งจาเป็ นอยู่
การระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid- 19 ในปี 2563 ส่งผลให้ธุรกิจทั่วโลกจาเป็ นต้องปิ ดตัวลง และการค้าขายทั่วโลกต้อง
ลดถอยลงมาก ทางบริษัทมั่นใจว่าในปี 2564 หลังจากที่รฐั บาลทั่วโลกสามารถควบคุมเชือ้ ไวรัสได้แล้ว สินค้าส่งออก
และสินค้านาเข้าต่าง ๆ จาเป็ นต้องได้ระบบการระบายออก ดังนัน้ การเพิ่มเติมของสินค้าในตลาดจะส่งผลดีต่อธุรกิจ
ขนส่ง ทางบริษัทได้สามารถรับรูถ้ ึงผลกระทบที่ดีขึน้ ของการฟื ้ นตัวของตลาดโลก เมื่อ BDI เปิ ดต้นในเดือนกันยายน
2564 อยู่ท่ี 5,100 จุด ตามความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ ของเรือขนส่ง และสินค้าที่มีการหมุนเวียนในตลาดมากขึน้ หลัง
ประเทศต่าง ๆ สามารถทาการค้าขายได้แล้ว ดังนัน้ บริษัทฯ มองแนวโน้มว่าธุรกิจขนส่งทางเรือจะยังคงเติบโตได้ในปี
2564

17.

ตารางสรุ ป งบการเงิ น ในระยะ 3 ปี ที่ ผ่ า นมา และไตรมาสล่ า สุ ด พร้ อ มค าอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มิถุนายน 2563 และ 2564
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17.1

ตารางสรุ ปงบการเงินในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา และไตรมาสล่าสุด
ตารางด้า นล่ า งแสดงงบการเงิน รวมของบริษั ท ฯ สาหรับ ปี 2561 2562 และ 2563 และงวด 6 เดื อ นสิ น้ สุด วันที่
30 มิถนุ ายน 2563 และ 2564
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2562

2563

277.3
14.6
1.4
13.5
306.8
(270.7)
(50.9)
(321.7)
(14.9)
3.0
(11.9)

223.2
11.1
116.6
350.8
(276.1)
(50.2)
(24.9)
(351.3)
(0.4)
2.2
1.8

205.8
0.6
1.6
9.0
217.0
(279.6)
(47.7)
(327.3)
(110.3)
1.1
(109.2)

(48.0)
(59.9)
(59.9)
(61.0)
1.1

(48.7)
(46.9)
(46.9)
(48.5)
1.7

(31.3)
(140.5)
(140.5)
(140.2)
(0.3)
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สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด
30 มิ.ย.
30 มิ.ย.
2563
2564
90.7
127.1
1.7
12.2
19.7
6.4
3.3
109.3
151.7
(140.2)
(130.3)
(21.6)
(24.1)
(161.8)
(154.4)
(52.5)
(2.6)
1.1
0.2
(51.3)
(2.5)
(17.5)
(68.9)
(68.9)
(68.7)
(0.1)

(12.6)
(15.1)
(15.1)
(8.6)
(6.5)
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
พัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ลูกหนีเ้ งินชดใช้ค่าเสียหาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่จดั เป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30 มิ.ย. 2564

30.3
4.7
60.6
95.7
23.6
15.4
1,592.9
0.9
3.5
2.4
1,638.8
1,734.4
79.4
240.8
47.5

30.4
4.0
51.4
85.8
21.2
1.8
1,312.9
0.3
221.2
2.2
1,559.7
1,645.5
125.3
235.5
110.2

30.4
31.1
59.5
121.0
20.3
1.8
1,226.2
173.8
0.3
0.6
2.0
1,425.0
1,546.0
126.0
195.8
316.7

33.0
66.6
73.3
172.8
21.3
1.9
1,267.1
173.1
0.3
2.4
1,466.1
1,638.9
105.8
203.8
34.1

258.9
0.1

212.7
0.1

390.0
20.2

216.4
28.8

112.2
23.4
762.2
582.3
0.2
11.4
15.9

134.8
23.4
841.8
486.1
0.1
10.6
15.3

47.9
23.4
1,120.0
3.7
160.2
10.5
19.2

52.9
23.4
665.4
527.2
150.3
11.2
18.8

609.7
1,372.0

512.0
1,353.9

193.6
1,313.6

707.5
1,372.9
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนที่ชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 138,245,071 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
หุน้ บุริมสิทธิ 2,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึน้ ) ลดลงสุทธิ

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30 มิ.ย. 2564

414.7
7.7
82.2

414.7
7.7
82.2

948.1
7.7
(371.1)

1,266.6
7.7
(657.8)

25.8
(159.1)
(175.1)
196.2
166.2
362.4
1,734.4

25.8
(207.6)
(187.2)
135.5
156.1
291.6
1,645.5

25.8
(350.3)
(182.8)
77.2
155.2
232.4
1,546.0

25.8
(358.9)
(176.0)
107.3
158.7
266.0
1,638.9

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
81. 6
(40.4)
(9.2)
(3.1)
28.8

25

2562
(10.3)
12.5
45.0
(47.3)
(0.1)

2563
149.3
(21.4)
(116.0)
(13.5)
(1.6)

สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด
30 มิ.ย.
30 มิ.ย.
2563
2564
111.3
1.4
(10.5)
(12.8)
(104.3)
21.1
12.4
(6.6)
8.9
3.1

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)

17.2

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30 มิ.ย. 2564

0.1
0.0
6.3
85.1
309.0
(217.6)

0.1
0.0
6.8
74.1
314.8
(233.9)

0.1
0.1
31.1
72.4
281.5
(178.0)

0.3
0.1
51.2
89.6
244.2
(103.4)

7.2
(19.5)
(26.8)

(17.9)
(13.4)
(29.2)

(35.4)
(64.8)
(131.8)

(1.2)
(10.0)
(90.9)

3.8
(0.2)

4.6
0.0

5.7
(3.5)

5.2
(0.2)

คาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสาหรั บปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2564

17.2.1 ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 15.1 ล้านบาท โดยมี
ผลขาดทุนส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ 8.6 ล้านบาท สาหรับผลขาดทุนสุทธิรวม 15.1 ล้านบาทนั้น ได้รวมผลกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้ จริงอยู่จานวน 19.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานในระยะเวลาเดียวกัน ในปี 2563
มี ผ ลขาดทุ น สุท ธิ 68.9 ล้า นบาท ซึ่ ง ได้ร วมผลก าไรจากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ ยัง ไม่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง อยู่ จ านวน 12.2 ล้า นบาท
หากพิจารณาผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานจะเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 34.8 ล้านบาท และ 81.1
ล้านบาท ตามลาดับหรือขาดทุนลดลงร้อยละ 57 เนื่องจากสถานการณ์อุตสาหกรรมการเดินเรือที่ปรับตัวดีขึน้ จากอัตราค่าเช่า
เรือที่เพิ่มขึน้
ในปี 2563 จากสถานการณ์ Covid 19 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการเดินเรือจานวน 205.8 ล้านบาท ลดลงจาก
223.2 ล้านบาทในปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ 140.5 ล้านบาท โดยรวมผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้ จริงอยู่
จานวน 1.5 ล้านบาท ทาให้มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน 142.1 ล้านบาท
ในปี 2562 จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีเรือหยุดวิ่งหนึ่งลาตัง้ แต่ตน้ ปี 2562 ซึ่งเริ่มออกให้บริการในเดือนพฤศจิกายน และ
มีเรือประสบอุบตั ิเหตุหนึ่งลา ทาให้บริษัทฯ มีรายได้จากการเดืนเรือจานวน 223.2 ล้านบาท ลดลงจาก 277.3 ล้านบาทในปี
2561 โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 46.9 ล้านบาท โดยรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจานวน 24.9
ล้านบาท และมีรายได้จากการเคลมประกัน 89.6 ล้านบาท ทาให้มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน 111.5 ล้านบาท
26

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
ในปี 2561 - งวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการเดินเรือและผลกาไรดังนี ้
รายได้จากการเดินเรือและผลกาไร
รายได้จากการเดินเรือ
ผลกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ผลกาไร (ขาดทุน)สุทธิจากการดาเนินงาน

2561
277.3
(59.9)
(61.3)

2562
223.2
(46.9)
(111.49)

2563
205.8
(140.5)
(142.1)

(หน่วย : ล้านบาท)
6M/2563 6M/2564
90.7
127.1
(68.9)
(15.1)
(81.1)
(34.8)

ในปี 2561 - งวด 6 เดื อ นสิ น้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี สัด ส่ ว นก าไรต่ อ หุ้น (EPS) และอัต รา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ ดังนี ้
EPS และ ROE
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)

2561
(0.4)
(26.8)

2562
(0.4)
(29.2)

2563 6M/2563 6M/2564
(1.0)
(0.5)
(0.0)
(131.8)
(35.7)
(90.9)

ในช่วงเวลาดังกล่าว สัดส่วนในงบกาไรขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ในส่วนของรายได้จากการ
ให้บริการเรือ โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการเรือแบบจ้างเหมาเป็ นระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ
และตลาดเดินเรือโลก
ผลประกอบการ
รวมรายได้
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

2561
306.8
(321.7)
(59.9)

2562
350.8
(351.3)
(46.9)

(หน่วย : ล้านบาท)
2563
6M/2563 6M/2564
217.0
109.3
151.7
(327.3)
(161.8)
(154.4)
(140.5)
(68.9)
(15.1)

การวิเคราะห์แนวราบ (Horizontal Analysis)
เปรียบเทียบอัตราเพิ่มขึน้ (ลดลง) เทียบกับงวดก่อน โดยในงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ
มียอดรายได้รวม 151.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 38.8 จาก 109.3 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
มีค่าใช้จ่ายรวม 154.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 จาก 161.8 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 จึงทาให้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับในงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 15.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 78.1 จาก
ผลขาดทุนสุทธิ 68.9 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เนื่องจากในงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2564 สถานการณ์อตุ สาหกรรมการเดินเรือที่ปรับตัวดีขึน้ จากอัตราค่าเช่าเรือที่เพิ่มขึน้
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เปรียบเทียบอัตราเพิ่มขึน้ (ลดลง) เทียบกับปี ก่อน โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัท มียอดรายได้รวม 217.0 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 38.2 จาก 350.8 ล้านบาท ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายรวม 327.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 จาก 351.3 ล้านบาท ในปี
2562 จึงทาให้กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 140.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 200.0 จากผลขาดทุนสุทธิ 46.9
ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีจานวนเรือที่นอ้ ยลงและสถานการณ์ Covid-19 อัตราค่าเช่าลดลง
เปรียบเทียบอัตราเพิ่มขึน้ (ลดลง) เทียบกับปี ก่อน โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัท มียอดรายได้รวม 350.8 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.4 จาก 306.8 ล้านบาท ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายรวม 351.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.2 จาก 321.7 ล้านบาท
ในปี 2561 จึงทาให้กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ 46.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.8 จากผลขาดทุนสุทธิ
59.9 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการเคลมประกัน 89.6 ล้านบาท จากเรือเกิดอุบตั ิเหตุ 1 ลา
(เรือจุฑาพุทธชาด)
ในการวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)
โดยคานวณ สัดส่วนของรายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการชาระดอกเบีย้ กาไร
(ขาดทุน) สาหรับปี เปรียบเทียบกับยอดรายได้รวมของแต่ละปี สัดส่วนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในปี ปัจจุบนั
สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
รายได้รวม

2561
88.3
16.6
15.6
19.5
100.0

2562
78.7
14.3
13.9
13.4
100.0

2563
128.8
22.0
14.4
64.8
100.0

( หน่วย : ร้อยละ)
6M/2563 6M/2564
128.2
85.9
19.8
15.9
16.0
8.3
63.0
10.0
100.0
100.0

ในงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 24.1 ล้านบาท ลดลง 2.5 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 11.4 ในส่วนต้นทุนการให้บริการ จานวน 130.3 ล้านบาท ลดลง 9.9 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 7.1 และต้นทุน
ทางการเงิน จานวน 12.6 ล้านบาท ลดลง 4.9 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.0 เนื่องจากมีการชาระเงินกู้
ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 47.7 ล้านบาท ลดลง 2.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.0 ในส่วนต้นทุนการ
ให้บริการ จานวน 279.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.3 และต้นทุนทางการเงิน จานวน 31.3 ล้านบาท
ลดลง 17.3 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 35.6 เนื่องจากมีการชาระเงินกู้
ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 50.2 ล้านบาท ลดลง 0.7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.4 ในส่วนต้นทุนการ
ให้บริการ จานวน 276.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.0 และต้นทุนทางการเงิน จานวน 48.7 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 0.7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.4 เนื่องจากมีการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยน
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สาหรับ ผลการด าเนิ นงานที่ ผ่ านมาของแต่ละสายผลิ ตภัณ ฑ์ ในช่ ว งปี ในปี 2561 - งวด 6 เดื อ นสิ น้ สุด วัน ที่ 30
มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มี รายได้จากการเดินเรือรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา และรายได้จากงานรับจ้างบริหารจัดการเรือ
ดังนี ้
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการเดินเรือรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา
รายได้จากงานรับจ้างบริหารจัดการเรือ

2561
277.3
14.6

2562
223.2
11.1

(หน่วย : ล้านบาท)
2563 6M/2563 6M/2564
205.8
90.7
127.1
0.6
1.7

17.2.2 ฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์รวม
1,734.4
1,645.5
หนีส้ ินรวม
1,372.0
1,353.9
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
362.4
291.6
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
3.8
4.6

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564
1,546.0
1,638.9
1,313.6
1,372.0
232.4
266.0
5.7
5.2

จากอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ แสดงว่ากลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถชาระหนีไ้ ด้นอ้ ยลง เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน
สินทรัพย์
สัด ส่ ว นของสิ น ทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ฯ ในปี 2561 ถึ ง งวด 6 เดื อ นสิ น้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2564 เปลี่ ย นแปลง
เล็กน้อย โดยไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษัทฯ สามารถบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี ้ กลุ่มบริษัทฯ มีสดั ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ดังนี ้
สัดส่วนของสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

( หน่วย : ร้อยละ)
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564
5.5
5.2
7.8
10.5
94.5
94.8
92.2
89.5

นอกจากนี ้ สินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 - งวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สัดส่วนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีจานวนดังนี ้
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สัดส่วนของสินทรัพย์
หมุนเวียน
เงินสดหรือเทียบเท่า
ลูกหนีก้ ารค้า
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
30.3
31.7
30.4
35.4
4.7
4.9
4.0
4.7
60.6
63.4
51.4
59.9
95.7
100.0
85.8
100.0

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2563
30 มิ.ย. 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
30.4
25.1
33.0
19.1
31.1
25.7
66.6
38.5
59.5
49.2
73.3
42.4
121.0
100.0
172.8
100.0

คุณภาพของสินทรัพย์
การด้วยค่าของสินทรัพย์
สาหรับเรือเดินทะเล อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้สอบทานการด้อยค่าของสิน ทรัพ ย์
ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่จะได้รบั คืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้
และใช้ดลุ ยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ สินทรัพย์นนั้
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนีป้ ระกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงิน
ปั จจุบนั ของลูกหนี ้ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา การตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ โดยมีการกาหนดช่วงอายุลกู หนีแ้ ละสถานภาพ
ของลูกหนีไ้ ว้เป็ นเกณฑ์ ในการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีท้ ่มี ีอายุหนีค้ า้ งชาระ
สภาพคล่อง
ในภาพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทิศทางทัง้ บวกและลบ และโครงสร้างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางธุรกิจ
ต่าง ๆ ค่อนข้างจะแตกต่างกัน
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึน้ ) ลดลงสุทธิ

2561
81.6
(40.4)
(9.2)
(3.1)
28.8

2562
(10.3)
12.5
45.0
(47.3)
(0.1)

2563
149.3
(21.4)
(116.0)
(13.5)
(1.6)

(หน่วย : ล้านบาท)
6M/2563 6M/2564
111.3
1.4
(10.5)
(12.8)
(104.3)
21.1
12.4
(6.6)
8.9
3.1

สาหรับอัตราส่วนสภาพคล่องที่สาคัญ ในปี 2561 - งวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของบริษัทฯ ยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ กล่าวคือยังมีสดั ส่วนที่นอ้ ยในสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดเพื่อใช้ชาระหนีส้ ิน
ระยะสัน้ ได้ โดยธุรกิจมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ดังนี ้
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( หน่วย : เท่า)
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564
0.1
0.1
0.1
0.3

สัดส่วนของสินทรัพย์
อัตราส่วนสภาพคล่อง

ธุรกิจมีอตั ราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับประมาณ 0.1 – 0.3 เท่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ คือยังมี
สัดส่วนที่นอ้ ยในสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดเพื่อใช้ชาระหนีส้ ินระยะสัน้ ได้
การลงทุน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท มาริติโม่ จากัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็ นการลงทุนร้อยละ 100 และได้
เช่าซือ้ เรือมาดาเนินการขนส่งสินค้าทางทะเล 1 ลา
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รว่ มลงทุนในบริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด เป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 ของบริษัทฯ ใน
บริษัทย่อย (บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด) โดยบริษัทย่อย จัดซือ้ เรือ 1 ลา รับมอบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555
ชื่อเรือ
M.V. WHITE TOKIO
M.V. FREDENSBORG
18.

ประเภทเรือ
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์

ขนาดเรือ
11,342 เดทเวทตัน
12,580 เดทเวทตัน

ปี ทีส่ ร้าง
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2554

ปั จจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาไรของบริษัทฯ
1) ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ ที่เป็ นเรือขนส่งสินค้าทางทะเล มีลกั ษณะที่ตอ้ งเคลื่อนที่ไปมาตลอดเวลาทั่ว
โลกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน อาทิ อุบตั ิเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ กระแสนา้ กระแสลม
และสภาพอากาศที่รุนแรง หรืออุบตั ิเหตุอนั เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ของพนักงานเรือ หรือบุคคลอื่นที่
ก่อเหตุให้เกิดความเสียหายได้ เช่น เรือชนกัน เรือเกยตืน้ เรือหรือสินค้าไฟไหม้ สินค้าเสียหายจากการเปี ยกชืน้ จากนา้ ฝนหรือ
นา้ ทะเล อีกทัง้ ปั จจุบนั ยังมีภยั ที่เกิดจากการกระทาอันเป็ นโจรสลัดที่มีพฤติกรรมการปล้นจับเรือพร้อมลูกเรือเพื่อทาการแลกกับ
ค่าไถ่ท่ีเป็ นจานวนเงินมหาศาล ความเสี่ยงดังกล่าวนี ้ จะนามาซึ่งความสูญเสียทัง้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนเสียโอกาสใน
การทาธุรกิจที่ตอ้ งหยุดชะงักลงจากการที่ไม่สามารถดาเนินการให้เรือวิ่งรับส่งสินค้าได้ตามปรกติ และรวมไปถึงการลดลงของ
รายได้ดว้ ยในเรื่องความเสี่ยงในด้านอุบตั ิเหตุท่ีอาจเกิดขึน้ นัน้ บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงโดยได้มีการทาประกันภัย
ทางทะเลที่คมุ้ ครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance)
2. การประกันภัยคุม้ ครองความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ (Protection and Indemnity Insurance)
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ส่วนความเสี่ยงทางด้านภัยจากการกระทาอันเป็ นโจรสลัด บริษัทก็ได้มีการทาประกันภัยเพิ่มเติมจากข้างต้นแล้ว
รวมถึงมีมาตรการป้องกันมาเสริมเพื่อลดความเสี่ยงลงด้วยส่วนต้นทุนที่สาคัญของธุรกิจ คือราคาเชือ้ เพลิงเรือ ที่ถกู กาหนดโดย
ราคาตลาดโลกเป็ นต้นเหตุท่ีควบคุมไม่ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเน้นการให้บริการแบบเดินเรือรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา (Time
Charter) ทัง้ หมดเพราะผูจ้ า้ งเหมาจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่านา้ มันเอง
นอกจากนีบ้ ริษัทฯยังได้เพิ่มธุรกิจรับบริหารจัดการเรือ จึงทาให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวโดยมี
ความเสี่ยงต่ามาก และมีตน้ ทุนการเงินน้อย ด้วยเหตุนีจ้ ึงเชื่อว่าบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจในระดับที่ดี
2) ความเสี่ยงด้านการตลาด
เนื่องจากธุรกิจด้านพาณิชย์นาวีเป็ นธุรกิจเปิ ดเสรีและปริมาณการขนส่งสินค้าขึน้ อยู่กับปริมาณการค้าของโลก
ซึ่งถ้าช่วงใดภาวะเศรษฐกิจดี ตลาดเรือก็จะดีดว้ ย นอกจากนั้นการเข้ามาของคู่แข่งอาจทาให้อุปทานด้านจานวนกองเรือ
มากกว่าอุปสงค์ของตลาด สภาพการขึน้ ลง ตามวัฏจักรทาให้เกิดความไม่แน่นอนของผลประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพ
ตลาดในปั จจุบนั ปริมาณการค้าของโลกเกิดความถดถอยอย่างเห็นได้ชดั อันสืบเนื่องมาจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของ
หลายๆประเทศ ทัง้ ยุโรปและเอเชีย อีกทัง้ ความต่อเนื่องของการที่มีปริมาณการเร่งต่อเรือใหม่ๆเข้าสู่ตลาด ที่ก่อให้เกิดจานวน
กองเรือที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว ในอดีต จึงเกิดการสวนกันระหว่าง อุปสงค์และอุปทาน กล่าวคือ อุปสงค์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่อุปทานก็ได้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน จึงนาไปสู่การแข่งขันกันสูงเป็ นอย่างมากของบริษัทเจ้าของเรือ ผลที่ตามมา
คือ ราคาค่าระวางขนส่งได้ถกู บีบลงมาเป็ นอย่างมาก และต้องแข่งขันกันตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์โดยได้เน้น การ
บริการประเภทเดินเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา (Time Charter) เพราะผูจ้ า้ งเหมาจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการหาสินค้าเอง
ซึ่งเชื่อว่า บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดได้ในระดับดี ถึงแม้ปัจจัยความเสี่ยงด้านการตลาดเป็ นสิ่งที่บริษัท
ฯ ควบคุมได้ยาก แต่บริษัทฯได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันอย่างสม่าเสมอ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์สภาพตลาดอยูต่ ลอดเวลา
โดยอาศัยแหล่งข้อมูลการวิจยั ต่างๆ สถิติจาก The Baltic Dry Index (BDI) ข้อมูลจากลูกค้า นายหน้า ฯลฯ และที่สาคัญคือ
การเลือกใช้เรือแบบอเนกประสงค์ (Multipurpose Vessel) ขนาดเหมาะสม ที่มีอุปกรณ์การขนถ่ายพร้อม ช่วยให้บริษัทฯ
สามารถปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทนั ท่วงที
(ก) ความเสี่ยงจากผู้จ้างเหมา
ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้เน้นการให้บริการแบบเดินเรือรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา (Time Charter)ทัง้ หมด ซึ่ง
ลักษณะธุรกิจประเภทนีบ้ ริษัทฯ จะต้องเป็ นผูจ้ ดั เรือ อุปกรณ์อื่นๆ และคนประจาเรือ ซึ่งถือเป็ นทรัพย์สินหลักที่สาคัญของ
บริษัทฯ ให้บริการทั่วโลกตามความต้องการและลักษณะธุรกิจของผูจ้ า้ งเหมาหรือผูจ้ า้ งเหมาต่อ ซึ่งผูจ้ า้ งเหมาเหล่านีอ้ าจมี
ปั ญหาด้านการเงินอันจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้หาทางป้องกันความเสี่ยงด้วยการเลือกทาธุรกิจ
เฉพาะกับบริษัทใหญ่ และตรวจสอบประวัติของผู้จ้างเหมาจากลูกค้าและนายหน้าก่อนเสมอ ตลอดจนมีการติดต่อสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ดี ีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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(ข) ความเสี่ยงจากนายหน้าหาสินค้าและหาผู้จ้างเหมาเรือ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในด้านนี ้ บริษัทฯ ได้ติดต่อกับนายหน้าระดับโลกที่มีความสามารถ น่าเชื่อถือและ
คุน้ เคยเป็ นอย่างดีกบั บริษัทฯ มาเป็ นเวลานาน จนสามารถวางใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงน้อยที่สดุ
(ค) ความเสี่ยงจากธุรกิจการรับจ้างบริหารจัดการเรือ
สัญญาการจ้างบริหารจัดการเรือให้แก่บริษัทเจ้าของเรือ จะมีระยะเวลา ปี ต่อปี ซึ่งจะเกิดรายได้ให้แก่
บริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ หากลูกค้าพึงพอใจในประสิทธิภาพและผลงานของการให้บริการ ก็สามารถต่อสัญญาต่อไปได้เป็ น
ระยะๆและมูลค่าของรายได้ก็จะเพิ่มขึน้ หรือลดลงตามจานวนของเรือ แต่หากลูกค้า ไม่พึงพอใจในประสิทธิภาพของผลการ
ปฏิบตั ิงาน ก็จะไม่ทาการต่อสัญญาจ้างเพื่อบริหารเรือ ซึ่งนามาสู่ความสูญเสี ยรายได้และโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งปั จจัยสาคัญอัน
จะส่งผลต่อความสาเร็จหรือไม่นนั้ ขึน้ อยู่กับความรูค้ วามสามารถของบุคลากรทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิการ ทัง้ ใน
สานักงานและบนเรือ และรวมไปถึงการมีเครื่องมือช่วยในการบริหารงานที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย บริษัทฯ จึงให้
ความสาคัญในการคัดสรรพนักงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรูอ้ ยู่อย่างสม่าเสมอ และได้คดั สรรนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่มี
ประสิทธิภาพมาใช้งานในองค์กร เพื่อให้ม่นั ใจในการบริหารจัดการ และนามาซึ่งการลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
3) ความเสี่ยงด้านการบริหาร
ถึงแม้การจัดการในการประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์นาวีจะมีรายละเอียดในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลาย
ฝ่ ายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งเป็ นทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ( โดยเฉพาะคนประจาเรือ ) และบริหาร
จัดการทรัพย์สิน เช่น การดูแลตัวเรือ การขนถ่ายสินค้า ฯลฯ แต่นับว่ าความเสี่ยงยังจัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีนอ้ ยมากและสามารถ
ควบคุมได้ ดังนี ้
(ก) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางเรือที่มีประสบการณ์และความชานาญเฉพาะ บริษัทฯ ได้ให้การ
สนับสนุนและพัฒนากาลังคนโดยส่งพนักงานเข้าทาการฝึ กอบรมในสถาบันต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
เพื่อเตรียมพร้อมด้านบุคลากร
(ข) ความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง บริษัทฯ มีการวางแผนการซ่อมบารุงเรือตามกาหนดเวลาไว้
เพื่อให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
(ค) ความเสี่ ย งจากข้อบัง คับ ตามมาตรฐานสากลขององค์ก ารทางทะเลระหว่า งประเทศ ( International
Maritime Organization) หรือ IMO ซึ่งมีผลบังคับใช้กบั เรือที่รบั ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลก บริษัท
ฯ ได้มีหลักปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีความชานาญในการดาเนินธุรกิจด้านนีม้ าเป็ นเวลากว่า 30 ปี มี
บุคลากรที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ในธุรกิจอย่างแท้จริง มีการปรับปรุ งสถานะองค์กรให้ทนั เหตุการณ์
ตลอดเวลา
(ง) ความเสี่ยงเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ.2549 (Maritime Labour Convention 2006)
บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามขั้น ตอน และสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกาหนดที่มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 20
สิงหาคม 2556
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4) ความเสี่ยงด้านการเงิน

(ก) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลกระทบถึงบริษัทฯ เนื่องจากรายได้ทงั้ หมดเป็ น
เงินดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีมาตรการรองรับไว้เป็ นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้ กล่าวคือ รายได้ของ
บริษัทฯ ทัง้ หมดที่ได้รบั มาเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. นัน้ จะนาไปชาระหนีท้ ่ีเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. และเงินตราต่างประเทศสกุล
อื่นๆ ด้วยเหตุนีบ้ ริษัทฯ จึงกูเ้ งินส่วนใหญ่เป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับ
หนึ่ง
(ข) ด้านอัตราดอกเบีย้
บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ และลดต้นทุนดอกเบีย้ โดยใช้อัตรา
ดอกเบีย้ ทั้งแบบคงที่และลอยตัวสาหรับเงินกูย้ ืม และบริหารจัดการระยะเวลาโดยรวมของเงินกูย้ ืมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มี
ความเสี่ยงด้านตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากเงินกูย้ ืมในสกุลเงิน
ดอลลาร์ สรอ.เกือบทัง้ หมดมีอตั ราส่วนต่างคงที่ซ่งึ ผูกกับอัตราดอกเบีย้ LIBOR แบบลอยตัว
5) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการเมือง
ภัยจากการกระทาอันเป็ นโจรสลัดบริเวณน่านนา้ ประเทศโซมาเลีย ได้ถูกขยายพืน้ ที่ออกมาจนครอบคลุมพืน้ ที่
ส่วนใหญ่ของมหาสมุทรอินเดีย อันเป็ นการเพิ่มแรงกดดันให้แก่บริษัทเดินเรือทั่วทัง้ โลกเป็ นอันมาก ซึ่งหาก เรือลาหนึ่งลาใดตก
อยู่ภายใต้การยึดครองของโจรสลัด ก็จะนามาซึ่งความสูญเสียทางด้านการเงิน คือจะต้องนาเงินจานวนมากเพื่อทาการไถ่ถอน
เรือและลูกเรือ คืนจากโจรสลัด อีกทัง้ ยังต้องเสียโอกาสในการทาการเดินเรือ และรวมไปถึงการสูญเสียด้านขวัญกาลังใจของ
ลูกเรืออีกด้วย
บริษัทฯ ได้จดั ให้เรือแต่ละลามีการประกันภัยจากการกระทาอันเป็ นโจรสลัด อีกทัง้ ยังมีมาตรการป้องกันการถูกจู่
โจมจากโจรสลัด โดยปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ต่ า งๆที่ ไ ด้รับ การแนะน าจากหน่ ว ยงานนานาชาติ ท่ี เ กี่ ย วข้อ ง (BMP4- Best
Management Practices volume 5) รวมไปถึงการจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยติดอาวุธเพื่อเป็ นชุดคุม้ ครองเรืออีกด้วย ทัง้ นี ้
ย่อมก่อให้เกิดต้นทุนที่มากขึน้ ในการเดินเรือ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการลดความเสี่ยงดังกล่าวลง ก็นบั ว่ามีความคุม้ ค่าอยู่
6) ความเสี่ยงจากธุรกิจเดินเรือที่มีลักษณะเป็ นวัฏจักร มีผลกระทบต่อบริษัทกล่าวคือ ธุรกิจเดินเรือ มี
สภาพเป็ นวัฏจักร
ธุรกิจเดินเรือเป็ นธุรกิจประเภทการบริการ ที่มีวงจรชีวิตขึน้ อยู่กับปริมาณความต้องการขนส่ งสินค้ากับปริมาณ
จานวนเรือที่มีให้บริการในช่วงนัน้ ๆ และมักจะมีช่วงเวลาแต่ละรอบค่อนข้างยาวนานกว่าวัฏจักรของธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริโภค วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือมักสารวจจากสถิติการรับขนส่งสินค้าของเรือ ขนาดใหญ่ท่ีเกิดในแต่ละวัน (BDI) ในแต่
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ละปี ท่ีผ่านมา ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าวัฏจักรธุรกิจเดินเรืออยู่ท่ีประมาณ 7 ปี ต่อรอบ โดยเริ่มจากลักษณะที่กาลังมีแนวโน้มขึน้ จน
กระทัง้ เติบโตสูงสุด และเริ่มหดตัวลงเรื่อยๆ ซึ่งแต่ละช่วงที่เกิดขึน้ อาจจะกินช่วงระยะเวลายาวนานต่างกัน ตัวอย่างจากช่วงปี ท่ี
เติบโตสูงสุด 2550-2551 ซึ่งหลังจากนัน้ คาดว่าธุรกิจจะหดตัวจนถึงจุดต่าสุดในปี 2559 และจะเริ่มมีการปรับตัวขึน้ ใหม่ในช่วง
ปลาย 2560 อย่างไรก็ตามในแต่ละช่วงก็มีช่วงวัฏจักรเล็กๆ เกิดขึน้ ด้วย ดังนัน้ ในปั จจุบนั นักวิเคราะห์จะลดความเสี่ยง ของการ
คาดการณ์วฏั จักรของธุรกิจนี ้ โดยการกาหนดวัฏจักรในช่วงที่สนั้ ๆ และถี่ขนึ ้
7) ความเสี่ยงจากวัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ
ความเสี่ยงของธุรกิจมีได้ตงั้ แต่ความเสี่ยงต่า จนกระทั่งสูงสุด ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทัง้ ในด้านบวกและด้าน
ลบ ผลกระทบด้านดี คือ ทาให้บริษัทฯสามารถวางแผนคาดการณ์การบริการได้เนื่องจากวัฏจักรโดยทั่วไปช่วยให้บริษัทฯ
สามารถคาดคะเนได้ถกู ต้องพอสมควร ส่วนผลกระทบด้านลบ คือ วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือแต่ละช่วงกินเวลาค่อนข้างยาวนาน
โดยเฉพาะช่วงของการตกต่า ซึ่งทาให้บริษัทฯมีความเสี่ยงในการบริหารต้น ทุนเพื่อรอสถานการณ์
วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ เป็ นการอธิบายตามหลักทางเศรษฐศาสตร์ท่ีตอ้ งการศึกษาว่าบริษัทเดินเรือและการ
กาหนดค่าระวางเรือมีผลอย่างไรต่ออุปสงค์และอุปทานในการสร้างเรือเพื่อตอบสนองต่อการค้าทางทะเลอย่างไร นอกจากนัน้
วัฎจักรยังช่วยอธิบายผลกระทบของราคาเรือต่อประเภทของเรือในช่วงที่ธุรกิจตกต่า
19.

รายชื่อผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 18 ตุลาคม 2564

19.1

รายชื่อกรรมการ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 18 ตุลาคม 2564

19.2

ชื่อ
1. พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

กรรมการผูจ้ ดั การ

3. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ

กรรมการ

4. นายชนิตร เพ็ญชาติ

กรรมการ

5. นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7. นายประมวล จันทร์ชีวะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 18 ตุลาคม 2564
ชื่อ

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

1. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
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ชื่อ
2. นายชนิตร เพ็ญชาติ

ตาแหน่ง
กรรมการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

3. นายวันชัย นิพยากรณ์

ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบารุง

4. นายวรเศรษฐ์ เรืองศรี

ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกเรือเช่าและแผนกปฏิบตั ิการ

5. นางทัศนียา ศรีเจริญ

ที่ปรึกษาแผนกบัญชี

6. นางนิภา อารีนจิ

ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกการเงิน

7. นางสาวญาณิศา นาคท้วม

ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ

8. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ์

ผูจ้ ดั การแผนกการตลาด

9. นางจิราภรณ์ เชือ้ เมืองพาน

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี

10. นายเริงณรงค์ เรืองทอง

ผูจ้ ดั การแผนกคนประจาเรือ

11. นายสันติ ศรีทอง

ผูจ้ ดั การแผนกซ่อมบารุง

12. นางศิรพิ ร ประทุมธนาเสฏฐ์

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี

13. นายเอกวิทย์ ดุลบุตร

ผูจ้ ดั การแผนกบริหารด้านความปลอดภัย

19.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 18 ตุลาคม 2564
ชื่อ
1. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
2. AUSTIN ASSET LIMITED
3. นางปริยนาฏ ยังส์
4. นายถาวร สุขศรีสราญจิตร
5. นายสุพจน์ ลาภานันต์รตั น์
6. บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก
7. นาย วิชยั จิรเจริญกิจกุล
8. นาย ชรินทร์ โซนี่
9. พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
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จานวนหุ้น
159,261,487
110,518,517
14,912,733
9,293,200
7,500,000
7,493,400

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
37.5
26.0
3.5
2.2
1.8
1.8

5,740,800
3,226,900
2,404,234
2,304,729

1.4
0.8
0.6
0.5
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หมายเหตุ: จานวนหุน้ และสัดส่วนหุน้ รวมทัง้ หุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิทธิ

20.

ข้อมูลอื่นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
-ไม่มี-

21.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จากการเข้าทา
ธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ เนื่องจากคาดว่าบริษัทฯ จะได้รบั แหล่งเงินทุนในการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ
ตามที่ระบุในข้อ 10. ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้รบั เงินจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ื อหุน้
สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ ไม่ครบเต็มจานวนจนกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ตามปกติ บริษัทฯ อาจจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมโดยการกูย้ ืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

22.

คดีความหรือข้อเรียกร้องทีม่ ีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ
-ไม่มี-

23.

ผลประโยชน์หรือรายการทีเ่ กีย่ วข้องกันระหว่างบริษทั ฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถ่ ือหุ้นทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป

บริษัทฯ ได้เข้าทารายการทางธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าตามปกติของธุรกิจ
ตามรายละเอียดที่สรุปได้ดงั นี ้
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ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกันมีดงั นี ้
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด
บริษัทฯ ถือหุน้ 51%
บริษัท จุฑามาริติโม่ จากัด
บริษัทฯ ถือหุน้ 100%
บริษัทร่วม
บริษัท เจ. ชิปปิ ้ง เซอร์วิส จากัด
บริษัทฯ ถือหุน้ 33.33% และกรรมการร่วมกัน
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท มาโณ จากัด
กรรมการร่วมกัน
บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จากัด
ผูถ้ ือหุน้ บริษัทย่อยบริษัทไทยเดน มารีไทม์ จากัด (49%)
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
กรรมการและผูถ้ ือหุน้
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
กรรมการและผูถ้ ือหุน้
นายชนิตร เพ็ญชาติ
กรรมการและผูถ้ ือหุน้
นายศรัณย์ เพ็ญชาติ
กรรมการและผูถ้ ือหุน้
นางปริยนาฏ ยังส์
ผูถ้ ือหุน้
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1. ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมบุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ์
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท มาโณ จากัด
บริษัทร่วม
บริษัท เจ ชิปปิ ้ง เซอร์วิส จากัด
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท มาโณ จากัด
บริษัทร่วม
บริษัท เจ ชิปปิ ้งเซอร์วิส จากัด
ยอด ณ วันต้นปี
บวก เพิ่มขึน้ ระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอด ณ วันสิน้ ปี

ลักษณะรายการ

สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด
30 มิ.ย. 2564
30 มิ.ย. 2563

เงินมัดจา

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
เงินมัดจาล่วงหน้า 3 เดือน ในการเช่าอาคารสานักงาน

728,491

728,773

เจ้าหนีก้ ารค้า

บริษัทฯ ได้จา้ งให้บริษัทร่วมซ่อมเรือเดินทะเลและมียอดค้างจ่าย
9,831,205

10,329,093

เจ้าหนีอ้ ื่น

บริษัทฯ มีค่าเช่าอาคารสานักงาน ค่าบริการความเย็นค้างจ่าย
15,511,380

14,193,708

เงินกูย้ ืมระยะสัน้

บริษัทฯ ได้รบั เงินกูย้ ืมชั่วคราวเพื่อเสริมสภาพคล่องและไม่ได้กาหนดเวลา
จ่ายคืน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.25 ต่อปี
15,910,113
(1,013,063)
1,019,231
15,916,281

16,900,627
(1,000,000)
(392,372)
401,459
15,909,714
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ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
ยอด ณ วันต้นปี
บวก เพิ่มขึน้ ระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
แปลงหนีเ้ ป็ นทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอด ณ วันสิน้ ปี
บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จากัด

ลักษณะรายการ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้

ยอด ณ วันต้นปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอด ณ วันสิน้ ปี
รวม
บริษัทร่วม
บริษัท เจชิปปิ ้ง เซอร์วิส จากัด
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ และนางปริยนาฏ ยังส์
รวม
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จากัด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวม

สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด
30 มิ.ย. 2563
30 มิ.ย. 2564

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
บริษัทฯ ได้รบั เงินกูย้ ืมจากกรรมการเพื่อเสริมภาพคล่องโดยไม่มี
กาหนดเวลาจ่ายชาระคืนอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี

25,128,035
10,621,347
(6,074,000)

110,920,806
200,000
(8,184,000)

(1,704,963)
1,690,910
29,661,329

(2,539,635)
2,607,291
103,004,462

7,411,037
0
(38,778)
7,372,259
52,949,868

6,935,420
0
169,395
7,104,815
126,018,991

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

บริษัทฯ ได้รบั เงินกูย้ ืมชั่วคราวเพื่อเสริมสภาพคล่องและไม่ได้
1,150,580 กาหนดเวลาจ่ายคืน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.25 – 3.0 ต่อปี

1,508,619
18,778,488
20,287,107

25,173,088
26,323,668

10,512,985
705,670
11,218,655

บริษัทฯ รับเงินกูร้ ะยะยาวเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
10,553,900 มีกาหนดเวลาคืนแน่นอน
257,775
10,811,675

เงินกูร้ ะยะยาว
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2. รายได้และค่าใช้จ่าย
ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ์
รายได้จากการให้บริการ
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท มาโณ จากัด
ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทร่วม
บริษัท เจชิปปิ ้ง เซอร์วิส จากัด
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ และ
นางปริยนาฏ ยังส์
รวม

ลักษณะรายการ
งานเดินเรือ
รับจ้าง
เหมาเวลา
ค่าเช่า
ค่าบริการความ
เย็น บริการอื่นๆ
ดอกเบีย้ จ่าย

สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด
30 มิ.ย. 2563
30 มิ.ย. 2564

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
บริษัทย่อยได้รบั ค่าบริการเดินเรือจากกิจการที่เกี่ยวข้องในราคาตลาด

64,631,707

44,508,852
บริษัท มาโณ จากัด ให้บริษทั ฯ เช่าอาคารสานักงานและให้บริการความ
เย็นในอาคารสานักงานในราคาตลาด

1,075,446

2,001,526
บริษัทฯ ได้รบั เงินกูย้ ืมชั่วคราวเพื่อเสริมสภาพคล่องและไม่ได้
กาหนดเวลาจ่ายคืน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.25 – 3.0 ต่อปี

174,261

181,912

368,636

1,592,459
1,774,371

542,897
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
24.

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาทีส่ าคัญในช่วงระยะเวลา 2 ปี
• วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อบริษัท จุฑามาริติโม่ จากัด มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ
10,000 เหรียญสหรัฐและบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 100 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้ทาสัญญาเช่าซือ้ เรือเพื่อมา
ดาเนินการขนส่งสินค้าทางทะเล จานวน 1 ลา ชื่อเรือ M.V. WHITE TOKIO กับ Sun Alliance Co., Ltd. และ
Japan & Hooho Ship Investment Inc.
• วันที่ 21 ตุลาคม 2563 บริษัทได้ทาสัญญาบริหารจัดการเรือกับ บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จากัด เพื่อบริหารเรือ ดิ
บลู ดอลฟิ น

25.

แบบหนังสือมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุน้ อาจแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ของ

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

เสนอต่อ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

จัดทำโดย

บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด

5 พฤศจิกายน 2564
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สารบัญ
หน้า
9

บทสรุปผูบ้ ริหำร
ส่วนที่ 1 กำรขออนุมตั ิกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
1.1

16

ลักษณะและรำยละเอียดของรำยกำร
1.1.1 วัน เดือน ปี ที่เข้ำทำรำยกำร
1.1.2 ประเภทและขนำดของรำยกำร
1.1.3 คู่สญ
ั ญำที่เกี่ยวข้องและลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน
1.1.4 สรุปเงื่อนไขสำคัญของสัญญำ
1.1.5 มูลค่ำสิ่งตอบแทน เกณฑ์ท่ใี ช้ในกำรกำหนดมูลค่ำสิ่งตอบแทน
และแหล่งเงินทุนในกำรเข้ำทำรำยกำร
1.1.6 ข้อมูลทรัพย์สิน
1.2 ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
1.2.1 วัตถุประสงค์และควำมจำเป็ นของรำยกำร
1.2.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของกำรเข้ำทำรำยกำร
1.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของกำรเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลภำยนอก
1.3 ควำมเป็ นธรรมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำร
1.3.1 ควำมเป็ นธรรมของรำคำในกำรเข้ำทำรำยกำร
1.3.2 ควำมเป็ นธรรมของเงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำร
ส่วนที่ 2 สรุปควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ

16
18
19
20
21
24
25
51
51
53
64
67
67
106
107

เอกสำรแนบ 1

ข้อมูลบริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน)

111

เอกสำรแนบ 2

สรุปรำยงำนประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของ GBP โดยผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ

129

2

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คาย่อ
บริษัทฯ หรือ JUTHA
กลุ่มบริษัทฯ
BET
GBP
GBPH
NAT
AUSTIN
9Element
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ หรือ IFA
สำนักงำน ก.ล.ต.
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ
ประกำศรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำย
ไปซึ่งสินทรัพย์

ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

NTA
กำรเข้ำทำรำยกำร
สัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด
RO
กำรเข้ำซือ้ หุน้ ของ GBP โดย
9Element
FSC
GRAND
B100
รำคำ B100 (EPPO Price)
นำ้ มันดีเซล B7
นำ้ มันดีเซล B10

ชื่อเต็ม
บริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน)
JUTHA และบริษัทในเครือ
บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค โฮลดิง้ จำกัด
บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด
บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ โฮลดิง้ จำกัด
บริษัท นทลิน จำกัด
Austin Asset Limited
บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด
บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จำกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำ
รำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทัง้ ที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือ
จำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำร
ทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของ
บริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
มูลค่ำสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ
กำรเข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ โฮลดิง้
จำกัด
สัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมดระหว่ำง BET และ GBPH
กำรออกและเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น สำมัญ เดิ ม และผู้ถื อ หุ้น
บุรมิ สิทธิเดิมทุกรำยตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
กำรที่ 9Element ได้ทำกำรซือ้ หุน้ GBP จำกผูถ้ ือหุน้ เดิมเมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2563
บริษัท ที่ปรึกษำ เฟิ รส์ สตำร์ จำกัด
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
ไบโอดีเซล (หรือเมทิลเอสเตอร์)
รำคำขำย B100 ที่ประกำศโดยกระทรวงพลังงำน
นำ้ มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 7.00 โดยปริมำตร
นำ้ มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10.00 โดยปริมำตร
3
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คาย่อ
นำ้ มันดีเซล B20
RPO

ชื่อเต็ม
นำ้ มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 20.00 โดยปริมำตร
นำ้ มันปำล์มกึ่งบริสทุ ธิ์

RPS
ส่วนต่ำงรำคำ B100 กับ RPO และ
RPS

ไขปำล์มสเตียริน
ส่วนต่ำง (Spread) ระหว่ำง รำคำ B100 (EPPO Price) กับรำคำ RPO และ RPS ที่
ประกำศโดยกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ (DIT) ย้อนหลัง 12 เดือน (ตุลำคม
2563 - กันยำยน 2564)
ส่วนต่ำง (Spread) ระหว่ำงรำคำ B100 ตำมประกำศของกระทรวงพลังงำนและ
รำคำต้นทุนวัตถุดิบของ GBP
กำรทำปฏิกิรยิ ำทำงเคมีทรำนส์เอสเทอริฟิเคชั่น
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019
บัตรส่งเสริมคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยที่จัดทำโดย บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำย
ซีเอ็มที จำกัด
รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินที่จดั ทำโดย บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
และ บริษัท โอเคดี แอคเค้ำน์ติง้ จำกัด
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2567 ที่ประกำศโดย
กระทรวงพลังงำน
ดัชนีค่ำระวำงเรือ หรือ Baltic Dry Index
ผูค้ ำ้ นำ้ มันเชือ้ เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ.
2543 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)
กรมธุรกิจพลังงำน
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำน
องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ
องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและพัฒนำเศรษฐกิจ
บริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)
อัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี
อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ
อัตรำส่วนมูลค่ำกิจกำรต่อกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนหักดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี เงินได้
ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย

ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำ B100 และ
วัตถุดิบ
Transesterification
สถำนกำรณ์ COVID-19
BOI
รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำง
กฎหมำย
รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน
AEDP2015
BDI
ผูค้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7
DOEB
EPPO
FAO
OECD
ROJNA
AIE
GGC
P/BV
P/E
EV/EBITDA
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5 พฤศจิกำยน 2564
เรียน

ท่ำนผูถ้ ือหุน้
บริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน)

เรื่อง

ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JUTHA”) ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30
กันยำยน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค โฮ
ลดิง้ จำกัด (“BET”) (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1.00 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 5.00 บำท โดยบริษัทฯ จะถือหุน้ ร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ที่
ออกและชำระแล้วทัง้ หมด) ให้เข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ โฮลดิง้ จำกัด (“GBPH”) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (“กำรเข้ำทำรำยกำร”) ทัง้ นี ้ BET จะรับโอนมำซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำ
และพนักงำนทัง้ หมดของ GBPH รวมถึงหุน้ ในบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด (“GBP”) (เดิมชื่อบริษัท แอ็บโซลูท พำว
เวอร์ พี จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล (“B100”) รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรกลั่นไบโอดีเซล
จำนวน 5,849,998 หุ้น จำกหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 5,850,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท หรือคิดเป็ น
สัดส่วนกำรถือหุน้ ประมำณร้อยละ 100.00 ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนกิจกำรทั้งหมดระหว่ำง BET และ
GBPH (“สัญญำโอนกิจกำร”) โดยมีค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้ หมด 400.00 ล้ำนบำท บวกด้วยจำนวนเงินสดคงเหลือใน
GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร ทั้งนี ้ บริษัทฯ คำดว่ำ ค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทั้งหมดจะมีจำนวนไม่เกิน
600.00 ล้ำนบำทโดยจะชำระค่ำตอบแทนเป็ นเงินสดทัง้ จำนวน ณ วันโอนกิจกำร ทัง้ นี ้ ก่อนกำรโอนกิจกำรทัง้ หมด GBPH จะ
ชำระคืนหนีส้ ินทั้งหมด และจะไม่มีหนีส้ ิน สิทธิ และหน้ำที่ตำมสัญญำอื่นใด และภำยหลังกำรโอนกิจกำรทั้งหมดดังกล่ ำว
GBPH จะดำเนินกำรเลิกกิจกำร
กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว เข้ำข่ำยเป็ นกำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็ นของบริษัทฯ ตำมมำตรำ 107 (2)(ข) แห่ง
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ”) และถือเป็ นรำยกำร
ได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่
เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อย
ละ 61.46 ตำมเกณฑ์มลู ค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ (“NTA”) ซึ่งคำนวณจำกงบกำรเงินรวมฉบับสอบทำน สำหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ของบริษัทฯ และงบกำรเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของ GBP
และจัดเป็ นรำยกำรประเภทที่ 1 ที่มีขนำดรำยกำรสูงกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 50.00 แต่ต่ำกว่ำร้อยละ 100.00 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มี
รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือนย้อนหลังนับจำกวันที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิ
นอกจำกนี ้ เนื่องจำก GBPH เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จำกัด (“NAT”) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อมของบริษัทฯ ในสัดส่วน
ร้อยละ 26.18 ผ่ำน Austin Asset Limited (“AUSTIN”) และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อมของ GBPH ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ผ่ำน
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บริ ษั ท ไนน์ เอเลเมนท์ จ ำกั ด (“9Element”) กำรเข้ำ ท ำรำยกำรดัง กล่ ำ วจึ ง ถื อ เป็ น รำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียน
ในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ”) โดยมีขนำดรำยกำร
เท่ำกับร้อยละ 560.52 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมฉบับสอบทำน สำหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยรำยกำรดังกล่ำว มีมลู ค่ำรำยกำรมำกกว่ำ 20.00 ล้ำนบำท และมำกกว่ำร้อยละ 3.00 ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับ NAT รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6
เดือนย้อนหลังนับจำกวันที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติ
ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้ำที่เปิ ดเผยสำรสนเทศของกำรเข้ำทำรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ ”)
แต่งตัง้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำร และจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิจำก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้ว ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย อีกทัง้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงในวำระที่
เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ บริษัท เจย์
แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จำกัด (“ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิสระจำกบริษัทฯ GBPH
GBP NAT AUSTIN และ 9Element ให้ทำหน้ำที่เป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในกำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรได้มำซึ่ง
สินทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้
รำยงำนของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระฉบับนี ้ จัดทำขึน้ จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ และเอกสำรที่ได้รับจำกบริษัทฯ
รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสำธำรณชนทั่วไป นอกจำกนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำถึงสภำวะเศรษฐกิจ ณ ปั จจุบนั
ในกำรพิจำรณำเพื่อให้ควำมเห็นในกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ ดังนัน้ หำกข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำนีม้ ีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
มีนยั สำคัญในอนำคต อำจส่งผลให้ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำร เปลี่ยนแปลงตำมไป
ด้วย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในกำรจัดทำรำยงำนฉบับนี ้ ได้แก่
• มติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน) และสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร
• ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร ซึ่งเผยแพร่ผ่ำนระบบข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และ/หรือที่เปิ ดเผยในสำธำรณะ
• แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
• งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผูส้ อบบัญชีได้รบั อนุญำต สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561 - 2563 และสำหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564
• งบกำรเงินของ GBPH ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีได้รบั อนุญำต สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
• งบกำรเงินของ GBP ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีได้รบั อนุญำต สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563
และงบกำไรขำดทุนภำยในสำหรับงวด 8 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2564 ซึ่งอ้ำงอิงงบกำรเงิน
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•

•

•
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•

ฉบับตรวจสอบ สำหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินภำยใน สำหรับเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564 และ
รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน
รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยของ GBP ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำย ซีเอ็มที จำกัด และจำกกำร
สัมภำษณ์ผบู้ ริหำรและบุคลำกรของ บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำย ซีเอ็มที จำกัด โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำ
และอ้ำงอิงข้อมูลข้ำงต้นประกอบกำรจัดทำควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ทัง้ ในส่วนของควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร ควำมเป็ นธรรมของรำคำในกำรเข้ำทำรำยกำร และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เปิ ดเผยประเด็นควำมเสี่ยง
สำคัญตำมรำยงำนดังกล่ำวทัง้ หมดแล้วดังที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.2 ของรำยงำนฉบับนี ้
รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน GBP ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด และบริษัท โอเคดี แอคเค้ำน์ติง้
จำกัด และจำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำรและบุคลำกรของ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด และบริษัท โอเคดี แอคเค้ำน์ติง้ จำกัด
โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำและอ้ำงอิงข้อมูลข้ำงต้นประกอบกำรจัดทำควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระ ทั้งในส่วนของควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร ควำมเป็ นธรรมของรำคำในกำรเข้ำทำรำยกำร และส่วนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เปิ ดเผยประเด็นควำมเสี่ยงสำคัญตำมรำยงำนดังกล่ำวทั้งหมดแล้วดังที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.2 ของ
รำยงำนฉบับนี ้
รำยงำนประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของ GBP ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร ซึ่งจัดทำโดยผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ 2
รำย ได้แก่ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด และ บริษัท ที่ปรึกษำ เฟิ รส์ สตำร์ จำกัด
สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ และ GBP
ข้อมูลและเอกสำรที่ได้รบั จำกบริษัทฯ และ GBP

นอกจำกนี ้ กำรจัดทำควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระตัง้ อยู่ภำยใต้สมมติฐำน ดังนี ้
• ข้อมูลและเอกสำรทัง้ หมด ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้รบั จำกบริษัทฯ และ GBP รวมถึงข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์
ผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ และ GBP รวมถึงผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นจริง และควำมเห็นที่แสดงไว้สำมำรถ
เชื่อถือได้และใกล้เคียงกับสภำพควำมจริง ณ ปั จจุบนั
• ไม่มีเหตุกำรณ์ใดที่ได้เกิดขึน้ หรือกำลังจะเกิด หรือมีควำมเป็ นไปได้ว่ำจะเกิด ที่อำจจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
ผลประกอบกำรและสถำนะทำงกำรเงินของ GBPH และ GBP
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระขอรับรองว่ำได้ทำหน้ำที่ศกึ ษำและวิเครำะห์ขอ้ มูลต่ำงๆ ดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืน้ ฐำนของข้อมูลและกำรวิเครำะห์อย่ำงเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ
เป็ นสำคัญ
ในกรณี ท่ีขอ้ มูลและเอกสำรที่ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้รับดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็ นจริง และ/หรือไม่
ครบถ้วน และ/หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
ในกำรให้ควำมเห็นในครัง้ นี ้ ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยันถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ ต่อบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
ในอนำคตจำกปั จจัยดังกล่ำวได้ อีกทัง้ ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ควำมเห็นแก่ผถู้ ือ
หุน้ ของบริษัทฯ ต่อกำรเข้ำทำรำยกำรดังรำยละเอียดข้ำงต้นเท่ำนัน้ โดยกำรตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสำหรับกำรเข้ำทำ
7
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รำยกำรในครัง้ นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรศึกษำข้อมูลและพิจำรณำเหตุผล ข้อดี
ข้อด้อย ปั จจัยควำมเสี่ยง ข้อจำกัด และควำมเห็นในประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวที่แนบมำ
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม ทัง้ นี ้ กำรให้ควำมเห็นนีม้ ิได้เป็ นกำรรับรองผลสำเร็จของกำรเข้ำทำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่
อำจเกิดขึน้ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว ไม่
ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
รำยละเอียด ดังนี ้
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บทสรุ ปผู้บริหาร
ตำมที่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JUTHA”) ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่
30 กันยำยน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค
โฮลดิง้ จำกัด (“BET”) (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1.00 ล้ำนบำท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 5.00 บำท โดยบริษัทฯ จะถือหุน้ ประมำณร้อยละ 100.00
ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด) ให้เข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ โฮลดิง้
จำกัด (“GBPH”) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (“กำรเข้ำทำรำยกำร”) ทัง้ นี ้ BET จะรับโอนมำซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิ
และหน้ำที่ตำมสัญญำ และพนักงำนทัง้ หมดของ GBPH รวมถึงหุน้ ในบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด (“GBP”) (เดิมชื่อ
บริษัท แอ็บโซลูท พำวเวอร์ พี จำกัด) จำนวน 5,849,998 หุน้ จำกหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมด 5,850,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100.00 บำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนกำรถื อหุ้นประมำณร้อยละ 100.00 ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอน
กิจกำรทัง้ หมดระหว่ำง BET และ GBPH (“สัญญำโอนกิจกำร”) โดย GBP ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล (“B100”)
รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรกลั่นไบโอดีเซล โดยกำรผลิต B100 นัน้ เป็ นกำรนำเชือ้ เพลิงเหลวที่ผลิตได้จำกนำ้ มันพืชและ
ไขมันสัตว์ เช่น นำ้ มันปำล์มกึ่งบริสทุ ธิ์ (Refined Palm Oil: “RPO”) และไขปำล์มสเตียริน (Refined Palm Stearin: “RPS”) มำ
ท ำปฏิ กิ ริ ย ำทำงเคมี ท่ี เ รี ย กว่ ำ ปฏิ กิ ริ ย ำทรำนส์เ อสเตอริ ฟิ เคชั่ น ( Transesterification Process) ของไตรกลี เ ซอไรด์
(Triglyceride) ที่ อ ยู่ใ นน ้ำ มัน พื ชและไขมัน สัตว์ ร่ว มกับ แอลกอฮอล์ เช่ น เมทำนอล จนเกิ ด เป็ น สำรเอสเตอร์ ( Ester) ที่ มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับนำ้ มันดีเซลจนสำมำรถใช้ทดแทนนำ้ มันดีเซลได้โดยตรง เรียกว่ำ ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งหมำยถึงนำ้ มัน
เชือ้ เพลิงที่มีไบโอดีเซลอย่ำงเดียว โดยค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้ หมดมีจำนวน 400.00 ล้ำนบำท บวกด้วยจำนวนเงินสด
คงเหลือใน GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร ทัง้ นี ้ บริษัทฯ คำดว่ำค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้ หมดจะมีจำนวน
ไม่เกิน 600.00 ล้ำนบำท โดยจะชำระค่ำตอบแทนเป็ นเงินสดทั้งจำนวน ณ วันโอนกิจกำร ทั้งนี ้ ก่อนกำรโอนกิจกำรทั้งหมด
GBPH จะชำระคืนหนีส้ ินทั้งหมด และจะไม่มีหนีส้ ิน สิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำอื่นใด และภำยหลังกำรโอนกิจกำรทั้งหม ด
ดังกล่ำว GBPH จะดำเนินกำรเลิกกิจกำร
อย่ำงไรก็ดี GBPH เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จำกัด (“NAT”) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อมของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ
26.18 ผ่ำน Austin Asset Limited (“AUSTIN”) ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ได้แก่ ธุรกิจ
พำณิชย์นำวี โรงแรม อสังหำริมทรัพย์ และพลังงำนทดแทน และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อมของ GBPH ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ผ่ำน
บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด (“9Element”) ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ได้แก่ ธุรกิจ
โรงแรม อสังหำริมทรัพย์ และพลังำนทดแทน
ทั้งนี ้ กำรโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer) ผู้โอนจะได้รบั สิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี ตำมประมวลรัษฎำกร โดย
GBPH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีภำยในปี 2565 ซึ่งเป็ นรอบระยะเวลำบัญชีเดียวกันกับกำรโอนกิจกำรทัง้ หมด
โดยโครงสร้ำงของบริษัทฯ ก่อนและหลังกำรเข้ำทำรำยกำรมีรำยละเอียดดังนี ้
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โครงสร้างก่อนการเข้าทารายการ

โครงสร้างหลังการเข้าทารายการ

ทัง้ นี ้ ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร นำย รุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ ซึ่งเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรหลักของ GBP จะเข้ำดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ก่อนและหลังกำรเข้ำทำรำยกำร มีรำยละเอียดดังนี ้

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะกรรมการของบริษทั ฯ ก่อนและหลังการเข้าทารายการ
ก่อนการเข้าทารายการ
หลังการเข้าทารายการ
พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำติ
พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำติ
นำย ชเนศร์ เพ็ญชำติ
นำย ชเนศร์ เพ็ญชำติ
นำย ศรัณย์ เพ็ญชำติ
นำย ศรัณย์ เพ็ญชำติ
นำย ชนิตร เพ็ญชำติ
นำย ชนิตร เพ็ญชำติ
นำย ศิรชิ ยั สำครรัตนกุล
นำย ศิรชิ ยั สำครรัตนกุล
นำย อดุลย์ จันทนจุลกะ
นำย อดุลย์ จันทนจุลกะ
นำย ประมวล จันทร์ชีวะ
นำย ประมวล จันทร์ชีวะ
นำย รุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ

อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำ ทำรำยกำรข้ำงต้นเป็ นส่วนหนึ่งของแผนกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท เพื่อจำกัดขอบเขตผลกระทบจำก
ธุรกิจพำณิชย์นำวี และขยำยกิจกำรไปยังธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำรกลั่นนำ้ มันไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มโอกำส
ในกำรหำแหล่งรำยได้ใหม่ท่ีมีควำมมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้บริษัท ฯ รับมือกับผลกระทบจำกธุรกิจปั จจุบนั ของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้ม
ลดลง อันจะทำให้ผลประกอบกำรโดยรวมของบริษัทฯ ดีขึน้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมี
แผนกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท ดังนี ้
1) กำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มของบริษัทฯ โดยกำรจัดตัง้ บริษัทย่อยขึน้ ใหม่ ได้แก่ บริษัท จุฑำมำรีน จำกัด (“Jutha Marine”)
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะถือหุน้ ประมำณร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมด ซึ่ง Jutha Marine จะลงทุนในธุรกิจ
ที่ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินกำรอยู่แทน โดยบริษัทฯ จะโอนกิจกำรทั้งหมดให้แก่ Jutha Marine ทั้งนี ้ ภำยหลังกำรโอน
กิจกำรทัง้ หมดเสร็จสิน้ บริษัทฯ จะเป็ นบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบกิจกำรกำรลงทุนโดยถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding
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2)

Company) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดตัง้ Jutha Marine โดยคำดว่ำกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มของบริษัทฯ ข้ำงต้นจะ
เสร็จสมบูรณ์ภำยในเดือนมกรำคม 2565
กำรจัด ตั้ง บริ ษั ท ย่ อ ยขึ น้ ใหม่ ได้แ ก่ BET เพื่ อ เข้ำ ท ำรำยกำรเข้ำ ซื อ้ และรับ โอนกิ จ กำรทั้ง หมดของ GBPH โดยมี
รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี ้

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ คำดว่ำจะได้รบั แหล่งเงินทุนสำหรับกำรเข้ำทำรำยกำร จำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้
สำมัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรำยตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) จำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้
(คิดเป็ นอัตรำ 1 หุน้ เดิม ต่อ 4 หุน้ เพิ่มทุน) ที่รำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.30 บำท รวมเป็ นเงินประมำณ 509.7 ล้ำนบำท โดยบริษัท
ฯ จะนำเงินที่ได้รบั จำกกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำวมำใช้ในกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรรับโอนกิจกำรฯ ทัง้ จำนวน และหำกมีเงินที่
ได้รับจำกกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำวคงเหลือจำกกำรเข้ำทำรำยกำร บริษัทฯ จะนำเงินคงเหลือดังกล่ำวใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนสำหรับกำรขยำยกิจกำรในอนำคต (ถ้ำมี)
กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว เข้ำข่ำยเป็ นกำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็ นของบริษัทฯ ตำมมำตรำ 107 (2)(ข) แห่ง
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ”) และถือเป็ นรำยกำร
ได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่
เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อย
ละ 61.46 ตำมเกณฑ์มลู ค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ (“NTA”) ซึ่งคำนวณจำกงบกำรเงินรวมฉบับสอบทำนสำหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ของบริษัทฯ และงบกำรเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของ GBP
และจัดเป็ นรำยกำรประเภทที่ 1 ที่มีขนำดรำยกำรสูงกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 50.00 แต่ต่ำกว่ำร้อยละ 100.00 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มี
รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือนย้อนหลังนับจำกวันที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิ
นอกจำกนี ้ กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวถือเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้
ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน”) โดยมีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้อยละ 560.52 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมฉบับสอบทำน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยรำยกำรดังกล่ำว มีมลู ค่ำรำยกำร
มำกกว่ำ 20.00 ล้ำนบำท และมำกกว่ำร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันกับ NAT รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือนย้อนหลังนับจำกวันที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิ
ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้ำที่เปิ ดเผยสำรสนเทศของกำรเข้ำทำรำยกำรต่อตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”)
แต่งตัง้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำร และจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิจำก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย อีกทัง้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงในวำระที่
เกี่ยวข้อง
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ทัง้ นี ้ ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรในกรณีท่ที ่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำร มีรำยละเอียดดังนี ้
สรุ ปขั้นตอนการดาเนินการในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมผู้ถือหุน้ อนุมัตกิ ารเข้าทารายการ
กาหนดระยะเวลา
การดาเนินการ
ธันวำคม 2564 - มกรำคม 2565 บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน RO
ธันวำคม 2564 - มกรำคม 2565 บริษัทฯ จัดตัง้ BET
ภำยในเดือนมกรำคม 2565
BET ชำระค่ำโอนกิจกำรและรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของ GBPH
ภำยใน 2565
GBPH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี
ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำสำหรับกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระทำกำรประเมินมูลค่ำ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ด้วยวิธีกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ 4 วิธี โดยผลกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP และควำม
เหมำะสมของแต่ละวิธี มีรำยละเอียดดังนี ้
สรุ ปผลการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ ของ GBP
วิธีการประเมินมูลค่า

มูลค่าประเมิน
(หน่วย: ล้านบาท)

1. วิธีมลู ค่ำตำมบัญชี
68.42
2. วิธีปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชี 186.62 - 201.38
3. วิธีเปรียบเทียบกับอัตรำส่วน
ในตลำด
- วิธีอตั รำส่วน P/BV
119.47 - 166.29
- วิธีอตั รำส่วน P/E
1,396.62 - 3,708.14
- วิธีอตั รำส่วน EV/EBITDA
721.67 - 1,127.09
4. วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
495.12 - 668.13
กระแสเงินสด

มูลค่าเข้าทา
รายการ
(หน่วย: ล้านบาท)

400.00

ไม่เหมำะสม
ไม่เหมำะสม

มูลค่าประเมิน
สูงกว่า (ต่ากว่า)
มูลค่าเข้าทา
รายการ
(หน่วย: ร้อยละ)
(82.89)
(53.35) - (49.65)

ไม่เหมำะสม
ไม่เหมำะสม
ไม่เหมำะสม

(70.13) - (58.43)
249.15 - 827.04
80.42 - 181.77

เหมาะสม

45.17 – 67.03

ความเหมาะสม
ในการพิจารณา
ด้วยวิธีนี้

จำกตำรำงข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ด้วยวิธีมลู ค่ำปั จจุบนั
สุทธิ ของกระแสเงินสดเป็ นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม โดยมูลค่ำยุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP เท่ำกับ 495.12 668.13 ล้ำนบำท ซึ่งมูลค่ำเข้ำทำรำยกำรที่ 400.00 ล้ำนบำท อยู่ในช่วงมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำว โดยมีมลู ค่ำสูงกว่ำเป็ น
จำนวน 95.12 – 268.13 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 45.17 - ร้อยละ 67.03
ทัง้ นี ้ จำกกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน ตำมสมมติฐำนดังที่ปรำกฏในส่วน 1.3.1 ของรำยงำนฉบับนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนของกำรลงทุน (Return on Investment) จำกกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นีไ้ ด้ ดังนี ้
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อัตราผลตอบแทนจากการเข้าทารายการ
ประเภทของผลตอบแทน
มูลค่า / ระยะเวลา
มูลค่ำปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV)
257.15 – 431.64 ล้ำนบำท
อัตรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return: IRR)
ร้อยละ 22.06 – 28.11
ระยะเวลำคืนทุน (Payback Period)
ประมำณ 3 – 4 ปี
จำกกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงควำมเป็ นธรรมของรำคำและ
เงื่ อ นไขในกำรเข้ำท ำรำยกำรตำมร่ำงสัญญำโอนกิ จกำรทั้งหมดระหว่ำง BET และ GBPH ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงินอิ สระ มี
ควำมเห็นว่ำ กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว มีความเหมาะสม เนื่องจำก
1. ค่ำตอบแทนของกำรเข้ำทำรำยกำรจำนวน 400.00 ล้ำนบำท บวกด้วยจำนวนเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำกำร
สุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร มีควำมเหมำะสม โดยมูลค่ำเข้ำทำรำยกำรที่ 400.00 ล้ำนบำท อยู่ในช่วงมูลค่ำยุติธรรมของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระด้วยวิธีมลู ค่ำปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่มี
มูลค่ำเท่ำกับ 495.12 - 668.13 ล้ำนบำท
2. เป็ นกำรลงทุนในธุรกิจ ผลิตไบโอดีเซล (“B100”) ที่มีศักยภำพในกำรเติบโตที่ดี จำกกำรเติบโตจำกอุปสงค์ของนำ้ มัน
ดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่องโดยช่วงปี 2557- 2566 แนวโน้มปริมำณควำมต้องกำร
ใช้ไบโอดีเซลมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ำกับ ร้อยละ 7.98 ต่อปี อีกทั้งเป็ นธุรกิจที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
ภำครัฐ ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ท่มี ่นั คงและต่อเนื่องในระยะยำว สอดคล้องกับแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ
3. สร้ำงควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำร กระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ โดยลดกำรพึ่งพิงธุรกิจพำณิชย์นำวี
ซึ่งมีควำมผันผวนจำกสภำวะเศรษฐกิจโลกและกำรแข่งขันที่สงู ขึน้ ของอุตสำหกรรมขนส่งทำงเรือ และขยำยธุรกิจไปยัง
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทฯ ในอนำคต
4. สำมำรถรับรู ร้ ำยได้และกำไรจำก GBP ในงบกำรเงินรวมได้ทันที และมีสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้เพิ่มขึน้ เนื่องจำก
GBP มีโรงกลั่นไบโอดีเซล 1 แห่ง ซึ่งเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว โดยสำมำรถผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทที่
2 ได้ตงั้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ส่งผลให้ GBP มีผลประกอบกำรที่ดีขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง (ช่วงครึ่งแรกของปี 2564
GBP มีรำยได้ 1,812.40 ล้ำนบำทและกำไรสุทธิ 33.34 ล้ำนบำท) อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร บริษัทฯ อำจ
มีรำยได้จำกธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลเป็ นรำยได้หลัก โดยจัดทำงบกำไรขำดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของ
บริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 - 30 มิถนุ ำยน 2564 ที่จดั ทำโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มี
รำยละเอียดดังนี ้
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64
ในกรณีรวมผลการดาเนินงานของ GBP
1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือนของบริษัทฯ
บริษัทฯ ก่อน
บริษัทฯ หลัง
GBP
(หน่วย: ล้านบาท)
การเข้าทารายการ
การเข้าทารายการ
(2)
(1)
(3) = (1) + (2)
รำยได้รวม
151.87
1,815.38
1,967.25
ค่ำใช้จำ่ ยรวม
(154.35)
(1,772.32)
(1,926.67)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
(2.48)
43.05
40.57
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือนของบริษัทฯ
(หน่วย: ล้านบาท)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

5.

6.

บริษัทฯ ก่อน
การเข้าทารายการ
(1)
(12.62)
(15.10)
(15.10)

GBP
(2)
(9.71)
33.34
33.34

บริษัทฯ หลัง
การเข้าทารายการ
(3) = (1) + (2)
(22.33)
18.24
18.24

ทั้ง นี ้ งบก ำไรขำดทุนรวมเสมือ น (Pro Forma) ของบริษั ทฯ ดัง แสดงข้ำงต้น ใช้เ ป็ นข้อมูลอ้ำงอิงเพื่อ ประกอบกำร
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรเท่ำนัน้ ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยันถึงควำมครบถ้วนและควำม
ถูกต้องของข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่ปรำกฏข้ำงต้นของทัง้ สองบริษัทได้ โดยรำยละเอียดดังที่ปรำกฎในส่วนที่ 1.2.2 ของ
รำยงำนฉบับนี ้
เป็ นกำรลงทุนในกิจกำรที่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษี จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI”) และ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทุนสะสม โดยปั จจุบนั GBP อยู่ในช่วงได้รบั กำรลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบคุ คล
สำหรับกำไรสุทธิในอัตรำร้อยละ 50.00 ของอัตรำปกติ และ GBP มีผลขำดทุนสุทธิสะสมจำนวน 553.89 ล้ำนบำท ที่
สำมำรถนำไปใช้ลดหย่อนภำษีได้จนถึงเดือนมกรำคม ปี 2568
เงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร เป็ นเงื่อนไขและข้อกำหนดปกติท่ วั ไป และเป็ นเงื่อนไขที่
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยร่วมตกลงกัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวมิได้ทำให้บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เสียประโยชน์ เช่น
เงื่อนไขที่ระบุว่ำค่ำตอบแทนอำจมีกำรปรับในกรณีท่ีรำยกำรทรัพย์สินหรือหนีส้ ินของ GBPH ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อน
วันโอนกิจกำร มีกำรเปลี่ ยนแปลงจำกประมำณกำรซึ่ง ระบุไว้ใ นสัญญำ เงื่อนไขที่ระบุว่ำ GBPH จะดำเนินกำรให้
นำย ปวีณ ปำนบุญห้อม และนำย รุ่งนิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ ซึ่งเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรหลักของ GBP ตกลงทำงำนกับ
GBP ต่อไปเป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี นบั แต่วนั โอนกิจกำร และเงื่อนไขบังคับก่อ นที่ระบุว่ำ GBP จะต้องได้รบั ชำระ
คืนเงินกูย้ ืมจำกผูถ้ ือหุน้ และ/หรือกรรมกำรที่คำ้ งชำระครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญำโอน
กิจกำรทัง้ หมดระบุว่ำ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับกิจกำรของ GBPH และพึงพอใจกับผล
กำรตรวจสอบดังกล่ำว โดยบริษัทฯ คำดว่ำ บริษัทฯ BET GBPH และ GBP จะดำเนินกำรตำมเงื่อนไขบังคับก่อนได้เสร็จ
สิน้ ทัง้ หมดก่อนวันโอนกิจำร โดยมีรำยละเอียดและควำมคืบหน้ำของเงื่อนไขบังคับก่อน (ณ 27 ตุลำคม 2564) ตำมที่
ปรำกฎในส่วนที่ 1.1.4 ของรำยงำนฉบับนี ้

อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผถู้ ือหุน้ ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนุมตั ิ
กำรเข้ำทำรำยกำร ดังนี ้
1.

2.

มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำน้อยรำย เนื่องจำกในปั จจุบนั GBP โดยมีลกู ค้ำ 1 รำยเป็ นลูกค้ำรำยใหญ่ อย่ำงไรก็ดี ที่
ผ่ำนมำ GBP สำมำรถส่งมอบไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนที่ลูกค้ำกำหนด อีกทั้งมีกำรให้
ส่วนลดที่เหมำะสม ดังนัน้ GBP คำดว่ำจะสำมำรถต่อสัญญำซือ้ ขำยไบโอดีเซลกับลูกค้ำ รำยดังกล่ำวได้ในอนำคต อีก
ทัง้ ผูบ้ ริหำรมีแผนที่จะหำลูกค้ำรำยอื่นเพิ่มเติมในอนำคต เนื่องจำก GBP ยังคงมีกำลังกำรผลิตไบโอดีเซลเหลือ
มีควำมเสี่ยงจำกผลกำรดำเนินงำนของ GBP อำจไม่เป็ นไปตำมที่คำดหวังจำกปั จจัยต่ำงๆ ได้แก่ รำคำนำ้ มันปำล์มที่
นำมำใช้ในกำรผลิตไบโอดีเซล รำคำไบโอดีเซลที่กำหนดโดยสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำน
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3.

4.

5.

6.

7.

(“EPPO”) และภัยพิบตั ิธรรมชำติหรือเหตุสดุ วิสยั เป็ นต้น อย่ำงไรก็ดี GBP มีกำรจัดทำประกันภัยอย่ำงสม่ำเสมอ และมี
กำรจัดทำประมำณกำรรำคำนำ้ มันปำล์มล่วงหน้ำ ทำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพ
และสำมำรถสร้ำงกำไรได้อย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง
มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผูจ้ ดั หำวัตถุดิบน้อยรำย เนื่องจำกผ่ำนมำ บริษัทในเครือ NAT เป็ นผูจ้ ดั หำวัตถุดิบหลักให้แก่
GBP อย่ำงไรก็ดี GBP ไม่มีสญ
ั ญำหรือข้อผูกมัดกับบริษัทดังกล่ำว นอกจำกนี ้ ในกำรจัดซือ้ วัตถุดิบ GBP จะมีขนั้ ตอน
กำรสอบเทียบรำคำจำกผูจ้ ดั หำวัตถุดิบรำยอื่นๆ หลำยรำยอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่มีคุณภำพในรำคำที่ต่ำ
ที่ สุด และภำยหลัง กำรเข้ำ ท ำรำยกำร GBP จะเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ JUTHA ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ที่มีนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นไปตำมเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกำหนด จึงจะทำให้กำรเข้ำทำรำยกำร
ระหว่ำงกันมีควำมโปร่งใสและเป็ นธรรม
มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงควำมรู ้ และประสบกำรณ์ของผูบ้ ริหำรของ GBP อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มี
เงื่อนไขว่ำผูบ้ ริหำรของ GBP จะยังคงเป็ นผูบ้ ริหำรต่อไปหลังกำรเข้ำทำรำยกำรอย่ำงน้อย 2 ปี อีกทัง้ หำก GBP มีผล
กำรดำเนินงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแผนที่จะว่ำจ้ำงผูบ้ ริหำรของ GBP ต่อไป เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของ
บริษัทฯ ในอนำคต
อำจมีผลกระทบด้ำนสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
(Rights Offering: RO) ร้อยละ 80.00 และผลกระทบด้ำนรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) ร้อยละ 64.59 เนื่องจำก
รำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ 0.30 บำทต่อหุน้ มีมลู ค่ำต่ำกว่ำรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำยที่ 1.55 บำทต่อหุน้
มีควำมเสี่ยงที่ท่ีดินที่ตงั้ โรงงำนตกอยู่ในสภำพที่ดินไม่มีทำงออกสู่สำธำรณะ เนื่องจำกมีถนนทำงเข้ำออกทำงเดียวคือ
ถนนโรจนะ A9 ซึ่งถือเป็ นกรรมสิทธิ์โดย ROJNA อย่ำงไรก็ดี ROJNA อนุญำตให้บริษัทหรือโรงงำนภำยในพืน้ ที่ใช้ถนน
ร่วมกัน โดยเรียกชำระค่ำตอบแทนรำยปี โดยตรำบใดที่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำร ROJNA จะไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่ทำให้ไม่
สำมำรถใช้ถนนในโครงกำรเพื่อเป็ นทำงเข้ำ-ออก ซึ่งตำมกฎหมำยถือเป็ นกำรให้ควำมยินยอมโดยปริยำย
มี ค วำมเสี่ ย งจำกกำรครอบครองน ้ำ มัน เตำที่ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งกำรขอใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรควบคุ ม ประเภทที่
3 (ธพ.น. 2) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมนำ้ มันเชือ้ เพลิง อย่ำงไรก็ดี รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย ระบุว่ำ
ประเด็นดังกล่ำวไม่มีผลกระทบจนทำให้กำรผลิตหยุดชะงักแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้ ในสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด ได้ระบุ
ให้ GBP ต้องมีใบอนุญำตดังกล่ำวก่อนวันโอนกิจกำรในเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ใน
ประเด็นดังกล่ำวด้วย

ทัง้ นี ้ เมื่อพิจำรณำประโยชน์ท่ีบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรเข้ำทำรำยกำร ข้อด้อย และควำมเสี่ยงที่
อำจเกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำรดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็น
ว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มีความเหมาะสม ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถพิจำรณำข้อดี ข้อด้อย ควำมเสี่ยง ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขของกำรเข้ำทำรำยกำร ได้เพิ่มเติม
จำกรำยงำนฉบับนี ้
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ส่วนที่ 1 การขออนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
1.1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JUTHA”) ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30
กันยำยน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติให้บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค
โฮลดิง้ จำกัด (“BET”) (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1.00 ล้ำนบำท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 5.00 บำท โดยบริษัทฯ จะถือหุน้ ประมำณร้อยละ 100.00
ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด) ให้เข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ โฮลดิง้
จำกัด (“GBPH”) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (“กำรเข้ำทำรำยกำร”) ทัง้ นี ้ BET จะรับโอนมำซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิ
และหน้ำที่ตำมสัญญำ และพนักงำนทัง้ หมดของ GBPH รวมถึงหุน้ ในบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด (“GBP”) (เดิมชื่อ
บริษัท แอ็บโซลูท พำวเวอร์ พี จำกัด) จำนวน 5,849,998 หุน้ จำกหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมด 5,850,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100.00 บำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนกำรถื อหุ้น ประมำณร้อยละ 100.00 ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอน
กิจกำรทัง้ หมดระหว่ำง BET และ GBPH (“สัญญำโอนกิจกำร”) โดย GBP ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล (“B100”)
รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรกลั่นไบโอดีเซล โดยกำรผลิต B100 นัน้ เป็ นกำรนำเชือ้ เพลิงเหลวที่ผลิตได้จำกนำ้ มันพืชและ
ไขมันสัตว์ เช่น นำ้ มันปำล์มกึ่งบริสทุ ธิ์ (Refined Palm Oil: “RPO”) และไขปำล์มสเตียริน (Refined Palm Stearin: “RPS”) มำ
ท ำปฏิ กิ ริ ย ำทำงเคมี ท่ี เ รี ย กว่ ำ ปฏิ กิ ริ ย ำทรำนส์เ อสเตอริ ฟิ เคชั่ น ( Transesterification Process) ของไตรกลี เ ซอไรด์
(Triglyceride) ที่ อ ยู่ใ นน ้ำ มัน พื ชและไขมัน สัตว์ ร่ว มกับ แอลกอฮอล์ เช่ น เมทำนอล จนเกิ ด เป็ น สำรเอสเตอร์ ( Ester) ที่ มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับนำ้ มันดีเซลจนสำมำรถใช้ทดแทนนำ้ มันดีเซลได้โดยตรง เรียกว่ำ ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งหมำยถึงนำ้ มัน
เชือ้ เพลิงที่มีไบโอดีเซลอย่ำงเดียว โดยมีค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้ หมด 400.00 ล้ำนบำท บวกด้วยจำนวนเงินสดคงเหลือ
ใน GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร ทั้งนี ้ บริษัทฯ คำดว่ำ ค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้ หมดจะมีจำนวนไม่เกิน
600.00 ล้ำนบำท โดยจะชำระค่ำตอบแทนเป็ นเงินสดทัง้ จำนวน ณ วันโอนกิจกำร ทัง้ นี ้ ก่อนกำรโอนกิจกำรทัง้ หมด GBPH จะ
ชำระคืนหนีส้ ินทั้งหมด และจะไม่มีหนีส้ ิน สิทธิ และหน้ำที่ตำมสัญญำอื่นใด และภำยหลังกำรโอนกิจกำรทั้งหมดดังกล่ำว
GBPH จะดำเนินกำรเลิกกิจกำร
อย่ำงไรก็ดี GBPH เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จำกัด (“NAT”) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อมของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ
26.18 ผ่ำน Austin Asset Limited (“AUSTIN”) ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ได้แก่ ธุรกิจ
พำณิชย์นำวี โรงแรม อสังหำริมทรัพย์ และพลังงำนทดแทน และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อมของ GBPH ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ผ่ำน
บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด (“9Element”) ”) ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ได้แก่ ธุรกิจ
โรงแรม อสังหำริมทรัพย์ และพลังำนทดแทน
ทั้งนี ้ กำรโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer) ผู้โอนจะได้รบั สิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี ตำมประมวลรัษฎำกร โดย
GBPH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีภำยในปี 2565 ซึ่งเป็ นรอบระยะเวลำบัญชีเดียวกันกับกำรโอนกิจกำรทัง้ หมด
โดย โครงสร้ำงของบริษัทฯ ก่อนและหลังกำรเข้ำทำรำยกำรมีรำยละเอียดดังนี ้
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โครงสร้างก่อนการเข้าทารายการ

โครงสร้างหลังการเข้าทารายการ

ทัง้ นี ้ ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร นำย รุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ ซึ่งเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรหลักของ GBP จะเข้ำดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ก่อนและหลังกำรเข้ำทำรำยกำร มีรำยละเอียดดังนี ้

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะกรรมการของบริษทั ฯ ก่อนและหลังการเข้าทารายการ
ก่อนการเข้าทารายการ
หลังการเข้าทารายการ
พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำติ
พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำติ
นำย ชเนศร์ เพ็ญชำติ
นำย ชเนศร์ เพ็ญชำติ
นำย ศรัณย์ เพ็ญชำติ
นำย ศรัณย์ เพ็ญชำติ
นำย ชนิตร เพ็ญชำติ
นำย ชนิตร เพ็ญชำติ
นำย ศิรชิ ยั สำครรัตนกุล
นำย ศิรชิ ยั สำครรัตนกุล
นำย อดุลย์ จันทนจุลกะ
นำย อดุลย์ จันทนจุลกะ
นำย ประมวล จันทร์ชีวะ
นำย ประมวล จันทร์ชีวะ
นำย รุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ

กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว เข้ำข่ำยเป็ นกำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็ นของบริษัทฯ ตำมมำตรำ 107 (2)(ข) แห่ง
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ”) และถือเป็ นรำยกำร
ได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่
เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อย
ละ 61.46 ตำมเกณฑ์มูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ซึ่งคำนวณจำกงบกำรเงินรวมฉบับสอบทำน สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนำยน 2564 ของบริษัทฯ และงบกำรเงิน ฉบับตรวจสอบ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของ GBP และจัดเป็ นรำยกำร
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ประเภทที่ 1 ที่มีขนำดรำยกำรสูงกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 50.00 แต่ต่ำกว่ำร้อยละ 100.00 ทั้งนี ้ บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรได้มำซึ่ง
สินทรัพย์รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือนย้อนหลังนับจำกวันที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิ
นอกจำกนี ้ กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวถือเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้
ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ”) โดยมีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้อยละ 560.52 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมฉบับสอบทำน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยรำยกำรดังกล่ำว มีมลู ค่ำรำยกำร
มำกกว่ำ 20.00 ล้ำนบำท และมำกกว่ำร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันกับ NAT รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือนย้อนหลังนับจำกวันที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิ
ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้ำที่เปิ ดเผยสำรสนเทศของกำรเข้ำทำรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”)
แต่งตัง้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำร และจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิจำก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย อีกทัง้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงในวำระที่
เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรในกรณีท่ที ่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำร มีรำยละเอียดดังนี ้
สรุ ปขั้นตอนการดาเนินการในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมผู้ถือหุน้ อนุมัตกิ ารเข้าทารายการ
กาหนดระยะเวลา
การดาเนินการ
ธันวำคม 2564 - มกรำคม 2565 บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน RO
ธันวำคม 2564 - มกรำคม 2565 บริษัทฯ จัดตัง้ BET
ภำยในเดือนมกรำคม 2565
BET ชำระค่ำโอนกิจกำรและรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของ GBPH
1.1.1 วัน เดือน ปี ทีเ่ ข้าทารายการ
ภำยหลังจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ที่จะจัดให้มีขึน้ ในวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564 ได้มีมติอนุมัติกำรเข้ำทำ
รำยกำร บริษัทฯ จะเข้ำลงนำมในสัญญำที่เกี่ยวข้องภำยในเดือนธันวำคม ปี 2564 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ คำดว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรจะ
เสร็จสมบูรณ์ภำยในเดือนมกรำคม ปี 2565 ภำยหลังจำกเงื่อนไขบังคับก่อน (รำยละเอียดจะแสดงไว้ในหัวข้อสรุ ปเงื่อนไข
สำคัญของสัญญำ) ทัง้ หมดภำยใต้สญ
ั ญำโอนกิจกำรเป็ นผลสำเร็จ หรือถือว่ำเป็ นผลสำเร็จ หรือได้รบั กำรผ่อนผันจำกคู่สญ
ั ญำ
ฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง และได้มีกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตำมที่ได้ระบุไว้ในสัญญำโอนกิจกำร
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1.1.2 ประเภทและขนาดของรายการ
กำรคำนวณขนำดรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์
กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว ถือเป็ นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ โดยกำร
คำนวณขนำดรำยกำร ซึ่งอ้ำงอิงงบกำรเงินรวมฉบับสอบทำน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ของบริษัทฯ และงบกำรเงินฉบับ
ตรวจสอบ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของ GBP มีรำยละเอียดดังนี ้
การคานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
หลักเกณฑ์
การคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่ำสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ (NTA)
= NTA ของ GBP x สัดส่วนที่ได้มำ
NTA ของบริษัทฯ
= 65.79 ล้ำนบำท x ร้อยละ 100.00
107.04 ล้ำนบำท
= ร้อยละ 61.46
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำน
= ไม่สำมำรถคำนวณได้ เนื่องจำกบริษัทฯ มีผลกำรดำเนินงำน
ขำดทุน
3. เกณฑ์มลู ค่ำรวมของสิ่งตอบแทน
=
มูลค่ำรวมของสิง่ ตอบแทน
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
=
600.00 ล้ำนบำท /1
1,638.90 ล้ำนบำท
= ร้อยละ 36.61
4. เกณฑ์มลู ค่ำหุน้ ทุนที่ออกเพื่อชำระค่ำสินทรัพย์ = ไม่สำมำรถคำนวณได้ เนื่องจำกบริษัทฯ มิได้ออกหลักทรัพย์เพื่อ
ชำระค่ำสินทรัพย์
หมำยเหตุ: /1 กำรเข้ำทำรำยกำรมีค่ำตอบแทนจำนวน 400.00 ล้ำนบำท และเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร ทัง้ นี ้
หำกรำยกำรทรัพย์สินหรือหนีส้ ินของ GBPH ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกประมำณกำรซึ่งระบุไว้ใน
สัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด ค่ำตอบแทนอำจมีกำรปรับให้สอดคล้องกับรำยกำรทรัพย์สินหรือหนีส้ ินดังกล่ำว (รำยละเอี ยดดังที่ปรำกฏ
ในหัวข้อ 1.1.4 สรุ ปเงื่อนไขสำคัญของสัญญำ ของรำยงำนฉบับนี)้ ทั้งนี ้ บริษัทฯ คำดว่ำ ค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทั้งหมดจะมี
จำนวนไม่เกิน 600.00 ล้ำนบำท

จำกตำรำงข้ำงต้น รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ มีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 61.46 ตำมเกณฑ์มลู ค่ำสินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนสุทธิ จึงเข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรประเภทที่ 1 ที่มีขนำดรำยกำรสูงกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 50.00 แต่ต่ำกว่ำร้อยละ 100.00 ตำม
ประกำศรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6
เดือนย้อนหลังนับจำกวันที่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิ กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว ที่จะต้องนำมำรวมเป็ นขนำด
รำยกำร
ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้ำที่เปิ ดเผยสำรสนเทศของกำรเข้ำทำรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตัง้ ที่ปรึกษำทำงกำร
เงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำร และจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
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คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียง
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย
ทั้ง นี ้ ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงินอิ สระไม่คำนวณขนำดรำยกำรของ บริษั ท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ โฮลดิ ง้ จ ำกัด ( “GBPH”)
เนื่องจำก GBPH เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งบริษัทที่ GBPH ถือหุน้ มีเพียง
บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด (“GBP”) และ GBPH จะปิ ดกิจกำรเมื่อกำรโอนกิจกำรทัง้ หมดระหว่ำง BET และ GBPH
เสร็จสิน้
กำรคำนวณขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว ถือเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยกำรคำนวณขนำดรำยกำร ซึ่ง
อ้ำงอิงงบกำรเงินรวมฉบับสอบทำน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 ของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังนี ้
ขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน = มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทน
NTA ของบริษัทฯ
= 600.00 ล้ำนบำท
107.04 ล้ำนบำท
= ร้อยละ 560.52
จำกตำรำงข้ำงต้น รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ มีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้อยละ 560.52 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของ
บริษัทฯ โดยมีมลู ค่ำรำยกำรมำกกว่ำ 20.00 ล้ำนบำท และมำกกว่ำร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
ตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี ้ บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับ NAT รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน
ย้อนหลังนับจำกวันที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว ที่จะต้องนำมำรวมเป็ นขนำดรำยกำร
ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้ำที่เปิ ดเผยสำรสนเทศของกำรเข้ำทำรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตัง้ ที่ปรึกษำทำงกำร
เงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำร และจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียง
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย
1.1.3 คู่สัญญาทีเ่ กี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน
คู่สญ
ั ญำที่เกี่ยวข้องสำหรับกำรเข้ำทำรำยกำรและลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน มีรำยละเอียดดังนี ้
ผูโ้ อนกิจกำร
ผูร้ บั โอนกิจกำร

บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ โฮลดิง้ จำกัด
บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค โฮลดิง้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ บริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน) ที่จะ
จัดตัง้ ขึน้ ใหม่

ควำมสัมพันธ์

• บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ โฮลดิง้ จำกัด มี NAT เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ โดยถือหุน้ ทำงอ้อม
ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ผ่ำน 9Element
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• บริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน) มี NAT เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ โดยถือหุน้ ทำงอ้อมในสัดส่วนร้อย
ละ 26.18 ผ่ำน AUSTIN
1.1.4 สรุ ปเงือ่ นไขสาคัญของสัญญา
ร่ำงสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมดระหว่ำง BET และ GBPH มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้

หัวข้อ
ผูโ้ อนกิจกำร
ผูร้ บั โอนกิจกำร
ทรัพย์สินที่โอน
ค่ำตอบแทน

กำรชำระค่ำตอบแทน

เงื่อนไขบังคับก่อน

สรุ ปร่างสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด
รายละเอียด
บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ โฮลดิง้ จำกัด
บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค โฮลดิง้ จำกัด
ทรัพย์สิน หนีส้ ิน สัญญำ สิทธิ หน้ำที่ และภำระผูกพันต่ำงๆ ในกำรประกอบกิจกำรทัง้ หมดของ
GBPH รวมถึงหุน้ ในบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด
400.00 ล้ำนบำท และเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร ทั้งนี ้
หำกรำยกำรทรัพย์สินหรือหนีส้ ินของ GBPH ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร มีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกประมำณกำรซึ่งระบุไว้ในสัญญำ ค่ำตอบแทนอำจมีกำรปรับให้สอดคล้องกับ
รำยกำรทรัพย์สินหรือหนีส้ ินดังกล่ำว
ชำระเป็ นเงินสดโดย
• ณ วัน โอนกิ จ กำร: BET จะช ำระค่ ำ ตอบแทนตำมรำคำโอนกิ จ กำรเบื อ้ งต้น ซึ่ง อ้ำ งอิ ง
ประมำณกำรตำมที่ระบุในสัญญำ
• ภำยใน 2 วันหลังวันโอนกิจกำร: BET และ GBPH จะชำระ/คืนค่ำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำ
โอนกิ จ กำรเบื อ้ งต้น (อ้ำ งอิ ง ประมำณกำรตำมที่ ร ะบุในสัญ ญำ) กับ รำคำโอนกิ จกำร
สุดท้ำย (อ้ำงอิงกำรปรับค่ำตอบแทนในกรณีท่ีรำยกำรทรัพย์สินหรือหนีส้ ินของ GBPH ณ
วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกประมำณกำรตำมที่ระบุใน
สัญญำ และอ้ำงอิงเงินสดหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำกำร
สุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร ซึ่งจะจัดทำขึน้ 1 วันภำยหลังวันโอนกิจกำร)
เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องกับผูโ้ อนกิจกำร
• ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท และที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของ GBPH มี ม ติ อ นุมัติ ร ำยกำร
ดังต่อไปนี ้
- กำรโอนกิจกำรทัง้ หมดให้แก่ BET และกำรลงนำมในสัญญำที่เกี่ยวข้อง
- กำรเลิกบริษัทและกำรเริ่มต้นชำระบัญชี
- กำรแต่งตัง้ ผู้ชำระบัญชี กำรกำหนดอำนำจ และกำรกำหนดค่ำตอบแทนของผูช้ ำระ
บัญชี
- กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี เพื่อตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ วันจด
ทะเบียนเลิกกิจกำร และกำรกำหนดค่ำตอบแทนของผูต้ รวจสอบบัญชี
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หัวข้อ

รายละเอียด
• GBP ได้รบั ชำระคืนเงินกูย้ ืมจำกผูถ้ ือหุน้ และ/หรือกรรมกำรที่คำ้ งชำระครบถ้วนสมบูรณ์
(รำยละเอียดเพิ่มเติมดังที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.1.6 ของรำยงำนฉบับนี)้
• คู่สญ
ั ญำภำยใต้สญ
ั ญำต่ำงๆ ที่สำคัญต่อกำรประกอบกิจกำรของ GBPH ที่มีผลใช้บงั คับ
ได้รบั แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงกำรโอนสิทธิเรียกร้องทัง้ หลำยที่มีต่อกัน ภำยใต้สญ
ั ญำ
ไปยัง BET และ/หรือ ได้ให้ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อักษรต่อกำรแปลงหนีใ้ หม่โดย
กำรเปลี่ยนตัวเจ้ำหนีห้ รือลูกหนี ้ (แล้วแต่กรณี) จำก GBPH เป็ น BET
• GBPH ได้ดำเนินกำรยื่นคำขอและอนุมัติ ท่ีเกี่ ยวข้องกับกำรโอนกิจกำรทั้งหมดภำยใต้
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้ตอ้ งยื่นคำขอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อนวันโอนกิจกำร
• คำรับรองของ GBPH ถูกต้องแท้จริงทุกประกำร
• ไม่ มี ก ำรเปลี่ ยนแปลงที่ก่ อ หรื อ อำจก่ อ ให้เกิด ผลกระทบในแง่ลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ
GBPH และ GBP
• GBP ได้รบั ใบอนุญำตครอบครองนำ้ มันเชือ้ เพลิง ตำม พ.ร.บ. ควบคุมนำ้ มันเชือ้ เพลิงก่อน
วันโอนกิจกำร
• GBP ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำมสัญญำเงินกูย้ ืมกับสถำบันกำรเงิน
หรือได้รบั คำขอผ่อนผันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกสถำบันกำรเงินเกี่ยวกับกำรผิดเงื่อนไข
ทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)
เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องกับผูร้ บั โอนกิจกำร
• บริษัทฯ ในฐำนะผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของ BET และที่ปรึกษำของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับกิจกำรของ GBPH ตลอดจนกำรดำเนินธุรกิจ ฐำนะ
กำรเงิน กำรประกอบกำร ตลอดจนทรัพย์สินของกิจกำรและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
พอใจกับผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวแล้ว
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในฐำนะผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ
99.99 ของ BET มีมติอนุมตั ิรำยกำรดังต่อไปนี ้
- กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมดจำก GBPH และกำรลงนำมในสัญญำที่เกี่ยวข้อง
- กำรเข้ำลงนำมในสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด
- กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 509.7 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุน ให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) ในอัตรำ 1 หุน้ เดิม ต่อ 4 หุน้ เพิ่มทุน
ที่รำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.30 บำท เพื่อชำระค่ำตอบแทน
• ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของ BET มี ม ติ อ นุ มั ติ ร ำยกำร
ดังต่อไปนี ้
- กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมดจำก GBPH และกำรลงนำมในสัญญำที่เกี่ยวข้อง
- กำรเข้ำลงนำมในสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด
• BET ได้ดำเนินกำรยื่นคำขอและอนุมัติท่ีเกี่ยวข้องกับกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดภำยใต้
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้ตอ้ งยื่นคำขอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อนวันโอนกิจกำร
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หัวข้อ
เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นๆ

ภำษีอำกรและค่ำใช้จ่ำย

รายละเอียด
• GBPH และ BET รับทรำบว่ำ BET จะนำเงินที่ได้รบั จำกเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) ของบริษัทฯ มำชำระค่ำตอบแทน โดย
บริษัทฯ ตกลงกำหนดวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิ จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ภำยหลังจำกเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์
• GBPH และ BET ตกลงร่วมกันว่ำ GBPH จะดำเนินกำรให้นำย ปวีณ ปำนบุญห้อม และ
นำย รุ่งนิรันดร์ ตั้งสุรกิจ ซึ่งเป็ น กรรมกำรและผู้บริหำรหลักของ GBP ตกลงทำงำนกับ
GBP ต่อไปเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับแต่วันโอนกิจกำร ภำยใต้เงื่อนไขกำรจ้ำง
พนักงำนตำมธรรมเนียมปฏิบตั ิปกติของ BET เพื่อให้ GBP สำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำง
ต่อเนื่อง
• GBPH และ BET ตกลงดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับกำรโอน
กิ จ กำรทั้ง หมดตำมมำตรำ 74(1) (ค) แห่ ง ประมวลรัษ ฎำกร และ/หรื อ กฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง
GBPH และ BET ตกลงที่จะชำระค่ำภำษี อำกรแสตมป์ และค่ำฤชำธรรมเนี ยมใด ๆ ที่เกิดจำก
กำรทำสัญญำโอนกิจกำรทั้งหมด หรือที่เกิดจำกกำรโอนกิจกำรทั้งหมด ตำมที่แต่ละฝ่ ำยมี
ภำระหน้ำที่ภำยใต้บทบัญญัติและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำร เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564 โดย ณ วันที่ 26 ตุลำคม 2564
ควำมคืบหน้ำหรือกำหนดกำรของกำรดำเนินกำรตำมเงื่อนไขบังคับก่อนของคู่สญ
ั ญำ มีรำยละเอียดดังนี ้

ลาดับ

ความคืบหน้าหรือกาหนดการของการดาเนินการตามเงือ่ นไขบังคับก่อนของคูส่ ัญญา
กาหนดการ/ความคืบหน้า
เงือ่ นไขบังคับก่อน
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

ผู้โอนกิจการ
1
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคม 2564
GBPH มีมติอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรและรำยกำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2
GBP ได้รับ ช ำระคื น เงิ น กู้ยื ม จำกผู้ถื อ หุ้ น และ/หรื อ จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคม 2564
กรรมกำรที่คำ้ งชำระครบถ้วนสมบูรณ์
3
คู่สญ
ั ญำภำยใต้สญ
ั ญำต่ำงๆ ที่สำคัญต่อกำรประกอบ
GBPH จะชำระหนีส้ ินให้แล้วเสร็จ
กิจกำรของ GBPH ที่มีผลใช้บังคับ ได้รับแจ้งเป็ นลำย
ภำยในเดือนธันวำคม 2564
ลักษณ์อักษรถึงกำรโอนสิทธิเรียกร้องไปยัง BET และ/
หรือ ได้ให้ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อักษรต่อกำร
แปลงหนีใ้ หม่จำก GBPH เป็ น BET
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กาหนดการ/ความคืบหน้า
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
4
GBPH ได้ดำเนินกำรยื่นคำขอและอนุมตั ิท่ีเกี่ยวข้องกับ
จะดำเนินกำรยื่นคำขอโอนกิจกำรทัง้ หมดต่อ
กำรโอนกิจกำรทัง้ หมดภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กรมสรรพำกรภำยในเดือนมกรำคม 2565 (ก่อนวัน
โอนกิจกำร)
5
GBP ได้รบั ใบอนุญำตครอบครองนำ้ มันเชือ้ เพลิง ตำม จะดำเนินกำรกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
พ.ร.บ. ควบคุมนำ้ มันเชือ้ เพลิงก่อนวันโอนกิจกำร
ได้มำซึง่ ใบอนุญำตดังกล่ำวอย่ำงครบถ้วน
ก่อนวันโอนกิจกำร
6
GBP ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำม อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยจะเสร็จสิน้ ก่อนวันโอน
สัญญำเงินกูย้ ืมกับสถำบันกำรเงิน หรือได้รบั คำขอผ่อน
ผันเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำกสถำบันกำรเงินเกี่ยวกับ
กำรผิดเงื่อนไขทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)
ผู้รับโอนกิจการ
1
บริ ษั ท ฯ ได้ต รวจสอบข้อ มูล และรำยละเอี ย ดต่ ำ งๆ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564
เกี่ ย วกั บ กิ จ กำรของ GBPH และพอใจกั บ ผลกำร
ตรวจสอบดังกล่ำว
2
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิ
บริษัทฯ มีมติอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรและรำยกำรอื่นๆ
กำรเข้ำทำรำยกำร เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564
ที่เกี่ยวข้อง
และกำหนดให้มีกำรจัดประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำร
ในวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564
3
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคม 2564
BET มีมติอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรและรำยกำรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4
BET ได้ดำเนินกำรยื่นคำขอและอนุมัติท่ีเกี่ ยวข้องกับ BET จะลงนำมในสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมดภำยใน
กำรโอนกิจกำรทัง้ หมดภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เดือนมกรำคม 2565 โดยให้ GBPH เป็ นผูย้ ่ืนคำขอ
โอนกิจกำรทัง้ หมดต่อกรมสรรพำกร
ภำยในเดือนมกรำคม 2565 (ก่อนวันโอนกิจกำร)
ลาดับ

เงือ่ นไขบังคับก่อน

1.1.5 มูลค่าสิง่ ตอบแทน เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และแหล่งเงินทุนในการเข้าทารายการ
BET ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ จะชำระค่ำตอบแทนสำหรับกำรเข้ำทำรำยกำรจำนวน 400.00 ล้ำนบำท บวก
ด้วยจำนวนเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร โดยอำจมีกำรปรับในกรณีท่ีรำยกำรทรัพย์สินหรือ
หนีส้ ินของ GBPH ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำรมีกำรเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้ บริษัทฯ คำดว่ำค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำร
ทัง้ หมดจะมีจำนวนไม่เกิน 600.00 ล้ำนบำท โดยจะชำระค่ำตอบแทนเป็ นเงินสดทัง้ จำนวน ทัง้ นี ้ มูลค่ำสิ่งตอบแทน ดังกล่ำว
เป็ นรำคำที่ค่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำยตกลงร่วมกัน โดยบริษัทฯ พิจำรณำมูลค่ำกิจกำร (Enterprise Value) ด้วยวิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิ
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ของกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow Approach) และใช้วิ ธี อื่ น ๆ ตำมมำตรฐำนทั่ว ไปที่ ใ ช้ใ นกำรตัด สิ น ใจลงทุน
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย เช่น วิธีอตั รำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach)
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ คำดว่ำจะได้รบั แหล่งเงินทุนสำหรับกำรเข้ำทำรำยกำร จำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้
สำมัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรำยตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) จำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้
(คิดเป็ นอัตรำ 1 หุ้นเดิม ต่อ 4 หุ้นเพิ่มทุน ) ที่รำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็ นเงินประมาณ 509.7 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้รบั จากการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้ในการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ทัง้ จานวน และหาก
มีเงินที่ได้รบั จากการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวคงเหลือจากการเข้าทารายการ บริษัทฯ จะนาเงินคงเหลือดังกล่าวใช้เป็ น เงินทุน
หมุนเวียนสาหรับการขยายกิจการในอนาคต (ถ้ามี)
1.1.6 ข้อมูลทรัพย์สิน
จำกกำรเข้ำทำรำยกำรของ BET (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ โดยบริษัทฯ จะถือหุน้ ประมำณร้อยละ 100.00
ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด) BET จะรับโอนมำซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำ และพนักงำน
ทัง้ หมดของ GBPH รวมถึงหุน้ ใน GBP ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมดระหว่ำง BET และ GBPH
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
สินทรัพย์และหนีส้ ินของ GBPH
สินทรัพย์และหนีส้ ินของ GBPH ที่ BET จะรับโอนมีรำยละเอียดและมูลค่ำ ณ 31 ธันวำคม 2563 ตำมงบกำรเงินฉบับตรวจสอบ
สำหรับระยะเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 3 กันยำยน 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2563 ของ GBPH ดังนี ้
รายการสินทรัพย์
1. เงิ น ลงทุน ในบริษัท ย่อ ย ได้แ ก่ หุ้น สำมัญ ของ GBP จ ำนวน 5,849,998 หุ้น จำกหุ้น ที่ ออกและชำระแล้วทั้งหมด
5,850,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100.00 บำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนกำรถือหุน้ ประมำณร้อยละ 100.00 โดยมีมลู ค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 119,84 ล้ำนบำท
2. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ได้แก่ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยล่วงหน้ำ โดยมีมลู ค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 0.01 บำท
รายการหนีส้ ิน
ตำมร่ำงสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมดระหว่ำง BET และ GBPH ระบุว่ำ ไม่มีรำยกำรหนีส้ ินที่จะโอนให้แก่ BET
สินทรัพย์และหนีส้ ินของ GBP
สินทรัพย์และหนีส้ ินของ GBP มีรำยละเอียดและมูลค่ำ ณ 31 ธันวำคม 2563 ตำมงบกำรเงินฉบับตรวจสอบ สำหรับปี สนิ ้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของ GBP ดังนี ้
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รายการสินทรัพย์
1. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด โดยมีมูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 49.08 ล้ำนบำท ทั้งนี ้ ตำมร่ำง
สัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมดระหว่ำง BET และ GBPH ระบุมลู ค่ำคงเหลือตำมกำรประมำณกำร ณ วันสุดท้ำยก่อนวัน
โอนกิจกำรเท่ำกับ 141.83 ล้ำนบำท
2. ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น โดยมีมลู ค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 300.49 ล้ำนบำท
3. สินค้ำคงเหลือ โดยมีมลู ค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 155.40 ล้ำนบำท
4. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักร โดยมีมลู ค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ
114.06 ล้ำนบำท
5. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ โดยมีมลู ค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 2.63 ล้ำนบำท
6. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น โดยมีมลู ค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 25.88 ล้ำนบำท
ทัง้ นี ้ ที่ดินตำมข้อ 4. เป็ นที่ตงั้ ของโรงกลั่นไบโอดีเซลของ GBP โดยเป็ นกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ของ GBP และมีภำระผูกพันติด
จำนองกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง โดยบริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จำกัด (มหำชน) (“ROJNA”) มีถนนทำงเข้ำออก
ทำงเดียว ซึ่งถือเป็ นกรรมสิทธิ์โดยบริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จำกัด (มหำชน) (“ROJNA”) ทัง้ นี ้ จำกกำรตรวจสอบ
รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยและกำรสัมภำษณ์ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง พบว่ำ ROJNA ไม่ได้ดำเนินกำรจดทะเบียน
ภำระจำยอมในส่วนของถนนภำยในโครงกำรให้กับ GBP และไม่ได้สละกรรมสิทธิ์ในพืน้ ที่ถนนให้เป็ นทำงสำธำรณะ ซึ่งที่
ผ่ำนมำ ROJNA ไม่ได้มีกำรจดทะเบียนในเรื่องดังกล่ำวให้กับบริษัท และ/หรือ โรงงำนรำยใดรำยหนึ่งในโครงกำร แต่ให้
ควำมยินยอมกำรใช้ถนนร่วมกันโดยกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรส่วนกลำงในกำรใช้ท่ีดินดังกล่ำว ทั้งนี ้ ตรำบใดที่มีกำรจ่ำย
ค่ำบริกำร ROJNA จะไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่ทำให้ไม่สำมำรถใช้ถนนในโครงกำรเพื่อเป็ นทำงเข้ำ-ออก ซึ่งตำมกฎหมำยถือ
เป็ นกำรให้ควำมยินยอมโดยปริยำย
ทัง้ นี ้ หำก ROJNA ใช้สิทธิไม่อนุญำตให้บริษัทเป้ำหมำยใช้ถนนในโครงกำรเป็ นทำงเข้ำ -ออกสู่สำธำรณะ จะทำให้ท่ีดินที่
เป็ นที่ตงั้ ของ GBP ไม่มีทำงออกสู่สำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยจะให้ควำมคุม้ ครองแก่ผทู้ ่ีได้รบั ควำมเดือดร้อนจำก
กำรไม่มีทำงเข้ำออก โดยสำมำรถใช้สิทธิทำงศำลฟ้องร้องขอเปิ ดทำงจำเป็ นออกสู่สำธำรณะได้ และศำลมีอำนำจพิจำรณำ
ให้สิทธิเกี่ยวกับทำงจำเป็ นตำมสมควรแก่กรณี โดยพิจำรณำจำกสภำพที่ตงั้ ของที่ดิน ควำมจำเป็ นในกำรใช้ทำง และที่ดิน
ที่ลอ้ มอยู่ เป็ นต้น เพื่อกำหนดทำงเข้ำออกให้กบั เจ้ำของที่ดินที่ได้รบั ควำมเดือดร้อน
รายการหนีส้ ิน
1. เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน โดยมีมลู ค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 400.00 ล้ำนบำท
2. เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น โดยมีมลู ค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 40.44 ล้ำนบำท
3. เงินกูย้ ืมธนำคำร โดยมีมลู ค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 188.11 ล้ำนบำท
4. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน โดยมีมลู ค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 1.18 ล้ำนบำท
ทัง้ นี ้ เงื่อนไขบังคับก่อนตำมสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมดระหว่ำง BET และ GBPH ระบุว่ำ GBP จะต้องได้รบั ชำระคืนเงิน
กูย้ ืมจำกผูถ้ ือหุน้ และ/หรือกรรมกำรที่คำ้ งชำระครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนวันโอนกิจกำร
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โดย ข้อมูลของ GBPH และ GBP มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
ข้อมูลบริษัทโกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง้ จากัด (GBPH)

1)

ก) ข้อมูลทั่วไปของ GBPH
ข้อมูลทั่วไปของ GBPH มีรำยละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษัท
: บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ โฮลดิง้ จำกัด (“GBPH”)
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
: 0105563130371
วันที่จดทะเบียน
: 3 กันยำยน 2563
ที่ตงั้
: 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
: ถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ได้แก่ บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด
(“GBP”)
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 120,000,000.00 บำท
จำนวนหุน้
: 1,200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100.00 บำท
ข) ผู้ถือหุ้นของ GBPH
ณ วันที่ 27 เมษำยน 2564 GBPH มีหนุ้ ที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1,200,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้

รายชื่อ

ลาดับ
1
2
3
4

บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จากัด
นำย ปวีณ ปำนบุณห้อม
นำย รุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ
นำงสำว ฤทัยรัตน์ จิวะพงษ์กลู
รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBPH
จานวนหุ้น
(หน่วย: หุน้ )
1,199,997
1
ผ
1
1,200,000

สัดส่วนการถือหุน้
(หน่วย: ร้อยละ)
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

ทีม่ า: ฐานข้อมูล BOL

ค) คณะกรรมการของ GBPH
ณ วันที่ 19 พฤษภำคม 2564 คณะกรรมกำรของ GBPH มีรำยละเอียดดังนี ้

ลาดับ
1
2

รายชือ่ คณะกรรมการของ GBPH
รายชื่อ
นำย ปวีณ ปำนบุณห้อม
นำย รุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร

ทีม่ า: หนังสือรับรองบริษัทของ GBPH
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ง) สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ GBPH
ข้อ มูลทำงกำรเงิ นตำมงบกำรเงิน ของ GBPH ที่ ผ่ำ นกำรตรวจสอบจำกบริษัท แอคเค้ำติง้ คอมพลี ท โซลูช่ ัน จ ำกัด ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (NPAEs) สำหรับระยะเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 3 กันยำยน
2563 ถึง 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ GBPH
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 3 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง้ จากัด
31 ธ.ค. 63
งบแสดงฐานะการเงิน
ล้านบาท
ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
4.89
3.92
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
0.00
0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
4.89
3.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย /1
119.84
96.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
119.84
96.08
รวมสินทรัพย์
124.73
100.00
หนีส้ นิ
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น /2
0.00
0.00
/2
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
0.13
0.11
/2
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
5.00
4.01
/2
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
0.01
0.01
รวมหนีส้ ิน
5.14
4.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
120.00
96.21
กำไร (ขำดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
(0.42)
(0.33)
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
119.58
95.88
หมำยเหตุ: /1 เงินลงทุนในบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด (GBP) ซึ่งบันทึกด้วยรำคำทุน
/2 GBPH จะชำระหนีส้ ินให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคม 2565 เพื่อเข้ำทำรำยกำร

บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง้ จากัด/1
งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

3 ก.ย./2 - 31 ธ.ค.
63
0.00
0.00
(0.28)
(0.28)
(0.28)
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บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง้ จากัด/1
งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

3 ก.ย./2 - 31 ธ.ค.
63
(0.13)
(0.42)
(0.42)

หมำยเหตุ: /1 ไม่สำมำรถคำนวณสัดส่วนต่อรำยได้ได้เนื่องจำก GBPH ไม่มีรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจและมีมีรำยได้อื่นเพียง 0.60 บำท
/2 นับจำกวันที่ 9Element เข้ำซือ้ GBP จำกกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม ณ วันที่ 2 กันยำยน 2563

2)

ข้อมูลบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จากัด (GBP)

ก) ข้อมูลทั่วไปของ GBP
ข้อมูลทั่วไปของ GBP มีรำยละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษัท
: บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด (“GBP”)
(เดิมชื่อบริษัท แอ็บโซลูท พำวเวอร์ พี จำกัด)
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
: 01025549006358
วันที่จดทะเบียน
: 2 มิถนุ ำยน 2549
ที่ตงั้
: 8/1 หมู่ท่ี 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรกลั่นไบโอดีเซล
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 585,000,000.00 บำท
จำนวนหุน้
: 5,850,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100.00 บำท
ทัง้ นี ้ ที่ดินที่เป็ นที่ตงั้ สำนักงำนของ GBP ข้ำงต้น เป็ นที่ตงั้ ของโรงกลั่นไบโอดีเซลของ GBP และเป็ นกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ของ GBP
และมีภำระผูกพันติดจำนองกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ทัง้ นี ้ มีถนนทำงเข้ำออกทำงเดียว ซึ่งถือเป็ นกรรมสิทธิ์โดย บริษัท สวน
ROJNA ทั้งนี ้ จำกกำรตรวจสอบรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยและกำรสัมภำษณ์ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง พบว่ำ ROJNA
ไม่ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนภำระจำยอมในส่วนของถนนภำยในโครงกำรให้กบั GBP และไม่ได้สละกรรมสิทธิ์ในพืน้ ที่ถนนให้
เป็ นทำงสำธำรณะ ซึ่งที่ผ่ำนมำ ROJNA ไม่ได้มีกำรจดทะเบียนในเรื่องดังกล่ำวให้กบั บริษัท และ/หรือ โรงงำนรำยใดรำยหนึง่ ใน
โครงกำร แต่ให้ควำมยินยอมกำรใช้ถนนร่วมกันโดยกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรส่วนกลำงในกำรใช้ท่ีดินดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ตรำบใดที่มี
กำรจ่ำยค่ำบริกำร ROJNA จะไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่ทำให้ไม่สำมำรถใช้ถนนในโครงกำรเพื่อเป็ นทำงเข้ำ -ออก ซึ่งตำมกฎหมำย
ถือเป็ นกำรให้ควำมยินยอมโดยปริยำย
ทั้งนี ้ หำก ROJNA ใช้สิทธิไม่อนุญำตให้ GBP ใช้ถนนในโครงกำรเป็ นทำงเข้ำ -ออกสู่สำธำรณะ จะทำให้ท่ีดินที่เป็ นที่ตงั้ ของ
GBP ไม่มีทำงออกสู่สำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยจะให้ควำมคุม้ ครองแก่ผทู้ ่ไี ด้รบั ควำมเดือดร้อนจำกกำรไม่มีทำงเข้ำออก
โดยสำมำรถใช้สิทธิทำงศำลฟ้องร้องขอเปิ ดทำงจำเป็ นออกสู่สำธำรณะได้ และศำลมีอำนำจพิจำรณำให้สิทธิเกี่ยวกับทำง
จำเป็ นตำมสมควรแก่กรณี โดยพิจำรณำจำกสภำพที่ตงั้ ของที่ ดิน ควำมจำเป็ นในกำรใช้ทำง และที่ดินที่ลอ้ มอยู่ เป็ นต้น เพื่อ
กำหนดทำงเข้ำออกให้กบั เจ้ำของที่ดินที่ได้รบั ควำมเดือดร้อน
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ข) ลักษณะธุรกิจของ GBP
GBP ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรกลั่นไบโอดีเซล โดยจัดจำหน่ำยให้แก่ผคู้ ำ้
นำ้ มันเชือ้ เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ผู้คำ้ นำ้ มันที่มี
ปริมำณกำรค้ำนำ้ มันแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปี ละตัง้ แต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึน้ ไป หรือเป็ นผูค้ ำ้ นำ้ มันชนิดก๊ำซปิ โตรเลียม
เหลวแต่เพียงชนิดเดียวที่มีปริมำณกำรค้ำปี ละตัง้ แต่หำ้ หมื่นเมตริกตันขึน้ ไปและได้รบั ใบอนุญำตจำกรัฐมนตรี) (“ผูค้ ำ้ นำ้ มันตำม
มำตรำ 7”) โดยมีโรงกลั่นไบโอดีเซล 1 แห่ง ตัง้ อยู่ในสวนอุตสำหกรรมโรจนะ โดยแต่เดิม GBP สำมำรถผลิตได้เฉพำะไบโอดีเซลที่มี
ส่วนผสมของโมโนกลีเซอไรด์ (Monoglyceride) ไม่สงู กว่ำร้อยละ 0.70 โดยนำ้ หนัก (“ไบโอดีเซลประเภทที่ 1”) ซึ่งตำมประกำศกรม
ธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภำพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2562 (“ประกำศกรม
ธุรกิจพลังงำน เรื่อง คุณภำพไบโอดีเซล พ.ศ. 2562”) กำหนดให้ใช้ผสมเพื่อผลิตเป็ นนำ้ มันดีเซลหมุนเร็วประเภทอื่นๆ นอกเหนือจำก
นำ้ มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10.00 โดยปริมำตร (“นำ้ มันดีเซล B10”)
ต่อมำ บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด (“9Element”) ได้ทำกำรซือ้ หุน้ GBP (เดิมชื่อ บริษัท แอ็บโซลูท พำวเวอร์ พี จำกัด) จำกผูถ้ ือหุน้
เดิมเมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2563 (“กำรเข้ำซือ้ หุน้ ของ GBP โดย 9Element”) โดยได้จดั ตัง้ GBPH เพื่อเข้ำถือหุน้ ใน GBP ในสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 ของทุนชำระแล้วหลังกำรเข้ำซือ้ หุ้นของ GBP โดย 9Element และได้ทำกำรปรับปรุ งโรงงำนและเครื่องจักรเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมของโมโนกลีเซอไรด์ (Monoglyceride) ไม่สงู กว่ำร้อยละ 0.40 โดยนำ้ หนัก (“ไบโอดีเซลประเภทที่ 2”) ซึ่ง
ตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง คุณภำพไบโอดีเซล พ.ศ. 2562 กำหนดให้ใช้ผสมเพื่อผลิตเป็ นนำ้ มันดีเซล B10 และเป็ น
มำตรฐำนใหม่ตำมที่ผูซ้ ือ้ (ผูค้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7) กำหนด โดยภำยหลังกำรปรับปรุ งโรงงำนแล้วเสร็จ GBP สำมำรถผลิต
จ ำหน่ ำ ย และได้รับ รำยได้จ ำกกำรขำยไบโอดี เ ซลประเภทที่ 2 ได้ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ำยน 2563 ส่ ง ผลให้ GBP มี ผล
ประกอบกำรที่ดีขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ โครงสร้ำงรำยได้ของ GBP มีรำยละเอียดดังนี ้
โครงสร้างรายได้ของ GBP
รายการ
รำยได้จำกกำร
ขำยไบโอดีเซล/1
รำยได้อื่นๆ/2
รวม

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1 พ.ย. 63
- 30 มิ.ย. 64
ล้านบาท ร้อยละ

693.18

99.92

673.10

99.96

942.28

99.73

2,346.99

99.79

0.59
693.77

0.08
100.00

0.28
673.38

0.04
100.00

2.53
944.81

0.27
100.00

4.91
2,351.90

0.21
100.00

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการขายไบโอดีเซลสาหรับงวด 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นรายได้จากการขายไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ทัง้ หมด
/2 รายได้อนื่ ๆ ประกอบด้วยรายได้ดอกเบีย้ และรายได้ค่าขนส่งทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าย้อนหลัง
ทีม่ า: งบการเงินฉบับตรวจสอบ สาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2561 - 2563 และ งบการเงินภายใน เดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2564 และรายงานการ
ตรวจสอบสถานะการทางการเงิน
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สินทรัพย์ท่ใี ช้ในกำรประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์หลักของ GBP ที่ใช้ในกำรผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ โรงงำนและเครื่องจักร โดยมีรำยละเอียดโดยสังเขปดังนี ้

หน่วยผลิตไบโอดีเซล

ชุดเพิ่มควำมบริสทุ ธิ์กลีเซอรีน

ชุดนำเมทำนอลกลับมำใช้ใหม่

ทีม่ า: ข้อมูลจาก GBP

ทั้งนี ้ เนื่องจำก GBP มีนำ้ มันเตำ ขนำดถังบรรจุ 20,000 ลิตร อยู่ในครอบครอง ซึ่งถือเป็ นน้ำมันชนิดไวไฟน้อย ตำม พ.ร.บ.
ควบคุมนำ้ มันเชือ้ เพลิงที่กำหนดให้ตอ้ งมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น. 2) ซึ่ง GBP อยู่ระหว่ำงกำรขอ
ใบอนุญำตดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย ระบุว่ำประเด็นดังกล่ำวไม่มีผลกระทบจนทำให้กำร
ผลิตหยุดชะงักแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้ ในสัญญำโอนกิจกำรทั้งหมด ได้ระบุให้ GBP ต้องมีใบอนุญำตดังกล่ำวก่อนวันโอน
กิจกำรในเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ในประเด็นดังกล่ำวด้วย โดยมีรำยละเอียดตำมส่วนที่ 1.1.4
และ 1.2.3 ของรำยงำนฉบับนี ้
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กำลังกำรผลิตและควำมจุ
กำลังกำรผลิตและควำมจุในกำรเก็บสินค้ำและวัตถุดิบของ GBP มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
กาลังการผลิตและความจุในการเก็บสินค้าและวัตถุดิบของ GBP
รายการ
กำลังกำรผลิตไบโอดีเซล

กาลังการผลิต/ความจุ
300,000 ลิตรต่อวัน

ควำมจุกำรเก็บไบโอดีเซล

3,600,000 ลิตร

ควำมจุกำรเก็บวัตถุดิบ

3,600 ตัน

ควำมจุกำรเก็บผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรกลั่นไบโอดีเซล

1,500 ตัน

ชั่วโมงกำรทำงำนของเครื่องจักร
อัตรำกำรผลิต (Utilizaion rate)
สำหรับงวด 1 พ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64

24 ชั่วโมง
ร้อยละ 66.90 - 97.29

ทีม่ า: ข้อมูลจาก GBP, ประกาศรายชื่อผูผ้ ลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบการจาหน่ายหรือมีไว้เพือ่ จาหน่ายไบ
โอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ วันที่ 23 กันยายน 2564

กำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
GBP มีวตั ถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตไบโอดีเซลได้แก่ นำ้ มันปำล์มกึ่งบริสทุ ธิ์ (“RPO”) และไขปำล์มสเตียริน (“RPS”) โดยนำมำเข้ำ
กระบวนกำรเปลี่ยนเอสเทอร์ หรือกำรทำปฏิกิริยำทำงเคมีทรำนส์เอสเทอริฟิเคชั่น (“Transesterification”) ของไตรกลีเซอไรด์
(Triglyceride) ที่ อ ยู่ใ นน ้ำ มัน พื ชและไขมัน สัตว์ ร่ว มกับ แอลกอฮอล์ เช่ น เมทำนอล จนเกิ ด เป็ น สำรเอสเตอร์ ( Ester) ที่ มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับนำ้ มันดีเซลจนสำมำรถใช้ทดแทนนำ้ มันดีเซลได้โดยตรง เรียกว่ำ ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งหมำยถึงนำ้ มัน
เชือ้ เพลิงที่มีไบโอดีเซลอย่ำงเดียว และที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนำ้ มันดีเซล จำกนัน้ GBP จึงจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว ให้แก่
ผูค้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7 เพื่อนำไปผสมกับนำ้ มันดีเซลหมุนเร็วในสัดส่วนตำมที่ภำครัฐกำหนด และได้ผลผลิตเป็ นนำ้ มันดีเซลที่มี
ส่วนผสมของไบโอดีเซลสำหรับจำหน่ำยให้แก่ผบู้ ริโภค เช่น ไบโอดีเซล B10 และ ไบโอดีเซล B20 เพื่อใช้กบั ยำนยนต์ท่ใี ช้เครื่องยนต์
ดีเซลต่อไป
ทัง้ นี ้ ในกำรผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลนัน้ ภำครัฐได้ออกมำตรกำรและประกำศต่ำงๆ สำหรับใช้กำหนด ควบคุม หรือใช้เพยแพร่
เป็ นข้อมูลอ้ำงอิงสำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ เช่น
• ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง คุณภำพไบโอดีเซล พ.ศ. 2562 ที่กำหนดลักษณะ คุณภำพ และอัตรำส่วนของส่วนผสม
ต่ำงๆ ของไบโอดีเซลแต่ละประเภท รวมถึงกำรใช้งำนไบโอดีเซลเพื่อผสมและผลิตเป็ นนำ้ มันดีเซลแต่ละประเภท
• ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภำพของนำ้ มันดีเซล พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้นำ้ มันดีเซล B10
เป็ นนำ้ มันดีเซลหมุนเร็วชนิดพืน้ ฐำนของประเทศ
• รำคำ B100 ตำมประกำศของสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำน (“EPPO”) ในแต่ละช่วงเวลำ ที่
เผยแพร่เป็ นสำธำรณะ ทัง้ นี ้ ไม่ได้กำหนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจไบโอดีเซลต้องซือ้ ขำย B100 ด้วยรำคำตำมประกำศดังกล่ำว
แต่ให้ใช้เป็ นรำคำอ้ำงอิงในกำรดำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ดี EPPO มีหลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำให้สะท้อนรำคำวัตถุดิบหรือ
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ต้นทุนกำรผลิตที่แท้จริง เพื่อควำมเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต ดังนัน้ GBP จึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำคำ B100 อ้ำงอิงตำมประกำศของ EPPO โดยมีรำยละเอียดดังที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.2.2 ของรำยงำนฉบับนี ้
ใบอนุญำตหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
จำกรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยของที่ปรึกษำทำงกฎหมำย ซึ่งระบุ GBP ดำเนินกิจกำรโดยได้รบั อนุญำตจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและมีใบอนุญำตหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจครบถ้วน นอกเหนือจำกกำรขออนุญำตกำรมีนำ้ มันเตำอยู่ใน
ครอบครองภำยในโรงงำน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียดใบอนุญำต ดังต่อไปนี ้
ใบอนุญาตหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของ GBP
ลาดับ
รายชื่อใบอนุญาต
รายละเอียดสาคัญ
1 ใบทะเบียนเป็ นผูค้ ำ้ นำ้ มัน ตำมมำตรำ 10 (แบบ นพ. • GBP ได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นผูค้ ำ้ นำ้ มัน ตำม พ.ร.บ.ค้ำ
105) เลขที่ รย.6/1/2557 ออกให้โดยกรมธุรกิจพลังงำน
นำ้ มัน มำตรำ 10/1 เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2557
วันที่ 2 เมษำยน 2557
• ไม่มีวนั หมดอำยุ
2 หนังสือรับรองกำรประกอบกิจกำรโรงงำนในเขต
• GBP ได้รั บ หนั ง สื อ รั บ รองกำรประกอบกิ จ กำร
ประกอบกำรอุตสำหกรรม ที่ ร.3/2554 ออกให้โดย
โรงงำนในเขตประกอบกำรอุ ต สำหกรรม ตำม
อุตสำหกรรมจังหวัดระยอง วันที่ 4 ตุลำคม 2554
พ.ร.บ.โรงงำน มำตรำ 12/2 และ มำตรำ 30/3
• ทะเบียนโรงงำนเลขที่ ข 3-7(1)-31/54 รย
• ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 7(1) กำรสกัด
นำ้ มันจำกพืช หรือสัตว์หรือไขมันจำกสัตว์
• ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ำ รภ ำ ย ใ น เ ข ต ป ร ะ ก อ บก ำ ร
อุตสำหกรรม ชื่อ บริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ
จ ำ กั ด ( ม ห ำ ช น ) ต ำ ม ป ร ะ ก ำ ศ ก ร ะ ทรว ง
อุ ต สำหกรรม ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ.2546) ลงวั น ที่ 5
กันยำยน 2554
• ประกอบกิจกำรผลิตไบโอดีเซลจำกนำ้ มันปำล์ม
• GBP เป็ นโรงงำนจำพวกที่ 3 ได้รบั กำรยกเว้นไม่
ต้องมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4)
ตำมมำตรำ 12 พ.ร.บ.โรงงำน โดยเริ่มประกอบ
กิจกำรโรงงำน เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2554 ตำมใบ
แจ้งลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2554
3 หนังสือรับรองกำรให้ควำมเห็นชอบกำรจำหน่ำยหรือมี • GBP ได้รบั หนังสือรับรองให้จำหน่ำยหรือมีไว้เพื่อ
ไว้เพื่อจำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
จำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
กรดไขมัน (แบบ ธพ.ค 407) เลขที่ 25/2562 ออกให้โดย
ไขมันชนิดที่ 2 ตำม พ.ร.บ.กำรค้ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง
กรมธุรกิจพลังงำน วันที่ 31 ตุลำคม 2562
ตำมมำตรำ 25/4
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ลาดับ
รายชือ่ ใบอนุญาต
4 ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพ
เลขที่ 12/2564 ออกให้โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองบัว วันที่ 28 มกรำคม 2564

รายละเอียดสาคัญ
• GBP ประกอบกิ จ กำรที่ เ ป็ น อัน ตรำยต่ อ สุข ภำพ
ประเภทกิ จ กำรที่ เ กี่ ย วกั บ ปิ โตรเลี ย ม ถ่ ำ นหิ น
สำรเคมี (ผลิตไบโอดีเซลจำกนำ้ มันปำล์ม) ตำม
พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข มำตรำ 33/5
• หมดอำยุวนั ที่ 10 มกรำคม 2565
• ใบอนุญำตดังกล่ำวต้องขอต่ออำยุทกุ 1 ปี

5

ใบอนุญำตก่อสร้ำง ที่ 12/2563 ออกให้วนั ที่ 7
กุมภำพันธ์ 2563

• อำคำร ชนิดโครงสร้ำงเหล็ก จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้
เป็ นโครงสร้ำงเหล็กยึดหอกลั่น เมทำนอล มีควำม
กว้ำง 6.00 เมตร ควำมยำว 11.50 เมตร พืน้ ที่รวม
69.00 ตำรำงเมตร

6

หนังสือรับรองกำรก่อสร้ำงโดยไม่ตอ้ งขออนุญำตจำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ที่ รย.
73203.02/1310 ออกให้วนั ที่ 19 มิถนุ ำยน 2557

• ฐำนรำกชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 15.00 เมตร จำนวน 4 ฐำน เพื่อใช้เป็ น
ฐำนวำงถังเหล็กขนำดควำมจุ 1,500 ลูกบำศก์
เมตร
• ฐ ำ น ร ำ ก ช นิ ด ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ข น ำ ด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 6.10 เมตร จำนวน 2 ฐำน เพื่อใช้
เป็ นฐำนวำงถังเหล็กขนำดควำมจุ 300 ลูกบำศก์
เมตร
• ก ำแพงคอนกรีต เสริม เหล็ก ควำมสูง 1.00 เมตร
ยำว 152.00 เมตร เพื่อใช้เป็ นกำแพงกันของเหลว

7

หนังสือรับรองกำรก่อสร้ำงโดยไม่ตอ้ งขออนุญำตจำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ที่ รย.
73203.02/529 ออกให้วนั ที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2554

• อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
เพื่ อ ใช้เ ป็ น อำคำรสำนักงำน มี พื น้ ที่ ร วม 233.00
ตำรำงเมตร
• อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
เพื่อใช้เป็ น อำคำรควบคุมและบำรุ งรักษำ มีพืน้ ที่
รวม 280.00 ตำรำงเมตร
• อำคำรโครงสร้ำงเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อ
ใช้เ ป็ น อำคำรกลั่น น ้ำ มัน ธรรมชำติ มี พื ้น ที่ ร วม
972.00 ตำรำงเมตร
• อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
เพื่ อ ใช้เ ป็ น อำคำรดู แ ลรัก ษำควำมปลอดภัย มี
พืน้ ที่รวม 32.00 ตำรำงเมตร
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ลาดับ

รายชื่อใบอนุญาต
•

•

•
•
•

•
8

9

รายละเอียดสาคัญ
ฐำนคอนกรีตเหล็ก จำนวน 9 ฐำน เพื่อใช้เป็ นฐำน
ที่ตงั้ ถังบรรจุของเหลว มี พืน้ ที่รวม 435.00 ตำรำง
เมตร
อำคำรโครงสร้ำงเหล็ก 3 ชัน้ จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้
เป็ น อำคำรลำเลียงและขนถ่ำยวัตถุดิบ มีพนื ้ ที่รวม
80.00 ตำรำงเมตร
โครงสร้ำงเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็ น
อำคำรโรงต้ม มีพนื ้ ที่รวม 150.00 ตำรำงเมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็ นฐำน
โรงหล่อเย็น มีพนื ้ ที่รวม 24.00 ตำรำงเมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ฐำน เพื่อใช้เป็ นฐำน
อำคำรเครื่องปรับอำกำศ มีพนื ้ ที่รวม 16.34 ตำรำง
เมตร
ฐำนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ฐำน เพื่อใช้เป็ น
ฐำนวำงถัง N2 มีพนื ้ ที่รวม 18.00 ตำรำงเมตร

ใบอนุญำตก่อสร้ำง เลขที่ 12/2563 ขององค์กำรบริหำร • โครงสร้ ำ งเหล็ ก จ ำนวน 1 หลั ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563
โครงสร้ำงเหล็กยึดหอกลั่นเมทำนอล มีพืน้ ที่รวม
69.00 ตำรำงเมตร
ใบอนุญำตใช้เครื่องวิทยุโทรคมนำคม เพื่อใช้ในกิจกำร • ใบอนุญำตนีใ้ ห้ใช้ได้ตลอดอำยุของเครื่องวิทยุ
เคลื่อนที่ทำงบก ออกให้โดยคณะกรรมกำรกิจกำร
คมนำคม
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ วันที่ 22 กันยำยน 2563 จำนวน 8 ฉบับ

หมายเหตุ: /1 พ.ร.บ.ค้าน้ามัน มาตรา 10 ผูใ้ ดเป็ นผูค้ า้ น้ามันทีม่ ีปริมาณการค้าปี ละไม่ถึงปริมาณทีก่ าหนดตามมาตรา 7 (100,000 เมตริกตันขึน้
ไป) แต่เป็ นผูค้ า้ น้ามันทีม่ ีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด หรือเป็ นผูค้ า้ น้ามันที่มี
ขนาดของถังทีส่ ามารถเก็บน้ามันเชือ้ เพลิงได้เกินปริมาณทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี (ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรือ่ ง กาหนดปริมาณการค้าและขนาดของถังเก็บนา้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ ีอยู่ของผูค้ า้ นา้ มันทีต่ อ้ งจดทะเบียนเป็ นผูค้ า้ นา้ มันเชือ้ เพลิง
ตามมาตรา 10 ข้อ 3 กาหนดให้ผใู ้ ดมีปริมาณการค้านา้ มันแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000 เมตริกตัน หรือเป็ นผูค้ า้ นา้ มันทีม่ ี
ขนาดของถังทีส่ ามารถเก็บนา้ มันเชือ้ เพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร ต้องยืน่ ขอจดทะเบียนต่ออธิบดี)
/2 พ.ร.บ.โรงงำน มำตรำ 12 ผูป้ ระกอบกิจกำรโรงงำนจำพวกที่ 3 ต้องได้รบั ใบอนุญำตจำกผูอ้ นุญำต และห้ำมมิให้ผใู้ ดตัง้ โรงงำนก่อน
ได้รบั ใบอนุญำต
/3 พ.ร.บ.โรงงาน มาตรา 30 ให้รฐั มนตรีมีอานาจกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทอ้ งทีใ่ ดท้องทีห่ นึ่งเป็ นเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมได้ การประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 หรือโรงงานจาพวกที่ 3 ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือ
เขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตตามมาตรา แต่การ
ประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและบทบัญญัติอื่นทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการ
โรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้ โดยให้ถือเสมือนเป็ นผูร้ ับใบอนุญาต (พืน้ ที่ภายในแนวเขตอุตสาหกรรม บมจ.โรจนะ ตาบลหนองบัว
อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้รบั การประกาศให้เป็ นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2546)
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/4 พ.ร.บ.การค้านา้ มันเชือ้ เพลิง มาตรา 25 ห้ามมิให้ผคู ้ า้ นา้ มันจาหน่ายหรือมีไว้เพือ่ จาหน่ายซึ่งนา้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ ีลกั ษณะหรือคุณภาพ
แตกต่างจากทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ หรือทีย่ งั มิได้รบั ความเห็นชอบจากอธิบดี (ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
กาหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ข้อ 5 กาหนดให้ผคู ้ า้ นา้ มันทีป่ ระสงค์จะจาหน่ายหรือมี
ไว้เพือ่ จาหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิล เอสเตอร์ของกรดไขมัน ยืน่ ขอความเห็บชอบจากอธิบดีก่อนจึงจะดาเนินการได้)
/5 พ.ร.บ.การสาธารณสุข มาตรา 33 ห้ามมิให้ผูใ้ ดดาเนินกิจการตามประเภทที่มีขอ้ บัญญัติทอ้ งถิ่นกาหนดให้เป็ นกิจการทีต่ อ้ งมี การ
ควบคุมในลักษณะทีเ่ ป็ นการค้า เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ค) สรุ ปสัญญาสาคัญของ GBP
สัญญำที่สำคัญในกำรดำเนินงำนของ GBP โดยหลักประกอบไปด้วยสัญญำซือ้ ขำยไบโอดีเซลกับลูกค้ำ และสัญญำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรจัดกำร และสัญญำกูย้ ืมเงิน โดยมีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
1. สัญญาซือ้ ขายไบโอดีเซล
ในปั จจุบนั GBP มีลกู ค้ำประมำณ 18 รำย โดยมีรำยละเอียดของลูกค้ำที่มีมลู ค่ำกำรซือ้ ขำยสูงสุด 2 อันดับแรกดังนี ้
• ลูกค้ำรำยที่ 1 ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นำ้ มันปิ โตรเลียมและธุรกิจค้ำปลีกรำยใหญ่ของประเทศรำยหนึ่ง โดยมี
สัดส่วนมูลค่ำกำรซือ้ ขำยไบโอดีเซลมำกกว่ำร้อยละ 80.00 ของรำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซลทัง้ หมด
• ลูกค้ำรำยที่ 2 ประกอบธุรกิจหลักคือกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นำ้ มันปิ โตรเลียม
ทัง้ นี ้ ลูกค้ำทัง้ 2 รำยไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ และ/หรือ GBPH นอกจำกนี ้ GBP ยังมีลกู ค้ำรำยย่อยอื่นๆ ที่ซือ้ ขำยไบโอ
ดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ (Byproducts) ได้แก่ กลีเซอรีนดิบที่มีควำมบริสทุ ธิ์รอ้ ยละ 80.00 และกรดไขมัน
โดยสัญญำซือ้ ขำยไบโอดีเซลกับลูกค้ำที่มีมลู ค่ำกำรซือ้ ขำยสูงสุด 2 อันดับแรก มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
1. สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาซือ้ ขายไบโอดีเซลกับลูกค้ารายที่ 1 ของ GBP
คู่สญ
ั ญำ
: บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด ("GBP") ในฐำนะผูข้ ำย
บริษัทที่ประกอบธุรกิจค้ำปลีกนำ้ มันรำยหนึ่ง (“ผูซ้ ือ้ ผลิตภัณฑ์”) ในฐำนะผูซ้ ือ้
(รวมเรียกว่ำ "คู่สญ
ั ญำ")
อำยุสญ
ั ญำ
: 1 ปี ตัง้ แต่ 1 เมษำยน 2564 - 31 มีนำคม 2565
ผลิตภัณฑ์
: เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (ไบโอดีเซล) ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่
ที่ซือ้ ขำย
เกี่ยวข้องและผ่ำนมำตรฐำนข้อกำหนดคุณภำพผลิตภัณฑ์ของผูซ้ ือ้ ผลิตภัณฑ์ ตำมที่ระบุในสัญญำ
ปริมำณกำร
: คู่สญ
ั ญำตกลงปริมำณขัน้ ต่ำสำหรับกำรซือ้ ขำยในแต่ละเดือนตำมสัดส่วนกำรผสมเมทิลเอสเตอร์
ซือ้ ขำย
ของผูซ้ ือ้ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะขึน้ อยู่กบั นโยบำยภำครัฐ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
อัตรำส่วนผสมเมทิลเอสเตอร์ในนำ้ มันดีเซล
5.20 6.20 6.80 9.20 10.20
หมุนเร็วที่ภำครัฐประกำศ (หน่วย: ร้อยละ)
ปริมาณแผนการรับขั้นต่า (หน่วย: ล้านลิตร/ไตรมาส) (บวก/ลบ ไม่เกินร้อยละ 10.00)
ไตรมำส 2 ปี 2564
15.26 18.20 19.96 27.00 29.93
ไตรมำส 3-4 ปี 2564 และ
13.57 16.17 17.74 24.00 26.61
ไตรมำส 1 ปี 2565
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รำคำซือ้ ขำย

ทัง้ นี ้ ปริมำณกำรซือ้ ขำยข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงในกรณีต่ำงๆ ดังนี ้
• ในกรณีท่ีภำครัฐประกำศอัตรำส่วนผสมที่แตกต่ำงออกไปจำกตำรำงข้ำงต้น ให้ใช้วิธีเทียบ
บัญญัติไตรยำงค์จำกกรณีอตั รำส่วนที่รอ้ ยละ 9.20 ตำมตำรำงข้ำงต้น
• ในกรณีท่ีภำครัฐมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหรือนโยบำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้เมทิลเอ
สเตอร์ข องผู้ซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู้ซื ้อ ผลิ ต ภัณ ฑ์มี สิ ท ธิ ร ้อ งขอกับ GBP ให้มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
ปริมำณกำรซือ้ ขำยให้สอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐ ทัง้ นี ้ ตำมแต่ท่คี ่สู ญ
ั ญำจะตกลงกัน
• ในกรณี ท่ี ผู้ซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์มี ป ริม ำณควำมต้อ งกำรส่ ว นเพิ่ ม และ GBP ยัง มี ป ริม ำณเมทิ ล
เอสเตอร์เหลือ GBP จะตกลงที่จะเสนอรำคำและเงื่อนไขกำรจำหน่ำยปริมำณส่วนเพิ่มให้แก่ผู้
ซือ้ ผลิตภัณฑ์เป็ นรำยแรก
: รำคำซือ้ ขำยเมทิลเอสเตอร์สำหรับไตรมำส 2 ปี 2564 เป็ นไปตำมสูตรคำนวณที่ค่สู ญ
ั ญำตกลงกัน
ดังนี ้
ราคาซือ้ ขาย ณ วันส่งมอบ = รำคำเมทิลเอสเตอร์ตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำน
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ณ วันส่งมอบ - ส่วนลดตำมที่ตกลงกัน + ค่ำขนส่งรำยคลัง
สำหรับไตรมำส 3-4 ปี 2564 และไตรมำส 1 ปี 2565 คู่สญ
ั ญำจะทำกำรตกลงรำคำ และ/หรือ สูตร
รำคำเป็ นช่วงเวลำ และเงื่อนไขกำรซือ้ ขำยให้แล้วเสร็จล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 10 วัน ก่อนที่รำคำ
และ/หรือสูตรรำคำดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้
ในกรณีท่หี น่วยงำนรำชกำรมีกำรยกเลิกประกำศ หรือเปลี่ยนแปลงหลักกำรคิดรำคำเมทิลเอสเตอร์
จำกปั จจุบนั หรือมีสถำนกำรณ์ท่ีทำให้รำคำซือ้ ขำยเมทิลเอสเตอร์ส่งผลกระทบต่อผูซ้ ือ้ ผลิตภัณฑ์
และ/หรือ GBP จนไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมสัญญำฉบับนีไ้ ด้ ให้ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยที่ได้รบั ผลกระทบ
แจ้งสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ เป็ นลำยลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญำอีกฝ่ ำย และให้ค่สู ญ
ั ญำเจรจำเพื่อ
ตกลงสูตรรำคำหรือรำคำใหม่ ภำยใน 30 วัน นับแต่ท่ีมีกำรแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี ้ ในช่วง
เวลำ 30 วันดังกล่ำวให้ซือ้ ขำยกันตำมรำคำซือ้ ขำยที่ตกลงกันไว้ล่ำสุด

ในกรณี ท่ี GBP ต้อ งขนส่ ง และส่ ง มอบเมทิ ล เอสเตอร์ใ ห้แ ก่ ผู้ซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ณ คลัง ของผู้ซื อ้
ผลิตภัณฑ์หรือสถำนที่ท่ีผซู้ ือ้ ผลิตภัณฑ์กำหนด ผูซ้ ือ้ ผลิตภัณฑ์มีหน้ำที่ชำระค่ำขนส่งให้กับ GBP
ตำมอัตรำที่ตกลงในสัญญำ
กำรโอนสิทธิ
: คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดจะโอนสิทธิและ/หรือหน้ำที่ใดๆ ในสัญญำฉบับนีใ้ ห้แก่ผอู้ ื่นมิได้ เว้นแต่จะ
ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกอีกฝ่ ำยหนึ่งก่อน
กำรรักษำควำมลับ : คู่สัญญำ จะไม่ใช้หรือเผยแพร่ขอ้ มูลที่เป็ นควำมลับใดๆ ที่ได้รบั จำกอีกฝ่ ำยหนึ่งให้แก่บุคคลอื่น
เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกอีกฝ่ ำยหนึ่งก่อน ทัง้ นี ้ ไม่ใช้บงั คับในกรณีท่ฝี ่ ำย
หนึ่ ง ฝ่ ำยใดจ ำเป็ น ต้องเปิ ดเผยข้อ มูลที่ เป็ น ควำมลับ นี ้ต ำมที่ ก ฎหมำย หรื อ กฎระเบี ย บอื่นใด
ที่รำชกำรกำหนด หรือตำมคำสั่งของศำล หรือเจ้ำหน้ำที่รัฐที่มีอำนำจ หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ
กำหนด ทั้งนี ้ คู่สัญญำฝ่ ำยผู้เปิ ดเผยข้อมูลจะต้องแจ้งเป็ นหนัง สือให้คู่สัญญำอีก ฝ่ ำยหนึ่ ง ได้
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รับทรำบ และต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนทำงกฎหมำยเพื่อขอให้คมุ้ ครองข้อมูลดัง กล่ำวไม่ให้ถกู
เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ วันที่สญ
ั ญำมีผลบังคับใช้ (1 เมษำยน 2564) ถึง 30 มิถุนำยน 2564 อัตรำส่วนผสมเมทิลเอสเตอร์ในนำ้ มันดีเซล
หมุนเร็วที่ภำครัฐประกำศ อ้ำงอิงตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดคุณภำพของนำ้ มันดีเซล พ.ศ. 2563 อยู่ท่ีรอ้ ยละ
10.00 สำหรับนำ้ มันดีเซล B10 ซึ่งเป็ นนำ้ มันดีเซลหมุนเร็วชนิดพืน้ ฐำนของประเทศ โดย GBP และผูซ้ ือ้ ผลิตภัณฑ์ มีปริมำณ
กำรซือ้ ขำยไบโอดีเซลเป็ นไปตำมขอบเขตของสัญญำข้ำงต้น
จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ ริหำรเกี่ยวกับกำรทำสัญญำซือ้ ขำย B100 กับผูค้ ำ้ ปลีกนำ้ มัน ซึ่งจะใช้วิธีกำรประกวดรำคำโดยผูผ้ ลิต
หลำยรำย โดยผูซ้ ือ้ จะพิจำรณำและคัดเลือกผูผ้ ลิต จำกส่วนลด (Discount) จำกรำคำ B100 (EPPO Price) ที่ผผู้ ลิตยื่นเสนอ
และศักยภำพของผูผ้ ลิตทัง้ ในเชิงคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรจัดส่งไบโอดีเซลในช่วงที่ผ่ำนมำ ทัง้ นี ้ กำรยื่นเสนอส่วนลด
(Discount) ให้ผูซ้ ือ้ นั้น GBP จะจัดทำประมำณกำรรำยได้และต้นทุนของกำรผลิต B100 ตำมสภำวะของตลำด ณ ช่วงเวลำ
นัน้ ๆ เพื่อวิเครำะห์และยื่นข้อเสนอส่วนลดที่เหมำะสมให้แก่ผซู้ ือ้ โดยจะเป็ นส่วนลดที่ คำดว่ำสำมำรถแข่งขันได้กับผูผ้ ลิตรำย
อื่นๆ และ GBP ยังคงมีกำไรที่เหมำะสมจำกกำรผลิตและขำย B100
1.1. สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาซือ้ ขายไบโอดีเซลกับลูกค้ารายที่ 2 ของ GBP
คู่สญ
ั ญำ
: บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด ("GBP") ในฐำนะผูข้ ำย
บริษัทที่ประกอบธุรกิจค้ำปลีกนำ้ มันรำยหนึ่ง (“ผูซ้ ือ้ ผลิตภัณฑ์”) ในฐำนะผูซ้ ือ้
(รวมเรียกว่ำ "คู่สญ
ั ญำ")
อำยุสญ
ั ญำ
: 5 เดือน
รำยละเอียด
: GPB จัดจำหน่ำยไบโอดีเซลให้คสู่ ญ
ั ญำตำมข้อกำหนดในสัญญำฉบับนี ้
2. สัญญาทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
2.1 สัญญาว่าจ้างบริหาร
GBP ได้ทำสัญญำว่ำจ้ำงบริหำรกับผูใ้ ห้บริกำรรำยหนึ่ง เพื่อให้ทำหน้ำที่เป็ นที่ปรึกษำให้คำแนะนำหรือให้ขอ้ มูลในอุตสำหกรรม
หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล เนื่องจำกผู้
ให้บริกำรมีควำมเชี่ยวชำญในกำรปรับปรุงเครื่องจักรให้สำมำรถผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ได้ซ่งึ มีควำมจำเป็ นเนื่องจำกเป็ น
ลักษณะของไบโอดีเซลตำมที่ภำครัฐและผูค้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7 กำหนด โดยมีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาว่าจ้างบริหาร
คู่สญ
ั ญำ
: บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด ("GBP") ในฐำนะผูร้ บั บริกำร
บริษัทที่ให้บริกำรรำยหนึง่ ในฐำนะผูใ้ ห้บริกำร
(รวมเรียกว่ำ "คู่สญ
ั ญำ")
อำยุสญ
ั ญำ
: 3 ปี ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 31 ตุลำคม 2566
มูลค่ำตำมสัญญำ : • ค่ำบริกำรเดือนละ 630,000.00 บำท (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม)
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วัตถุประสงค์ของ
สัญญำ

ขอบเขตกำร
ให้บริกำร

• GBP จะพิจำรณำจ่ำยโบนัสประจำปี ให้แก่ผใู้ ห้บริกำร ตำมผลประกอบกำรของ GBP โดยผู้
ให้บริกำรจะได้รบั ส่วนแบ่งกำไร (Profit Sharing) อัตรำร้อยละ 10.00 ของกำไรสุทธิในส่วนที่
เกิน 70.00 ล้ำนบำท ทั้งนี ้ หำกกำไรสุทธิ ประจำปี ข อง GBP น้อยกว่ำ 70.00 ล้ำนบำท ผู้
ให้บริกำรก็จะไม่ได้รบั กำรจ่ำยโบนัสประจำปี
: ให้คำแนะนำหรือให้ขอ้ มูลในอุตสำหกรรมหรือธุรกิจที่เกียวข้องเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำน
ในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงปฏิบตั ิงำนบริหำรกำรขำย กำรจัดซือ้ งำนซ่อมบำรุง งำนควบคุมคุณภำพ งำน
ด้ำ นควำมปลอดภัยและงำนด้ำนสิ่ งแวดล้อ ม เพื่ อ ให้ธุ ร กิ จ ของผู้รับ บริกำรด ำเนิ น ไปได้อย่ำง
ปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกฎหมำย หรือข้อกำหนดอื่นๆ
: • ผูใ้ ห้บริกำรตกลงให้คำปรึกษำในเรื่องกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ 1) กำรขำยและกำรจัดซือ้ ซึ่ง
รวมถึ ง กำรขำยและกำรตลำด กำรบริก ำรและให้ค วำมช่ ว ยเหลื อ แก่ ลูก ค้ำ กำรบริห ำร
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ กำรจัดซือ้ วัตถุดิบและเคมีภณ
ั ฑ์ และ กำรบริหำรกำรขนส่งสินค้ำ 2)
กำรผลิต ซึ่งครอบคลุมถึง กำรผลิตและดำเนินงำน กำรซ่อมบำรุงรักษำ กำรดูแลด้ำนควำม
ปลอดภัย และกำรจัดกำรคลังสินค้ำ และ 3) งำนซ่อมบำรุงรักษำ งำนควบคุมคุณภำพ งำน
ด้ำนควำมปลอดภัยและงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
• ผู้ให้บริกำรจัดทำแผนงำนผลักดันให้ผลประกอบกำรของบริษัทฯ และดำเนินกำรต่ำงๆให้
เป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้รว่ มกัน
• ผูใ้ ห้บริกำรจัดทำแผนโครงสร้ำงของบุคคลำกรให้แก่ผรู้ บั บริกำร

2.2 ร่างสัญญาให้บริการกับ บริษัท นทลิน จากัด
เนื่องจำก ที่ผ่ำนมำ NAT และ 9Element เป็ นผูใ้ ห้บริกำรบริหำรงำนแก่ GBP เพื่อช่วยในกำรดำเนินงำน โดยมีสญ
ั ญำให้บริกำร
ด้ำน (1) งำนระบบ ERP (2) ด้ำนกำรเงิน (3) ด้ำนบัญชีและภำษีอำกร (4) ด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (5) ด้ำนบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรตลำด (6) ด้ำนกำรวำงแผนจัดกำรบริหำรระดับองค์กร และ (7) ด้ำนบริหำรจัดกำรด้ำนระบบ ซึ่งสัญญำข้ำงต้น
ทัง้ หมดจะสิน้ สุดลง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนัน้ เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน ภำยหลังกำรเข้ำทำธุรกรรมรับโอน
กิจกำรทัง้ หมด GBP มีแผนจะทำสัญญำจ้ำงบริหำรองค์กรกับ NAT ในด้ำนบัญชีและภำษี อำกร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนบริหำรงำน
ทรัพยำกรมนุษย์ และด้ำนกำรบริกำรระบบโปรแกรมบริหำรองค์กร (ERP) ต่อไป และจะจ้ำงบุคลำกรของ 9Element เพื่อเข้ำมำ
เป็ นพนักงำนของ GBP เพื่อช่วยดำเนินงำนด้ำนกำรตลำด กำรวำงแผนจัดกำรบริหำรระดับองค์กร และกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ระบบ เพื่อพัฒนำงำนบริหำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ และช่วยส่งเสริมผลกำรดำเนินงำนให้ปรับตัวดีขึน้

คู่สญ
ั ญำ

อำยุสญ
ั ญำ
วัตถุประสงค์ของ
สัญญำ

สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาให้บริการ
: บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด ("GBP") ในฐำนะผูร้ บั บริกำร
บริษัท นทลิน จำกัด ในฐำนะผูใ้ ห้บริกำร (“NAT”) ในฐำนะผูใ้ ห้บริกำร
(รวมเรียกว่ำ "คู่สญ
ั ญำ")
: 1 ปี ตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2565 - 31 ธันวำคม 2565
: ให้คำแนะนำ คำปรึกษำ กำรสนับสนุน และให้ควำมช่วยเหลือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไปเพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของ GBP โดยครอบคลุมกำรบริกำรด้ำน บัญชี กำรเงิน บริหำรงำน
ทรัพยำกรมนุษย์ และระบบโปรแกรมบริหำรองค์กร (ERP)
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ค่ำบริกำร

ขอบเขตกำร
ให้บริกำร

: ค่ำบริกำรสำหรับแต่ละบริกำร (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม) มีรำยละเอียดดังนี ้
• ค่ำบริกำรด้ำนบัญชีและกำรเงิน เดือนละ 48,000 บำท และ
• ค่ำกำรใช้ Software ให้บริกำรด้ำน ERP 2,700 ต่อสิทธิต่อเดือน และ
• ค่ำบริกำรและระบบกำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร 1,000 บำท ต่อพนักงำน 1 คน
และ สิทธิโปรแกรมสำเร็จรูปในกำรบริหำรงำนบุคลำกร 191 บำท ต่อสิทธิต่อเดือน
: กำรบริกำรด้ำนบัญชีและภำษีอำกร
• บริกำรด้ำนกำรจัดทำบัญชีของ GBP เช่น กำรรับวำงบิลจำกคู่คำ้ ของผูร้ บั บริกำร จัดทำ
รำยงำน PO/WO ที่คงค้ำง ทะเบียนทรัพย์สินถำวร สินค้ำคงเหลือ รำยละเอียดประกอบ
งบกำรเงิน สมุดรำยวัน งบทดลอง และงบกำรเงิน
• บริกำรด้ำนภำษีอำกร เช่น กำรจัดทำแบบภำษี พร้อมนำส่งกรมสรรพำกร
• บริก ำรงำนทะเบี ย นบริษั ท เช่ น รวบรวมดูแ ลทะเบี ย นหุ้น และกำรน ำส่ ง งบกำรเงิน
ประจำปี ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กำรบริกำรด้ำนกำรเงิน
• กำรจัดกำรเอกสำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดทำรำยงำนประจำเดือน รำยงำนประจำไตรมำส
และกำรประสำนงำนกับสถำบันทำงกำรเงิน และ/หรือ หน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเงินของ GBP
กำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์
• ให้บริกำรด้ำนบุคลำกรและระบบจัดกำรด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร เช่น บริหำรนโยบำย
และแผนบุคลำกร เงินเดือนและเวลำเข้ำ-ออกงำน สรรหำและคัดเลือกบุคลำกร ฝึ กอบรม
และพัฒนำบุคลำกร สวัสดิกำร และกิจกรรมสัมพันธ์
• ให้ใช้สิทธิโปรแกรมสำเร็จรูปในกำรบริหำรบุคลำกร (HRMS) ซึ่งครอบคลุมด้ำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรบุคลำกร เช่น ระบบฐำนข้อมูลพนักงำน และระบบฝึ กอบรมและ
พัฒนำ
กำรบริกำรระบบโปรแกรมบริหำรองค์กร (ERP)
• ให้ใช้สิทธิโปรแกรม MS Dynamics AX หรือโปรแกรมอื่นใดที่ NAT เห็นว่ำเหมำะสม ที่มี
หัวข้อกำรใช้งำนหรือฟั งก์ช่นั พืน้ ฐำนตำมที่ระบุในสัญญำ
• จัดเตรียมกำรอบรมโปรแกรมที่ให้บริกำรข้ำงต้นพร้อมคู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำน
• จัดกำรและสนับสนุนโปรแกรมให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมมำตรฐำน
• ให้กำรสนับสนุนเพื่อแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมให้แก่ผรู้ บั บริกำร
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ควำมเห็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
เนื่องจำกคู่สญ
ั ญำของสัญญำให้บริกำรตำมข้อ 2.2 ข้ำงต้น ได้แก่ NAT ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อมของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ
26.18 ผ่ำน AUSTIN กำรเข้ำทำสัญญำดังกล่ำว จึงถือว่ำเป็ นกำรทำรำยกำรกับบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ดี ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำทำสัญญำข้ำงต้น มีควำมเหมำะสม เนื่องจำก
1. เป็ นกำรให้บริกำรที่มีกำหนดระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกกำรเข้ำทำรำยกำรเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่อง ในกำรดำเนินธุรกิจ
เมื่อมีกำรเปลี่ยนผูถ้ ือหุน้ ใหญ่จำก 9Element ซึ่ง NAT ถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 มำเป็ นบริษัทฯ
2. ขอบเขตกำรให้บริกำรมีควำมครอบคลุมกำรดำเนินงำนของ GBP สำหรับงำนบริหำรจัดกำรทั่วไปในด้ำนต่ำงๆ
3. ค่ำบริกำรตำมสัญญำข้ำงต้นมีมลู ค่ำประมำณ 123,910.00 บำทต่อเดือน ซึ่งเป็ นอัตรำที่เหมำะสมเมื่อเทียบกับกำรที่
บริษัทฯ ต้องว่ำจ้ำงบุคลำกรทำงำนด้ำนบัญชี ด้ำนกำรเงิน ด้ำนบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ รวมถึงกำรลงทุนติดตัง้
ระบบโปรแกรมบริหำรองค์กร (ERP) อำจมีค่ำใช้จ่ำยที่สงู กว่ำค่ำบริกำรตำมสัญญำข้ำงต้น
ดังนัน้ กำรเข้ำทำสัญญำข้ำงต้น จึงมีควำมเหมำะสม และมิได้ทำให้บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่ำงใด
3. สัญญากู้ยืมเงิน
GBP ได้เข้ำทำสัญญำกูย้ มื เงินระยะยำวกับสถำบันกำรเงินจำนวน 1 ฉบับกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้เป็ นเงินทุนในกำร
ซือ้ กิจกำรจำกเจ้ำของเดิมและปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงำน และเข้ำทำสัญญำกูย้ มื เงินระยะสัน้ จำนวน 2 ฉบับกับสถำบัน
กำรเงินจำนวน 2 แห่ง เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ โดยมีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
3.1. สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งที่ 1
คู่สัญญา
: สถำบันกำรเงินแห่งที่ 1
ระยะเวลา
: กำหนดชำระ 8 ปี
รายละเอียด
: • วงเงิน 192.0 ล้ำนบำท
• ยอดเงินกูค้ งค้ำงปั จจุบนั 175.7 ล้ำนบำท
• หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักรกรรมสิทธิ์ของ GBP
• เงื่อนไขทำงกำรเงิน/1
- ดำรงสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.00 เท่ำ
- ดำรงสัดส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 3.00 เท่ำ
หมายเหตุ: /1 GBP มีป ระมาณการสัด ส่ว น Debt Service Coverage Ratio ส าหรับ งวด 12 เดือน สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 เท่ า กับ
ประมาณ 3.30 – 4.30 เท่า ซึ่งเพียงพอต่อการชาระคืนเงินกู ้ และได้ดาเนินการชาระคืนเงินกูท้ ถี่ ึงกาหนดตามสัญญาในปี 2564
แล้ว โดย GBP มีสดั ส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เท่ากับ 9.00 เท่า และคาดว่าประมาณการสัดส่วน
หนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะเท่ากับประมาณ 3.20 – 3.60 เท่า ซึ่ง GBP จะดาเนินการขอผ่อนผัน
เงือ่ นไขทางการเงินเรือ่ งการดารงสัดส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้แล้วเสร็จก่อนการเข้าทารายการ
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3.2. สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินแห่งที่ 1
คู่สัญญา
: สถำบันกำรเงินแห่งที่ 1
ระยะเวลา
: 60 วันจำกวันเบิก
รายละเอียด
: • วงเงิน 200.0 ล้ำนบำท
• ยอดเงินกูค้ งค้ำงปั จจุบนั 164.0 ล้ำนบำท
• หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักรกรรมสิทธิ์ของ GBP
• เงื่อนไขทำงกำรเงิน/1
- ดำรงสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.00 เท่ำ
- ดำรงสัดส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 3.00 เท่ำ
หมายเหตุ : /1 GBP มี ป ระมาณการสัด ส่ว น Debt Service Coverage Ratio ส าหรับ งวด 12 เดื อ นสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 เท่ า กับ
ประมาณ 3.30 – 4.30 เท่า ซึ่งเพียงพอต่อการชาระคืนเงินกู ้ และได้ดาเนินการชาระคืนเงินกูท้ ถี่ ึงกาหนดตามสัญญาในปี 2564
แล้ว โดย GBP มีสดั ส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เท่ากับ 9.00 เท่า และคาดว่าประมาณการสัดส่วน
หนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะเท่ากับประมาณ 3.20 – 3.60 เท่า ซึ่ง GBP จะดาเนินการขอผ่อนผัน
เงือ่ นไขทางการเงินเรือ่ งการดารงสัดส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้แล้วเสร็จก่อนการเข้าทารายการ

3.3. สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินแห่งที่ 2
คู่สัญญา
: สถำบันกำรเงินแห่งที่ 2
ระยะเวลา
: 25 วันจำกวันที่ระบุในใบแจ้งหนี ้ (Invoice) (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ลักษณะเป็ น Invoice Financing)
รายละเอียด
: • วงเงิน 300.0 ล้ำนบำท
• ยอดเงินกูค้ งค้ำงปั จจุบนั 129.9 ล้ำนบำท
ง) ผู้ถือหุ้นของ GBP
ณ วันที่ 11 สิงหำคม 2564 GBP มีหนุ้ ที่ออกและชำระแล้วจำนวน 5,850,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBP
รายชื่อ

ลาดับ
1
2
3

บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ โฮลดิง้ จำกัด
นำย ปวีณ ปำนบุณห้อม
นำย รุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ
รวม

จานวนหุ้น
(หน่วย: หุน้ )
5,849,998
1
1
5,850,000

สัดส่วนการถือหุน้
(หน่วย: ร้อยละ)
100.00
0.00
0.00
100.00

ทีม่ า: สาเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ ือหุน้ ของ GBP

จ) คณะกรรมการของ GBP
ณ วันที่ 21 ตุลำคม 2563 คณะกรรมกำรของ GBP มีรำยละเอียดดังนี ้
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ลาดับ
1
2

รายชื่อคณะกรรมการของ GBP
รายชื่อ
นำย ปวีณ ปำนบุณห้อม
นำย รุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร

ทีม่ า: หนังสือรับรองบริษัทของ GBP

ทัง้ นี ้ กรรมกำรทัง้ สองรำยข้ำงต้น เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม โดยลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรของ GBP จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร
ฉ) สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ GBP
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของ GBP สำหรับปี 2561 - 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท
แอคเค้ำติง้ คอมพลีท โซลูช่นั จำกัด (ทัง้ นี ้ มิได้เป็ นผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.) และงบกำไรขำดทุน
สำหรับงวด 6 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 - 30 มิถุนำยน 2564 ซึ่งอ้ำงอิงงบกำรเงินภำยใน และรำยงำนกำรตรวจสอบ
สถำนะทำงกำรเงิน มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ GBP สาหรับปี
บริษัท โกลบอล ไบโอ
พาวเวอร์ จากัด
2561
งบแสดงฐานะการเงิน
ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
34.75
10.86
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
32.18
10.06
สินค้ำคงเหลือ
62.41
19.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
25.27
7.90
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
154.61
48.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ /1
/1
เงินให้กยู้ ืมแก่กจิ กำรที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ
165.06
51.60
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.20
0.06
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
165.26
51.66
รวมสินทรัพย์
319.87
100.00
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน /2
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
63.00
19.70
เงินกูย้ ืมระยะสัน้
105.00
32.83

2561 - 2563 และสาหรับงวด 6 เดือน ปี 2564
31 ธันวาคม
2562
2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
23.37
82.00
35.36
140.73

7.52
26.40
11.39
45.31

49.08
300.49
155.40
504.98

7.03
43.04
22.26
72.33

145.81
24.07
169.88
310.61

46.94
7.75
54.69
100.00

0.61
50.00
114.06
2.63
25.88
193.17
698.15

0.09
7.16
16.34
0.38
3.71
27.67
100.00

30.00
61.69
140.00

9.66
19.86
45.07

400.00
40.44
-

57.29
5.79
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บริษัท โกลบอล ไบโอ
พาวเวอร์ จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินกูย้ ืมธนำคำร - ที่มีกำหนดชำระ
ภำยใน 1 ปี /3
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมธนำคำร /3
ภำระผูกพ้นผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
กำไร (ขำดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุน้

2561
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม
2562
ล้านบาท ร้อยละ

2563
ล้านบาท ร้อยละ

24.00

7.50

24.00

7.73

24.80

3.55

0.61
192.61

0.19
60.21

0.15
255.84

0.05
82.37

465.24

66.64

38.00
0.81
38.81
231.41

11.88
0.25
12.13
72.35

14.00
0.97
14.97
270.81

4.51
0.31
4.82
87.19

163.31
1.18
164.49
629.73

23.39
0.17
23.56
90.20

535.00
(446.55)
88.46

167.26
139.60
27.65

535.00
(495.20)
39.80

172.24
159.43
12.81

585.00
(516.58)
68.42

83.79
73.99
9.80

หมำยเหตุ: /1 ดอกเบีย้ ค้ำงรับและเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด (9Element) ซึ่ง GBP จะรับชำระคืนให้แล้วเสร็จก่อนกำรเข้ำทำ
รำยกำร ตำมเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด
/2 ตั๋วสัญญำใช้เงินของสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
/3 เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง

1 มกราคม - 31 ธันวาคม/1 /3
บริษัท โกลบอล ไบโอ
พาวเวอร์ จากัด
2561
2562
2563
งบกาไรขาดทุน
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รำยได้จำกกำรขำย
693.18 99.92 673.10 99.96 942.28 99.73
รำยได้อื่นๆ
0.58
0.08
0.28
0.04
2.53
0.27
รวมรายได้
693.77 100.00 673.38 100.00 944.81 100.00
ต้นทุนกำรขำย
(760.26) (109.58) (702.43) (104.32) (928.56) (98.28)
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย
(5.06) (0.73) (3.73) (0.55)
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
(10.72) (1.55) (9.63) (1.43) (28.57) (3.02)
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำร
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ำสินค้ำ
คงเหลือ
รวมค่าใช้จ่าย
(776.05) (111.86) (715.80) (106.30) (957.14) (101.30)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและค่าใช้จ่าย (82.28) (11.86) (42.42) (6.30) (12.32) (1.30)
ภาษีเงินได้

1 ม.ค. 64 30 มิ.ย. 64/2 /3
ล้านบาท ร้อยละ
1,812.40 99.84
2.98
0.16
1,815.38 100.00
(1,728.13) (95.19)
(44.63) (2.46)
0.43

0.02

(1,772.32) (97.63)
43.05

2.37
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บริษัท โกลบอล ไบโอ
พาวเวอร์ จากัด
งบกาไรขาดทุน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

1 มกราคม - 31 ธันวาคม/1 /3
1 ม.ค. 64 30 มิ.ย. 64/2 /3
2561
2562
2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
(5.99) (0.86) (6.23) (0.93) (9.06) (0.96) (9.71) (0.53)
(88.27) (12.72) (48.65)

(7.23)

(21.38)

(2.26)

33.34

1.84

(88.27) (12.72) (48.65)

(7.23)

(21.38)

(2.26)

33.34

1.84

หมายเหตุ: /1 อ้างอิงงบการเงินฉบับตรวจสอบ
/2 อ้างอิงงบการเงินภายใน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
/3 สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 - 1 กันยายน 2563 เป็ นผลการดาเนินงานภายใต้การบริหารของผูถ้ ือหุน้ เดิม และสาหรับ
ระยะเวลาตัง้ แต่ 2 กันยายน 2563 - 30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นผลการดาเนินงานภายใต้การบริหารของ 9Element

บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จากัด
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
ระยะเวลำชำระหนีเ้ ฉลี่ย
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทางาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์

หน่วย

1 มกราคม - 31 ธันวาคม/1
2561
2562
2563

1 ม.ค. 64 30 มิ.ย. 64/2

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
วัน
วัน
วัน

0.80
0.35
(0.02)
25.85
9.10
7.16
40
14
51
25

0.55
0.41
(0.13)
11.94
11.94
14.37
31
31
25
25

1.09
0.75
N/A/3
5.76
22.32
9.74
16
63
37
85

N/A/4

ร้อยละ
ร้อยละ

(9.68)
(11.86)

(4.36)
(6.30)

1.46
(1.30)

4.65
2.37

ร้อยละ

(6.98)

(1.01)

2.48

3.11

ร้อยละ
ร้อยละ

(12.72)
(66.58)

(7.23)
(75.87)

(2.26)
(39.51)

1.84
N/A/4

ร้อยละ
ร้อยละ

(21.49)
1.81

(13.46)
2.14

(2.44)
1.87

N/A/4.
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บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จากัด
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้

หน่วย
เท่ำ
เท่ำ

1 มกราคม - 31 ธันวาคม/1
2561
2562
2563
2.62
12.67

6.80
6.89

1 ม.ค. 64 30 มิ.ย. 64/2

9.20
N/A/3

N/A/4

หมายเหตุ: /1 คานวณจากงบการเงินฉบับตรวจสอบ
/2 คานวณจากงบการเงินภายใน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
/3 ไม่สามารถคานวณได้เนือ่ งจากเป็ นอัตราส่วนทีต่ อ้ งใช้รายการจากงบกระแสเงินสดซึ่งไม่ได้ปรากฎในงบการเงินฉบับตรวจสอบสาหรับ
ปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
/4 ไม่สามารถคานวณได้เนือ่ งจากเป็ นอัตราส่วนทีต่ อ้ งใช้รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน และ/หรือ งบกระแสเงินสด ซึ่ง GBP ไม่ได้มี
การจัดทางบการเงินภายใน หรือมีงบการเงินทีต่ รวจสอบหรือสอบทานสาหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว

อย่ ำ งไรก็ ดี 9Element ได้ทำกำรซือ้ หุ้น GBP จำกผู้ถือหุ้นเดิมเมื่ อวันที่ 2 กันยำยน 2563 และได้ทำกำรปรับปรุ งโรงงำนและ
เครื่องจักรเพื่อผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 2 โดยภำยหลังกำรปรับปรุ งโรงงำนแล้วเสร็จ GBP สำมำรถผลิต จำหน่ำย และได้รบั
รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ได้ตงั้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ส่งผลให้ GBP มีผลประกอบกำรที่ดีขึน้ อย่ำง
ต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ผลกำรดำเนินงำนของ GBP สำหรับงวด 8 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถนุ ำยน 2564 ซึ่งอ้ำงอิง
งบกำรเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปี 2563 และงบกำรเงินภำยในสำหรับงวด 6 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 - 30 มิถนุ ำยน
2564 และรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
สรุ ปผลการดาเนินงานของ GBP สาหรับงวด 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564บริษทั โกลบอล ไบโอ พาว
เวอร์ จากัด
งบกาไรขาดทุน
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่นๆ
รวมรายได้
ต้นทุนกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

1 พ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64
ล้านบาท

ร้อยละ

2,346.99
4.91
2,351.90
(2,222.41)
(52.61)
(2,275.02)
76.88
(13.11)
63.76
63.76

99.79
0.21
100.00
(94.49)
(2.24)
(96.73)
3.27
(0.56)
2.71
2.71
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บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จากัด
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
อัตรำกำไรสุทธิ

หน่วย

1 พ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

5.31
3.27
4.09
2.71

หมายเหตุ: อัตราส่วนอื่นๆ ได้แก่ อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทางาน และอัตราส่วนนโยบายทางการเงิน ไม่
สามารถคานวณได้เนือ่ งจากเป็ นอัตราส่วนทีต่ อ้ งใช้รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน และ/หรือ งบกระแสเงินสด ซึ่ง GBP ไม่ได้มีการ
จัดทางบการเงินภายใน หรือมีงบการเงินทีต่ รวจสอบหรือสอบทานสาหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ GBP
ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
สำหรับปี 2561 - 2563 GBP มีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 693.18 ล้ำนบำท 673.10 ล้ำนบำท และ 942.28 ล้ำนบำท ในแต่ละงวด
ตำมลำดับ โดยรำยได้หลักของ GBP มำจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำรกลั่นนำ้ มันไบโอดีเซลจำกนำ้ มันปำล์มบริสทุ ธิ์
ได้แก่สำรเมทิลเอสเทอร์ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติใกล้เคียงกับนำ้ มันดีเซล และจัดจำหน่ำยให้แก่ผคู้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7 เพื่อนำไปผสมกับ
นำ้ มันดีเซลหมุนเร็วในสัดส่วนตำมที่ภำครัฐกำหนด และได้ผลผลิตเป็ นนำ้ มันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลสำหรับจำหน่ำย
ให้แก่ผบู้ ริโภคเพื่อใช้กบั ยำนยนต์ท่ใี ช้เครื่องยนต์ดีเซลต่อไป
ทั้งนี ้ ในปี 2562 GBP มีรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำนวน 20.08 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.90 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกผูถ้ ือหุน้ เดิมของ GBP ประสบปั ญหำในกำรปรับปรุงโรงงำนจำกกำรผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 1 มำเป็ นประเภทที่
2 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนใหม่ตำมที่ผซู้ ือ้ (ผูค้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7) กำหนด รวมถึงมีปัญหำในกำรหำตลำดสำหรับกำรขำยผลิตภัณฑ์
ไบโอดีเซล จึงทำให้มีรำยได้ลดลงในงวดดังกล่ำว ต่อมำในปี 2563 GBP มีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึน้ จำนวน 269.18 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 39.99 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ
อย่ำงไรก็ดี สำหรับงวด 8 เดือน ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2564 GBP มีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 2,346.99 ล้ำน
บำท ซึ่งมำกกว่ำงวดปี 2561 - 2563 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่ 9Element ได้ทำกำรซือ้ หุ้น GBP จำกผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 2
กันยำยน 2563 (“กำรเข้ำซือ้ หุ้นของ GBP โดย 9Element ”) และได้ทำกำรปรับปรุ งโรงงำนและเครื่องจักรเพื่ อผลิ ตไบโอดี เซล
ประเภทที่ 2 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนใหม่ตำมที่ผซู้ ือ้ (ผูค้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7) กำหนด โดยภำยหลังกำรปรับปรุงโรงงำนแล้วเสร็จ GBP
สำมำรถผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ได้ ส่งผลให้ GBP มีรำยได้เพิ่มมำกขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 จนถึง
ปั จจุบนั
ต้นทุนการขาย
ต้นทุนกำรขำยของ GBP ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตไบโอดีเซล ซึ่งได้แก่ นำ้ มันปำล์มกึ่งบริสทุ ธิ์ (“RPO”) และไข
ปำล์มสเตียริน (“RPS”) เป็ นหลัก ทั้งนี ้ สำหรับปี 2561 - 2563 GBP มีตน้ ทุนกำรขำยจำนวน 760.26 ล้ำนบำท 702.43 ล้ำนบำท
และ 928.56 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรำกำไร (ขำดทุน) ขัน้ ต้นร้อยละ (9.68) ร้อยละ (4.36) และร้อยละ 1.46 โดยในปี
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2562 GBP มีตน้ ทุนกำรขำยลดลงจำนวน 57.83 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.61 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ ตำมกำรลดลงของ
รำยได้ในงวดดังกล่ำว ต่อมำในปี 2563 GBP มีตน้ ทุนกำรขำยเพิ่มขึน้ จำนวน 226.13 หรือคิดเป็ นร้อยละ 32.19 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้ำ ตำมกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้ในงวดดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ดี สำหรับงวด 8 เดือน ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถนุ ำยน 2564 GBP มีตน้ ทุนกำรขำยจำนวน 2,222.41 ล้ำนบำท
คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 5.31 ซึ่งต้นทุนกำรขำยดังกล่ำวมีมลู ค่ำมำกกว่ำงวดปี 2561 - 2563 ตำมยอดขำยที่เพิ่มขึน้ จำกกำร
ปรับปรุงโรงงำนและเพิ่มประสิทธิภำพเพื่อผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ภำยหลังกำรเข้ำซือ้ หุน้ ของ GBP โดย 9Element ในวันที่ 2
กันยำยน 2563
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของ GBP ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร เป็ นหลัก ทั้งนี ้ สำหรับปี 2561 - 2563 GBP มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 10.72 ล้ำนบำท 9.63 ล้ำนบำท และ 28.57 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2562 GBP มีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรลดลงจำนวน 1.09 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรลดลงร้อยละ 10.13 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญในงวดดังกล่ำว ต่อมำในปี 2563 GBP มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ จำนวน 18.94 หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 196.57 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำว่ำจ้ำงบริหำรกับผูใ้ ห้บริกำรรำยหนึ่ง
เพื่อให้ทำหน้ำที่เป็ นที่ปรึกษำให้คำแนะนำหรือให้ขอ้ มูลในอุตสำหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ด้ำนต่ำงๆ โดย GBP ได้เข้ำทำสัญญำดังกล่ำวในเดือนพฤศจิกำยนปี 2563
อย่ำงไรก็ดี สำหรับงวด 8 เดือน ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2564 GBP มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 52.61
ล้ำนบำท ซึ่งมำกกว่ำงวดปี 2561 - 2563 โดยมีสำเหตุหลักจำกค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำกำรบริกำรบริหำรจัดกำรกับบริษัท ไนน์ เอเล
เมนท์ จำกัด จำนวน 3 ฉบับ และสัญญำบริกำร กับบริษัท นทลิน จำกัด จำนวน 3 ฉบับ โดย GBP ได้เข้ำทำสัญญำดังกล่ำวในช่วง
ต้นปี 2564
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
สำหรับปี 2561 - 2563 GBP มีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 88.27 ล้ำนบำท 48.65 ล้ำนบำท และ 21.38 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น
อัตรำขำดทุนสุทธิรอ้ ยละ 12.72 ร้อยละ 7.23 และร้อยละ 2.26 ตำมลำดับ โดยในปี 2562 GBP มีผลขำดทุนสุทธิลดลงจำนวน
39.62 หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.88 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ ตำมกำรลดลงของรำยได้ในงวดดังกล่ำว ต่อมำในปี 2563 GBP มีผล
ขำดทุนสุทธิลดลงจำนวน 27.27 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 56.06 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ จำกกำรกลับมำมีกำไรขัน้ ต้นในงวด
ดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ดี สำหรับงวด 8 เดือน ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2564 GBP กลับมำมีกำไรสุทธิจำนวน 63.76 ล้ำนบำท
ซึ่งมีสำเหตุหลักจำกกำรปรับปรุงโรงงำนและเพิ่มประสิทธิภำพเพื่อผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ภำยหลังกำรเข้ำซือ้ หุน้ ของ GBP
โดย 9Element ในวันที่ 2 กันยำยน 2563

48

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2561 - 2563 GBP มี สิ นทรัพย์รวมจ ำนวน 319.87 ล้ำนบำท 310.61 ล้ำนบำท และ 698.15 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 154.61 ล้ำนบำท 140.73 ล้ำนบำท และ 504.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 48.34 ร้อยละ 45.31 และร้อยละ 72.33 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนหลักของ
GBP คือลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 มีจำนวนเท่ำกับ 32.18 ล้ำนบำท 82.00 ล้ำนบำท และ
300.49 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.81 ร้อยละ 58.26 และร้อยละ 59.51 ของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมในแต่ละงวด
ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 165.26 ล้ำนบำท 169.88 ล้ำนบำท และ 193.17 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 51.66 ร้อยละ 54.69 และร้อยละ 27.67 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนหลักของ GBP คือ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักรสำหรับกำรผลิตไบโอดีเซลเป็ นหลัก โดย ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 มีจำนวนเท่ำกับ 165.06 ล้ำนบำท 145.81 ล้ำนบำท และ 114.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 99.88 ร้อยละ 85.83 และร้อยละ 59.05 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สินทรัพย์รวมของ GBP ลดลงจำนวน 9.26 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.89 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ
โดยสินทรัพย์รวมของ GBP ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั ยะสำคัญในปี ดงั กล่ำว และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพย์
รวมของ GBP เพิ่มขึน้ จำนวน 387.54 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 124.77 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำร
เพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นตำมกำรเติบโตของรำยได้ในปี 2563
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีหนีส้ ินรวมจำนวน 231.41 ล้ำนบำท 270.81 ล้ำนบำท และ 629.73 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ซึ่งประกอบด้วยหนีส้ ินหมุนเวียนจำนวน 192.61 ล้ำนบำท 255.84 ล้ำนบำท และ 465.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ
83.23 ร้อยละ 94.47 และร้อยละ 73.88 ของหนีส้ ินรวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ โดยหนีส้ ินหมุนเวียนหลักของ GBP คือเงินกูย้ ืม
ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน โดย GBP ทำกำรกูย้ ืมในรูปแบบตั๋วสัญญำใช้เงินซึ่งออกโดยธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 - 2563 มีจำนวนเท่ำกับ 30.00 ล้ำนบำท และ 400.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.73 และ
ร้อยละ 85.98 ของหนีส้ ินหมุนเวียนรวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ ทั้งนี ้ กำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจของ GBP
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีหนีส้ ินไม่หมุนเวียนจำนวน 38.81 ล้ำนบำท 14.97 ล้ำนบำท และ 164.49 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 16.77 ร้อยละ 5.53 และร้อยละ 26.12 ของหนีส้ ินรวมในแต่ ละงวด ตำมลำดับ โดยหนี ้สินไม่
หมุนเวียนหลักของ GBP คือ เงินกูย้ ืมธนำคำร โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 มีจำนวนเท่ำกับ 38.00 ล้ำนบำท 14.00 ล้ำน
บำท และ 163.31 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 97.92 ร้อยละ 93.52 และร้อยละ 99.28 ของหนีส้ ินไม่หมุนเวียนรวมใน
แต่ละงวด ตำมลำดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - 2563 หนีส้ ินรวมของ GBP เพิ่มขึน้ จำนวน 39.40 ล้ำนบำท และ 358.92 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ
17.02 และร้อยละ 132.54 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ ตำมลำดับ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงินซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในกำรใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเงินกูย้ ืมธนำคำรซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในกำรใช้เป็ นเงินทุนในกำรซือ้ กิจกำร
จำกเจ้ำของเดิมและปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงำน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2561 - 2563 GBP มี ส่ วนของผู้ถื อหุ้นจ ำนวน 88.46 ล้ำนบำท 39.80 ล้ำนบำท และ 68.42 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละงวด มีสำเหตุหลักจำกผลขำดทุนของ GBP ในแต่ละงวด ทั้งนี ้ ใน
เดือนกันยำยน ปี 2563 GBP มีกำรเพิ่มทุนที่ออกชำระแล้วจำนวน 50.00 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นกำรออกหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ GBPH
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.80 เท่ำ 0.55 เท่ำ และ 1.09 เท่ำตำมลำดับ โดย
GBP มีสภำพคล่องในกำรดำเนินงำนดีขึน้ จำกกำรที่มีรำยได้เพิ่มขึน้ จำกกำรขำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ภำยหลังกำรเข้ำซือ้ หุน้
ของ GBP โดย 9Element
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
สำหรับปี 2561 - 2563 และงวด 8 เดือนตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2564 GBP มี อัตรำกำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น
เท่ำกับ ร้อยละ (9.68) ร้อยละ (4.36) ร้อยละ 1.46 และร้อยละ 5.31 ในแต่ละงวด ตำมลำดับ และมีอัตรำกำไร (ขำดทุน) สุทธิ
เท่ำกับร้อยละ (12.72) ร้อยละ (7.23) ร้อยละ (2.26) และร้อยละ 2.71 ในแต่ละงวด ตำมลำดับ โดย GBP มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นและ
อัตรำกำไรสุทธิปรับตัวดีขึน้ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่เครื่องจักรของ GBP ได้รบั กำรปรับปรุงภำยใต้กำรบริหำรของ 9Element ให้
มีประสิทธิภำพในกำรผลิตไบโอดีเซลให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดมำกขึน้ โดยสำมำรถผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทที่
2 ซึ่งเป็ นมำตรำฐำนใหม่ตำมที่ผซู้ ือ้ (ผูค้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7) กำหนดได้ และได้รบั รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ส่งผลให้ GBP มีควำมสำมำรถในกำรทำกำไรที่ดีขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีอตั รำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 2.62 เท่ำ 6.80 เท่ำ และ 9.20 เท่ำ โดย
ณ 31 ธันวำคม 2563 GBP มีอัตรำส่วนดังกล่ำวสูงขึน้ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงินซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในกำรใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเงินกูย้ ื มธนำคำรซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในกำรใช้เป็ นเงินทุนในกำรซือ้
กิจกำรจำกเจ้ำของเดิมและปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงำน ให้สำมำรถผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ได้
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1.2

ความสมเหตุสมผลของรายการ

1.2.1 วัตถุประสงค์และความจาเป็ นของรายการ
บริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจพำณิชย์นำวีระหว่ำงประเทศเป็ นหลัก ซึ่งประกอบด้วย (1) ธุรกิจเดินเรือแบบ
รับจ้ำงขนส่งเป็ นระยะเวลำ (Time Charter) (2) ธุรกิจบริหำรจัดกำรเรือ (Ship Management) และ (3) กลุ่มธุรกิจเกี่ ยวกับ
กำรค้ำทำงเรือ เช่น ธุรกิจนำยหน้ำจัดหำสินค้ำ ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ ขำยเรือ และธุรกิจนำยหน้ำเช่ำเรือ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมี
บริษัทในเครือที่สำมำรถดำเนินงำนในลักษณะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรเดินเรือทะเล ซึ่งมีหน้ำที่รบั ผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือ
ระหว่ำงประเทศ และรับผิดชอบกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรขนส่งทำงทะเลอื่นๆ เช่น ธุรกิจ ขนถ่ำยสินค้ำในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ
ธุรกิจซ่อมเรือ และธุรกิจขนส่งในไทย เป็ นต้น เพื่อช่วยสนับสนุนกองเรือของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับภำวะทำงเศรษฐกิจและ
ตลำดเดินเรือโลกอย่ำงต่อเนื่องและครบวงจร โดยปั จจุบนั บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเรืออเนกประสงค์ 5 ลำ สำหรับใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจ
ทั้งนี ้ ธุรกิจพำณิชย์นำวีเป็ นธุรกิจที่มีสภำพเป็ นวัฏจักร ซึ่งผลประกอบกำรขึน้ อยู่กับปริมำณควำมต้องกำรขนส่งสินค้ำและ
ปริมำณจำนวนเรือที่มีให้บริกำรในช่วงนั้นๆ ที่มักผันผวนตำมภำวะเศรษฐกิจ และภำวะกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม ซึ่ง
ส่งผลให้รำยได้ของบริษัทฯ ค่อนข้ำงผันผวน ดังจะเห็นได้จำกปี 2563 ซึ่งเป็ นช่วงที่สถำนกำรณ์ COVID-19 ระบำดรุนแรง ส่งผล
ให้ประเทศต่ำงๆทั่วโลกต้องเข้ำสู่สภำะวะกักตัวและกำหนดมำตรกำรรับมือ จึงทำให้ควำมต้องกำรขนส่งสินค้ำและปริมำณกำร
หมุนเวียนของสินค้ำลดลงอย่ำงมำก ในขณะที่ปริมำณกำรเร่งต่อเรื อใหม่ๆเข้ำสู่ตลำดเพิ่มขึน้ ส่งผลให้เกิดกำรสวนทำงกัน
ระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ ค่อนข้ำงมำก อีกทัง้ บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบกำร
ขำดทุนสะสมในอดีต ดังนั้น กำรเข้ำทำรำยกำรครัง้ นีจ้ ึงเป็ นส่วนหนึ่งของแผนกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริ ษัทฯ เนื่องจำก
บริษัทฯ มีควำมประสงค์ท่ีจะเข้ำลงทุนในกิจกำรหรือธุรกิจที่มีศกั ยภำพในกำรเติบโตและสร้ำงผลตอบแทนที่ดี (Opportunistic
Investment) เพื่ อ เพิ่ ม ควำมหลำกหลำยของสิ น ค้ำ หรื อ บริก ำรของกลุ่ม บริษั ท ฯ (Expansion & Diversification) และเพื่ อ
กระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำรแสวงหำควำมร่วมมือทำงธุรกิจ (Synergy)
กำรเข้ำลงทุนใน GBP ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล (“B100”) ซึ่งเป็ นกำรนำเชือ้ เพลิงเหลวที่ผลิตได้จำกนำ้ มัน
พืชและไขมันสัตว์ เช่น นำ้ มันปำล์มกึ่งบริสุทธิ์ (Refined Palm Oil: “RPO”) และไขปำล์มสเตียริน (Refined Palm Stearin:
“RPS”) มำทำปฏิกิริยำทำงเคมีท่ีเรียกว่ำ ปฏิกิริยำทรำนส์เอสเตอริฟิเคชั่น (Transesterification Process) ของไตรกลีเซอไรด์
(Triglyceride) ที่ อ ยู่ใ นน ้ำ มัน พื ชและไขมัน สัตว์ ร่ว มกับ แอลกอฮอล์ เช่ น เมทำนอล จนเกิ ด เป็ น สำรเอสเตอร์ ( Ester) ที่ มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับนำ้ มันดีเซลจนสำมำรถใช้ทดแทนนำ้ มันดีเซลได้โดยตรง เรียกว่ำ ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งหมำยถึงนำ้ มัน
เชือ้ เพลิงที่มีไบโอดีเซลอย่ำงเดียว รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรกลั่นไบโอดีเซล โดยมีโรงกลั่นที่สำมำรถผลิตไบโอดีเซล
ประเภทที่ 2 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนใหม่ตำมที่ผซู้ ือ้ หรือ ผูค้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7 (ผูค้ ำ้ นำ้ มันที่มีปริมำณกำรค้ำนำ้ มันแต่ละชนิด หรือ
รวมกันทุกชนิดปี ละตัง้ แต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึน้ ไป หรือเป็ นผูค้ ำ้ นำ้ มันชนิดก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวที่มีปริมำณ
กำรค้ำปี ละตัง้ แต่หำ้ หมื่นเมตริกตันขึน้ ไปและได้รบั ใบอนุญำตจำกรัฐมนตรี) กำหนด โดยสำมำรถจำหน่ำยไบโอดีเซลดังกล่ำว
และรับรูร้ ำยได้ตงั้ แต่เดือนพฤศจิกำยน ปี 2563 เป็ นต้นมำ อีกทัง้ เป็ นกำรลงทุนในธุรกิจที่ได้รบั กำรสนับสนุนโดยภำครัฐ จำก
กำรส่งเสริมให้ใช้นำ้ มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้อปุ สงค์ของไบโอดีเซลในตลำดเพิ่มขึน้ (ตำม
รำยละเอียดดังที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 หัวข้อ สภำวะอุตสำหกรรมไบโอดีเซล ของรำยงำนฉบับนี)้ ซึ่งเป็ นอีกปั จจัยสนับสนุน
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ให้ผลประกอบกำรของ GBP เติบโตอย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่เริ่มเปิ ดดำเนินกำรผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 ในเดือน
พฤศจิกำยน 2563 เป็ นต้นมำ โดยอัตรำเติบโตของรำยได้ของ GBP ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกำยน 2563 – เดือนมิถุนำยน 2564 มี
รำยละเอียดดังนี ้
อัตราเติบโตของรายได้ของ GBP ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนมิถนุ ายน 2564
ปี 2563
พ.ย. - ธ.ค. 63
ม.ค. - มิ.ย. 64
รายการ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
รำยได้จำกกำร
942.28
99.73
528.10
98.79
1,738.44
95.92
ขำยไบโอดีเซล/1
รำยได้อื่นๆ/2
2.53
0.27
6.49
1.21
73.96
4.08
รวม
944.81
100.00
534.59
100.00
1,812.40
100.00
หมายเหตุ: /1 รายได้จากการขายไบโอดีเซลสาหรับงวด 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นรายได้จากการขายไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ทัง้ หมด
/2 รายได้อนื่ ๆ ประกอบด้วยรายได้ดอกเบีย้ และรายได้ค่าขนส่งทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าย้อนหลัง
ทีม่ า: งบการเงินฉบับตรวจสอบ สาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2561 - 2563 และ งบการเงินภายใน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 และรายงาน
การตรวจสอบสถานะการทางการเงิน

จำกตำรำงข้ำงต้น จะเห็นว่ำผลประกอบกำรของ GBP เพิ่มขึน้ อย่ำงมำกตัง้ แต่ GBP สำมำรถปรับปรุงโรงงำนและเครื่องจักร
จนทำให้สำมำรถผลิตไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 ได้ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 โดยรำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 ใน
เดือนพฤศจิกำยน – ธันวำคม 2563 คิดเป็ นร้อยละ 56.73 ของรำยได้รวมทั้งปี 2563 และรำยได้ครึ่งปี แรกของ 2564 มีอัตรำ
เติบโตขึน้ จำกปี 2563 ร้อยละ 92.34
ดังนั้น กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ ถื อเป็ นก้ำวแรกสำหรับกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไบโอดีเซลของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มี
ศักยภำพและสำมำรถกระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงลดกำรพึ่งพิงธุรกิจพำณิชย์นำวีท่ีมีควำมผันผวน ตำม
แผนกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรหำแหล่งรำยได้ใหม่ท่ีมีควำมมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ รับมือ
กับผลกระทบจำกธุรกิจปั จจุบนั ของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มลดลง อันจะทำให้ผลประกอบกำรโดยรวมของบริษัทฯ ดีขึน้ ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ โดยภำยหลังจำกกำรเข้ำทำรำยกำร JUTHA จะสำมำรถรับรูผ้ ลประกอบกำรได้
ทันที (ตำมรำยละเอียดดังที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.2.2 ของรำยงำนฉบับนี)้ และมี ผลตอบแทนกำรลงทุน จำกกำรเข้ำทำรำยกำร
ดังนี ้
อัตราผลตอบแทนจากการเข้าทารายการ
ประเภทของผลตอบแทน
มูลค่า / ระยะเวลา
มูลค่ำปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV)
257.15 – 431.64 ล้ำนบำท
อัตรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return: IRR)
ร้อยละ 22.06 – 28.11
ระยะเวลำคืนทุน (Payback Period)
ประมำณ 3 – 4 ปี
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1.2.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระทำกำรเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของกำรเข้ำทำรำยกำร โดยพิจำรณำจำกผลประโยชน์ท่ผี ถู้ ือหุน้
จะได้รบั จำกกำรเข้ำทำรำยกำร ซึ่งเป็ นกำรขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ท่ี เกี่ยวข้อง
ดังนี ้
ข้อดีของการเข้าทารายการ
1.

เป็ นการลงทุนในธุรกิจทีม่ ีศักยภาพในการเติบโตทีด่ ี สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล (“B100”) มีแนวโน้มกำรเติบโตที่ดี เนื่องจำกได้รบั ปั จจัยสนับสนุนที่สำคัญจำกภำครัฐ โดยตัง้ แต่ปี
2560 ภำครัฐได้ประกำศให้อตั รำผสมในนำ้ มันดีเซลเชิงพำณิชย์ เพิ่มจำกร้อยละ 5.00 เป็ นร้อยละ 7.00 (“นำ้ มันดีเซล
B7”) และยัง ส่งเสริมให้ใช้นำ้ มันดี เซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 20.00 โดยปริมำตร
(“นำ้ มันดีเซล B20”) สำหรับรถบรรทุกขนำดใหญ่ ต่อมำในปี 2562 ภำครัฐได้ประกำศให้มีกำรใช้นำ้ มันดีเซลหมุนเร็วที่
ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10.00 โดยปริมำตร (“นำ้ มันดีเซล B10”) และกำหนดให้คลังนำ้ มันทุกแห่งทั่วประเทศ
มีกำรผสมนำ้ มันดีเซล B10 ไว้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป รวมถึงกำหนดให้สถำนีบริกำรนำ้ มันทุกแห่งทั่ว
ประเทศจำหน่ำยนำ้ มันดีเซล B10 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2563 เป็ นต้นไป และประกำศให้นำ้ มันดีเซล B10 เป็ นนำ้ มัน
ดีเซลหมุนเร็วชนิดพืน้ ฐำนของประเทศ แทน นำ้ มันดีเซล B7 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2563 (อ้ำงอิงจำก แนวโน้มธุรกิจ/
อุตสำหกรรม ปี 2564-2566: อุตสำหกรรมไบโอดีเซล จัดทำโดย วิจัยกรุ งศรี ฉบับวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 และ
ประกำศจำกกรมธุรกิจหลังงำน เรื่อง กำรกำหนกลักษณะและคุณภำพของนำ้ มันดีเซล)
นอกจำกนี ้ ภำครัฐยังช่วยอุดหนุนรำคำขำยปลีกของนำ้ มันดีเซล B10 และ B20 ให้ต่ำกว่ำรำคำนำ้ มันดีเซล B7 โดยใช้
เงินอุดหนุนจำกกองทุนนำ้ มัน เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ผขู้ ับขี่เลือกใช้นำ้ มันดีเซลที่มีอัตรำกำรผสมไบโอดีเซลสูง ทำให้อุป
สงค์ของไบโอดีเซลเพิ่มขึน้ และส่งผลดีต่อธุรกิจผลิตไบโอดีเซล โดยรำคำขำยปลีกของนำ้ มันดีเซล B7 B10 และ B20 ที่
จำหน่ำย ณ สถำนีบริกำรนำ้ มันทั่วประเทศของผูค้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7 มีรำยละเอียดดังนี ้
ราคาขายปลีกของน้ามันดีเซล B7 B10 และ B20 ทีจ่ าหน่าย ณ สถานีบริการน้ามันทั่วประเทศ
ราคาขายปลีก (หน่วย: บาท/ลิตร)
ประเภท
บมจ.ปตท. บมจ.บาง บจก.เชลล์ บมจ.เอสโซ่ บมจ. บมจ.พีทจี ี บมจ.ซัส
น้ามัน
น้ามันและ จาก คอร์
แห่ง
(ประเทศ เชฟรอน เอ็นเนอยี
โก้
ดีเซล
การค้าปลีก ปอเรชั่น ประเทศไทย
ไทย)
(ไทย)
B7
31.29
B10
28.29
B20
28.04
28.04
28.24
ไม่มีขอ้ มูล
28.04
28.04
28.04
ทีม่ า: ราคาขายปลีกมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จากสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (“EPPO”)
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จำกกำรสนับสนุนจำกภำครัฐข้ำงต้น ส่งผลให้ปริมำณกำรใช้ไบโอดีเซลขยำยตัวสูงขึน้ ทำให้อัตรำกำรผลิตโดยรวม
ปรับตัวสูงขึน้ โดยกรมธุรกิจพลังงำน (“DOEB”) เปิ ดเผยว่ำปริมำณกำรจำหน่ำยนำ้ มันดีเซล B10 และ B20 รำยไตรมำส
ตัง้ แต่ปี 2562 - เดือนมิถนุ ำยน ปี 2564 มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยช่วง 6 เดือน ปี 2564 ปริมำณกำรจำหน่ำยนำ้ มัน
ดีเซล B10 และ B20 เท่ำกับ 73.75 ล้ำนลิตรต่อวัน จำกปี 2563 และ 2562 ที่เท่ำกับ 58.99 และ 13.62 ล้ำนลิตร/วัน
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ปริมาณการจาหน่ายน้ามันดีเซล B10 และ B20 รายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2562 - เดือนมิถุนายน ปี 2564
ปี 2562
เฉลี่ย 13.62 ล้ านลิตร/วัน

(ล้านลิตร/วัน)

ปี 2563
เฉลี่ย 58.99 ล้ านลิตร/วัน

6 เดือน ปี 2564
เฉลี่ย 73.75 ล้ านลิตร/วัน

120.00
100.00
80.00
59.15

60.00

9.59

39.17

40.00
20.00

8.14

1.71

0.00

8.13

1.71

20.57

24.04

20.53

23.00

20.10

49.56

65.14
7.50

57.64

72.49

75.01

4.51

3.13

67.98

71.88

72.49
3.16

69.33

19.07

ไตรมำส 1 ปี ไตรมำส 2 ปี ไตรมำส 3 ปี ไตรมำส 4 ปี ไตรมำส 1 ปี ไตรมำส 2 ปี ไตรมำส 3 ปี ไตรมำส 4 ปี ไตรมำส 1 ปี ไตรมำส 2 ปี
2562
2562
2562
2562
2563
2563
2563
2563
2564
2564
นำ้ มันดีเซล B10

นำ้ มันดีเซล B20

ทีม่ า: รายงานสถิตปิ ริมาณการจาหน่ายนา้ มันดีเซล B10 และ B20 โดยกองบริการธุรกิจและการสารองนา้ มันเชือ้ เพลิง กรมธุรกิจพลังงาน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ทั้งนี ้ จำกอุปสงค์ควำมต้องกำรนำ้ มันดีเซล B7 B10 และ B20 ที่เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อควำม
ต้องกำรไบโอดีเซลที่เพิ่มขึนอย่
้้ ำงต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2557 - 2566 แนวโน้มปริมำณควำมต้องกำรใช้ไบโอดีเซลอัตรำกำร
เติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ำกับ ร้อยละ 7.98 ต่อปี โดยปริมำณควำมต้องกำรดังกล่ำว มีรำยละเอียดตำมที่แสดง ดังนี ้
ประมาณการปริมาณความต้องการใช้ไบโอดีเซลในประเทศไทยสาหรับปี 2557 - 2566

2.9

3.4

3.4

3.8

2557

2558

2559

2560

4.3

4.9

5.1

5.3

5.5

5.7

2561

2562

2563

2564

2565

2566

ปริมาณความต้องการใช้ไบโอดีเซลในอดีต (หน่วย: ล้านลิตร/วัน)

ประมาณการปริมาณความต้องการใช้ไบโอดีเซล (หน่วย: ล้านลิตร/วัน)

ทีม่ า: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566 หัวข้อ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล จัดทาโดยวิจัยกรุงศรี ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) DOEB และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
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อีกทั้ง ลักษณะโดยทั่วไปของในกำรทำสัญญำซือ้ ขำยไบโอดีเซลกับผูค้ ำ้ นำ้ มัน จะใช้วิธีกำรประกวดรำคำจำกผูผ้ ลิต
หลำยรำย ซึ่งผูซ้ ือ้ จะพิจำรณำและคัดเลือกผูผ้ ลิต จำกส่วนลด (Discount) จำกรำคำ B100 (EPPO Price) ที่ผผู้ ลิตยื่น
เสนอ และศักยภำพของผูผ้ ลิตทั้งในเชิงคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรจัดส่งไบโอดีเซล โดยในสัญญำซือ้ ขำยไบโอ
ดีเซล จะมีกำรกำหนดปริมำณกำรจัดส่งไบโอดีเซลแต่ละไตรมำสล่วงหน้ำ รวมทั้งกำหนดรำคำซือ้ ขำยไบโอดีเซล
ล่วงหน้ำ 1 ไตรมำส จึงทำให้ผขู้ ำยสำมำรถคำดกำรณ์และบริหำรจัดกำรปริมำณกำรผลิตและรำยได้ล่วงหน้ำ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรและดำเนินธุรกิจ
ดังนัน้ กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ ถือเป็ นกำรลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภำพในกำรเติบโตจำกอุปสงค์ของนำ้ มันดีเซล B10
และ B20 ที่เพิ่มขึน้ อีกทั้งเป็ นธุรกิจที่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ และมีสัญญำซือ้ ขำยไบโอดีเซลกับคู่คำ้ ที่มีกำร
กำหนดปริมำณส่งมอบและรำคำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่ชดั เจน ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดรำยได้ท่ีม่ นั คงและต่อเนื่องในระยะยำว
สอดคล้องกับแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ
2.

สร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ และกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ท่มี ี
ศักยภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
ในปั จจุบัน บริษัทฯ และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจพำณิชย์นำวีระหว่ำงประเทศเป็ นธุรกิจหลัก โดยมีกำรให้บริกำร
รับจ้ำงขนส่งเป็ นระยะเวลำ (Time Charter) กำรบริหำรจัดกำรเรือ (Ship Management) และบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กำรให้บริกำรเป็ นนำยหน้ำจัดหำสินค้ำ ซือ้ ขำยเรือ และเช่ำเรือ เป็ นต้น ทั้งนี ้ รำยได้ตำมกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
สำหรับปี 2561 - 2563 มีรำยละเอียดดังนี ้
รายได้ตามกลุ่มธุรกิจของบริษทั ฯ สาหรับปี 2561 - 2563
400.00

350.84
306.79

300.00

14.91
14.62

116.56
11.11

200.00
277.26

100.00

216.99

223.17

10.54
0.62
205.83

0.00
ปี 2561
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับจ้ำงขนส่งเป็ นระยะเวลำ
(Time Charter) (ล้ำนบำท)

ปี 2562
รำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรเรือ
(Ship Management) (ล้ำนบำท)

ปี 2563
รำยได้อ่ืนๆ (ล้ำนบำท)

ทีม่ า: แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563 ของบริษัทฯ

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกอุตสำหกรรมขนส่งทำงเรือเป็ นธุรกิจที่มีควำมผันผวนจำกปั จจัยหลำยประกำร ได้แก่ ควำมผันผวน
ของสภำวะเศรษฐกิจโลก กำรแข่งขันของผูป้ ระกอบกำรเรือที่สงู ขึน้ กำรขำดแคลนแรงงำน ควำมผันผวนของค่ำเงินบำท
และสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็ นต้น โดยในไตรมำสแรก ปี 2563 อุตสำหกรรมขนส่งทำงเรือได้รับผลกระทบจำก
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มำตรกำรกักตัวเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึน้ ส่งผลให้ควำมต้องกำรในกำรขนส่งสินค้ำและปริมำณ
กำรหมุนเวียนของสินค้ำลดลง และส่งผลกระทบต่อรำยได้จำกธุรกิจพำณิ ชย์นำวีของบริษัทฯ อีกทั้ง มำตรกำรกำร
ตรวจสอบผูต้ ิดเชือ้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ จำกกำรเปลี่ยนลูกเรือ กำรขนถ่ำยสินค้ำ และกำร
กักเรือเป็ นระยะเวลำ 14 วันก่อนเข้ำท่ำเรือ อย่ำงไรก็ดี อุตสำหกรรมขนส่งทำงเรือในปี 2564 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้
จำกแนวโน้มสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ดีขึน้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกปรับฟื ้ นตัว และเพิ่มปริมำณกำรหมุนเวียนของสินค้ำ
ในตลำดโลก ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีค่ำระวำงเรือ หรือ Baltic Dry Index (“BDI”) ที่เป็ นดัชนีกลำงในกำรกำหนดค่ำขนส่ง
สินค้ำทำงทะเล ที่ปรับตัวขึน้ สู่ระดับเหนือ 4,000 จุดอีกครัง้ นับตัง้ แต่ปี 2553 ซึ่งสะท้อนควำมต้องกำรใช้เรือเพื่อกำร
ขนส่งสินค้ำมำกขึน้ หลังจำกเศรษฐกิจทั่วโลกฟื ้ นตัว โดยดัชนีค่ำระวำงเรือ (BDI) เฉลี่ยย้อนหลังรำยเดือน ตัง้ แต่เดือน
มกรำคม ปี 2558 - เดือนกันยำยน 2564 มีรำยละเอียดดังนี ้
ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) เฉลี่ยย้อนหลังรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558 - เดือนกันยายน ปี 2564
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00

ดัชนีคำ่ ระวำงเรือ (BDI)

ทีม่ า: www.investing.com ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ดังนัน้ กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ จะทำให้บริษัทฯ เพิ่ม ควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำรในปั จจุบนั และกระจำย
ควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ โดยลดกำรพึ่งพิงธุรกิจพำณิชย์นำวีซ่งึ มีควำมผันผวนจำกสภำวะเศรษฐกิจโลกและกำร
แข่งขันที่สูงขึน้ ของอุตสำหกรรมขนส่งทำงเรือ อีกทั้ง ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลที่มีอุปสงค์
เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่องและได้รบั กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทฯ ในอนำคต
3.

สามารถรับรู้รายได้และกาไรได้ทันที และมีสินทรัพย์ทกี่ ่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้
GBP ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล โดยมีโรงกลั่นไบโอดีเซล 1 แห่ง ตัง้ อยู่ในสวนอุตสำหกรรมโรจนะ ซึ่ง
เดิมผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 1 ต่อมำในเดือนกันยำยน ปี 2563 GBP ได้ทำกำรปรับปรุ งโรงงำนและเครื่องจักรเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนใหม่ตำมที่ผูซ้ ือ้ (ผูค้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7) กำหนด โดยมีกำลังกำรผลิต
300,000 ลิตรต่อวัน โดยภำยหลังกำรปรับปรุงโรงงำนแล้วเสร็จ GBP สำมำรถผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2
ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ส่งผลให้ GBP มีผลประกอบกำรที่ดีขนึ ้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยช่วงครึ่งปี แรกของปี 2564
GBP มีรำยได้ 1,812.40 ล้ำนบำท กำไร 33.34 ล้ำนบำท สำหรับผลประกอบกำรที่ผ่ำนมำตัง้ แต่เดือนพฤศจิกำยน 2563
- มิถนุ ำยน 2564 มีรำยละเอียดดังนี ้
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รายได้และกาไรสุทธิของ GBP สาหรับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ปี 2563 และไตรมาส 1 - 2 ปี 2564
936.22
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400.00
200.00

30.42

16.09

17.26

พ.ย.- ธ.ค. ปี 2563

ไตรมำส 1 ปี 2564

ไตรมำส 2 ปี 2564

0.00
รำยได้ของ GBP (ล้ำนบำท)

กำไรสุทธิของ GBP (ล้ำนบำท)

ทีม่ า: งบการเงินของ GBP สาหรับเดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนมิถุนายน 2564 โดยอ้างอิง งบการเงินฉบับตรวจสอบ สาหรับปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2563 งบการเงินภายใน เดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2564 และรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน

ดังนัน้ กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ จะทำให้บริษัทฯ สำมำรถรับรูร้ ำยได้และกำไรจำก GBP ในงบกำรเงินรวมได้ทนั ที อีก
ทัง้ บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดรำยได้เพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทฯ ในอนำคต
อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร บริษัทฯ อำจมีรำยได้จำกธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลเป็ นรำยได้หลัก โดย
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้จดั ทำงบกำไรขำดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่
1 มกรำคม 2564 - 30 มิถุนำยน 2564 ในกรณีรวมผลกำรดำเนินงำนของ GBP โดยอ้ำงอิงงบกำรเงินฉบับตรวจสอบ
ของบริษัทฯ และงบกำรเงินภำยในของ GBP รวมถึงรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินของ GBP สำหรับช่วง
ระยะเวลำดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64 ใน
กรณีรวมผลการดาเนินงานของ GBP
1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือนของบริษัทฯ
บริษัทฯ ก่อน
บริษัทฯ หลัง
GBP
(หน่วย: ล้านบาท)
การเข้าทารายการ
การเข้าทารายการ
(2)
(1)
(3) = (1) + (2)
รำยได้รวม
151.87
1,815.38
1,967.25
ค่ำใช้จำ่ ยรวม
(154.35)
(1,772.32)
(1,926.67)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
(2.48)
43.05
40.57
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(12.62)
(9.71)
(22.33)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(15.10)
33.34
18.24
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
(15.10)
33.34
18.24
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ทั้ง นี ้ งบก ำไรขำดทุนรวมเสมือ น (Pro Forma) ของบริษั ทฯ ดัง แสดงข้ำงต้น ใช้เ ป็ นข้อมูลอ้ำงอิง เพื่อ ประกอบกำร
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรเท่ำนัน้ ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยันถึงควำมครบถ้วนและควำม
ถูกต้องของข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่ปรำกฏข้ำงต้นของทัง้ สองบริษัทได้
4.

เป็ นการลงทุนในกิจการทีไ่ ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
GBP ได้รบั กำรสนับสนุนจำกภำครัฐตำมบัตรส่งเสริมคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI”) ที่ได้รบั กำรยกเว้นและ
ลดหย่อนอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำร รวมถึงกำรนำผลขำดทุนสุทธิสะสมที่
เกิดขึน้ ในช่วงที่ได้รบั สิทธิขำ้ งต้นมำใช้ลดหย่อนภำษี ได้ โดยตำมเงื่อนไขของ BOI ที่ GBP ได้รบั นั้น ปั จจุบัน GBP อยู่
ในช่วงได้รบั กำรลดหย่อนภำษี เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในอัตรำร้อยละ 50.00 ของอัตรำภำษี นิติบุคคลปกติ
จนถึงเดือนมกรำคม ปี 2568 รวมถึงมีผลขำดทุนสุทธิสะสมจำนวน 553.89 ล้ำนบำท ที่สำมำรถนำไปใช้ลดหย่อนภำษี
ได้จนถึงเดือนมกรำคม ปี 2568 เช่นกัน ดังนัน้ กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษี
จำกผลขำดทุนสะสมของ GBP จนถึงเดือนมกรำคม ปี 2568

ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทารายการ
1.

มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย
สืบเนื่องจำกที่ 9Element ได้เข้ำซือ้ GBP (เดิมชื่อ บริษัท แอ็บโซลูทพำวเวอร์พี จำกัด ) จำกกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม และต่อมำ
ได้ทำสัญญำซือ้ ขำยไบโอดีเซลกับผู้คำ้ นำ้ มันรำยใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศเป็ นระยะเวลำหนึ่งปี (ดังรำยละเอียดที่
ปรำกฏในส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.1.6 ของรำยงำนฉบับนี)้ ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ ริหำร พบว่ำ โดยปกติสัญญำซือ้ ขำยกับ
ผูค้ ำ้ ปลีกนำ้ มันจะเป็ นสัญญำปี ต่อปี โดย ในช่วงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564 GBP มีสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำย
B100 จำกลูกค้ำรำยดังกล่ำวคิดเป็ นประมำณร้อยละ 80.00 ของรำยได้จำกกำรขำย B100 ทัง้ หมด ด้วยเหตุนี ้ จึงทำให้
GBP มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำน้อยรำย โดยหำกลูกค้ำไม่ต่อสัญญำหรือขอเจรจำปรับลดรำคำ และ/หรื อ
ปรับปรุงเงื่อนไขกำรซือ้ ขำยไบโอดีเซล อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ของ GBP ให้ต่ำลงหรือมีควำมผันผวนมำกขึน้
อย่ำงไรก็ดี ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ GBPมีโอกำสสูงในกำรต่อสัญญำซือ้ ขำยไบโอ
ดีเซลกับลูกค้ำรำยปั จจุบนั รวมทัง้ มีศกั ยภำพในกำรหำลูกค้ำรำยอื่นเพิ่มเติมในอนำคต ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1) นับแต่ท่ี 9Element ได้เข้ำซือ้ GBP จำกกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม (เดิมชื่อ บริษัท แอ็บโซลูทพำวเวอร์พี จำกัด ) ในเดือน
กันยำยน 2563 และได้ทำกำรปรับปรุ งโรงงำนและเครื่องจักรในเดือนตุลำคม 2563 และสำมำรถเปิ ดดำเนินกำร
ผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 ได้ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 ดังนัน้ ในปี 2563 GBP ได้อยู่ภำยใต้กำร
บริหำรงำนของกลุ่ม NAT เป็ นระยเวลำเพียง 4 เดือน โดยที่มีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ในเดือนพฤศจิกำยน - ธันวำคม 2563 เป็ นจำนวน 534.59 ล้ำนบำท จำกรำยได้รวมทัง้ ปี 2563
ที่ 942.28 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 56.73 ของรำยได้รวมทั้งปี และในช่วงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์พลอยได้เพิ่มขึน้ อย่ำงมำก โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
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รายได้จากการจาหน่ายไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตัง้ แต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
รายการ
พ.ย. - ธ.ค. 63
ม.ค. - มิ.ย. 64
ไบโอดีเซล (B100)
528.10
1,738.44
กลีเซอรีน/1
6.32
73.07
กรดไขมัน/1
0.17
0.89
รวมรายได้
534.59
1,812.40
รวมรายได้ พ.ย. 63 - มิ.ย. 64
2,346.99
หมายเหตุ: /1 ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล (B100)

จำกตำรำงข้ำงต้น GBP สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภำพทัง้ ในส่วนของกำร
ผลิตและกำรจำหน่ำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 ได้เป็ นอย่ำงดี อีกทัง้ สำมำรถพิสจู น์ได้ว่ำอุปสงค์ของไบโอดีเซลใน
ตลำดมีค่อนข้ำงสูง จึงส่งผลให้ GBP สำมำรถจำหน่ำยไบโอดีเซลและรับรู ผ้ ลประกอบกำรได้ทันทีหลังจำกเปิ ด
ดำเนินกำรผลิตไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 ในเดือนพฤศจิกำยน 2563
2) เนื่องจำกนโยบำยของรัฐบำลที่ได้ประกำศให้มีกำรใช้นำ้ มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ จำก
ร้อยละ 7.00 (“นำ้ มันดีเซล B7”) เป็ นร้อยละ 10.00 โดยปริมำตร (“นำ้ มันดีเซล B10”) และกำหนดให้นำ้ มันดีเซล
B10 เป็ นนำ้ มันดีเซลหมุนเร็วชนิดพืน้ ฐำนของประเทศ แทน นำ้ มันดีเซล B7 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2563 ส่งผลให้
อุปสงค์ของไบโอดีเซลในตลำดเพิ่มมำกขึน้ ซึ่งเป็ นผลดีต่อ GBP เนื่องจำก หำก GBP สำมำรถผลิตและจำหน่ำยไบ
โอดีเซลที่มีคณ
ุ ภำพ รำคำ และส่วนลดที่เหมำะสมเทียบเคียงได้กบั ผูผ้ ลิตไบโอดีเซลรำยอื่น จะทำให้ GBP สำมำรถ
จำหน่ำยไบโอดีเซลได้อย่ำงต่อเนื่องและมีผลประกอบกำรที่ม่นั คง
3) บริษัทที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รวมถึงบริษัทในกลุ่มของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำวของ JUTHA และ GBP ได้แก่ บริษัท นทลิน จำกัด
และบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) เป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์ในกำรค้ำนำ้ มันมำกว่ำ 20 ปี มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเป็ น
อย่ำงมำกในกำรจำหน่ำยนำ้ มัน ในปริมำณ และ รำคำที่เหมำะสม และมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูค้ ำ้ ปลีกนำ้ มันรำย
ใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศ ซึ่งเป็ นลูกค้ำปั จจุบนั ของ GBP และเป็ นอีกปั จจัยสำคัญที่ทำให้ผลกำรดำเนินงำนของ
GBP เติบโตขึน้ อย่ำงต่อเนื่องหลังจำกเปิ ดดำเนินกำรผลิตและจำหน่ำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563 และทำให้
สำมำรถเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยไบโอดีเซลกับลูกค้ำรำยใหญ่ดงั กล่ำวได้
4) จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร พบว่ำ โดยปกติสัญญำซือ้ ขำยกับผู้คำ้ ปลีกนำ้ มันจะเป็ นสัญญำปี ต่อปี ซึ่ง กำรต่อ
สัญญำซือ้ ขำยไบโอดีเซลกับคู่คำ้ รำยปั จจุบันฉบับถัดไป โดยทั่วไปจะใช้วิธีกำรประกวดรำคำกับผูผ้ ลิตรำยอื่นๆ
ประกอบกับกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจัดส่ง B100 ที่ผ่ำนมำ โดยผูจ้ ะซือ้ จะประเมินประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของผูผ้ ลิตที่ผ่ำนมำ ทัง้ ในด้ำนคุณภำพ และระยะเวลำในกำรจัดส่งที่ตรงเวลำไปยังปลำยทำงที่ผซู้ ือ้ กำหนด
ทัง้ นี ้ ที่ผ่ำนมำ GBP สำมำรถส่งมอบไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ที่มีคณ
ุ ภำพตรงตำมมำตรฐำนที่ลกู ค้ำกำหนด อีกทัง้ มี
กำรให้ส่วนลดที่เหมำะสม เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจของข้อเสนอให้กับลูกค้ำ ดังนั้น GBP คำดว่ำจะสำมำรถต่อ
สัญญำซือ้ ขำยไบโอดีเซลกับลูกค้ำได้ในอนำคต
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5) ผูบ้ ริหำรของ GBP มีแผนที่จะหำลูกค้ำรำยอื่นเพิ่มเติมอย่ำงสม่ำเสมอในอนำคต เนื่องจำก GBP ยังคงมีกำลังกำร
ผลิตไบโอดีเซลเหลือ ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำน้อยรำย และมีลกู ค้ำใหม่มำทดแทนลูกค้ำรำย
เดิมได้ทนั ท่วงที หำกผูซ้ ือ้ รำยเดิมพิจำรณำไม่ต่อสัญญำในอนำคต
2.

มีความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานของ GBP อาจไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง
ผลกำรดำเนินงำนของ GBP ขึน้ อยู่กับหลำยปั จจัย อำทิเช่น (1) รำคำนำ้ มันปำล์มที่นำมำใช้ในกำรผลิตไบโอดีเซล ซึ่ง
ค่อนข้ำงผันผวนตำมฤดูกำล (Seasonal Effect) โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝน (เดือนเมษำยน - มิถนุ ำยน) ที่ผลผลิตปำล์มจะ
ออกสู่ตลำดจำนวนมำก ทำให้อุปทำนในตลำดมำกกว่ำอุปสงค์ ทำให้รำคำนำ้ มันปำล์มลดต่ำลงมำก ซึ่งอำจส่งผลให้
นำ้ มันสำเร็จที่ผลิตแล้วในคลังสินค้ำของ GBP มีตน้ ทุนสูงกว่ำรำคำนำ้ มันปำล์มในตลำด (2) รำคำไบโอดีเซล โดย
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำน (“EPPO”) มีหลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำให้สะท้อนรำคำวัตถุดิบ
หรือต้นทุนกำรผลิตที่แท้จริง เพื่อควำมเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต ดังนั้น หำก GBP จัดหำวัตถุดิบด้วยต้นทุนสูง
กว่ำคู่แข่งรำยอื่น อำจส่งผลให้ GBP มีกำไรน้อยลง และอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรประกวดรำคำเพื่อ
เสนอขำยไบโอดีเซล และ (3) ควำมเสี่ยงจำกภัยพิบตั ิธรรมชำติหรือเหตุสดุ วิสยั ซึ่งส่งผลกระทบให้โรงกลั่นไม่สำมำรถ
เปิ ดดำเนินกำรได้ โดยปั จจัยต่ำงๆ เหล่ำนี ้ อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อรำคำขำย B100 ของ GBP ซึ่งอำจจะทำให้รำยได้
หรือกำไรไม่เป็ นไปตำมที่คำดหวัง
อย่ำงไรก็ดี จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ ริหำรของ GBP มีกำรพิจำรณำและวิเครำะห์สภำวะตลำดเพื่อคำดกำรณ์รำคำและ
ปริมำณกำรขำย B100 และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นผลพลอยได้ล่วงหน้ำ รวมถึงวำงแผนกำรจัดซือ้ วัตถุดิบในกำรผลิต รวมถึง
สอบเที ย บรำคำวัต ถุ ดิ บ จำกผู้จัด หำวัต ถุ ดิ บ หลำยรำย เพื่ อ ให้ ส ำมำรถบริ ห ำรจัด กำรต้น ทุ น กำรผลิ ต ได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิ ภำพและสำมำรถสร้ำงกำไรได้อย่ำงมั่นคงและต่ อเนื่ อง นอกจำกนี ้ GBP ยัง มีกำรจัดทำประกันภัย อย่ ำ ง
สม่ำเสมอ เพื่อคุม้ ครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกภัยพิบตั ิ

3.

มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย
ที่ผ่ำนมำ บริษัทในเครือ NAT ที่เป็ นผู้ถือหุ้นของ GBP เป็ นผู้จัดหำวัตถุดิบหลักให้แก่ GBP โดยวัตถุดิบจำกบริษัท
ดังกล่ำวมีคุณภำพได้มำตรฐำน และมีรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้กับผูจ้ ัดหำวัตถุดิบรำยอื่น ได้ อย่ำงไรก็ดี GBP ไม่มี
สัญญำหรือข้อผูกมัดในกำรซือ้ ขำยวัตถุดิบกับบริษัทดังกล่ำว นอกจำกนี ้ ในกำรจัดซือ้ วัตถุดิบ GBP จะมีขั้นตอนกำร
สอบเทียบรำคำจำกผูจ้ ดั หำวัตถุดิบรำยอื่นๆ หลำยรำยอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่มีคุณภำพในรำคำที่ต่ำที่สุด
และภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร GBP จะเป็ นบริษัทย่อยของ JUTHA ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มี
นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ที่เป็ นไปตำมเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ดังนัน้ หำก GBP ซือ้ วัตถุดิบจำกบริษัทในเครือ NAT
ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ JUTHA จะทำให้กำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันมีควำมโปร่งใสและเป็ นธรรม

4.

มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความรู้ และประสบการณ์ของผู้บริหารของ GBP
กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ เป็ นกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ของผูบ้ ริหำรของ GBP อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มีเงื่อนไขว่ำผูบ้ ริหำรของ GBP จะยังคง
เป็ นผูบ้ ริหำรต่อไปหลังกำรเข้ำทำรำยกำรอย่ำงน้อย 2 ปี อีกทัง้ หำก GBP มีผลกำรดำเนินงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ
มีแผนที่จะว่ำจ้ำงผูบ้ ริหำรของ GBP ต่อไป เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทฯ ในอนำคต
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5.

อาจมีผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สาหรับผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering: RO) และผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มีแหล่งเงินทุนจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สำมัญเดิมและผูถ้ ือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรำยตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) จำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ (คิดเป็ นอัตรำ
1 หุน้ เดิม ต่อ 4 หุน้ เพิ่มทุน) ที่รำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.30 บำท โดยหำกผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่ใช้สิทธิเพิ่มทุนดังกล่ำว อำจทำให้
ได้รบั ผลกระทบด้ำนสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ร้อยละ 80.00 โดยมีรำยละเอียดกำรคำนวณดังนี ้
ผลกระทบด้ำนสัดส่วนกำรถือหุน้ =
จำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน RO
(Control Dilution)
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกและชำระแล้ว
+ จำนวนหุน้ บุรมิ สิทธิท่อี อกและชำระแล้ว
+ จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุน RO
=
1,699,041,644
422,210,411 + 2,550,000 + 1,699,041,644
= ร้อยละ 80.00
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกรำคำเสนอขำยที่ 0.30 บำทต่อหุน้ มีมลู ค่ำต่ำกว่ำรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำยที่ 1.55 บำทต่อหุน้
ผูถ้ ือหุน้ จึงอำจได้รบั ผลกระทบด้ำนรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) ร้อยละ 64.59 โดยมีรำยละเอียดกำรคำนวณ
ดังนี ้
ผลกระทบด้ำนรำคำตลำดของหุน้ =
(Price Dilution)
=

รำคำตลำดก่อนเสนอขำย - รำคำตลำดหลังเสนอขำย
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย
1.55 - 0.55
1.55
= ร้อยละ 64.59

โดย
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย

รำคำตลำดหลังเสนอขำย

= รำคำซื อ้ ขำยถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน ้ำ หนัก (Volume Weighted Average Price:
VWAP) ย้อนหลัง 7 วันทำกำร จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564 ซึ่งเป็ นวันที่
บริษัทฯ เผยแพร่มติคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำทำ
รำยกำรในครัง้ นี ้
= 1.55 บำทต่อหุน้
=
(รำคำตลำดของหุน้ สำมัญ x จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกและชำระแล้ว)
+ (รำคำเสนอขำย x จำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน RO)
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกและชำระแล้ว
+ จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุน RO
=
(1.55 x 422,210,411) + (0.30 x 1,699,041,644)
422,210,411 + 1,699,041,644
= 0.55 บำทต่อหุน้
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6.

มีความเสี่ยงทีท่ ด่ี ินทีต่ ้งั โรงงานตกอยู่ในสภาพทีด่ ินไม่มีทางออกสู่สาธารณะ
เนื่องจำกที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของโรงกลั่น ไบโอดีเซลของ GBP มีถนนทำงเข้ำออกทำงเดียวคือ ถนนโรจนะ A9 ซึ่งถือเป็ น
กรรมสิทธิ์โดยบริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จำกัด (มหำชน) (“ROJNA”) โดยจำกรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำง
กฎหมำยและกำรสัมภำษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง พบว่ำ ROJNA ไม่ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนภำระจำยอมในส่วนของถนน
ภำยในโครงกำรให้กบั GBP และไม่ได้สละกรรมสิทธิ์ในพืน้ ที่ถนนให้เป็ นทำงสำธำรณะ ซึ่งที่ผ่ำนมำ ROJNA ไม่ได้มีกำร
จดทะเบียนในเรื่องดังกล่ำวให้กับบริษัท และ/หรือ โรงงำนรำยใดรำยหนึ่งในโครงกำร แต่ให้ควำมยินยอมกำรใช้ถนน
ร่วมกันโดยกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรส่วนกลำงในกำรใช้ท่ีดินดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ตรำบใดที่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำร ROJNA จะไม่
ดำเนินกำรใดๆ ที่ทำให้ไม่สำมำรถใช้ถนนในโครงกำรเพื่อเป็ นทำงเข้ำ -ออก ซึ่งตำมกฎหมำยถือเป็ นกำรให้ควำมยินยอม
โดยปริยำย
ทัง้ นี ้ หำก ROJNA ใช้สิทธิไม่อนุญำตให้บริษัทเป้ำหมำยใช้ถนนในโครงกำรเป็ นทำงเข้ำ-ออกสู่สำธำรณะ จะทำให้ท่ดี ินที่
เป็ นที่ตงั้ ของ GBP ไม่มีทำงออกสู่สำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยจะให้ควำมคุม้ ครองแก่ผทู้ ่ีได้รบั ควำมเดือดร้อน
จำกกำรไม่มีทำงเข้ำออก โดยสำมำรถใช้สิทธิทำงศำลฟ้องร้องขอเปิ ดทำงจำเป็ นออกสู่สำธำรณะได้ และศำลมีอำนำจ
พิจำรณำให้สิทธิเกี่ยวกับทำงจำเป็ นตำมสมควรแก่กรณี โดยพิจำรณำจำกสภำพที่ตงั้ ของที่ดิน ควำมจำเป็ นในกำรใช้
ทำง และที่ดินที่ลอ้ มอยู่ เป็ นต้น เพื่อกำหนดทำงเข้ำออกให้กบั เจ้ำของที่ดินที่ได้รบั ควำมเดือดร้อน

7.

มีความเสี่ยงจากการครอบครองน้ามันเตาทีอ่ ยู่ระหว่างการขออนุญาต
เนื่องจำก GBP มีนำ้ มันเตำ ขนำดถังบรรจุ 20,000 ลิตร อยู่ในครอบครองโดยยังมิได้มีใบอนุญำตประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น. 2) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมนำ้ มันเชือ้ เพลิง จำกกำรสัมภำษณ์ท่ปี รึกษำกฎหมำย พบว่ำ
กำรกระทำดังกล่ำวไม่ได้ถือเป็ นกำรทำผิดกฎหมำยอำญำ แต่เนื่องจำกบทลงโทษของพระรำชบัญญัติควบคุมนำ้ มัน
เชือ้ เพลิงใช้บทลงโทษทำงอำญำ จึงอำจทำให้ GBP หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รบั โทษตำมมำตรำ 65 และมำตรำ 78 ของ
พระรำชบัญญัติควบคุมนำ้ มันเชือ้ เพลิง คือจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ อย่ำงไรก็ดี
จำกรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยและกำรสัมภำษณ์ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องพบว่ำ เนื่องจำก GBP มีแผนที่จะเพิ่ม
ปริมำณกำรเก็บนำ้ มันเตำ ซึ่ง GBP ได้เข้ำ หำรือกับเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเบือ้ งต้นเจ้ำหน้ำที่
แนะนำให้ GBP จัดเตรียมสถำนที่จดั เก็บนำ้ มันเตำให้เรียบร้อย แล้วจึงดำเนินกำรขอใบอนุญำต ซึ่งปั จจุ บนั GBP อยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินกำร ทัง้ นี ้ ตำมแนวปฏิบตั ิของหน่วยงำนและระยะเวลำตำมคู่มือประชำชนเกี่ยวกับกำรยื่นขออนุญำต
ดังกล่ำว มีกำหนดเวลำในกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตของเจ้ำหน้ำที่ประมำณ 30 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เจ้ำหน้ำที่ได้
รับคำขออนุญำตพร้อมเอกสำรประกอบครบถ้วน
ดังนัน้ ปรึกษำทำงกฎหมำยจึงให้ควำมเห็นว่ำ กำรที่ GBP ไม่มีใบอนุญำตดังกล่ำวไม่มีได้ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
ของ GBP จนทำให้กำรผลิตหยุดชะงักแต่อย่ำงใด เนื่องด้วยนำ้ มันเตำเป็ นเพียงเชือ้ เพลิ งอย่ำงหนึ่งที่ใช้ในกำรผลิต โดย
GBP สำมำรถใช้เชือ้ เพลิงชนิดอื่นทดแทนได้ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ และ GBPH ได้มีขอ้ ตกลงว่ำ ก่อนวันโอนกิจกำร GBP
จะต้องมีใบอนุญำตดังกล่ำวไว้ในครอบครองเป็ นที่เรียบร้อย รวมทัง้ ให้ระบุประเด็นดังกล่ำวไว้ในเงื่อนไขบังคับก่อนของ
สัญ ญำโอนกิ จ กำรทั้ง หมดระหว่ ำ ง BET และ GBPH ด้ว ย ทั้ง นี ้ หำก GBP เกิ ด ควำมล่ ำ ช้ำ ในกำรด ำเนิ น กำรขอ
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ใบอนุญ ำตดัง กล่ ำ ว อำจจะส่ ง ผลให้บ ริษั ท ฯ มี ค วำมเสี่ ย งในกำรเข้ำ ท ำธุ ร กรรมรับ โอนกิ จ กำรทั้ง หมดล่ ำ ช้ำกว่ำ
กำหนดกำรเบือ้ งต้นที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือนมกรำคม 2565 อย่ำงไรก็ดี จำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง
พบว่ำ GBP จะสำมำรถได้รบั ใบอนุญำตภำยในเดือนธันวำคม 2564
ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
1.

ไม่มีความเสี่ยงจากการเพิ่มทุนไม่สาเร็จ
กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มีแหล่งเงินทุนจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สำมัญเดิมและผูถ้ ือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรำยตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) จำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ (คิดเป็ นอัตรำ
1 หุน้ เดิม ต่อ 4 หุน้ เพิ่มทุน) ที่รำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.30 บำท โดยในกรณีท่บี ริษัทฯ ได้รบั เงินลงทุนจำกกำรเพิ่มทุน RO
ไม่เพียงพอ บริษัทฯ อำจต้องจัดหำเงินลงทุนเพิ่มเติมโดยกำรกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน ดังนั้น หำกบริษัทฯ ไม่เข้ำทำ
รำยกำรในครัง้ นี ้ จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีควำมเสี่ยงในกำรได้รบั เงินลงทุนจำกกำรเพิ่มทุน RO ที่ไม่เพียงพอ อันเป็ นเหตุให้
บริษัทฯ อำจมีภำระหนีส้ ิน ต้นทุนทำงกำรเงิน และอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้ จำกกำรกู้ยืมจำก
สถำบัน กำรเงิ น นอกจำกนี ้ ยัง ช่ ว ยลดควำมเสี่ ย งจำกผลกระทบด้ำ นสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ้น (Control Dilution) และ
ผลกระทบด้ำนรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) ที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรเพิ่มทุน RO อีกด้วย

2.

มีความสามารถในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต
หำกไม่เข้ำทำรำยกำร บริษัทฯ จะยังคงมีเงินสด เงินทุนหมุนเวียน และควำมสำมำรถในกำรเพิ่มทุนสำหรับกำรลงทุนใน
ธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมในอนำคต อย่ำงไรก็ดี กำรลงทุนในอนำคตนัน้ มีควำมไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ อำจไม่ได้รบั โอกำสใน
กำรลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลที่มีศกั ยภำพในระยะเวลำอันสัน้ อีกทัง้ อำจไม่ได้รบั เงื่อนไขในกำรเข้ำ
ลงทุนที่ดีเช่นกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้

ข้อด้อยและความเสี่ยงของการไม่เข้าทารายการ
1.

เสียโอกาสในการลงทุนทีม่ ีศักยภาพและสามารถสร้างผลกาไรให้บริษัทฯ
หำกไม่เข้ำทำรำยกำร บริษัทฯ จะสูญเสียโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มี
แนวโน้มกำรเติบโตที่ดี จำกอุปสงค์ของนำ้ มันดีเซลที่มีส่วนผสมของ B100 เช่น นำ้ มันดีเซล B7 B10 และ B20 ที่เพิ่มขึน้
อีกทัง้ เป็ นธุรกิจที่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกนโยบำยของรัฐบำลที่ส่งเสริมผูบ้ ริโภคให้ใช้ไบโอดีเซลผสมกับนำ้ มันดีเซลใน
สัดส่วนที่เพิ่มขึน้ รวมถึงได้รบั กำรผลักดันให้มีกำรผลิตที่มำกขึน้ ตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก
2558 - 2579 ของกระทรวงพลังงำน นอกจำกนี ้ บริษัทฯ จะสูญเสียโอกำสในกำรลงทุนในโรงกลั่นที่มีศกั ยภำพในกำร
ผลิ ต และจ ำหน่ ำยไบโอดีเ ซลประเภทที่ 2 ที่ มี คุณ ภำพตรงตำมมำตรฐำนที่ ผู้คำ้ น ้ำมัน ตำมมำตรำ 7 ก ำหนด ซึ่งมี
ศักยภำพในกำรสร้ำงรำยได้และกำไรอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ

2.

การลงทุนในอนาคตอาจใช้ระยะเวลาพิจารณานาน และมีความเสี่ยงทีจ่ ะไม่ได้รับผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง
หำกไม่เข้ำทำรำยกำร บริษัทฯ อำจต้องหำโอกำสในกำรลงทุนอื่นๆ ตำมแผนกำรขยำยธุรกิจเพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำและบริกำรในปั จจุบัน และกระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ โดยกำรลงทุนในอนำคตนั้นมีควำมไม่
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แน่นอน โดยบริษัทฯ อำจไม่ได้รบั โอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภำพและมีควำมมั่นคงในระยะเวลำอันสัน้ หรือ
อำจใช้ระยะเวลำพิจำรณำกำรลงทุนนำน อีกทัง้ อำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกข้อเสนอกำรลงทุนตำมที่คำดหวัง
1.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอก
ที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น อิ ส ระท ำกำรเปรี ย บเที ย บข้อ ดี แ ละข้อ ด้อ ยของกำรเข้ำ ท ำรำยกำรกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น และ
บุคคลภำยนอก โดยพิจำรณำจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ดังนี ้
ข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
1.

ไม่ต้องวางเงินมัดจาในการเข้าลงทุน
ในกำรเข้ำทำรำยกำรครัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่ตอ้ งใช้เงินสด หรือสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อเป็ นเงินมัดจำสำหรับกำรเข้ำศึกษำโครงกำร
หรือกำรเข้ำตรวจสอบสถำนะ (Due Diligence) หรือกำรเจรจำเงื่อนไขก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร เนื่องจำก GBPH เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ JUTHA โดยหำกบริษัทฯ เข้ำทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก อำจมีเงื่อนไขระบุให้วำงเงินสด หรือ
สินทรัพย์ เพื่อเป็ นเงินมัดจำก่อนเข้ำทำรำยกำร ซึ่งอำจทำให้บริษัทฯ เสียโอกำสในใช้ประโยชน์จำกเงินสด หรือสินทรัพย์
นัน้ ๆ

2.

ความรวดเร็วในการเจรจาตกลงและติดต่อประสานงาน
เนื่องจำก NAT เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อมของ GBPH ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ผ่ำน 9Element และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อมของ
บริ ษั ท ฯ ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 26.18 ผ่ ำ น AUSTIN ดัง นั้น GBPH จึ ง มี ค วำมคุ้น เคยกั บ JUTHA เป็ น อย่ ำ งดี ท ำให้
กระบวนกำรตรวจสอบหรือสอบทำน (Due Diligence) ข้อมูลต่ำงๆ กระบวนกำรเจรจำตกลงรำคำและเงื่อนไขของกำร
เข้ำทำรำยกำร รวมถึงกำรดำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำรเป็ นไปได้อย่ำงรวดเร็ว

ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
1.

อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการ
ในกำรเข้ำทำรำยกำรครัง้ นี ้ บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่อี ำจจะเกิดขึน้ ดังต่อไปนี ้
1) เนื่องจำก NAT เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อมของ GBPH ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ผ่ำน 9Element และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อม
ของ JUTHA ในสัดส่วนร้อยละ 26.18 ผ่ำน AUSTIN จึงอำจทำให้เกิดข้อสงสัยด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
อำทิเช่น กำรเจรจำตกลงรำคำและเงื่อนไขของกำรเข้ำทำรำยกำร กำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยหุน้ โดยมิได้มีกำรเปิ ดรับ
ข้อเสนอจำกผูส้ นใจรำยอื่น เป็ นต้น ซึ่งปั จจัยเหล่ำนีอ้ ำจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สงู สุดที่ผถู้ ือหุน้ รำยย่อยจะได้รบั
อย่ำงไรก็ดี ในกำรลงคะแนนเสียงสำหรับกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจำกที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำย และที่
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เพื่อร่วมพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผล ควำมเป็ นธรรม และเงื่อนไขต่ำงๆ ของกำรเข้ำทำ
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รำยกำรในครัง้ นี ้ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็ นแนวทำงหนึ่งที่สำมำรถรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
รำยย่อยทุกรำย จำกกำรเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้
2) อำจเกิดข้อสงสัยด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ระหว่ำง GBP และ บริษัทในเครือ NAT ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั หำวัตถุดิบ
หลักที่ใช้ในกำรผลิตไบโอดีเซลให้กับ GBP อำทิเช่น กำรเจรจำตกลงรำคำซือ้ และรำคำขำยวัตถุดิบ กำรจัดซือ้
วัตถุดิบหลักจำกบริษัทในเครือ NAT ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมิได้จดั ซือ้ จำกบุคคลภำยนอก
อย่ำงไรก็ดี กำรจัดซือ้ วัตถุดิบหลักในกำรผลิต B100 ของ GBP จะใช้วิธีกำรประกวดรำคำจำกผูข้ ำยรำยหลำย ซึ่ง
ทำให้ GBP สำมำรถเปรียบเทียบรำคำและคุณภำพของวัตถุดิบ ซึ่งที่ผ่ำนมำ บริษัทในเครือ NAT สำมำรถเสนอ
วัตถุดิบที่มีคุณภำพที่ ได้มำตรฐำน และรำคำซือ้ ขำยที่สำมำรถแข่งขันกับผูจ้ ดั หำวัตถุดิบรำยอื่นได้ ทำให้ GBP
เลือกจัดซือ้ วัตถุดิบจำกบริษัทดังกล่ำว ทัง้ นี ้ GBP ไม่ได้มีขอ้ ผูกมัดหรือสัญญำกับบริษัทในเครือ NAT และสำมำรถ
จัดซือ้ วัตถุดิบกับบุคคลภำยนอกได้ หำกได้รบั กำรเสนอรำคำขำยที่ดีกว่ำและคุณภำพวัตถุดิบดีเทียบเท่ำกับที่ซือ้
จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
3) นอกจำกนีG้ BP มีแผนจะเข้ำทำสัญญำให้บริกำรกับ NAT ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อมของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ
26.18 ผ่ำน AUSTIN เพื่อรับบริกำรด้ำน บัญชี กำรเงิน บริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ และระบบโปรแกรมบริหำร
องค์กร (ERP) เพื่อพัฒนำงำนบริหำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ และช่วยส่งเสริมผลกำรดำเนินงำนให้ปรับตัวดีขึน้
(รำยละเอียดดังแสดงในหัวข้อ 1.1.6) ซึ่งอำจทำให้เกิดข้อสงสัยด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อำทิเช่น กำร
เจรจำตกลงอัตรำค่ำบริกำร กำรเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำงบริหำรกับ NAT ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมิได้จดั หำ
สัญญำรับบริกำรจำกบุคคลภำยนอก
อย่ำงไรก็ดี กำรให้บริกำรดังกล่ำวเป็ นกำรทำสัญญำที่มีกำหนดระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกกำรเข้ำทำรำยกำรเพื่อให้
เกิดควำมต่อเนื่อง ในกำรดำเนินธุรกิจเมื่อมีกำรเปลี่ยนผูถ้ ือหุน้ ใหญ่จำก 9Element ซึ่ง NAT ถือหุน้ อยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 65.00 มำเป็ นบริษัทฯ และค่ำบริกำรตำมสัญญำมีอตั รำที่เหมำะสมเมื่อเทียบกับกำรที่บริษัทฯ ต้องว่ำจ้ำง
บุคลำกรทำงำนด้ำนบัญชี ด้ำนกำรเงิน ด้ำนบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ หรือต้องลงทุนติดตัง้ ระบบ โปรแกรม
บริหำรองค์กร (ERP) ซึ่งอำจมีค่ำใช้จ่ำยที่สงู กว่ำค่ำบริกำรตำมสัญญำกับ NAT ทัง้ นี ้ ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร
และสิน้ สุดระยะเวลำให้บริกำรตำมสัญญำ GBPไม่ได้มีขอ้ ผูกมัดว่ำจะต้องต่อสัญญำดังกล่ำวกับ NAT โดย GBP
สำมำรถว่ำจ้ำงบุคลำกรด้ำนต่ำงๆ และติดตั้งระบบโปรแกรมบริหำรองค์กร (ERP) หรือเลือกรับบริกำรจำกผู้
ให้บริกำรซึ่งเป็ นบุคคลภำยนอกได้ โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
2.

เกิดรายการระหว่างกันภายหลังการเข้าทารายการ
ในปั จจุบัน บริษัทในเครือ NAT ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ JUTHA เป็ นผูจ้ ัดหำวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตไบโอ
ดีเซลให้แก่ GBP และ GBP มีแผนจะเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำงบริหำรกับ NAT เพื่อรับบริกำรด้ำนงำนบริหำรจัดกำรทั่วไปใน
ด้ำนต่ำงๆ(รำยละเอียดดังแสดงในหัวข้อ 1.1.6) ดังนั้น หำกภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร GBP ซือ้ วัตถุดิบ และ/หรือ
ว่ำจ้ำงผูบ้ ริหำร และ/หรือ บุคลำกรเพื่อเข้ำมำบริหำรจัดกำร GBP จำกกลุ่มบริษัทดังกล่ำว จะเข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกัน อย่ำงไรก็ดี JUTHA ได้มีกำรกำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันเพื่อควำมโปร่งใสและเป็ นธรรมใน
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กำรเข้ำทำรำยกำร รวมทัง้ ปฎิบตั ิตำมมำตรำ 89/7 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดว่ำใน
กำรดำเนินกิจกำรของบริษัท กรรมกำรและผูบ้ ริหำรต้องปฎิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำม
ซื่ อ สัต ย์สุจ ริต รวมทั้ง ต้อ งปฎิ บัติให้เป็ น ไปตำมกฎหมำย วัตุป ระสงค์ ข้อ บัง คับ ของบริษั ท และมติ ค ณะกรรมกำร
ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
ช่วยคลี่คลายความกังวลด้านความโปร่งใสของการเข้าทารายการ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทำให้ไม่เกิดกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริษัทฯ กับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ หรือกลุ่ม
บุคคลที่มีผลประโยชน์ระหว่ำงกัน
ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
อาจเพิม่ ระยะเวลาในการดาเนินงาน และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ จากเดิม
กำรเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก อำจทำให้บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขของข้อเสนอที่ได้รบั จำกบุคคลภำยนอกมำกกว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรกับ GBPH เช่น กำร
ตรวจสอบและ/หรือสอบทำน (Due Diligence) ข้อมูลของคู่สัญญำ กำรเจรจำต่อรองรำคำและเงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำร
เป็ นต้น โดยระยะเวลำกำรดำเนินกำรที่เพิ่มขึน้ อำจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อีกทั้ง กำรเข้ำทำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอกนัน้ ไม่อำจรับประกันได้ว่ำบริษัทฯ จะได้รบั ข้อเสนอที่มีรำคำและเงื่อนไขที่ดีกว่ำข้อเสนอที่ได้รบั จำก GBPH ใน
ครัง้ นี ้ เนื่องจำกผูบ้ ริหำรของ JUTHA รูจ้ กั และมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริหำรของ NAT มำก่อน จึงทำให้สำมำรถเจรจำต่อรอง
ข้อเสนอและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรเข้ำทำรำยกำรได้ง่ำยขึน้ ทำให้บริษัทฯ ได้รบั ข้อเสนอและเงื่อนไขของกำรเข้ำทำรำยกำรที่ดี
และยุติธรรม ซึ่งจะช่วยรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
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1.3

ความเป็ นธรรมของราคาและเงือ่ นไขในการเข้าทารายการ

1.3.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้าทารายการ
เนื่องจำกตำมที่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ JUTHA ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้ BET (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน
และชำระแล้วจำนวน 1.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 5.00 บำท โดยบริษัทฯ
จะถือหุน้ ประมำณร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมด) ให้เข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของ GBPH
ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น โดย BET จะรับโอนมำซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำ และพนักงำนทัง้ หมด
ของ GBPH รวมถึงหุน้ สำมัญของ GBP นอกจำกนี ้ ก่อนกำรโอนกิจกำรทัง้ หมด GBPH จะชำระคืนหนีส้ ินทัง้ หมด และจะไม่มี
หนีส้ ิน สิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำอื่นใด และภำยหลังกำรโอนกิจกำรทัง้ หมดดังกล่ำว GBPH จะดำเนินกำรเลิกกิจกำร GBPH
จะทำกำรเลิกบริษัทและกำรเริ่มต้นชำระบัญชี ดังนัน้ สินทรัพย์ท่ี BET จะได้รบั ภำยหลังจำกกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ ได้แ ก่
หุน้ สำมัญของ GBP
ด้วยเหตุนี ้ ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำในกำรเข้ำทำรำยกำร ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอสระจึงพิจำรณำจำกมูลค่ำส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำ ด้วยวิธีกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ 4 วิธี ดังนี ้
1)
2)
3)
4)

วิธีมลู ค่ำตำมบัญชี (Book Value Approach)
วิธีปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับอัตรำส่วนในตลำด (Market Comparable Approach)
วิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

โดยรำยละเอียดกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP แต่ละวิธี มีรำยละเอียดดังนี ้
1)

วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีนี ้ จะแสดงมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชีท่ปี รำกฎ
อยู่ในงบกำรเงิน ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยกำรประเมินมูลค่ำในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินฉบับ
ตรวจสอบสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็ นงบกำรเงินฉบับตรวจสอบล่ำสุด ณ วันที่จดั ทำรำยงำนควำมเห็นฉบับ
นี ้ โดยกำรประเมินมูลค่ำด้วยวิธีดงั กล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้
การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถอื หุน้ ของ GBP ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการ
มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
585.00
กำไร (ขำดทุน) สะสม
(516.58)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
68.42
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จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีมูลค่ำตำมบัญชีเท่ำกับ 68.42 ล้ำนบำท ซึ่งต่ำกว่ำมูลค่ำเข้ำทำ
รำยกำรที่ 400.00 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 331.58 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 82.89
2)

วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีนี ้ เป็ นกำรนำมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตำมบัญชีของ GBP ตำมงบกำรเงิน
ฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็ นงบกำรเงินฉบับตรวจสอบล่ำสุด ณ วันที่จดั ทำรำยงำนควำมเห็น
ฉบับนี ้ และปรับปรุงด้วยรำยกำรส่วนเพิ่ม (ลด) ของมูลค่ำทรัพย์สินของ GBP ที่มีกำรประเมินมูลค่ำใหม่ เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่
ใกล้เคียงกับปั จจุบนั
ทั้งนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำมูลค่ำที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักรของ GBP โดยอ้ำงอิงรำคำประเมินตำม
รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินซึ่งจัดทำโดยผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
จำนวน 2 รำย ได้แก่ บริษัท ที่ปรึกษำ เฟิ ร์สสตำร์ จำกัด (“FSC”) และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด (“GRAND”)
ซึ่งจัดทำรำยงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 โดยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ถึงวันที่ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจัดทำรำยงำนฉบับนี ้
และมีวตั ถุประสงค์เพื่อสำธำรณะ ทัง้ นี ้ ผูป้ ระเมิ นรำคำทรัพย์สินอิสระทัง้ 2 รำย ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินด้วยวิธีตน้ ทุน (Cost
Approach) และมี ค วำมเห็ น ว่ ำ วิธี ต ้น ทุน เป็ น วิ ธี ท่ี เ หมำะสมที่ สุด เนื่ อ งจำกทรัพ ย์สิน ที่ ป ระเมิ น เป็ น ทรัพ ย์สิน ที่ มี ลัก ษณะ
เฉพำะตัว และถือครองเพื่อใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ ทั้งนี ้ ทรัพย์สินของ GBP ที่มีกำรประเมินมูลค่ำ
ใหม่โดยผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สินอิสระทัง้ 2 รำย มีขอ้ มูลโดยสรุปดังนี ้ (รำยละเอียดกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินดังที่ปรำกฏใน
เอกสำรแนบ 2 ของรำยงำนฉบับนี)้
สรุ ปข้อมูลทรัพย์สินของ GBP ทีม่ ีการประเมินมูลค่าใหม่
ทรัพย์สิน
FSC
GRAND
/1
ที่ดิน
ที่ดินซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ท่ี 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) ถนนสำยเขำน้อย-บ้ำนค่ำย (ทล.
3574) ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง โฉนดที่ดินเลขที่ 63252 เนือ้ ที่ดิน 10.00 ไร่ ซึ่งเป็ น
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ของ GBP และมีภำระผูกพันติดจำนองกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง
สิ่งปลูกสร้ำง สิ่งปลูกสร้ำงจำนวน 15/2 รำยกำร ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 8/1 สิ่งปลูกสร้ำงจำนวน 7/2 รำยกำร ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 8/1
หมู่ท่ี 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) หมู่ท่ี 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง)
ถนนสำยเขำน้อย-บ้ำนค่ำย (ทล. 3574) ตำบลหนอง ถนนสำยเขำน้อย-บ้ำนค่ำย (ทล. 3574) ตำบลหนอง
บัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง ได้แก่
บัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง ได้แก่
1) อำคำรสำนักงำน จำนวน 1 หลัง
1) อำคำรสำนักงำน จำนวน 1 หลัง
2) อำคำรควบคุม และบำรุงรักษำ จำนวน 1 หลัง
2) อำคำรควบคุม และบำรุงรักษำ จำนวน 1 หลัง
3) อำคำรกลั่นนำ้ มันสูง 4 ชัน้ จำนวน 1หลัง
3) อำคำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย จำนวน 1 หลัง
4) อำคำรลำเลียงและขนถ่ำยวัตถุดิบ จำนวน 1 หลัง 4) อำคำรลำเลียงและขนถ่ำยวัตถุดิบ จำนวน 1 หลัง
5) อำคำรชั่งนำ้ หนักและอำคำรป้อมยำม จำนวน 1 5) อำคำรห้องเครื่องกรอง จำนวน 1 หลัง
หลัง
6) ที่จอดรถหลังคำคลุม จำนวน 1 หลัง
7) ถนนและลำนคอนกรีต จำนวน 1 รำยกำร
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ทรัพย์สิน

เครื่องจักร

FSC
GRAND
6) พื ้น ที่ ฐ ำนที่ ตั้ง ถั ง บรรจุ ข องเหลว (ทั้ ง หมด13
ฐำน) จำนวน 1 รำยกำร
7) อำคำรโรงหล่อเย็น จำนวน 1 หลัง
8) อำคำรโรงต้ม จำนวน 1 หลัง
9) ฐำนวำงเครื่องจักร และ แอร์ (Air Compressor)
จำนวน 1 รำยกำร
10) อำคำรดับเพลิง จำนวน 1 หลัง
11) ที่จอดรถหลังคำคลุม จำนวน 1 หลัง
12) ฐำนวำงถังบรรจุสำรเคมี จำนวน 1 รำยกำร
13) ฐำนวำงคูลลิ่งทำวเวอร์ จำนวน 1 รำยกำร
14) อำคำรห้องเครื่องกรอง จำนวน 1 หลัง
15) พืน้ ที่ถนนคอนกรีตและรัว้ จำนวน 1 รำยกำร
เครื่องจักรจำนวน 26 รำยกำร ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ เครื่องจักรจำนวน 26 รำยกำร ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 8/1 หมู่
ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง ที่ 11 ซอย A8 สวนอุ ต สำหกรรมโรจนะ (ระยอง)
ได้แก่
ถนนสำยเขำน้อย-บ้ำนค่ำย (ทล. 3574) ตำบลหนอง
บัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง ได้แก่
1) หน่วยผลิตไบโอดีเซล (Methyl ester Production 1) หน่วยผลิตไบโอดีเซล (Methyl ester Production
Unit) จำนวน 1 เครื่อง
Unit) จำนวน 1 เครื่อง
2) หอระบำยควำมร้อน (Cooling Tower) จำนวน 1 2) หอระบำยควำมร้อน (Cooling Tower) จำนวน 1
เครื่อง
เครื่อง
3) เครื่ อ งอัด อำกำศ (Air Compressor) จ ำนวน 1 3) เครื่ อ งอัด อำกำศ (Air Compressor) จ ำนวน 1
เครื่อง
เครื่อง
4) ระบบสู บ ถ่ ำ ยน ้ำ มั น และสำรเคมี จ ำนวน 1 4) ระบบสู บ ถ่ ำ ยน ้ำ มั น และสำรเคมี จ ำนวน 1
รำยกำร
รำยกำร
5) หม้อไอนำ้ (Boiler) จำนวน 1 รำยกำร
5) หม้อไอนำ้ (Boiler) จำนวน 1 รำยกำร
6) ถังเก็บนำ้ มันและสำรเคมี (Tank Farm) จำนวน 6) ถังเก็บนำ้ มันและสำรเคมี (Tank Farm) จำนวน
10 รำยกำร
10 รำยกำร
7) ชุดถังเก็บวัตถุดิบและสำรเคมี (Tank) จำนวน 1 7) ชุดถังเก็บวัตถุดิบและสำรเคมี (Tank) จำนวน 1
รำยกำร
รำยกำร
8) ชุดถังปฏิกิริยำ (Methyl ester Reactor) จำนวน 8) ชุดถังปฏิกิริยำ (Methyl ester Reactor) จำนวน
1 รำยกำร
1 รำยกำร
9) ระบบดับเพลิง (Fire Pump System) จำนวน 1 9) ระบบดับเพลิง (Fire Pump System) จำนวน 1
รำยกำร
รำยกำร
10) ชุดเพิ่มควำมบริสทุ ธิ์กลีเซอรีน จำนวน 1 รำยกำร 10) ชุ ด เพิ่ ม ควำมบริ สุ ท ธิ์ ก ลี เ ซอรี น จ ำนวน 1
รำยกำร
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ทรัพย์สิน

FSC
11) ชุ ด น ำเมทำนอลกลั บ มำใช้ ใ หม่ จ ำนวน 1
รำยกำร
12) เครื่ อ งชั่ง รถบรรทุ ก (Truck Scale) จ ำนวน 1
รำยกำร
13) หม้ อ แปลงไฟฟ้ ำ (Transformer) จ ำนวน 1
รำยกำร
14) หอระบำยควำมร้อน (Cooling Tower) จำนวน
1 รำยกำร
15) เครื่องสูบสุญญำกำศ (Vacuum Pump) จำนวน
1 รำยกำร
16) ชุดถังเก็บวัตถุดิบ (Tank) จำนวน 1 รำยกำร
17) ชุดกรองนำ้ มัน (Filter) จำนวน 1 รำยกำร

GRAND
11) ชุ ด น ำเมทำนอลกลั บ มำใช้ ใ หม่ จ ำนวน 1
รำยกำร
12) เครื่ อ งชั่ง รถบรรทุ ก (Truck Scale) จ ำนวน 1
รำยกำร
13) หม้ อ แปลงไฟฟ้ ำ (Transformer) จ ำนวน 1
รำยกำร
14) หอระบำยควำมร้อน (Cooling Tower) จำนวน
1 รำยกำร
15) เ ค รื่ อ ง สู บ สุ ญ ญำ ก ำ ศ ( Vacuum Pump)
จำนวน 1 รำยกำร
16) ชุดถังเก็บวัตถุดิบ (Tank) จำนวน 1 รำยกำร
17) ชุดกรองนำ้ มัน (Filter) จำนวน 1 รำยกำร
โดยเครื่ อ งจั ก รล ำดั บ 1- 11 ได้ จ ดทะเบี ย นกั บ
โดยเครื่ อ งจั ก รล ำดั บ 1- 11 ได้ จ ดทะเบี ย นกั บ สำนักงำนทะเบียนเครื่องจักรแล้ว ส่วนเครื่องจักร
สำนักงำนทะเบียนเครื่องจักรแล้ว ส่วนเครื่องจักร ลำดับที่ 12 - 17 ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องจักรกับ
ลำดับที่ 12 - 17 ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องจักรกับ สำนักงำนทะเบียนเครื่องจักรกลำง
สำนักงำนทะเบียนเครื่องจักรกลำง

หมายเหตุ : /1 ทีด่ ินทีเ่ ป็ นทีต่ งั้ สานักงานของ GBP เป็ นทีต่ งั้ ของโรงกลั่นไบโอดีเซลของ GBP มีถนนทางเข้าออกทางเดียว ซึ่งถือเป็ นกรรมสิทธิโ์ ดย
บริษัท สวน ROJNA ทัง้ นี ้ จากการตรวจสอบรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการสัมภาษณ์ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พบว่า
ROJNA ไม่ได้ดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมในส่วนของถนนภายในโครงการให้กบั GBP และไม่ได้สละกรรมสิทธิใ์ นพืน้ ทีถ่ นน
ให้เป็ นทางสาธารณะ ซึ่งทีผ่ ่านมา ROJNA ไม่ได้มีการจดทะเบียนในเรื่องดังกล่าวให้กบั บริษัท และ/หรือ โรงงานรายใดรายหนึ่งใน
โครงการ แต่ให้ความยินยอมการใช้ถนนร่วมกันโดยการเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางในการใช้ทดี่ นิ ดังกล่าว (รายละเอียดแสดงดัง
หัวข้อ 1.1.6)
/2 จานวนสิ่งปลูกสร้างที่ประเมินระหว่าง FSC และ GRAND ต่างกัน เนื่องมาจากผูป้ ระเมินแต่ละเจ้าใช้เกณฑ์ในการแยกประเภท
ระหว่างสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรแตกต่างกัน โดยจานวนสิ่งปลูกสร้างที่ FSC ประเมินมูลค่าจะอ้างอิงมาจากใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร และ/หรือ กรรมสิทธิ์ส่ิงปลูกสร้าง ประกอบกับการสารวจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทัง้ ส่วนปรับปรุงพัฒนาบนทีด่ ิน ณ
สถานทีจ่ ริง ในขณะที่ GRAND จะพิจารณาเฉพาะอาคารทีม่ ีโครงสร้างหลังคาคลุมและมีฐานรากทีย่ ึดเหนีย่ วกับโครงสร้างอาคาร
เป็ นสิ่งปลูกสร้าง ส่วนสิ่งปลูกสร้างงานโครงสร้าง หรือฐานรากที่ก่อสร้างเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์รวมกับเครื่องจักรจะน าไป
ประเมินมูลค่ารวมกับมูลค่าของเครื่องจักร จึงทาให้จานวนมูลค่าสิ่งปลูกสร้างทีป่ ระเมินมีจานวนรายการทีน่ อ้ ยกว่า และมูลค่าของ
เครือ่ งจักรทีป่ ระเมินได้จึงสูงกว่า FSC เนือ่ งจากมีการรวมฐานรากเข้าไปด้วย
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จำกทรัพย์สินของ GBP ที่มีกำรประเมินมูลค่ำใหม่ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักร ดังแสดงข้ำงต้น ผลกำรประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินของ GBP ด้วยวิธีตน้ ทุนของผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สินอิสระทัง้ 2 รำย สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
สรุ ปราคาประเมินทรัพย์สนิ ของ GBP โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ (หน่วย: ล้านบาท)
ทรัพย์สิน
FSC
GRAND
ที่ดิน
34.00
30.00
สิ่งปลูกสร้ำง
29.87
9.00
เครื่องจักร
142.69
152.80
รวม
206.56
191.80
หมายเหตุ : รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ดังทีป่ รากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี ้

จำกตำรำงข้ำงต้น รำคำประเมินของที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักรของ GBP มีมลู ค่ำระหว่ำง 191.80 - 206.56 ล้ำนบำท
โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระนำรำคำประเมินดังกล่ำวมำปรับปรุ งมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตำมบัญชีของ GBP ณ วันที่ 30
มิถนุ ำยน 2564 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถอื หุน้ ของ GBP ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
รายการ
มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
68.42
ส่วนเปลี่ยนแปลงระหว่ำง 1 มกรำคม – 30 มิถนุ ำยน 2564
33.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
101.77
รำยกำรปรับปรุง
หัก มูลค่ำที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักรตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564
(106.95)
บวก รำคำประเมินของที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักร ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมิน
191.80 - 206.56
รำคำทรัพย์สินอิสระ
ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังปรับปรุ ง
186.62 - 201.38
จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีเท่ำกับ 186.62 - 201.38 ล้ำนบำท ซึ่งต่ำ
กว่ำมูลค่ำเข้ำทำรำยกำรที่ 400.00 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 198.62 - 213.38 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 49.65 - 53.35
3)

วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีนี ้ เป็ นกำรประเมินโดยพิจำรณำอัตรำส่วนต่ำงๆ ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจคล้ำยคลึงกันกับกำรประกอบธุรกิจของ GBP โดยมีสมมติฐำนหลักว่ำบริษัทที่
มีลักษณะกำรดำเนินงำนคล้ำยคลึงกัน จะมีอัตรำส่วนทำงกำรเงิน เช่น อัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี (Price to Book
Value Ratio) อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio) และอัตรำส่วนมูลค่ำกิจกำรต่อกำไรจำกกำรดำเนินงำน
ก่อนหักดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี เงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (EV/EBITDA Ratio) ที่ใกล้เคียงกัน ทัง้ นี ้ เนื่องจำก GBP
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ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงคัดเลือกบริษัทเทียบเคียงซึ่งเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอร์เป็ นหลัก โดยบริษัทเทียบเคียงมี
รำยละเอียดดังนี ้
รายละเอียด GBP และบริษัทเทียบเคียง
(หน่วย: ล้านบาท)
สัดส่วน
ลักษณะการ
มูลค่าตาม สินทรัพย์
กาไรสุทธิ
ชื่อบริษทั
/4
ประกอบธุรกิจ
รายได้ /1
รายได้
/3
/4
ราคาตลาด /2
บริษัท โกลบอล ไบโอ ผลิตและจำหน่ำยไบโอ ร้อยละ
N/A
1,017.58/6 3,520.48/7
95.64/7
พำวเวอร์ จำกัด
ดีเซล รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ 96.57/5
(“GBP”)
พ ล อ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร
กลั่นไบโอดีเซล
รายละเอียดบริษัทเทียบเคียง
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ ผลิ ต ไบโอดี เ ซล น ้ำ มัน ร้อยละ
8,423.99 2,423.65 5,494.97
495.05
จี จำกัด (มหำชน)
พื ช กลี เ ซอรี น บริ สุ ท ธิ์ 90.18
(“AIE”)
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ล
พลอยได้ จำกน ้ ำ มั น
ปำล์มดิบคุณภำพดี
บริษัท โกลบอลกรีน ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ร้อยละ 11,976.90 12,457.22 18,863.12
839.10
เคมิคอล จำกัด
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ค มี เ พื่ อ 73.32
(มหำชน) (“GGC”)
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ด ย มี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ เมทิ ล
เ อ ส เ ท อ ร์ แ ฟ ต ตี ้
แอลกอฮอล์ กลีเซอรีนบ
ริ สุ ท ธิ์ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
พลอยได้หลำยประเภท
บริษัท พลังงำน
ถื อหุ้ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย ร้อยละ 228,462.50 81,829.94 17,859.83 5,205.59
บริสทุ ธิ์ จำกัด
แ ล ะ บ ริ ษั ท ร่ ว ม 31.66
(มหำชน) (“EA”)
(Holding Company) ที่
ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก 3
ด้ ำ น ได้ แ ก่ (1) ธุ ร กิ จ
ผลิตและจำหน่ำยไบโอ
ดี เ ซ ล (2) ธุ ร กิ จ
โ ร ง ไ ฟ ฟ้ ำ พ ลั ง ง ำ น
ห มุ น เ วี ย น แ ล ะ (3)
ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เช่ น ธุ ร กิ จ
วิจัยและพัฒนำ ธุรกิจ
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ชื่อบริษทั

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

สัดส่วน
รายได้ /1

มูลค่าตาม
ราคาตลาด /2

(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์
รายได้ /4
/3

กาไรสุทธิ
/4

พั ฒ น ำ ผ ลิ ต แ ล ะ
จำหน่ำยแบตเตอรี่ ฯลฯ
หมายเหตุ: /1 สัดส่วนรายได้จากการขายไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอร์ต่อรายได้รวม โดยอ้างอิงจากรายงานประจาปี 2563 ของแต่ละบริษัท
/2 อ้างอิง SETSMART ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
/3 อ้างอิงตามงบการเงินฉบับสอบทาน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ของแต่ละบริษัท
/4 อ้างอิงผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน นับจาก 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถนุ ายน 2564 ตามงบการเงินของแต่ละบริษัท
/5 สัดส่วนรายได้จากการขายไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอร์ต่อรายได้รวม โดยอ้างอิงจากงบการเงินของ GBP สาหรับเดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนมิถุนายน 2564 โดยอ้างอิง งบการเงินฉบับตรวจสอบ สาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินภายใน เดือนมกราคม – มิถุนายน
2564 และรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
/6 อ้างอิงงบการเงินภายใน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
/7 โดยอ้างอิงจากงบการเงินของ GBP สาหรับเดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนมิถนุ ายน 2564 โดยอ้างอิง งบการเงินฉบับตรวจสอบ สาหรับปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2563 งบการเงินภายใน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 และรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน และทาการปรับให้เต็มปี
(Annualize)

จำกตำรำงข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ บริษัทจดทะเบียนที่เหมำะสมในกำรเทียบเคียงกับ GBP คือ AIE และ
GGC เนื่องจำกทัง้ 2 บริษัท ประกอบธุรกิจหลักและมีรำยได้หลักจำกกำรผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอร์เหมือน
GBP ในขณะที่ EA มีกลุ่มบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลำกหลำยและมีรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียน ทั้งนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้จัดทำกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP ตำมวิธีเปรียบเทียบกับ
อัตรำส่วนในตลำด โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ก)

วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach)

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP ตำมวิธีนี ้ เป็ นกำรประเมินโดยพิจำรณำอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี
(“P/BV”) ของบริษัทเทียบเคียง โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระคำนวณค่ำเฉลี่ย P/BV ย้อนหลัง 15 - 360 วันทำกำร จนถึงวันที่
30 กันยำยน 2564 ซึ่งเป็ นวันที่บริษัทฯ เผยแพร่มติคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ โดยกำร
ประเมินมูลค่ำด้วยวิธีดงั กล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้

บริษัทเทียบเคียง
(หน่วย: เท่า)
AIE
GGC
ค่าเฉลี่ย

15 วัน
3.70x
1.16x
2.43x

ค่าเฉลี่ย P/BV ย้อนหลังของบริษัทเทียบเคียง
วันทาการย้อนหลัง
30 วัน
60 วัน
90 วัน
180 วัน
3.62x
3.32x
3.37x
3.40x
1.15x
1.11x
1.09x
1.09x
2.39x
2.22x
2.23x
2.24x

270 วัน
2.87x
1.04x
1.96x

360 วัน
2.48x
1.02x
1.75x

ทีม่ า: Capital IQ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และกำรคำนวณของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
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จำกตำรำงข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP โดยนำค่ำเฉลี่ย P/BV ของบริษัท
เทียบเคียง ย้อนหลัง 15 - 360 วันทำกำร จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564 มำคูณกับมูลค่ำตำมบัญชีของ GBP ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็ นงบกำรเงินฉบับตรวจสอบล่ำสุด โดยกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้
การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถอื หุน้ ของ GBP ตามวิธอี ัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
ค่าเฉลี่ย P/BV
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้
วันทาการย้อนหลัง
(หน่วย: เท่า)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(1)
(2)
(3) = (1) x (2)
15 วัน
2.43x
166.29
30 วัน
2.39x
163.32
60 วัน
2.22x
151.73
90 วัน
2.23x
68.42
152.80
180 วัน
2.24x
153.54
270 วัน
1.96x
133.88
360 วัน
1.75x
119.47
ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้
119.47 - 166.29
จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีอตั รำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชีเท่ำกับ 119.47 - 166.29 ล้ำน
บำท ซึ่งต่ำกว่ำมูลค่ำเข้ำทำรำยกำรที่ 400.00 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 233.71- 280.53 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 58.43 70.13
ข)

วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach)

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีนี ้ เป็ นกำรประเมินโดยพิจำรณำอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ (“P/E”) ของ
บริษัทเทียบเคียง โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระคำนวณค่ำเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 15 - 360 วันทำกำร จนถึงวันที่ 30 กันยำยน
2564 ซึ่งเป็ นวันที่บริษัทฯ เผยแพร่มติคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ โดยกำรประเมิน
มูลค่ำด้วยวิธีดงั กล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้

บริษัทเทียบเคียง
(หน่วย: เท่า)
AIE
GGC
ค่าเฉลี่ย

15 วัน
16.09x
13.52x
14.81x

ค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลังของบริษัทเทียบเคียง
วันทาการย้อนหลัง
30 วัน
60 วัน
90 วัน
180 วัน
15.74x
15.16x
15.76x
17.46x
13.47x
17.90x
20.54x
25.46x
14.60x
16.53x
18.15x
21.46x

270 วัน
21.86x
29.69x
25.78x

360 วัน
43.91x
33.63x
38.77x

ทีม่ า: Capital IQ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และกำรคำนวณของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ

74

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

จำกตำรำงข้ำ งต้น ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิ น อิสระประเมิ น มูลค่ ำส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ของ GBP โดยน ำค่ ำ เฉลี่ ย P/E ของบริษั ท
เทียบเคียง ย้อนหลัง 15 - 360 วันทำกำร จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564 มำคูณกำไรสุทธิของ GBP สำหรับรอบผลประกอบกำร
ย้อนหลัง 8 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยอ้ำงอิง งบกำรเงินฉบับตรวจสอบ สำหรับปี
สิน้ สุด 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินภำยใน เดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564 และรำยงำนตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน ซึ่งมี
กำรปรับให้เป็ นเต็มปี (Annualize) ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระอ้ำงอิงผลกำรดำเนินงำนของ GBP ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกำยน
2563 เป็ นต้นไป เนื่องจำกเป็ นเดือนที่ GBP สำมำรถผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 เพื่อสะท้อนผลกำรดำเนินงำนที่
แท้จริงในปั จจุบนั โดยกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้
การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถอื หุน้ ของ GBP ตามวิธอี ัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ
ค่าเฉลี่ย P/E
กาไรสุทธิ
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้
วันทาการย้อนหลัง
(หน่วย: เท่า)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(1)
(2)
(3) = (1) x (2)
15 วัน
14.81x
1,416.24
30 วัน
14.60x
1,396.62
60 วัน
16.53x
1,581.19
90 วัน
18.15x
95.64
1,735.68
180 วัน
21.46x
2,052.59
270 วัน
25.78x
2,465.45
360 วัน
38.77x
3,708.14
ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้
1,396.62 - 3,708.14
จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีอตั รำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิเท่ำกับ 1,396.62 - 3,708.14 ล้ำนบำท
ซึ่งสูงกว่ำมูลค่ำเข้ำทำรำยกำรที่ 400.00 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 996.62 - 3,308.14 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 249.15 827.04
ค)

วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจาหน่าย (EV/EBITDA Ratio Approach)

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีนี ้ เป็ นกำรประเมินโดยพิจำรณำอัตรำส่วนมูลค่ำกิจกำรต่อกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนก่อนหักดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี เงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (“EV/EBITDA”) ของบริษัทเทียบเคียง โดยที่
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระคำนวณค่ำเฉลี่ย EV/EBITDA ย้อนหลัง 15 - 360 วันทำกำร จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564 ซึ่งเป็ นวันที่
บริษัทฯ เผยแพร่มติคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ โดยกำรประเมินมูลค่ำด้วยวิธีดงั กล่ำว
มีรำยละเอียดดังนี ้
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บริษัทเทียบเคียง
(หน่วย: เท่า)
AIE
GGC
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย EV/EBITDA ย้อนหลังของบริษทั เทียบเคียง
วันทาการย้อนหลัง
15 วัน
30 วัน
60 วัน
90 วัน
180 วัน
12.56x
12.28x
11.70x
12.13x
13.04x
7.18x
7.15x
7.72x
8.10x
8.53x
9.87x
9.72x
9.71x
10.11x
10.79x

270 วัน
13.56x
9.10x
11.33x

360 วัน
15.93x
9.11x
12.52x

ทีม่ า: Capital IQ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และกำรคำนวณของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ

จำกตำรำงข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP โดยนำค่ำเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัท
เทียบเคียง ย้อนหลัง 15 - 360 วันทำกำร จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564 มำคูณ EBITDA ของ GBP สำหรับรอบผลประกอบกำร
ย้อนหลัง 8 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยอ้ำงอิง งบกำรเงินฉบับตรวจสอบ สำหรับปี
สิน้ สุด 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินภำยใน เดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564 และรำยงำนตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน ซึ่งมี
กำรปรับให้เป็ นเต็มปี (Annualize) และบวกด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และสินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนิน
ธุรกิจ (Non-operating Assets) จำกนัน้ จึงหักด้วยหนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทัง้ นี ้ ตำมเงื่อนไขของ
ร่ำงสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด ช่วงมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีรำยกำรปรับปรุง ได้แก่ (1) ประมำณกำรเงินสดคงเหลือใน GBP ณ
วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร อ้ำงอิงตำมร่ำงสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด และ (2) เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดย
กำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้
การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP ตามวิธีอัตราส่วน EV/EBITDA

วันทาการย้อนหลัง
รายการ
(หน่วย: ล้านบาท)
15 วัน
30 วัน
60 วัน
90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน
ค่ำเฉลี่ย EV/EBITDA (หน่วย: เท่ำ)
9.87x
9.72x
9.71x
10.11x 10.79x 11.33x 12.52x
(1)
EBITDA (2)
144.40
มูลค่ำกิจกำร (3) = (1) x (2)
1,425.56 1,403.05 1,402.52 1,460.12 1,557.59 1,635.94 1,807.95
บวก: เงินสดและเงินฝำกธนำคำร
49.08
ณ 31 ธ.ค. 63 (4)/1
บวก: เงินให้กยู้ ืมแก่กจิ กำรที่
50.00
เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธ.ค. 63 (5)
หัก หนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้ ณ 31
(588.11)
ธ.ค. 63 (6)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ (7) = (3)
936.54 914.03 913.50 971.09 1,068.56 1,146.92 1,318.92
+ (4) + (5) - (6)
ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้
913.50 - 1,318.92
รำยกำรปรับปรุง
หัก: ประมำณกำรเงินสดคงเหลือ
(141.83)
ใน GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อน
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รายการ
(หน่วย: ล้านบาท)
15 วัน
วันโอนกิจกำร อ้ำงอิงตำมร่ำง
สัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด/2
หัก: เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กัน ณ 31 ธ.ค.63
ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้

30 วัน

วันทาการย้อนหลัง
60 วัน
90 วัน 180 วัน

270 วัน

360 วัน

(50.00)
721.67 - 1,127.09

หมายเหตุ: /1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2564 มีมูลค่า 83.31 ล้านบาท
/2 ทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ประมาณการเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันโอนกิจการ อ้างอิงตามงบการเงิน
ภายใน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทีค่ านวณโดย (1) เงินสดและรายการทีเ่ ทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถนุ ายน 2564 (2) บวกด้วย เงิน
ทีจ่ ะได้รบั จากเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (3) ลบด้วย เงินทีช่ าระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ โดยชาระคืนให้ยอดเงินกูย้ ืมระยะสัน้
เท่ากับ ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทขัน้ ต่า (เท่ากับ ลูกหนีก้ ารค้า + สินค้าคงเหลือ – เจ้าหนีก้ ารค้า) อย่างไรก็ดี มูลค่าเงินสด
คงเหลือใน GBP ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันโอนกิจการจริง อาจมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าทีป่ ระมาณการไว้ ตามงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ณ วันดังกล่ำว

จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีอตั รำส่วนมูลค่ำกิจกำรต่อกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนหักดอกเบีย้
จ่ำย ภำษี เงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยเท่ำกับ 721.67 - 1,127.09 ล้ำนบำท ซึ่งสูงกว่ำมูลค่ำเข้ำทำรำยกำรที่
400.00 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 321.67 - 727.09 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.42 - 181.77
4)

วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีนี ้ เป็ นกำรประเมินโดยพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระแสเงินสด
ในอนำคตของ GBP โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที่คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรจัดทำประมำณ
กำรทำงกำรเงินด้วยอัตรำคิดลด (Discount rate) ที่เหมำะสม ซึ่งกระแสเงินสดประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ (1) กระแสเงินสด
จำกช่วงระยะเวลำประมำณกำร 6 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 - 31 ธันวำคม 2569 ซึ่งเป็ นระยะเวลำที่ท่ปี รึกษำทำงกำรเงิน
อิสระเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม เนื่องจำกสะท้อนแผนกำรดำเนินธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และแนวโน้มกำรเติบโต
ในช่วง 5 ปี ภำยหลังจำกกำรรับโอนกิจกำร รวมถึงพิจำรณำผลประกอบของ GBP ภำยหลังจำกที่สิทธิประโยชน์ทำงภำษี สิน้ สุด
ลง ในวันที่ 29 มกรำคม 2568 และ (2) มูลค่ำกิจกำร ณ ปี ประมำณกำรสุดท้ำย (Terminal Value) ซึ่งอ้ำงอิงกระแสเงินสดอิสระ
ณ ปี ประมำณกำรสุดท้ำยเป็ นตัวแทนของกระแสเงินสดที่จ ะเกิดขึน้ อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยตัง้ อยู่บนสมมติฐำนว่ำ GBP
จะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปหลังสิน้ สุดระยะประมำณกำร (Going Concern Basis) โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
เกิดขึน้ ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ปัจจุบนั เพื่อหำมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ของ GBP ณ วันที่ 5
มกรำคม 2565 ซึ่งเป็ นวันที่คำดว่ำกำรโอนกิจกำรจะมีผลบังคับใช้ อ้ำงอิงตำมร่ำงสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด
ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจัดทำประมำณกำรทำงกำรเงินภำยใต้
สมมติฐำนทำงกำรเงินต่ำงๆ ที่มีสำระสำคัญต่อกำรประเมินมูลค่ำ โดยอ้ำงอิงข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เปิ ดเผยสู่สำธำรณะ
รวมถึงข้อมูลที่ได้รบั จำก GBP และข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำรของ GBP ประกอบกับข้อมูลจำกรำยงำนกำรตรวจสอบ
สถำนะทำงกำรเงินที่จัดทำโดย บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด และ บริษัท โอเคดี แอคเค้ำน์ติง้ จำกัด รวมถึงข้อมูลจำกกำร
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สัมภำษณ์ผเู้ กี่ยวข้อง (“รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน”) และรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยที่จดั ทำโดย
บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำย ซีเอ็มที จำกัด รวมถึงข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เกี่ ยวข้อง (“รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำง
กฎหมำย”) ที่ได้รบั จำกบริษัทฯ โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระนำข้อมูลจำกรำยงำนดังกล่ำวมำใช้ในกำรจัดทำประมำณกำร
เช่น รำยได้แยกตำมประเภทของสินค้ำและลูกค้ำ รำยละเอียดต้นทุนแยกตำมหมวด (ต้นทุน วัตถุดิบหลัก ต้นทุนสำรเคมีอื่น
ต้นทุนผันแปร และต้นทุนบุคลำกรฝ่ ำยผลิต) รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีตำมที่ GBP ได้รบั สิทธิประโยชน์
กำรส่ ง เสริม กำรลงทุน จำก BOI กำรจัด หมวดหมู่ของรำยกำรในงบฐำนะทำงกำรเงิน เป็ น ต้น รวมถึ งข้อมูลที่ ได้จำกกำร
สัมภำษณ์ผบู้ ริหำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม ประกอบกำรจัดทำสมมติฐำน ประมำณ
กำรทำงกำรเงิน และประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
ทัง้ นี ้ สมมติฐำนในกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีรำยละเอียดดังนี ้
ก)

สมมติฐานภาพรวม

สมมติฐาน
วันที่ประเมินมูลค่ำ
ระยะเวลำ
ประมำณกำร

อัตรำเงินเฟ้อ
ภำษีนิติบคุ คล
กำลังกำรผลิต
(ลิตร/วัน)

สรุ ปสมมติฐานภาพรวม
คาอธิบาย
5 มกรำคม 2565 (วันที่คำดว่ำกำรโอนกิจกำรจะมีผลบังคับใช้)

อ้างอิง
ร่ำงสัญญำโอนกิจกำร
ทัง้ หมด
1 มกรำคม 2564 - 31 ธันวำคม 2569
- งบกำรเงินฉบับ
โดยระยะเวลำตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2564 - 30 มิถนุ ำยน 2564
ตรวจสอบของ GBP ปี
อ้ำงอิงผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึน้ จริง ตำมงบกำรเงินภำยในของ GBP 2564
และข้อมูลตำมรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน
- งบกำรเงินภำยในของ
GBP
- รำยงำนกำรตรวจสอบ
สถำนะทำงกำรเงิน
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
อ้ำงอิงตำมอัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ร้อยละ 20.00
กรมสรรพำกร
300,000 ลิตรต่อวัน
ประกำศจำกกรมธุรกิจ
อ้ำงอิงตำมรำยชื่อผูผ้ ลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พลังงำน กระทรวง
ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบกำรจำหน่ำยหรือมีไว้เพื่อจำหน่ำยไบโอดีเซลจำก พลังงำน ณ วันที่ 23
กรมธุรกิจพลังงำน
กันยำยน 2564
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ข) สมมติฐานรายได้
รำยได้ของ GBP แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. รำยได้จำกกำรผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล (B100)
2. รำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต - กลีเซอรีน
3. รำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต - กรดไขมัน
ทัง้ นี ้ รำยละเอียดของสมมติฐำนรำยได้ สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
สรุ ปสมมติฐานรายได้
สมมติฐาน
คาอธิบาย
1. รายได้จากการผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซล (B100)
1.1 ราคาขายต่อหน่วย (บาท/ลิตร)
เดือนมกรำคม - มิถนุ ำยน 2564: อ้ำงอิงตำมผลประกอบกำรที่เกิดขึน้ จริง และรำยงำนกำร
ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน โดยรำคำขำยต่อหน่วย (บำท/ลิตร) มีรำยละเอียด ดังนี ้

อ้างอิง

- งบกำรเงินฉบับ
ตรวจสอบของ GBP
ปี 2564
- งบกำรเงินภำยใน
2564
ของ GBP ช่วง พ.ย.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
63 - มิ.ย. 64
38.47
38.95
35.63
32.87
34.78
34.17
- รำยงำนกำร
ตรวจสอบสถำนะ
ทัง้ นี ้ ในเดือน กุมภำพันธ์ - มีนำคม GBP ได้เริ่มจำหน่ำย B100 โดยตรงให้แก่ผคู้ ำ้ ปลีกนำ้ มันรำย
ทำงกำรเงิน
ใหญ่ของประเทศรำยหนึ่ง และได้ทำสัญญำซือ้ ขำยกับผูค้ ำ้ ปลีกนำ้ มันรำยดังกล่ำว เป็ นระยะเวลำ
1 ปี ระหว่ำงเมษำยน 64 - มีนำคม 65 โดยมีกำรกำหนดกำรคำนวณรำคำขำยต่อหน่วย ที่องิ กับ - รำคำไบโอดีเซล
(B100) ที่ประกำศ
รำคำขำย B100 ที่ประกำศโดยกระทรวงพลังงำน (“รำคำ B100 (EPPO Price)”) พร้อมทัง้ มีกำร
โดยกระทรวง
กำหนดปริมำณรับซือ้ ขัน้ ต่ำจำก GBP เป็ นรำยไตรมำส
พลังงำน (EPPO) ปี
อย่ำงไรก็ดี โดยทั่วไปในกำรจำหน่ำยไบโอดีเซล หรือ B100 ผูซ้ ือ้ และผูข้ ำยจะอ้ำงอิงรำคำขำย 2560 - ก.ย. 2564
B100 จำกรำคำที่ ป ระกำศโดยกระทรวงพลัง งำน หรื อ รำคำ B100 (EPPO Price) ซึ่ง รำคำที่ - สัญญำซือ้ ขำยไบโอ
ประกำศดังกล่ำวจะมำจำกกำรคำนวณตำมสูตรของกระทรวงพลังงำน โดยรำคำขำย B100 จะ ดีเซล
แปรผันกับรำคำของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิต ได้แก่ นำ้ มันปำล์มดิบ (CPO) นำ้ มันปำล์มกึ่ง
- รำคำซือ้ ขำยไบโอ
บริสุทธิ์ (Refined Palm Oil: “RPO”) และ ไขปำล์มสเตียริน (Refined Palm Stearin: “RPS”) ที่
ดีเซล (B100) ของ
อ้ำงอิงจำกรำคำที่ประกำศโดยกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ดังนั้น จำกกำรพิจำรณำ
GBP ในช่วง ม.ค. ข้อมูลย้อนหลังตัง้ แต่เดือน มกรำคม 2560 - กันยำยน 2564 พบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
มิ.ย. 64
B100 (EPPO Price) และรำคำวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นกำรผลิ ต B100 มี ลั ก ษณะแปรผั น ตำมกั น
- สัมภำษณ์ผบู้ ริหำร
(รำยละเอียด ดังที่ปรำฏในเอกำรแนบ 1 หัวข้อ สภำวะอุตสำหกรรมไบโอดีเซล)
- ประมำณกำรโดย
IFA
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ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่เดือนกรกฎำคม 64 เป็ นต้นไป ประมำณกำรรำคำขำยต่อหน่วย ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระ แบ่งกำรประมำณกำรเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. ราคาซือ้ ขายกับคู่คา้ ทีม่ ีสัญญาแล้ว: อ้ำงอิงกำรคำนวณรำคำขำยตำมสัญญำ
สำหรับ รำคำ B100 (EPPO Price) ช่วงเดือนกรกฎำคม - กันยำยน 2564 ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระ ประมำณกำรโดยอ้ำงอิงรำคำเฉลี่ย B100 (EPPO Price) รำยเดือนที่ประกำศโดยกระทรวง
พลังงำน

อ้างอิง

สำหรับ รำคำ B100 (EPPO Price) เดือน ตุลำคม 2564 เป็ นต้นไป ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
ประมำณกำรโดยอ้ำงอิงรำคำเฉลี่ย B100 (EPPO Price) ย้อนหลัง 12 เดือน (ตุลำคม 2563 กันยำยน 2564) ซึ่งพิจำรณำจำกแนวโน้ม และปั จจัยที่ส่งผลต่อรำคำ B100 ในช่วง 2 - 3 ปี ท่ผี ่ำน
มำ อำทิเช่น
• กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัตุดิบจำกผลกระทบของฤดูกำล (Seasonal Effect) ที่แนวโน้ม
รำคำแปรผกผันกับผลผลิตของปำล์มนำ้ มัน โดยช่วงปลำยปี ถึงต้นปี ถดั ไป รำคำ B100 มักมี
รำคำสูงกว่ำช่ว งกลำงปี เนื่องจำกช่วงกลำงปี (เดือนสิงหำคม - พฤศจิกำยน) เป็ นช่วงที่
ผลผลิตปำล์มมีปริมำณที่สูงกว่ำช่วงอื่นๆ ของปี (อ้ำงอิงจำก รำยงำนศึกษำรำคำนำ้ มัน
ปำล์มที่จดั ทำโดย GBP)
• นโยบำยภำครัฐที่ส่งเสริมให้กำรใช้นำ้ มันดีเซล B10 มำกขึน้ จำกเดิมที่มีเฉพำะนำ้ มันดีเซล
B7 และ B20 (เฉพำะรถบรรทุกใหญ่) โดยนำ้ มันดีเซล B10 เริ่มใช้ครัง้ แรกในปี 2562 และใน
ปี 2563 กรมธุรกิจพลังงำนประกำศให้นำ้ มันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็ นนำ้ มันดีเซลพืน้ ฐำน
สำหรับรถดีเซลทั่วไป แทนนำ้ มันดีเซลหมุนเร็ว B7 โดยมีนำ้ มันดีเซลหมุนเร็ว B7 เป็ นนำ้ มัน
ทำงเลือกสำหรับรถที่ไม่สำมำรถใช้ นำ้ มันดีเซลหมุนเร็ว B10 ได้ และนำ้ มันดีเซลหมุนเร็ว
B20 เป็ นนำ้ มันทำงเลือกสำหรับรถบรรทุกขนำดใหญ่ ตัง้ แต่ 1 ตุลำคม 2563 เป็ นต้นไป
• แผนพัฒ นำพลัง งำนทดแทนและพลัง งำนทำงเลื อ ก พ.ศ. 2558 - 2579 ที่ ป ระกำศโดย
กระทรวงพลังงำน ได้กำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตนำ้ มันไบโอดีเซลหรือ B100 สำหรับใช้ภำค
ขนส่งในแต่ละปี เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยเป้ำหมำยในกำรผลิต B100 ปี 2562 2569 และ
2579 เท่ ำ กับ 7.10 10.00 และ 14.00 ล้ำ นลิ ต ร/วัน ซึ่ง ปั จ จุบัน ผู้ผลิ ต ไบโอดี เซล (B100)
ปั จจุบนั มีจำนวน 14 รำย รวมกำลังกำรผลิต B100 เท่ำกับ 9.40 ล้ำนลิตร / วัน (อ้ำงอิงตำม
รำยชื่อผูผ้ ลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันโดยกรมธุ รกิจ
พลังงำน ณ วันที่ 23 กันยำยน 2564)
ด้วยเหตุนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงเห็นว่ำ เนื่องจำก รำคำขำยไบโอดีเซล (B100) แปรผัน
ตำมรำคำของวัตถุดบิ ซึ่งเปลี่ยนไปตำมปริมำณผลผลิตของปำล์มนำ้ มันในแต่ละช่วงของปี รวมถึง
อุปสงค์ของของไบโอดีเซลยังคงมีอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและอุปทำนของ
B100 ที่มำจำกผูผ้ ลิต 14 รำยตำมที่ได้รบั อนุญำตจำกกระทรวงพลังงำน ดังนัน้ กำรประมำณกำร
รำคำขำย B100 โดยอ้ำงอิงจำกรำคำ B100 (EPPO Price) เฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน (ตุลำคม
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2563 - กันยำยน 2564) จึงมีควำมเหมำะสม สำหรับกำรประมำณกำรตัง้ แต่ เดือน ต.ค. 2564
เป็ นต้นไปและมีอตั รำกำรเติบโตเท่ำกับ ร้อยละ 2.00 ต่อปี ตำมอัตรำเงินเฟ้อเป้ำหมำย (ประกำศ
โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย) ซึ่งสำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
รายละเอียด
รำคำ B100
(EPPO Price)
(-) ส่วนลด
(+) ค่ำขนส่ง
ราคาขาย
ต่อหน่วย

ก.ค. - ก.ย. 2564
36.28 - 40.65

ต.ค. 2564 เป็ นต้นไป
38.63

ตำมที่ตกลงกันในสัญญำ
ค่ำเฉลี่ย เม.ย. - มิ.ย. 64
31.96 - 36.33

35.72

อ้างอิง

อัตราการเติบโต
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ตำมอัตรำเงินเฟ้อ
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ตำมอัตรำเงินเฟ้อ
-

2. ราคาซือ้ ขายกับคู่ค้าอื่นทีไ่ ม่มีสัญญา: ประมำณกำรเท่ำกับรำคำซือ้ ขำยกับคูค่ ำ้ ที่มสี ญ
ั ญำ
ที่เท่ำกับ 35.72 บำท/ลิตร และมีอตั รำกำรเติบโตร้อยละ 2.00 ต่อปี ตำมอัตรำเงินเฟ้อ
เนื่องจำก จำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร และพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนในช่วงที่ผ่ำนมำตำมงบ
กำรเงิ น ภำยใน และรำยงำนตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิ น พบว่ ำ GBP มี ก ำรผลิ ต และ
จำหน่ำยไบโอดีเซลให้แก่ คู่คำ้ และผูค้ ำ้ ปลีกนำ้ มันรำยใหญ่รำยอื่น โดยรำคำซือ้ ขำยกับผูซ้ ือ้
รำยอื่นที่ไม่มีสัญญำมีควำมไม่แน่นอน ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตำมสถำวะตลำดและกำรเจรจำ
ต่อรอง ณ เวลำนัน้ ๆ ซึ่งกำรซือ้ ขำยไบโอดีเซลโดยทั่วไปผูซ้ ือ้ และผูข้ ำยจะอ้ำงอิงจำกรำคำไบ
โอดีเซลตำมที่ประกำศโดยกระทรวงพำณิชย์ (EPPO Price) อย่ำงไรก็ดี ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระพิจำรณำรำคำซือ้ ขำยไบโอดีเซล (B100) ช่วงเดือนมกรำคม - มิถนุ ำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ
จำกงบกำรเงินภำยใน และรำยงำนกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน พบว่ำ รำคำซือ้ ขำยมีควำม
ใกล้เคียงกับค่ำเฉลี่ยของรำคำซือ้ ขำยกับคู่คำ้ รำยที่มีสัญญำซือ้ ขำยแล้ว ดังนั้น ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระจึงเห็นว่ำ กำรประมำณประมำณกำรรำคำซือ้ ขำยกับคู่คำ้ อื่นที่ไม่มีสญ
ั ญำ
เท่ำกับรำคำซือ้ ขำยกับคู่คำ้ ที่มีสญ
ั ญำแล้วจึงมีควำมเหมำะสม
1.2 ปริมาณการขาย B100
ในช่วง เดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถนุ ำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ GBP มีอตั รำกำรผลิต และ ปริมำณ - ง บ ก ำ ร เ งิ น ฉ บั บ
กำรขำย B100 ดังนี ้
ตรวจสอบของ GBP
ปี 2564
- งบกำรเงิ น ภำยใน
ของ GBP ช่วง พ.ย.
63 - มิ.ย. 64
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2564
ม.ค.
ก.พ. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
กำลังกำรผลิต
300,000.00 ลิตร/วัน หรือ 108.00 ล้ำนลิตร/ปี
อัตรำกำร
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ผลิต/Utilization
66.90 - 84.31
89.97
84.67 - 94.19
84.64- 97.29
rate
(6.02 - 7.84 ล้ำน (8.37 ล้ำนลิตร) (7.11-8.76 ล้ำน
(7.87 - 8.76
(ปริมำณกำรผลิต)
ลิตร/เดือน)
ลิตร/เดือน)
ล้ำนลิตร/เดือน)

รายละเอียด

- คูค้ ำ้ ทีมีสญ
ั ญำ

- คู่ค่ำอื่น

2563
พ.ย. - ธ.ค.

-

ร้อยละ
66.90 - 84.31
(6.02 - 7.84 ล้ำน
ลิตร/เดือน)

-

ร้อยละ
89.97
(8.37 ล้ำนลิตร)

/1

ร้อยละ
80.84 - 92.78
(6.79 - 8.63
ล้ำนลิตร/เดือน)

ร้อยละ
84.64- 97.29
(7.87 - 8.76
ล้ำนลิตร/เดือน)

ร้อยละ
1.41 - 3.83
(0.12 - 0.33
ล้ำนลิตร/เดือน)

-

อ้างอิง
-รำยงำนกำร
ตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน
- ร ำ ค ำ ไ บ โ อ ดี เ ซ ล
(B100) ที่ ป ระกำศ
โดยกระทรวง
พลัง งำน (EPPO) ปี
2560 - ก.ย. 2564
- สัญญำซือ้ ขำยไบโอ
ดีเซล
- รำคำซื ้อ ขำยไบโอ
ดี เ ซล (B100) ของ
GBP ในช่ ว ง ม.ค. มิ.ย. 64

- แผนพัฒนำพลังงำน
หมายเหตุ /1 เป็ นข่วงที่ GBP ได้มีการซือ้ ขายกับผูค้ า้ ปลีกนา้ มันรายหนึ่ง ตัง้ แต่ ก.พ. - มี.ค. 2564 เพือ่ ประเมินคุณภาพ
ทดแทนและพลังงำน
ของ B100 ทีผ่ ลิตได้ และประสิทธิภาพการผลิตและการขนส่งไปยังคลังนา้ มัน โดย GBP ได้ทาสัญญา
ทำงเลือก พ.ศ. 2558
ซือ้ ขายกับผูค้ า้ ปลีกรายดังกล่าว ตัง้ แต่ 1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565
- 2567 ที่ประกำศโดย
ทัง้ นี ้ เนื่องด้วย ตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2567 ที่ประกำศ กระทรวงพลังงำน
โดยกระทรวงพลังงำน (“AEDP2015”) ระบุว่ำ รัฐบำลจะส่งเสริมเชือ้ เพลิงชีวภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ - แ น ว โ น้ ม ธุ ร กิ จ /
ทดแทนและลดกำรนำเข้ำนำ้ มันดิบ และกำหนดเป้ำหมำยส่งเสริมกำรผลิตเชือ้ เพลิงชีวภำพ ในส่วน อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ปี
ของไบโอดีเซลเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง จำก 7.10 ล้ำนลิตร/วัน ในปี 2562 เป็ น 10.00 และ 14.00 ล้ำน 25642566:
ลิตร/วัน ในปี 2569 และ 2579 ตำมลำดับ รวมถึง นโยบำยภำครัฐได้มีกำรส่งเสริมให้ใช้นำ้ มันดีเซล อุ ต สำหกรรมไบโอ
B10 มำกขึน้ จำกเดิมที่มีเฉพำะนำ้ มันดีเซล B7 และ B20 (เฉพำะรถบรรทุกใหญ่) โดยนำ้ มันดีเซล B10 ดีเซล โดยวิจยั กรุงศรี
เริ่มใช้ตงั้ แต่ปี 2562 และในปี 2563 กรมธุรกิจพลังงำนประกำศให้นำ้ มันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็ น (21 พ.ค. 2564)
นำ้ มันดีเซลพืน้ ฐำนสำหรับรถดีเซลทั่วไป แทนนำ้ มันดีเซลหมุนเร็ว B7 ซึ่งล้วนส่งผลกระทบเชิงบวก - สัมภำษณ์ผบู้ ริหำร
ต่ออุปสงค์ของไบโอดีเซล
- ประมำณกำรโดย
ในส่วนของอุปทำน แม้ว่ำในปั จจุบนั (ณ 23 กันยำยน 2564) ผูผ้ ลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันที่ ได้รับควำมเห็ นชอบกำรจ ำหน่ ำยหรื อมีไว้เพื่ อจำหน่ำยไบโอดี เซลจำกกรมธุรกิจ
พลังงำน จะมีทงั้ หมด 14 รำย ที่กำลังกำรผลิตรวม 9.40 ล้ำนลิตร/วัน เพิ่มขึน้ จำก 13 รำย ที่มีกำลัง
กำรผลิตรวม 8.53 ล้ำนลิตร/วัน (ณ ธันวำคม 2563) และควำมต้องกำรในกำรใช้นำ้ มันโดยรวมอำจ
ได้รบั ผลกระทบจำกกำรปิ ดเมือง (Lockdown) ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 อย่ำงไรก็ดี วิจยั กรุงศรี
คำดว่ำ ควำมต้องกำรใช้ไบโอดีเซลยังคงมีศักยภำพในกำรขยำยตัวเพิ่มขึน้ เนื่องจำก กำรเพิ่มขึน้ ของ

IFA
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คาอธิบาย
กำรใช้นำ้ มันดีเซล B10 จำกกำรผลักดันของภำครัฐ ทัง้ นี ้ วิจยั กรุงศรีคำดว่ำควำมต้องกำรใช้ไบโอดีเซล
ที่ยงั คงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จะสนับสนุนให้ผูป้ ระกอบกำรเพิ่มกำลังกำรผลิต ส่งผลให้อตั รำกำรใช้กำลัง
กำรผลิตของอุตสำหกรรมไบโอดีเซลจะอยู่ท่ี ระดับเฉลี่ ยร้อยละ 60.00 - 62.00 ของกำลังกำรผลิ ต
ทั้งหมด จำก ร้อยละ 59.00 ปี 2563 รำยละเอียดเพิ่มเติม ดังที่ปรำกฏใน เอกสำรแนบ 1 หัวข้อ 6.
สภำวะอุตสำหกรรม ของรำยงำนฉบับนี ้
ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณกำรปริมำณกำรขำยเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
• ในช่วงครึง่ ปี หลังของ ปี 2564 - เดือนมีนำคม 2565: ประมำณกำรปริมำณกำรขำยเท่ำกับปริมำณ
กำรขำยตำมสัญญำซือ้ ขำยที่ทำกับผูค้ ำ้ ปลีกนำ้ มัน และ
• สำหรับเดือนเมษำยน ปี 2565 เป็ นต้นไป แบ่งกำรประมำณกำรเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. คู่คำ้ ทีมีสญ
ั ญำ: จำกกำรพิจำรณำในช่วงที่ผ่ำนมำภำยหลังจำกที่ผขู้ ำยได้เข้ำซือ้ กิจกำรของ
GBP จำกกลุ่ มผู้ถื อหุ้นเดิ มและได้มี กำรปรั บปรุ งเครื่ องจั กร GBP สำมำรถผลิ ต และ
จำหน่ำยไบโอดีเซลได้เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่เดือนพฤศจิกำยน 2563 (ดังรำยละเอียดที่
ปรำกฏในส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.1.6 ของรำยงำนฉบับนี)้ แสดงให้เห็นถึงศักยภำพทัง้ ในส่วนของ
กำรผลิตและกำรจำหน่ำย นำ้ มัน B100 ประเภทที่ 2 (ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมของโมโนกลีเซอ
ไรด์ ไม่สงู กว่ำร้อยละ 0.40 โดยนำ้ หนัก) ของ GBP ได้เป็ นอย่ำงดี และสำมำรถพิสจู น์ได้ว่ำมี
ควำมต้องกำรในตลำดอยู่มำก และ ในช่วงต้นปี 2564 GBP ได้เข้ำทำสัญญำกับผูค้ ำ้ ปลีก
นำ้ มันรำยใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศ ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร พบว่ำ โดยปกติสัญญำ
ซือ้ ขำยกับผูค้ ำ้ ปลีกนำ้ มันจะเป็ นสัญญำปี ต่อปี โดยในกำรต่อสัญญำนั้น ผูซ้ ือ้ จะวิธีกำร
ประกวดรำคำจำกผู้ผลิตหลำยรำย ซึ่งผู้ซือ้ จะพิจำรณำและคัดเลือกผู้ผลิต จำกส่วนลด
(Discount) จำกรำคำ B100 (EPPO Price) ที่ผผู้ ลิตยื่นเสนอ และศักยภำพของผูผ้ ลิตทั้งใน
เชิงคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรจัดส่งไบโอดีเซลช่วงที่ผ่ำนมำ ทัง้ นี ้ เนื่องจำก GBP เคย
ผ่ำนช่วงทดลองซือ้ ขำย (เดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม 2564) และได้รบั สัญญำซือ้ ขำย (เดือน
เมษำยน 2564 - มีนำคม 2565) กับผูค้ ำ้ ปลีกนำ้ มันรำยนี ้ โดย GBP ได้ทำกำรจำหน่ำยและ
จัดส่งไบโอดีเซลที่ผ่ำนคุณภำพและมีประสิทธิภำพแก่ผซู้ ือ้ เรื่อยมำ รวมถึงบริษัทที่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รวมถึงบริษัทในกลุ่มของผูถ้ ื อหุ้นดังกล่ำวของ JUTHA และ GBP ได้แก่ บริษัท นทลิน
จำกัด และบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) เป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์ในกำรค้ำนำ้ มันมำกว่ำ 20
ปี มี ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเป็ นอย่ ำงมำกในกำรจ ำหน่ ำยน ้ำมัน ในปริมำณ และ รำคำที่
เหมำะสม และมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้คำ้ ปลีกนำ้ มันรำยดังกล่ำว ด้วยเหตุนี ้ ที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิ นอิ สระจึ งเห็ นว่ ำ GBP จะสำมำรถต่ อสัญญำกับผู้ค ้ำปลี กน ้ำมันรำยนี ้โดยมี
ปริมำณกำรขำยเท่ำกับสัญญำปั จจุบนั ได้ตลอดช่วงระยะเวลำประมำณกำร

อ้างอิง

2. คู่คำ้ อื่น: จำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร ประกอบกับกำรพิจำรณำเอกสำรซือ้ ขำยไบโอดีเซลของ
GBP รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน และงบกำรเงินภำยใน ของ GBP พบว่ำ
ผูบ้ ริหำรคำดว่ำในช่วงครึง่ ปี หลัง GBP จะมีกำรซือ้ ขำยไบโอดีเซลกับผูค้ ำ้ นำ้ มันรำยอื่นคิด
เป็ นประมำณ 200,000 - 300,000 ลิตรต่อเดือน รวมถึง มีแผนในกำรติดต่อผูค้ ำ้ ปลีกนำ้ มัน
83

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

สมมติฐาน
คาอธิบาย
อ้างอิง
รำยอื่นเพิ่มเติมในช่วงต้นปี 2565 ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรบนหลัก
ควำมระมัดระวัง (Conservative Basis) ให้ปริมำณกำรขำยส่วนเพิ่มเริ่มในปี 2565 เท่ำกับ
ร้อยละ 2.00 ของกำลังกำรผลิต หรือคิดเป็ น 2.16 ล้ำนลิตร/ปี โดยมีอตั รำกำรเติบโตเท่ำกับ
ร้อยละ 10.00 ต่อปี ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวมี
ควำมเป็ นไปได้และไม่เกินควำมสำมำรถในกำรผลิตของ GBP
รายละเอียด
ก.ค. - ธ.ค. 2564
ปี 2565 เป็ นต้นไป
กำลังกำรผลิต
300,000.00 ลิตร/วัน หรือ108.00 ล้ำนลิตร/ปี
อัตรำกำรผลิต
ร้อยละ 88.16
ร้อยละ 90.89 - 91.82
(ปริมำณกำรผลิต)
(24.00 ล้ำนลิตร/ไตรมำส)
(98.16 - 99.16 ล้ำนลิตร/ปี )
- คูค้ ำ้ ทีมีสญ
ั ญำ
ร้อยละ 88.16
ร้อยละ 88.16
(24.00 ล้ำนลิตร/ไตรมำส)
(96.00 ล้ำนลิตร/ปี )
- คู่คำ่ อื่น
ร้อยละ 2.00 (2.16 ล้ำนลิตร/ปี )
โดยมีอตั รำกำรเติบโตร้อยละ
10.00 ต่อปี
2. รายได้จากการจาหน่ายผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต - กลีเซอรีน
รำคำขำยต่อหน่วย
เนื่องจำก รำคำกลีเซอรีนมิได้มีรำคำอ้ำงอิงจำกหน่วยงำนรัฐ จำกกำร - ง บ ก ำ ร เ งิ น ฉ บั บ
(บำท/ลิตร)
สัม ภำษณ์ผู้บ ริ ห ำรในกำรซื อ้ ขำยกลี เ ซอรี น GBP จะติ ด ต่ อ และแจ้ง ตรวจสอบของ GBP
ปริมำณกลีเซอรีนที่มีไปยังผูซ้ ือ้ แต่ละรำย จำกนัน้ หำกผูซ้ ือ้ สนใจ ผูซ้ ือ้ แต่ ปี 2564
ละรำยจะเสนอรำคำซือ้ มำยัง GBP และด ำเนิน กำรเจรจำต่อรำคำที่ - งบกำรเงิ น ภำยใน
เหมำะสมร่ ว มกัน ณ เวลำนั้น ๆ โดยช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ำยน 2563 - ของ GBP ช่วง พ.ย.
มิถุนำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ มีผซู้ ือ้ กลีเซอรีน 6 รำย และส่วนใหญ่มีกำรซือ้
63 - มิ.ย. 64
ขำยกันประจำ
-รำยงำนกำร
ตรวจสอบสถำนะ
ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ จึงประมำณกำรรำคำขำยต่อหน่วย ทำงกำรเงิน
ของกลีเซอรีน โดยอ้ำงอิงผลประกอบกำรย้อนหลัง ดังนี ้
- สัมภำษณ์ผบู้ ริหำร
ม.ค. - มิ.ย.
ก.ค. 2564
อัตราการ
พ.ย. - ธ.ค.
- ประมำณกำรโดย
2563
2564
เป็ นต้นไป
เติบโต
IFA
9.39
9.20
ร้อยละ
8.04
ตำมค่ำเฉลี่ย
2.00 ต่อปี
เฉลี่ยตำมผล เฉลี่ยตำมผล
ประกอบกำร ประกอบกำรจริง พ.ย.63 - มิ.ย. ตำมอัตรำเงิน
จริง
64
เฟ้อ
ปริมำณขำย
ประมำณกำรเป็ นร้อยละของปริมำณำกำรขำย B100 เนื่องจำกเป็ นผล
(ล้ำนลิตร)
พลอยได้จำกกำรผลิต B100 ดังนี ้
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รายละเอียด

คาอธิบาย
พ.ย. - ธ.ค.
ม.ค. - มิ.ย.
2563
2564

อ้างอิง
ก.ค. 2564 เป็ น
ต้นไป

ปริมำณกำร
ขำย
ร้อยละ 10.03 ร้อยละ 16.25 ร้อยละ 15.27
(หน่วย: ร้อย
เฉลี่ยตำม
เฉลี่ยตำม
ตำมค่ำเฉลี่ย
ละของ
ผลประกอบกำร ผลประกอบกำร พ.ย. 63 - มิ.ย.
ปริมำณกำร
จริง
จริง
64
ขำย B100)
3. รายได้จากการจาหน่ายผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต - กรดไขมัน
รำคำขำยต่อหน่วย
เนื่องจำก รำคำกรดไขมันมิได้มีรำคำอ้ำงอิงจำกหน่วยงำนรัฐ จำกกำร - ง บ ก ำ ร เ งิ น ฉ บั บ
(บำท/ลิตร)
สัม ภำษณ์ผู้บ ริห ำรในกำรซื อ้ ขำยกรดไขมัน GBP จะติ ด ต่ อ และแจ้ง ตรวจสอบของ GBP
ปริมำณกรดไขมันที่มีไปยังผูซ้ ือ้ แต่ละรำย จำกนัน้ หำกผูซ้ ือ้ สนใจ ผูซ้ ือ้ แต่ ปี 2564
ละรำยจะเสนอรำคำซือ้ มำยัง GBP และด ำเนิน กำรเจรจำต่อรำคำที่ - งบกำรเงิ น ภำยใน
เหมำะสมร่ ว มกัน ณ เวลำนั้น ๆ โดยช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ำยน 2563 - ของ GBP ช่วง พ.ย.
มิถนุ ำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ มีผซู้ ือ้ กรดไขมัน 4 รำย และส่วนใหญ่มีกำรซือ้
63 - มิ.ย. 64
ขำยกันประจำ
-รำยงำนกำร
ตรวจสอบสถำนะ
ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ จึงประมำณกำรรำคำขำยต่อหน่วย ทำงกำรเงิน
ของกรดไขมันโดยอ้ำงอิงผลประกอบกำรย้อนหลัง ดังนี ้
- สัมภำษณ์ผบู้ ริหำร
ก.ค. 2564
อัตราการ
พ.ย. - ธ.ค. ม.ค. - มิ.ย.
- ประมำณกำรโดย
2563
2564
เป็ นต้นไป
เติบโต
IFA
5.34
6.03
ร้อยละ
4.15
ตำมค่ำเฉลี่ย
2.00 ต่อปี
เฉลี่ยตำมผล เฉลี่ยตำมผล
ประกอบกำร ประกอบกำรจริง พ.ย.63 - มิ.ย. ตำมอัตรำเงิน
จริง
64
เฟ้อ
ปริมำณขำย
ประมำณกำรเป็ นร้อยละของปริมำณำกำรขำย B100 เนื่องจำกเป็ นผล
(ล้ำนลิตร)
พลอยได้จำกกำรผลิต B100 ดังนี ้
พ.ย. - ธ.ค.
ม.ค. - มิ.ย.
ก.ค. 2564
รายละเอียด
2563
2564
เป็ นต้นไป
ปริมำณกำรขำย ร้อยละ 0.52 ร้อยละ 0.29 ร้อยละ 0.38
(หน่วย: ร้อยละ เฉลี่ยตำมผล เฉลี่ยตำมผล ตำมค่ำเฉลี่ย
ของปริมำณกำร ประกอบกำร ประกอบกำร พ.ย. 63 - มิ.ย.
ขำย B100)
จริง
จริง
64
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ค) สมมติฐานต้นทุนขาย
ต้นทุนขำยของ GBP แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
1. ต้นทุนวัตถุดิบหลัก ได้แก่ นำ้ มันปำล์มกึ่งบริสทุ ธิ์ (Refined Palm Oil: “RPO”) และ ไขปำล์มสเตียริน (Refined Palm
Stearin: “RPS”)
2. ต้นทุนสำรเคมีอื่นที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
3. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
4. ต้นทุนบุคลำกรฝ่ ำยผลิต
5. ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ทัง้ นี ้ รำยละเอียดของสมมติฐำนต้นทุนขำย สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
สรุ ปสมมติฐานต้นทุนขาย
คาอธิบาย

สมมติฐาน
อ้างอิง
1. ต้นทุนวัตถุดิบหลัก
นำ้ มันปำล์มกึ่งบริสทุ ธิ์ (Refined Palm Oil: “RPO”) และ ไขปำล์มสเตียริน (Refined Palm Stearin: “RPS”)
ต้นทุนต่อหน่วย
เนื่องจำกวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิต B100 คือ RPO และ RPS โดยช่วงที่ - งบกำรเงิ น ฉบั บ
ผ่ำนมำ แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ B100 และ RPO กับ RPS ในช่วง ต ร ว จ ส อ บข อ ง
ปี 2560 - กันยำยน 2564 มีควำมสอดคล้องกัน ดังที่ปรำกฏใน เอกสำรแนบ 1 GBP ปี 2564
หัวข้อ 6. สภำวะอุตสำหกรรม ของรำยงำนฉบับนี ้
- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง GBP ช่ ว ง
หำกพิจำรณำส่วนต่ำง (Spread) ระหว่ำง รำคำ B100 (EPPO Price) กับรำคำ พ.ย.63 - มิ.ย. 64
RPO และ RPS ที่ประกำศโดยกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิ ชย์ (DIT) - ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ย้อนหลัง 12 เดือน (ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) (“ส่วนต่ำงรำคำ B100 ตรวจสอบสถำนะ
กับ RPO และ RPS”) ซึ่งเป็ นช่วงเวลำเดียวกับระยะเวลำที่ใช้ในกำรประมำณ ทำงกำรเงิน
กำรรำคำ B100 ต่อหน่วยข้ำงต้น ส่วนต่ำง (Spread) ดังกล่ำวมีรำยละเอียด - ข้ อ มู ล บ ท
ดังนี ้
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งตำมที่
2563
2564
ปรำกฏใน
บาท/ลิตร
ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.
เอกสำรแนบ 1
รำคำ B100
32.57
39.89
36.59
36.28
หัว ข้อ 6. สภำวะ
(EPPO Price)
อุตสำหกรรม
40.90
42.50
38.13
40.65
- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ส่วนต่าง (Spread) ระหว่าง B100 กับ
ผูบ้ ริหำร
RPO
3.17 - 5.17 4.99 - 6.19 5.40 - 6.41 5.22 - 7.27
- ประมำณกำรโดย
เฉลี่ย
5.63
IFA
RPS
4.60 - 7.05 7.37 - 9.55 6.82 - 8.46 6.43 - 7.86
เฉลี่ย

7.38
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สมมติฐาน

คาอธิบาย
ทัง้ นี ้ จำกกำรพิจำรณำแนวโน้มรำคำ B100 และวัตถุดิบหลัก ประกอบกับกำร
พิจำรณำข้อมูลสภำวะอุตสำหกรรม B100 และปำล์มนำ้ มัน รวมถึงสัมภำษณ์
ผู้บริหำร พบว่ำ รำคำ B100 RPO และ RPS มีแนวโน้มกำรปรับตัวขึน้ -ลงที่
สอดคล้อ งกั น ตำมข้อ มู ล ที่ ป รำกฏใน เอกสำรแนบ 1 หั ว ข้อ 6. สภำวะ
อุตสำหกรรม ของรำยงำนฉบับนี ้ ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณ
กำรต้นทุนวัตถุดิบหลัก (RPO RPS) ดังนี ้
- ช่วงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564: อ้ำงอิงตำมผลกำรดำเนินงำนที่
เกิดขึน้ จริง ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินภำยใน เดือนมกรำคม - มิถุนำยน
2564 และ รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน
- เดือนกรกฎำคม 2564 เป็ นต้นไป: ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงประมำณกำร
ต้นทุน RPO และ RPS และต้นทุนวัตถุดิบหลักของกำรผลิต B100 ดังนี ้

อ้างอิง

ต้นทุน RPO และ RPS = (รำคำ B100 (EPPO Price) - ส่วนต่ำงรำคำ
B100 กับ RPO และ RPS ที่รวมต้นทุนในกำรจัดหำที่เกิดขึน้ จริง (เฉลี่ย
ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถนุ ำยน 2564)

ปริมำณกำรใช้

จำกนัน้ นำต้นทุน RPO และ RPS ข้ำงต้น มำคำนวณต้นทุนวัตถุดิบหลัก
ในกำรผลิ ต ตำมอัต รำส่ ว น RPO : RPS ที่ ใ ช้ใ นกำรผลิ ต B100 ซึ่ง กำร
ประมำณกำรดัง กล่ ำ ว ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิ น อิ ส ระอ้ำ งอิ ง จำกข้อ มูล
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตที่เกิดขึน้ จริงดังที่ปรำกฏในรำยงำนกำรตรวจสอบ
สถำนะทำงกำรเงิน งบกำรเงินและงบกำรเงินภำยในของ GBP ช่วงเดือน
พฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2564 ประกอบกับกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร
ของ GBP
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณกำร ดังนี ้
- ช่วงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564: อ้ำงอิงตำมผลกำรดำเนินงำนที่
เกิดขึน้ จริง ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินภำยใน เดือนมกรำคม - มิถุนำยน
2564 และ รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน
- เดือนกรกฎำคม 2564 เป็ นต้นไป: ประมำณกำรเท่ำกับ ปริมำณกำรขำย
B100
อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินฉบับตรวจสอบ งบกำรเงินภำยในของ GBP รำยงำนกำร
ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน ข้อมูลของ GBP และกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำรรวมถึง
ประมำณกำรโดย IFA
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สมมติฐาน
คาอธิบาย
อ้างอิง
2. ต้นทุนสารเคมีอนื่ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต
ต้นทุนต่อหน่วย
เช่ น เมทิ ล แอลกอฮอล์ , Sodium Methylate, Hydrochloric Acid และอื่ น ๆ - งบกำรเงิ น ฉบั บ
เป็ นต้น
ต ร ว จ ส อ บข อ ง
GBP ปี 2564
ทั้งนี ้ จำกกำรพิจำรณำข้อมูลกำรผลิตที่เกิดขึน้ จริงช่วงพฤศจิกำยน 2563 - - งบกำรเงินภำยใน
มิ ถุน ำยน 2564 ตำมงบกำรเงิ น ของ GBP ข้อ มูลปริม ำณกำรใช้สำรเคมี ท่ี ข อ ง GBP ช่ ว ง
ปรำกฏในรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิ น และกำรสัม ภำษณ์ พ.ย.63 - มิ.ย. 64
ผูบ้ ริหำร ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ประมำณกำรต้นทุนดังกล่ำว เป็ นต้นทุน - ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ต่อปริมำณกำรผลิต B100 โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ตรวจสอบสถำนะ
พ.ย. - ธ.ค.
ม.ค. - มิ.ย.
ก.ค. 64
ทำงกำรเงิน
อัตราการเติบโต
63
64
เป็ นต้นไป
- สั ม ภ ำ ษ ณ์
1.12 - 1.21
1.11 - 1.41
ผูบ้ ริหำร
1.23 บำท/ลิตร
บำท/ลิตร
บำท/ลิตร
ร้อยละ 2.00 ต่อปี - ประมำณกำรโดย
(ค่ำเฉลี่ยช่วง
ตำมผล
ตำมผล
ตำมอัตรำเงินเฟ้อ
IFA
พ.ย.63 - มิ.ย.64)
ประกอบกำรจริง ประกอบกำรจริง
ปริมำณกำรใช้
จำกกำรพิจำรณำข้อมูลกำรผลิตที่เกิดขึน้ จริงช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2563 มิ ถุ น ำยน 2564ตำมงบกำรเงิ น ของ GBP ข้อ มูล ปริ ม ำณกำรใช้ส ำรเคมี ท่ี
ปรำกฏในรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิ น และกำรสัม ภำษณ์
ผูบ้ ริหำร
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรปริมำณกำรใช้ ดังนี ้
- ช่วงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564: อ้ำงอิงตำมผลกำรดำเนินงำนที่
เกิดขึน้ จริง ตำมที่ปรำกฏในรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน
- เดือนกรกฎำคม 2564 เป็ นต้นไป: เท่ำกับปริมำณกำรขำย B100
3. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
ต้นทุนผันแปร
เช่น ค่ำซ่อมบำรุ งเครื่องจักร (เป็ นค่ำซ่อมแซมเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักร - งบกำรเงิ น ฉบั บ
สำมำรถใช้งำนได้ปกติ เช่น ค่ำชิน้ ส่วนอะไหล่ ค่ำทำควำมสะอำดเครื่อง ค่ำ ต ร ว จ ส อ บข อ ง
ตรวจสอบเครื่องจักร เป็ นต้น) ค่ำนำ้ ค่ำไฟ ค่ำนำ้ มันและสำรหล่อเย็น เป็ นต้น GBP ปี 2564
- งบกำรเงินภำยใน
ทัง้ นี ้ จำกกำรพิจำรณำข้อมูลกำรผลิตที่เกิดขึน้ จริงช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2563 ข อ ง GBP ช่ ว ง
- มิถุนำยน 2564 ตำมงบกำรเงินของ GBP ต้นทุนผันแปรที่ปรำกฏในรำยงำน พ.ย.63 - มิ.ย. 64
กำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิ น และกำรสัม ภำษณ์ผู้บ ริ ห ำร ที่ ป รึก ษำ - ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ทำงกำรเงินอิสระ ประมำณกำรต้นทุนดังกล่ำว เป็ นร้อยละของรำยได้จำกกำร ตรวจสอบสถำนะ
ขำย ดังนี ้
ทำงกำรเงิน
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สมมติฐาน

คาอธิบาย
พ.ย. - ธ.ค. 63

ม.ค. - มิ.ย. 64

ร้อยละ 1.79 - 1.90
ร้อยละ 1.09 - 1.72
ตำมผลประกอบกำรจริง ตำมผลประกอบกำรจริง

ก.ค. 64 เป็ นต้นไป
ร้อยละ 1.57 (ค่ำเฉลี่ย
ช่วง พ.ย.63 - มิ.ย.64)

อ้างอิง
- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ผูบ้ ริหำร
- ประมำณกำรโดย
IFA

4. ต้นทุนบุคลากรฝ่ ายผลิต
ต้นทุนบุคลำกร
เช่น เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ สวัสดิกำรต่ำงๆ เป็ นต้น
- งบกำรเงิ น ฉบั บ
ฝ่ ำยผลิต
ต ร ว จ ส อ บข อ ง
ทั้งนี ้ จำกกำรพิจำรณำ ข้อมูลตำมงบกำรเงินของ GBP พฤศจิกำยน 2563 - GBP ปี 2564
มิ ถุ น ำยน 2564 รวมถึ ง ข้อ มูล ที่ ป รำกฏในรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะ - งบกำรเงินภำยใน
ทำงกำรเงิน และกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ประมำณ ข อ ง GBP ช่ ว ง
กำรต้นทุนบุคลำกร ตัง้ แต่ เดือนกรกฎำคม 64 เป็ นต้นไป โดยอ้ำงอิงต้นทุน พ.ย. 63 - มิ.ย. 64
ดังกล่ำวเดือน มิ.ย. 64
- รำยงำนกำร
ก.ค. 64
ตรวจสอบสถำนะ
พ.ย. - ธ.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 64
อัตราการเติบโต
เป็ นต้นไป
ทำงกำรเงิน
เฉลี่ย 0.90
เฉลี่ย 1.04
1.12
ร้อยละ 4.00 ต่อปี - สั ม ภ ำ ษ ณ์
ล้ำนบำท/เดือน
ล้ำนบำท/เดือน
ล้ำนบำท/เดือน
ผูบ้ ริหำร
อ้ำงอิงตำม
ตำมผล
ตำมผล
อ้ำงอิงตำม
นโยบำยของ GBP - ประมำณกำรโดย
ประกอบกำรจริง ประกอบกำรจริง
มิ.ย. 64
IFA
หมายเหตุ ระหว่าง ไตรมาส 4 ปี 2563 - ไตรมาส 1 ปี 2564 เป็ นช่วงทีต่ น้ ทุนบุคลากรฝ่ าย
ผลิ ต ต่ า กว่ า ช่ว งอื่น เนื่องจาก GBP มี ก ารปรับ ปรุ งการบันทึกบัญชี เกี่ย วกับต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับบุคลากร

5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่ำเสื่อมรำคำและ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้โรงงำน อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร - งบกำรเงิ น ฉบั บ
ค่ำตัดจำหน่ำย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เป็ น ต้น โดยค่ ำ เสื่ อ มรำคำและค่ ำ ตัด จ ำหน่ ำ ย ซึ่ง ต ร ว จ ส อ บข อ ง
คำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้ประโยชน์ GBP ปี 2564
โดยประมำณของสินทรัพย์ ดังนี ้
- งบกำรเงินภำยใน
อายุการใช้ประโยชน์
ข อ ง GBP ช่ ว ง
รายการ
โดยประมาณของสินทรัพย์
พ.ย.63 - มิ.ย. 64
ส่วนปรับปรุงอำคำร
5 - 20 ปี
เครื่องจักร
5 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตัง้
5 - 10 ปี
ระบบไฟฟ้ำ และนำ้ ประปำ
5 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงำน
5 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
อุปกรณ์สำนักงำน
5 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
5 ปี
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คาอธิบาย

อ้างอิง

ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ พิจำรณำต้นทุนในส่วนนีจ้ ำกงบกำรเงินฉบับ
ตรวจสอบปี 2563 และงบกำรเงินภำยใน โดยประมำณค่ำเสื่อมรำคำและค่ำ
จัดจำหน่ำยเป็ นเส้นตรงโดยอ้ำงอิงต้นทุนดังกล่ำวของเดือนมิถนุ ำยน 2564
ง) สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของ GBP ประกอบด้วย
1. ค่ำจ้ำงบริหำรและรับบริกำร
2. ค่ำจ้ำงบริหำรและค่ำที่ปรึกษำ (บุคคลภำยนอก)
3. ค่ำผูส้ อบบัญชี
4. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
5. ค่ำใช้จ่ำยสำนักงำนและสำธำรณูปโภค
6. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ ครัง้ เดียว (One-time Expense)
7. ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินค้ำคงเหลือ
8. ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ทัง้ นี ้ รำยละเอียดของสมมติฐำนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
สรุ ปสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สมมติฐาน
คาอธิบาย
อ้างอิง
ค่ำจ้ำงบริหำรและ เพื่อดำเนินกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรส่วนอื่นๆ นอกเหนือจำกงำนของ - งบกำรเงินภำยใน
รับบริกำร
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรและฝ่ ำยผลิต
ข อ ง GBP ช่ ว ง
พ.ย.63 - มิ.ย. 64
คู่สญ
ั ญำ: บริษัท นทลิน จำกัด และบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด
- สั ญ ญ ำ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ กำร
จำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร พบว่ำภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร GBP จะไม่ต่อ บริหำรจัดกำร
สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทัง้ หมดที่ทำกับ NAT และ 9Element - ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ซึ่งจะสิน้ สุดลง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดย GBP จะทำสัญญำให้บริกำร ตรวจสอบสถำนะ
รำยปี ฉบับใหม่กับ NAT เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษำ กำรสนับสนุน และให้ ทำงกำรเงิน
ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไปเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ - สั ม ภ ำ ษ ณ์
GBP โดยครอบคลุมกำรบริกำรด้ำน บัญชี และภำษี อำกร กำรเงิน บริหำรงำน ผูบ้ ริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ และระบบโปรแกรมบริหำรองค์กร (ERP) (รำยละเอียดดังที่ - ประมำณกำรโดย
ปรำกฏใน 1.1.6 หัวข้อ สรุ ปสัญญำที่สำคัญของ GBP ของรำยงำนฉบับนี)้
IFA
ดัง นั้น ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิ น อิ สระจึ ง ประมำณกำรค่ ำ ใช้จ่ ำ ยดัง กล่ ำ วโดย
แบ่งเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
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คาอธิบาย
1. ช่วงปี 2564: ค่ำจ้ำงบริหำรและรับบริกำร มีรำยละเอียด ดังนี ้
รายละเอียด
ค่ำบริกำรบริหำรด้ำนกำรวำงแผน
จัดกำรบริหำรระดับองค์กร
ค่ำบริหำรจัดกำรด้ำนระบบ
ค่ำบริกำรด้ำนบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคล
ค่ำบริกำรด้ำนบัญชีและภำษีอำกร
ค่ำบริกำรด้ำนกำรเงิน
ค่ำบริกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรตลำด
ค่ำบริกำรระบบ ERP

อ้างอิง

ปี 2564
2.49 ล้ำนบำท/ เดือน
0.35 ล้ำนบำท/ เดือน
0.04 ล้ำนบำท/ เดือน
0.025 ล้ำนบำท/ เดือน
0.023 ล้ำนบำท/ เดือน
4.60 ล้ำนบำท (เม.ย.64)
1.80 ล้ำนบำท/ เดือน
(พ.ค.-ธ.ค.64)
0.03 ล้ำนบำท/ เดือน

2. ตัง้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไป: GBP มีแผนเข้ำทำสัญญำให้บริกำรกับ NAT
ฉบับใหม่โดยมีขอบเขตกำรให้บริกำร คือ ให้คำแนะนำ คำปรึกษำ กำร
สนับ สนุ น และให้ค วำมช่ ว ยเหลื อ ด้ำ นกำรบริ ห ำรจัด กำรทั่ว ไปเพื่ อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของ GBP โดยครอบคลุมกำรบริกำรด้ำน บัญชี
และภำษี อำกร กำรเงิน บริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ และระบบโปรแกรม
บริหำรองค์กร (ERP)
โดยที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิน อิ สระ เห็ น ว่ ำ มี ท ำสัญ ญำว่ำจ้ำงดังกล่ำวมี
ควำมจ ำเป็ น ต่ อ กำรบริห ำรจัดกำรทั่ว ไปของ GBP ตำมขอบเขตงำน
บริ ก ำรข้ำ งต้น โดยประมำณกำรค่ ำ บริ ก ำรอ้ำ งอิ ง ตำมร่ ำ งสัญ ญำที่
เกี่ยวข้องประกอบกับกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
รายละเอียด
ค่ำบริกำรด้ำนบัญชีและภำษี
อำกร
ค่ำบริกำรด้ำนกำรเงิน
ค่ำบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
ค่ำบริกำรโปรแกรมด้ำนบัญชี

ปี 2564

อัตราการเติบโต

25,000.00 บำทต่อเดือน
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
23,000.00 บำทต่อเดือน
ตำมอัตรำเงินเฟ้อ
48,910.00 บำทต่อเดือน
27,000.00 บำทต่อเดือน
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ค่ำจ้ำงบริหำรและ
ค่ำที่ปรึกษำ
(บุคคลภำยนอก)

ค่ำผูส้ อบบัญชี
ค่ำใช้จำ่ ยบุคลำกร

คาอธิบาย
อ้างอิง
เป็ นกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกมำให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำ และบริหำรจัดกำร - สั ญ ญ ำ จ้ ำ ง
โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรปฏิบตั ิกำรและกำรผลิตในส่วนของโรงงำนผลิต B100 ตำม บริ ห ำรจั ด กำรที่
ขอบเขตงำน ดังที่ปรำกฏใน 1.1.6 หัวข้อ สรุปสัญญำที่สำคัญของ GBP ของ เกี่ยวข้อง
รำยงำนฉบับนี ้ ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้
- รำยงำนกำร
ตรวจสอบสถำนะ
ระยะเวลำของสัญญำ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 31 ตุลำคม 2566
ทำงกฎหมำย
ค่ำบริกำรรำยเดือน เท่ำกับ 0.63 ลบ. / เดือน
- สั ม ภ ำ ษ ณ์
โบนัสประจำปี เท่ำกับ ร้อยละ 10.00 ของกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 70.00 ล้ำนบำท ผู้ บ ริ ห ำ ร ข อ ง
GBP
ทัง้ นี ้ จำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร พบว่ำ ที่ปรึกษำข้ำงต้นเป็ นผูใ้ ห้คำปรึกษำมี - ประมำณกำรโดย
ส่วนสำคัญในกำรปรับปรุ งระบบกำรผลิตให้มีประสิทธิ ภำพ และได้ผลผลิต IFA
B100 ที่มีคุณภำพตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ดังนัน้ ประมำณกำร
ให้บริษัทต่อสัญญำดังกล่ำวภำยหลังจำกสิน้ สุดสัญญำในปี 2566 ตำมหลัก
ควำมระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยมีอตั รำกำรเติบโตเท่ำกับ ร้อยละ
2.00 ต่อปี ตำมอัตรำเงินเฟ้อ
เท่ำกับ 0.25 ลบ./เดือน โดยมีอตั รำกำรเติบโตเท่ำกับร้อยละ 2.00 ต่อปี ตำม - งบกำรเงิ น ฉบั บ
อัตรำเงินเฟ้อ
ต ร ว จ ส อ บข อ ง
GBP ปี 2564
เช่น เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ สวัสดิกำรต่ำงๆ เป็ นต้น
- งบกำรเงินภำยใน
ทัง้ นี ้ จำกกำรพิจำรณำ ข้อมูลตำมงบกำรเงินของ GBP ช่วงเดือนพฤศจิกำยน ข อ ง GBP ช่ ว ง
2563 - มิถุนำยน 2564 และกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร ปั จจุบนั GBP มีบุคลำกร พ.ย.63 - มิ.ย. 64
จำนวน 5 คน โดยภำยหลังจำกกำรเข้ำทำรำยกำร เพื่อทดแทนสัญญำว่ำจ้ำง - สั ม ภ ำ ษ ณ์
บริ ห ำรและรับ บริ ก ำรที่ จ ะหมดลงในปี 2564 GBP มี แ ผนว่ ำ จ้ำ งบุ ค ลำกร ผูบ้ ริหำร
เพิ่มเติม ตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2565 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ทีมผูบ้ ริหำรและ - ประมำณกำรโดย
บุ ค ลำกรฝ่ ำยกำรขำยและฝ่ ำยตลำด ดัง นั้น ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิ น อิ ส ระ IFA
ประมำณกำรต้นทุนบุคลำกร ตัง้ แต่ เดือนกรกฎำคม 2564 เป็ นต้นไป โดยมี
รำยละเอียด ดังนี ้
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ค่ำใช้จำ่ ย
สำนักงำนและ
สำธำรณูปโภค

คาอธิบาย
2564
พ.ย. - ธ.ค.
63
ม.ค. - มิ.ย. ก.ค. - ธ.ค.
จำนวนบุคลำกร (คน)

อ้างอิง
2565
เป็ นต้นไป

อัตราการ
เติบโต

5
5
5
13
ค่ำใช้จำ่ ยต่อเดือน (ล้ำนบำทต่อเดือน)
เฉลี่ย 0.38 เฉลี่ย 0.28
0.19
0.19
ล้ำนบำท/
ล้ำนบำท/
ร้อยละ 4.00
ล้ำนบำท/
ล้ำนบำท/
เดือน
เดือน
ต่อปี ตำม
เดือน
เดือน
ตำมผล
ตำมผล
นโยบำยของ
อ้ำงอิงตำม อ้ำงอิงตำม
ประกอบกำร ประกอบกำร
GBP
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
จริง
จริง
เช่น ค่ำ รปภ. ค่ำแม่บำ้ น ค่ำส่วนกลำง-สำธำรณูปโภค ค่ำของใช้สำนักงำน ค่ำ
ซ่อมแซมออฟฟิ ศ เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ จำกกำรพิจำรณำ ข้อมูลตำมงบกำรเงินของ GBP ช่วงเดือนพฤศจิกำยน
2563 - มิถุนำยน 2564 และกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร ที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
อิสระ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ดังนี ้
พ.ย. - ธ.ค. 63

ม.ค. - มิ.ย. 64

เฉลี่ย 0.19
ล้ำนบำท/เดือน
ตำมผล
ประกอบกำรจริง

เฉลี่ย 0.20
ล้ำนบำท/เดือน
ตำมผล
ประกอบกำรจริง

ก.ค. 64 เป็ นต้น
อัตราการเติบโต
ไป
0.20
ล้ำนบำท/เดือน
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
อ้ำงอิงตำม
ตำมอัตรำเงินเฟ้อ
ค่ำเฉลี่ย ม.ค. มิ.ย. 64

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ เช่น เงินบริจำค ค่ำรับรอง เป็ นต้น
ค รั้ ง เ ดี ย ว (Onetime Expense)
ทัง้ นี ้ จำกกำรพิจำรณำ ข้อมูลตำมงบกำรเงินของ GBP ช่วงเดือนพฤศจิกำยน
2563 - มิ ถุ น ำยน 2564 และกำรสัม ภำษณ์ผู้บ ริ ห ำร พบว่ ำ GBP จะไม่ มี
ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในส่ ว นนี ้แ ล้ว ดัง นั้น ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิ น อิ ส ระ ประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ดังนี ้
พ.ย. - ธ.ค. 63

ม.ค. - มิ.ย. 64

0.10 ล้ำนบำท
2.19 ล้ำนบำท
ตำมผลประกอบกำรจริง ตำมผลประกอบกำรจริง

ก.ค. 64 เป็ นต้นไป
-
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คาอธิบาย
ผลขำดทุนจำกกำร จำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร รำยกำรดังกล่ำวเกิดจำกกำรเปรียบเทียบมูลค่ำ
ด้ อ ย ค่ ำ สิ น ค้ ำ สินค้ำคงเหลือตำมรำคำตลำด กับต้นทุนตำมบัญชี ซึ่งแบ่ง 2 กรณี ดังนี ้
คงเหลือ
1.ในกรณี ท่ีมูลค่ำตำมรำคำตลำด > มูลค่ำตำมบัญชี GBP จะมีกำรตัง้ รับรู ้
ขำดทุน
2. ในกรณี ท่ี มูลค่ ำ ตำมรำคำตลำด < มูลค่ ำ ตำมบัญ ชี GBP จะมี ก ำรกลับ
รำยกำรที่เคยรับรูข้ ำดทุนไป

อ้างอิง

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกรำยกำรนีเ้ ป็ นรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด และเป็ นรำยกำรที่
ต้องอ้ำงอิงรำคำตลำดในอนำคตซึ่งมีควำมไม่แน่นอน ดังนัน้ ในช่วงประมำณ
กำร IFA จึงมิได้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยรำยกำรดังกล่ำว
ค่ ำ เสื่ อ มรำคำและ เช่น อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในสำนักงำน เป็ นต้น - งบกำรเงิ น ฉบั บ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ซึ่งคำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้ประโยชน์ ต ร ว จ ส อ บข อ ง
โดยประมำณของสินทรัพย์ ดังนี ้
GBP ปี 2564
อายุการใช้ประโยชน์
- งบกำรเงินภำยใน
รายการ
โดยประมาณของสินทรัพย์
ข อ ง GBP ช่ ว ง
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
10 - 20 ปี
พ.ย.63 - มิ.ย. 64
ส่วนปรับปรุงอำคำร
5 - 20 ปี
เครื่องจักร
5 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตัง้
5 - 10 ปี
ระบบไฟฟ้ำ และนำ้ ประปำ
5 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงำน
5 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
อุปกรณ์สำนักงำน
5 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
5 ปี
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ พิจำรณำค่ำใช้จ่ำยในส่วนนีจ้ ำกงบกำรเงิน
ฉบับตรวจสอบปี 2563 และงบกำรเงินภำยใน โดยประมำณค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำจัดจำหน่ำยเป็ นเส้นตรงโดยอ้ำงอิงต้นทุนดังกล่ำวเดือนมิถนุ ำยน 2564
จ)

สมมติฐานต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

สมมติฐาน
ต้นทุนทำงกำรเงิน

สรุ ปสมมติฐานต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คล
คาอธิบาย
อ้างอิง
1. ดอกเบีย้ จ่ำยของเงินกูร้ ะยะยำว จำกสถำบันกำรเงินแห่งที่ 1 เท่ำกับ MLR - - สั ญ ญำกู้ ยื ม เงิ น
1.00 หรือร้อยละ 4.25 ต่อปี
กั บ ส ถ ำ บั น
กำรเงิน
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คาอธิบาย
อ้างอิง
2. ดอกเบีย้ จ่ำยของเงินกูร้ ะยะสัน้ (P/N) ดังนี ้
- ประมำณกำรโดย
- สถำบันกำรเงินแห่งที่ 1: เท่ำกับ MLR -1.00 หรือร้อยละ 4.25 ต่อปี
IFA
- สถำบันกำรเงินแห่งที่ 2: เท่ำกับร้อยละ 2.66 ต่อปี
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี เนื่องจำก GBP ได้รบั สิทธิประโยชน์กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI (ปั จจุบนั - - งบกำรเงิ น ของ
29 มกรำคม 2568) ดังนัน้ อัตรำภำษี เงินได้นิติบุคคล และขำดทุนสะสม เป็ น GBP
ดังนี ้
- ภ.ง.ด. 50 และ 51
2568
2569
ปี 2563 ของ GBP
รายละเอียด 2564 - 2567
1 - 29 ม.ค. 30 ม.ค. - 31ธ.ค. เป็ นต้นไป - บัต รส่ ง เสริ ม กำร
อัตรำภำษีเงิน
ร้อยละ
ลงทุ น ลงวั น ที่ 4
ร้อยละ 10.00 ร้อยละ19.21 ร้อยละ 20.00
ได้นิติบุคคล
20.00
ก.พ. 2554
ขำดทุนสะสม
ทำงภำษีที่ ณ สิน้ ปี 2563คงเหลือ 553.89
สำมำรถนำมำ ล้ำนบำท ใช้ได้ตงั้ แต่ปี 2564
ลดภำษีได้

ฉ)

-

-

สมมติฐานเงินทุนหมุนเวียน

สมมติฐาน
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
สินค้ำคงเหลือ
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น
หนี ้ สิ น หมุ น เวี ย น
อื่น
ร ำ ย ก ำ ร ที่ มี ก ำ ร
ชำระภำยใน
ปี 2564

สรุ ปสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียน
คาอธิบาย
ระยะเวลำหมุนเวียน เท่ำกับ 20.28 วัน
ระยะเวลำหมุนเวียน เท่ำกับ 13.24 วัน
ระยะเวลำหมุนเวียน เท่ำกับ 27.20 วัน
ระยะเวลำหมุนเวียน เท่ำกับร้อยละ 0.18 ของต้นทุนวัตถุดิบ
เช่น ภำษีซือ้ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (Undue Input Vat ) เป็ นต้น

อ้างอิง
ค่ำเฉลี่ย
มี.ค. - มิ.ย. 2564
ค่ำเฉลี่ย
มี.ค. - มิ.ย. 2564

ระยะเวลำหมุนเวียน เท่ำกับร้อยละ 0.58 ของรำยได้จำกกำรขำยทัง้ หมด
เช่น ลูกหนีก้ ำรค้ำสรรพำกร เป็ นต้น
ประมำณกำรคงที่เท่ำกับ 0.99 ล้ำนบำท
เช่น ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยพนักงำน ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ประมำณกำร ดังนี ้
หน่วย: ล้านบาท

2563

2564
30 มิ.ย.

31 ธ.ค.

สินทรัพย์
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยกำรค้ำงรับ

46.28
67.48
เนื่องจำกได้เครดิตกำรซือ้ วัตถุดิบจำกผูจ้ ัดหำวัตถุดิบ
4.11
-

ค่ำเฉลี่ย
มี.ค. - มิ.ย. 2564
งบกำรเงิ น ภำยใน
เดือน มิ.ย. 2564
- งบกำรเงิ น ฉบั บ
ต ร ว จ ส อ บข อ ง
GBP ปี 2564
- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง GBP ช่ ว ง
พ.ย.63 - มิ.ย. 64
- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ผูบ้ ริหำร
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คาอธิบาย

ลูกหนีอ้ ื่น

เนื่องจำกเป็ นรำยกำรค้ำงจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรเงินจ่ำย
ล่วงหน้ำ ซึ่งจะไม่มีรำยกำรดังกล่ำวในอนำคต
1.77
0.05
ทีผ่ำนมำ เป็ นรำยกำรเกี่ยวกับ
- เป็ นรำยกำรตั้งรอรับเงินจำกลูกค้ำ (ที่ซือ้ กลีเซอรีน) ที่
โอนเงินมำไม่ครบจำนวน
จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ ริหำร รำยกำรข้ำงต้นจะชำระทั้งหมด
ภำยในปี 2564

อ้างอิง
- ประมำณกำรโดย
IFA

หนีส้ ิน
7.51
5.75
เดิ ม เป็ น ส่ ว นที่ ค้ำ งจ่ ำ ยกั บ ผู้จั ด หำวัต ถุ ดิ บ ส ำหรับ กำรซื ้อ
ค้ำงใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
วัตถุดิบเงินสด ซึ่งต่อไปจะไม่มีรำยกำรดังกล่ำวเนื่องจำกได้
เครดิตจำกผูจ้ ดั หำวัตถุดิบ
0.08
17.21
ค้ำงใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย เดิมเป็ นกำรตัง้ ส่วนที่คำ้ งจ่ำยค่ำที่ปรึกษำที่ค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้
กับบริษัทอื่นๆ
ตั้ง แต่ เ ดื อ นเมษำยน 2564 ในขณะที่ ใ บแจ้ง หนี ้ม ำเดื อ น
กันยำยน 2564 ซึ่งต่อไปจะไม่มีรำยกำรดังกล่ำว

ช)

สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX)

สรุ ปสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX)
สมมติฐาน
คาอธิบาย
อ้างอิง
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำร เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนที่เกี่ยวกับกำรปรับปรุงพัฒนำ และ/หรือ ซ่อมบำรุง - งบกำรเงิ น ฉบั บ
ลงทุน (CAPEX)
สินทรัพย์ให้มีอำยุกำรใช้งำนที่มำกขึน้
ต ร ว จ ส อ บข อ ง
GBP ปี 2564
จำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร พบว่ำ GBP ได้มีกำรลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร และ - งบกำรเงินภำยใน
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุ งประสิทธิ ภำพในกำรผลิตเมื่อปลำยปี ข อ ง GBP ช่ ว ง
2563 ถึงต้นปี 2564 GBP จึงยังไม่มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อซ่อมบำรุงครัง้
พ.ย.63 - มิ.ย. 64
ใหญ่ (Major Overhaul) ในช่วง 2-3 ปี นี ้ อย่ำงไรก็ดี จำกกำรพิจำรณำข้อมูล - สั ม ภ ำ ษ ณ์
มู ล ค่ ำ ทดแทนใหม่ (Replacement Cost New: RCN) (รำยละเอี ย ดดั ง ที่ ผู้ บ ริ ห ำ ร ผู้
ปรำกฏในเอกสำรแนบ 2 ของรำยงำนฉบับนี)้ ประกอบกับสัมภำษณ์ผปู้ ระเมิน ป ร ะ เ มิ น ร ำ ค ำ
รำคำทรัพย์สินทรัพย์ พบว่ำ สิ่งปลูกสร้ำงและเครื่องจักรมีอำยุกำรใช้งำนจริง ทรั พ ย์ สิ น อิ ส ระ
15 - 20 ปี โดยมีตน้ ทุนทดแทนใหม่ของสิ่งปลูกสร้ำงและเครื่องจักรที่ประเมิน และปรับปรุ งโดย
โดยผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สินทรัพย์ เท่ำกับ 291.73 และ 308.58 ล้ำนบำท หรือ IFA
คิดเป็ นค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 300.16 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ เนื่องจำก GBP ยังไม่มีแผนกำร
ลงทุนที่ชัดเจนในปี ใดปี หนึ่ง ดังนั้น บนหลักควำมระมัดระวัง (Conservative
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คาอธิบาย
Basis) ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงอ้ำงอิงมูลค่ำทดแทนใหม่ดังกล่ำว และ
ประมำณกำรกำรลงทุนของ GBP ในลักษณะของกำรสำรองเงินในแต่ละปี เพื่อ
ใช้จ่ำยในกำรลงทุนปรับปรุงพัฒนำสินทรัพย์ในอนำคต โดยนำมูลค่ำทดแทน
ใหม่ขำ้ งต้นมำเฉลี่ยตำมอำยุกำรใช้งำนจริงที่ 15 - 20 ปี เพื่อให้เป็ นมูลค่ำเงิน
ลงทุนต่อปี

อ้างอิง

ทัง้ นี ้ จำกสมมติฐำนข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณกำรให้เงิน
ลงทุนในปี 2565 - 2568 เท่ำกับ 15.00 ล้ำนบำท/ปี และในปี 2569 เป็ นต้นไป
เท่ำกับ 20.00 ล้ำนบำท /ปี ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
2564
2565 - 2568
2569
8.55 ล้ำนบำท
15.00 ล้ำนบำท/ปี
20.00 ล้ำนบำท/ปี
(เกิดขึน้ จริง)
ซ) สมมติฐานการชาระคืนเงินกู้ยืม
ประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ดังนี ้

สมมติฐาน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้

สรุ ปสมมติฐานการชาระคืนเงินกู้ยืม
คาอธิบาย
เงินกูร้ ะยะสัน้ คงเหลือ เท่ำกับ 400.00 ล้ำบำท ณ 31 ธันวำคม 2563
โดยมีรำยละเอียดวงเงินกู้ ดังนี ้
เงินกู้
วงเงินกู้
สถาบันการเงินแห่งที่1
O/D

20.00 ล้ำนบำท

P/N

200.00 ล้ำนบำท

P/N

100.00 ล้ำนบำท

อัตราดอกเบีย้
MOR
(ร้อยละ 5.875)
MLR -1
(ร้อยละ 4.25)
MLR -1
(ร้อยละ 4.25)

กาหนดชาระ
60 วันจำก
วันเบิก
60 วันจำก
วันเบิก

อ้างอิง
- สั ญ ญำกู้ ยื ม เงิ น
กั บ ส ถ ำ บั น
กำรเงิน
- รำยงำนกำร
ตรวจสอบสถำน
ทำงกฎหมำย
- ประมำณกำรโดย
IFA

สถาบันการเงินแห่งที่2
PN

เงินกูย้ ืมระยะยำว

300.00 ล้ำนบำท

ร้อยละ 2.66

25 วันจำกวันที่
ใน Invoice

เงินกูร้ ะยะยำวคงเหลือ เท่ำกับ 188.11 ล้ำบำท ณ 31 ธันวำคม 2563
โดยมีรำยละเอียดวงเงินกู้ ดังนี ้
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สมมติฐาน

คาอธิบาย
เงินกู้
วงเงินกู้
สถาบันการเงินแห่งที่1
เงินกูย้ ืมระยะยำว 192.00 ล้ำนบำท

อ้างอิง

อัตราดอกเบีย้

กาหนดชาระ

MLR -1
(ร้อยละ 4.25)

8 ปี
จ่ำยชำระเงินต้น
6.20 ล้ำนบำท/ไตร
มำส

ฌ) สมมติฐานอื่น
ประกอบด้วย เงินให้กยู้ ืมแก่บุคคล/กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน และเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร
ดังนี ้
สรุ ปสมมติฐานอืน่
สมมติฐาน
คาอธิบาย
อ้างอิง
เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม แ ก่ เงินกูร้ ะยะสัน้ คงเหลือ เท่ำกับ 50.00 ล้ำบำท และดอกเบีย้ รับคงค้ำงเท่ำกับ - ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
บุ ค ค ล/กิ จกำรที่ 0.61 ล้ำนบำท ณ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีเงื่อนไขอัตรำดอกเบีย้ ไม่ดอ้ ยไป ตรวจสอบสถำน
เกี่ยวข้องกัน
กว่ำอัตรำดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
ทำงกฎหมำย
- ร่ ำ งสั ญ ญำโอน
อ้ำงอิงตำมร่ำงสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด GBP จะต้องได้รบั ชำระคืนเงินกูย้ ืม กิจกำรทัง้ หมด
จำกผูถ้ ือหุน้ และ/หรือกรรมกำรที่คำ้ งชำระครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเข้ำทำรำยกำร
เงิ น สดคงเหลื อ ใน ประมำณกำรเท่ำกับ 141.83 ล้ำนบำท
ร่ ำ ง สั ญ ญ ำ โ อ น
GBP ณ วันทำกำร โดย BET จะต้องชำระแก่ GBPH ภำยใน 2 วันหลังวันโอนกิจกำร ตำมที่ระบุ กิจกำรทัง้ หมด
สุดท้ำยก่อนวันโอน ในร่ำงสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด
กิจกำร
ญ)

สมมติฐานมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)

สมมติฐาน
มูลค่ำสุดท้ำย

สรุ ปสมมติฐานมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)
คาอธิบาย
อ้างอิง
ประมำณกำรมูลค่ำสุดท้ำย (Terminal Value) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2569 โดย ประมำณกำรโดย
ไม่มีอัตรำกำรเติบโตของกระแสเงิน สด (Terminal Growth) ตำมหลักควำม IFA
ระมัดระวัง (Conservative Basis) เนื่องจำก ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ
ในระยะยำว รถยนต์ท่ีขบั เคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ำ (EV) มีโอกำสเข้ำมำทดแทน
รถยนต์ท่ี ขับ เคลื่ อ นด้ว ยเครื่ อ งยนต์สัน ดำปภำยใน (Internal Combustion
Engine : ICE) หรือที่ใช้เชือ้ เพลิงนำ้ มัน
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ฎ)

สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount rate)

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระใช้ตน้ ทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็ นอัตรำ
คิดลดในกำรคำนวณมูลค่ำปั จจุบัน สุทธิของกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนของ GBP ซึ่งต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วง
นำ้ หนักสำมำรถคำนวณได้ตำมสมกำรดังนี ้
WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1 - t) x [D/(D+E)]
อย่ำงไรก็ดี ในกำรคำนวณหำต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักจำเป็ นต้องคำนวณหำต้นทุนของส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Ke) ซึ่ง
คำนวณได้จำกสมกำร Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรำยละเอียดตำมสมกำร ดังนี ้
Ke = Rf +  (Rm – Rf)
โดยที่
Rf

=

Rm

=



=

อัตรำดอกเบีย้ ปรำศจำกควำมเสี่ยง โดยอ้ำงอิงอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 10 ปี ณ วันที่ 30
กันยำยน 2564 ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเลือกใช้พนั ธบัตรรัฐบำลอำยุ 10 ปี เนื่องจำกเป็ นพันธบัตร
ระยะยำวที่มีสภำพคล่องมำกที่สุดทำให้สะท้อนอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนที่ ปรำศจำกควำมเสี่ ย งได้
เหมำะสมที่สดุ เท่ำกับร้อยละ 1.89 ต่อปี (ที่มำ: www.thaibma.or.th)
อัตรำผลตอบแทนตลำด โดยอ้ำงอิงกำรเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของดัชนีตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 20 ปี
ตัง้ แต่เดือนตุลำคม 2544 - กันยำยน 2564 ซึ่งเป็ นช่วงระยะเวลำที่สะท้อนสภำวะเศรษฐกิจและกำรลงทุนใน
ตลำดหลักทรัพย์ในช่วงเวลำต่ำงๆได้ดีกว่ำกำรใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลำสัน้ ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 11.97 (ที่มำ:
www.set.or.th และกำรคำนวณของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ)
ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวนของบริษัทเทียบเคียง ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็ นหลัก (โดยมีรำยละเอียดดังที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.3.1
หัวข้อกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP วิธีเปรียบเทียบกับอัตรำส่วนในตลำด ของรำยงำนฉบับนี)้ โดย
อ้ำงอิงจำกค่ำเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ซึ่งเท่ำกับ 1.02 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อย่อ

ชื่อบริษัท

มูลค่าตามราคา
ตลาด
(หน่วย: ล้านบาท)

GGC

บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล

11,976.90

ร้อยละ 73.32

0.99

AIE

บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี

8,423.99

ร้อยละ 90.18

1.04

ค่าเฉลี่ย

สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายไบโอ
ดีเซล

Unlevered
Beta

1.02

ทีม่ า: Capital IQ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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จำกนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้ทำกำรปรับผลกระทบจำกกำรก่อหนีโ้ ดยนำโครงสร้ำงเงินทุนของบริษัท
ข้ำงต้นออกตำมสมกำร (Unlevered Beta = Levered Beta / (1+(1-tax) x (IBD/E)) จะได้ค่ำ Unlevered
Beta และนำโครงสร้ำงเงินทุนเป้ำหมำยของ GBP อ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร เข้ำไปแทนตำมสมกำร
Levered Beta = Unlevered Beta x (1+(1-tax) x (D/E))ซึ่งจะได้ค่ำเบต้ำเท่ำกับ 2.24
โดยรำยละเอียดกำรคำนวณหำ Ke ได้แสดงดังตำรำงด้ำนล่ำงดังนี ้
การคานวณต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ของ GBP
ปั จจัยทีใ่ ช้ในการคานวณ
สมมติฐานทีใ่ ช้
Risk-free Rate (Rf) (1)
ร้อยละ 1.89
Risk Premium (Rm - Rf) (2)
ร้อยละ 10.08
2.24
 (3)
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)]
ร้อยละ 24.44
จำก Ke ดังแสดงข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้คำนวณหำ WACC โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
Ke
= ต้นทุนของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จำกสมกำร Capital Asset Pricing Model (CAPM) เท่ำกับร้อยละ 24.44
Kd
= ต้นทุนทำงกำรเงินของหนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้ ของ GBP โดยคำนวณจำกต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วง
นำ้ หนักของ GBP ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 3.65 โดยอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่
ตำมวงเงินที่ปรำกฏในสัญญำเงินกูท้ ่ี GBP ได้รบั ปั จจุบนั
t
= อัตรำภำษี เงินได้นิติบุคคลของ GBP เท่ำกับร้อยละ 20.00 ทัง้ นี ้ GBP ได้รบั กำรยกเว้นภำษี จำนวนร้อยละ
50.00 และสำมำรถนำผลขำดทุนสะสมทำงภำษี ท่ีเกิดขึน้ ในช่วงที่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษี มำหักกับ
กำไรสุทธิก่อนเสียภำษีได้จนถึงวันที่ 29 มกรำคม 2568
D/(D+E) = อัต รำส่ ว นหนี ้สิ น ที่ มี ภำระดอกเบี ย้ ต่ อ ทุ น ของ GBP ตำมโครงสร้ำ งเงิ น ทุน เป้ ำ หมำย อ้ำ งอิ ง จำกกำร
สัมภำษณ์ผบู้ ริหำร เท่ำกับร้อยละ 60.00
การคานวณต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ของ GBP
ปั จจัยทีใ่ ช้ในการคานวณ
สมมติฐานทีใ่ ช้
Cost of Equity หรือ Ke (1)
ร้อยละ 24.44
Cost of Debt หรือ Kd (2)
ร้อยละ 3.65
D/(D+E) (3)
ร้อยละ 60.00
อัตรำภำษีเงินได้นติ ิบคุ คล หรือ t (4)
ร้อยละ 20.00
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก หรือ WACC
ร้อยละ 11.53
(5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)}
จำกตำรำงข้ำงต้น ต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (WACC) ของ GBP เท่ำกับร้อยละ 11.53
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ฏ)

การคานวณมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระ

จำกสมมติฐำนข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้จดั ทำประมำณกำรกระแสเงินสดอิสระ และคิดลดด้วยต้นทุนทำงกำรเงิน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (WACC) เพื่อคำนวณมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระ และมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP โดย
มีรำยละเอียดดังนี ้
ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 (วันทีคาดว่าการโอนกิจการจะมีผลบังคับใช้)
รายการ (หน่วย: ล้านบาท)

2564/1
2565
2566
2567
2568
2569
3,558.30 3,648.86 3,737.90 3,829.76 3,924.61 4,022.68
(3,392.25) (3,482.32) (3,567.48) (3,647.32) (3,743.13) (3,842.47)
166.05
166.55
170.42
182.43
181.48
180.21
2.98
-

รำยได้
ต้นทุนขำย
กาไรขั้นต้น
รำยได้อื่น/2
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
(80.49) (50.34) (52.62) (55.32) (54.12) (55.36)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
88.54
116.21 117.80 127.11 127.36 124.85
เงินได้ (EBIT)
หัก ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุ คล
(24.46) (24.97)
บวก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
26.70
26.45
21.58
8.49
8.45
8.47
บวก(หัก) ส่วนเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
335.92
(0.95)
(2.43)
(2.24)
(2.86)
(2.68)
หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน
(8.55)
(10.00)
(10.00)
(15.00)
(15.00)
(20.00)
กระแสเงินสดอิสระ
442.61 128.58 122.91 113.11
90.48
82.88
บวก มูลค่ำสุดท้ำย (Terminal Value)
719.06
กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
442.61 128.58 122.91 113.11
90.48
801.94
/3
มูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระ
1,261.52 อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 11.53 โดยใช้คิดลดกระแสเงิน
สดอิ ส ระของปี 2565 - 2569 เพื่อค านวณมู ล ค่ า มู ล ค่ า ปั จจุ บั น สุ ท ธิ ข อง
บวก เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
49.08 กระแสเงินสดอิสระ ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 (วันทีค่ าดว่าการโอนกิจการจะ
เงินสด ณ 31 ธ.ค. 63
มีผลบังคับใช้)
หัก หนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้ ณ 31 ธ.ค. 63
(588.11)
บวก เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
50.00
ณ 31 ธ.ค.63
มูลค่าปั จจุบันสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น
722.50
รำยกำรปรับปรุง
หัก ประมำณกำรเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำ
(141.83)
กำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร /4
หัก เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(50.00)
ณ 31 ธ.ค.63
มูลค่าปั จจุบันสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้นหลัง
580.67
ปรับปรุง (Adjusted Equity Value)
หมายเหตุ: /1 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ใช้ผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ จริงอ้างอิงตามงบการเงินภายในและข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงิน โดยรายละเอียดของผลประกอบการช่วงเดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2564 ดังทีป่ รากฏในส่วนที่ 1.1.6 ของรายงานฉบับนี ้
/2 ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กูย้ ืมแก่บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันโดยอ้างอิงตามผลประกอบการที่เกิดขึน้ จริงช่วง 6 เดือนแรกของปี
2564 อย่างไรก็ดี ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมิได้ประมาณการรายการดังกล่าวในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 เนือ่ งจากมี
ความเห็นว่า รายได้ส่วนดังกล่าวมิได้เป็ นรายได้จากการดาเนินงานปกติ
/3 คานวณจากกระแสเงินสดอิสระปี 2564 โดยไม่คิดลด รวมกับกระแสเงินสดอิสระปี 2565 - 2569 ที่คิดลดถึงวันที่ 5 มกราคม 2565
(วันทีค่ าดว่าการโอนกิจการจะมีผลบังคับใช้) ทัง้ นี ้ กระแสเงินสดอิสระปี 2564 ทีไ่ ม่คดิ ลด เนือ่ งจากทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระพิจารณา
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เงินสดสุทธิของ GBP ณ 31 ธันวาคม 2564 จากการนากระแสเงินสดอิสระดังกล่าวมาบวกเงินสดและสุทธิกบั หนีส้ นิ ทีม่ ีภาระดอกเบีย้
ณ 31 ธันวาคม 2563
/4 อ้างอิงตามร่างสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระแสดงมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ กรณีเงินสดคงเหลือใน GBP ณ
วันทาการสุดท้ายก่อนวันโอนกิจการ เท่ากับ 200.00 ล้านบาท ดังทีป่ รากฏในส่วนท้ายของส่วนที่ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี ้

จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดเท่ำกับ 580.67 ล้ำนบำท
ฐ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการดาเนินงาน (Sensitivity Analysis)

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP โดย
พิจำรณำปั จจัยหลักที่คำดว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของส่วนของผูถ้ ือของ GBP ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เห็น
ว่ำ สำหรับกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวจำกปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน มีควำม
เหมำะสม เนื่องจำก สำมำรถสะท้อนควำมไม่แน่นอนของกำรเปลี่ยนเแปลงของสภำวะและควำมต้องกำรของตลำด รวมถึง
แผนกำรดำเนินธุรกิจของ GBP อย่ำงไรก็ดี ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมิได้วิเครำะห์ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
ต้น ทุน ทำงกำรเงิ น ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน ้ำ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เนื่ อ งจำกปั จ จัย ดัง กล่ ำ วเป็ น กำร
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงเงินทุน (Capital Structure) และต้นทุนทำงกำรเงินของส่วนของผูถ้ ือหุน้ และต้นทุนเงินทำงกำรเงิน
ของหนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้ ของ GBP ซึ่งอำจไม่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อผลดำเนินงำน
ทัง้ นี ้ ปั จจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ดังนี ้
1. อัตรำกำรผลิต B100 เพื่อจำหน่ำยให้แก่ลกู ค้ำทัง้ หมดตัง้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไป ประมำณกำรให้มีช่วง เพิ่ม/ลด เท่ำกับ ร้อย
ละ 2.00 โดยอ้ำงอิงจำกช่วงควำมต่ำงของอัตรำกำรผลิต B100 ที่ประมำณกำรในปี 2565 กับบข้อมูลย้อนหลังที่ีเกิดขึน้
จริงในช่วงครึง่ ปี แรก ปี 2564
2. ส่วนต่ำง (Spread) ระหว่ำงรำคำ B100 ตำมประกำศของกระทรวงพลังงำนและรำคำต้นทุนวัตถุดิบของ GBP (“ส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำ B100 และวัตถุดิบ”) ประมำณกำรให้มีช่วง เพิ่ม/ลด เท่ำกับ ร้อยละ 1.50 โดยอ้ำงอิงจำกช่วงควำมต่ำงของ
ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำ B100 และวัตถุดิบตำมที่ประมำณกำร กับข้อมูลย้อนหลังที่ีเกิดขึน้ จริงในช่วงครึง่ ปี แรก ปี 2564
จำกปั จจัยข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
ปั จจัยหลักทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ปั จจัย
กรณีฐาน
1. อัตรำกำรผลิต B100 เพื่อจำหน่ำยให้แก่
ร้อยละ 90.89
ลูกค้ำทัง้ หมดตัง้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไป
2. ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำ B100 และวัตถุดิบ
ตำมสัดส่วนของวัตถุดิบที่ผสมใน B100

กรณีเพิ่มขึน้ /ลดลง
เพิ่มขึน้ /ลดลง ร้อยละ 2.00
เพิ่มขึน้ /ลดลง ร้อยละ 1.50

จำกปั จจัยดังแสดงข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้ทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่ำส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
อัตราการผลิต B100 เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าทัง้ หมด
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้
ตั้งแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป
(หน่วย: ล้านบาท)
ลดลงร้อยละ 2.00
กรณีฐาน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.00
495.12
516.82
538.52
ส่วนต่างระหว่าง ลดลงร้อยละ 1.50
กรณีฐาน
ราคา B100 และ
557.79
580.67
603.56
วัตถุดบิ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.50
619.99
644.06
668.13
จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวดังตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงิน
สดเท่ำกับ 495.12 - 668.13 ล้ำนบำท ซึ่งสูง(ต่ำ)กว่ำมูลค่ำเข้ำทำรำยกำรที่ 400.00 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 95.12 - 268.13 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 45.17 - 67.03
ทัง้ นี ้ จำกสมมติฐำนและประมำณกำรทำงกำรเงินข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนของกำร
ลงทุน (Return on Investment) จำกกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นีไ้ ด้ดงั นี ้
อัตราผลตอบแทนจากการเข้าทารายการ
ประเภทของผลตอบแทน
มูลค่า / ระยะเวลา
มูลค่ำปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV)
257.15 – 431.64 ล้ำนบำท
อัตรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return: IRR)
ร้อยละ 22.06 – 28.11
ระยะเวลำคืนทุน (Payback Period)
ประมำณ 3 – 4 ปี
สรุ ปผลการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP
ผลกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ด้วยวิธีกำรประเมินมูลค่ำจำนวน 4 วิธี และควำมเหมำะสมของแต่ละวิธี มี
รำยละเอียดดังนี ้

วิธีการประเมินมูลค่า
1. วิธีมลู ค่ำตำมบัญชี

2. วิธีปรับปรุงมูลค่ำตำม
บัญชี

สรุ ปความเหมาะสมของวิธกี ารประเมินมูลค่า
ความเหมาะสม
คาอธิบาย
ในการพิจารณาด้วยวิธีนี้
ไม่เหมำะสม
วิธีนีพ้ ิจำรณำมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง โดยมิได้คำนึงถึงศักยภำพในกำร
เติ บ โต ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระแสเงินสดของ GBP
ในอนำคต
ไม่เหมำะสม
แม้ว่ำวิธีนไี ้ ด้พิจำรณำมูลค่ำที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำงและ
เครื่ อ งจั ก รโดยผู้ป ระเมิ น รำคำทรัพ ย์สิ น อิ ส ระ
อย่ ำ งไรก็ ดี วิ ธี นี ้มิ ไ ด้ค ำนึ ง ถึ ง ศั ก ยภำพในกำร
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วิธีการประเมินมูลค่า

3. วิธีเปรียบเทียบกับ
อัตรำส่วนในตลำด

4. วิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสด

ความเหมาะสม
ในการพิจารณาด้วยวิธีนี้

คาอธิบาย
เติ บ โต ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระแสเงินสดของ GBP
ในอนำคต
แม้ว่ำวิธีนีไ้ ด้พิจำรณำอัตรำส่วนทำงกำรเงินของ
บริ ษั ท เที ย บเคี ย งที่ มี ลั ก ษณะกำรด ำเนิ น งำน
คล้ำยคลึงกับ GBP อย่ำงไรก็ดี บริษัทเทียบเคียง
ดังกล่ำว อำจมีควำมแตกต่ำงจำก GBP ในด้ำน
ต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย โครงสร้ำงเงินทุน
สภำพคล่องกำรซือ้ ขำย และอื่นๆ อีกทั้ง วิธีนีม้ ิได้
คำนึงถึงศักยภำพในกำรเติบโต ควำมสำมำรถใน
กำรท ำก ำไร รวมถึ ง ควำมสำมำรถในกำรสร้ำ ง
กระแสเงินสดของ GBP ในอนำคต
วิ ธี นี ้ ไ ด้ พิ จ ำ ร ณ ำ ศั ก ย ภ ำ พ ใ น ก ำ ร เ ติ บ โ ต
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร รวมถึงควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำ งกระแสเงิ น สดของ GBP ในอนำคต
ตำมนโยบำยของบริษัท

ไม่เหมำะสม

เหมำะสม

ทัง้ นี ้ ผลกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
สรุ ปผลการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ ของ GBP

วิธีการประเมินมูลค่า

มูลค่าประเมิน
(หน่วย: ล้านบาท)

1. วิธีมลู ค่ำตำมบัญชี
68.42
2. วิธีปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชี 186.62 - 201.38
3. วิธีเปรียบเทียบกับอัตรำส่วน
ในตลำด
- วิธีอตั รำส่วน P/BV
119.47 - 166.29
- วิธีอตั รำส่วน P/E
1,396.62 - 3,708.14
- วิธีอตั รำส่วน EV/EBITDA
721.67 - 1,127.09
4. วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
495.12 - 668.13
กระแสเงินสด

มูลค่าเข้าทา
รายการ
(หน่วย: ล้านบาท)

400.00

ไม่เหมำะสม
ไม่เหมำะสม

มูลค่าประเมิน
สูงกว่า (ต่ากว่า)
มูลค่าเข้าทา
รายการ
(หน่วย: ร้อยละ)
(82.89)
(53.35) - (49.65)

ไม่เหมำะสม
ไม่เหมำะสม
ไม่เหมำะสม

(70.13) - (58.43)
249.15 - 827.04
80.42 - 181.77

เหมาะสม

45.17 – 67.03

ความเหมาะสม
ในการพิจารณา
ด้วยวิธีนี้
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จำกตำรำงข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ด้วยวิธีมลู ค่ำปั จจุบนั
สุทธิ ของกระแสเงินสดเป็ นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม โดยมูลค่ำยุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP เท่ำกับ 495.12 668.13 ล้ำนบำท ซึ่งมูลค่ำเข้ำทำรำยกำรที่ 400.00 ล้ำนบำท อยู่ในช่วงมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำว โดยมีมลู ค่ำสูงกว่ำ เป็ น
จำนวน 95.12 – 268.13 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 45.17 - ร้อยละ 67.03
ทั้ง นี ้ หำกพิ จ ำรณำมูลค่ ำของส่ ว นของผู้ถือ หุ้น ของ GBPH ที่ ถื อ หุ้น สำมัญ GBP จ ำนวน 5,849,998 หุ้น จำกหุ้น สำมัญที่
จำหน่ำยแล้วทั้งหมด 5,850,000 หุ้นของ GBP (ส่วนที่เหลือถือโดยนำย รุ่งนิรันดร์ ตั้งสุรกิจ และ นำย ปวีณ ปำนบุญห้อม
จำนวนคนละ 1 หุน้ ) หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99996 ของหุน้ สำมัญทัง้ หมดของ GBP โดยอ้ำงอิงมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตำมงบ
กำรเงินฉบับตรวจสอบ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็ นงบกำรเงินฉบับตรวจสอบล่ำสุด และปรับปรุงด้วยส่วน
เพิ่ม (ลด) ของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนใน GBP ที่มีกำรประเมินมูลค่ำใหม่โดย IFA ด้วยวิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิของกระแส
เงินสด รวมถึงส่วนลดของเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร จะได้ว่ำ มูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ
GBPH อยู่ในช่วง 494.86 - 667.87 ล้ำนบำท (กรณีฐำน เท่ำกับ 580.41 ล้ำนบำท)
ในกรณีท่ีเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร เท่ำกับ 200.00 ล้ำนบำท (อ้ำงอิงตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรของ JUTHA ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564 ที่ระบุว่ำ BET จะชำระค่ำตอบแทนสำหรับกำรเข้ำทำ
รำยกำร 400.00 บำท บวกด้วยจำนวนเงินสดจำกกำรดำเนินงำนที่เหลืออยู่ใน GBP 1 วันทำกำรก่อนวันโอนกิจกำร โดยที่
ค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้ หมดจะมีจำนวนไม่เกิน 600.00 บำท ดังที่ปรำกฏใน สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ (ตำม
บัญชี 2) และกำรทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของ JUTHA) ดังนั้น ผลกำรประเมินส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP ตำม
สมมติฐำนทำงกำรเงินดังที่แสดงในส่วนที่ 1.3.1 ข้ำงต้น จะได้มลู ค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ตำมวิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสดเท่ำกับ 522.50 ล้ำนบำท และมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตำมกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ
มูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของปั จจัยตำมที่แสดงในส่วนก่อนหน้ำนีม้ ีรำยละเอียด ดังนี ้
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
กรณีทเ่ี งินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันโอนกิจการ เท่ากับ 200.00 ล้านบาท
อัตราการผลิต B100 เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าทัง้ หมด
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้
ตั้งแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป
(หน่วย: ล้านบาท)
ลดลงร้อยละ 2.00
กรณีฐาน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.00
436.95
458.65
480.35
ส่วนต่างระหว่าง ลดลงร้อยละ 1.50
ราคา B100 และ
กรณีฐาน
499.61
522.50
545.38
วัตถุดบิ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.50
561.82
585.89
609.96
จำกตำรำงข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ มูลค่ำยุติธรรมของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ GBP เท่ำกับ 436.95 609.96 ล้ำนบำท ที่ประเมินด้วยวิธีมูลค่ำปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็ นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม โดยที่มูลค่ำเข้ำทำ
รำยกำรที่ 400.00 ล้ำนบำท อยู่ในช่วงมูลค่ำส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำว โดยมีมูลค่ำสูงกว่ำ เป็ นจำนวน 36.95 – 209.96 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.24 - ร้อยละ 52.49
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1.3.2 ความเป็ นธรรมของเงือ่ นไขในการเข้าทารายการ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำควำมเป็ นธรรมของเงื่อนไขกำรเข้ำทำรำยกำร จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั มำจนถึงวันที่
11 ตุลำคม 2564 ได้แก่ มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564 และร่ำงสัญญำโอนกิจกำร
ทั้งหมดระหว่ำง BET และ GBPH โดยกำรให้ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระตัง้ อยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำเงื่อนไขดังที่
ปรำกฏในเอกสำรดังกล่ำวนั้นไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ภำยหลังจำกวันที่จดั ทำรำยงำนฉบับนี ้ ทั้งนี ้ ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ เงื่อนไขในการเข้าทารายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจำกเงื่อนไขและข้อกำหนด
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร เป็ นเงื่อนไขและข้อกำหนดปกติท่วั ไป และเป็ นเงื่อนไขที่ค่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำยร่วมตกลง
กัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวมิได้ทำให้บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เสียประโยชน์ อำทิเช่น
• เงื่อนไขค่ำตอบแทนจำนวน 400.00 ล้ำนบำท และเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร โดย
อำจมี ก ำรปรับ ในกรณี ท่ี ร ำยกำรทรัพ ย์สิน หรื อ หนี ้สิน ของ GBPH ณ วัน ท ำกำรสุด ท้ำ ยก่ อ นวัน โอนกิ จ กำร มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงจำกประมำณกำรซึ่งระบุไว้ในสัญญำ
• เงื่อนไขกำรชำระค่ำตอบแทนเป็ นเงินสด โดย ณ วันโอนกิจกำร BET จะชำระตำมรำคำโอนกิจกำรเบือ้ งต้นซึ่งอ้ำงอิง
ประมำณกำรตำมที่ระบุในสัญญำ และภำยใน 2 วันหลังวันโอนกิจกำร BET และ GBPH จะชำระ/คืนค่ำส่วนต่ำ ง
ระหว่ำงรำคำโอนกิจกำรเบือ้ งต้นกับรำคำโอนกิจกำรสุดท้ำย (อ้ำงอิงกำรปรับค่ำตอบแทนในกรณีท่ี รำยกำรทรัพย์สิน
หรือหนีส้ ินของ GBPH มีกำรเปลี่ยนแปลง และอ้ำงอิงเงินสดหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำกำร
สุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร ซึ่งจะจัดทำขึน้ 1 วันภำยหลังวันโอนกิจกำร)
• เงื่อนไขที่ระบุว่ำ GBPH จะดำเนินกำรให้นำย ปวีณ ปำนบุญห้อม และนำย รุ่งนิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ ซึ่งเป็ นกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรหลักของ GBP ตกลงทำงำนกับ GBP ต่อไปเป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี นบั แต่วนั โอนกิจกำร ภำยใต้เงื่อนไข
กำรจ้ำงพนักงำนตำมธรรมเนียมปฏิบตั ิปกติของ BET เพื่อให้ GBP สำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง
• เงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุว่ำ GBP จะต้องได้รบั ชำระคืนเงินกูย้ ืมจำกผู้ถือหุน้ และ/หรือกรรมกำรที่คำ้ งชำระครบถ้วน
สมบูรณ์
• เงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุว่ำ คู่สญ
ั ญำภำยใต้สญ
ั ญำต่ำงๆ ที่สำคัญต่อกำรประกอบกิจกำรของ GBPH ที่มีผลใช้บงั คับ
ได้รบั แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อักษรถึงกำรโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหลำยที่มีต่อกันภำยใต้สัญญำไปยัง BET และ/หรือ ได้ให้
ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อกำรแปลงหนีใ้ หม่โดยกำรเปลี่ยนตัวเจ้ำหนีห้ รือลูกหนี ้ (แล้วแต่กรณี) จำก GBPH
เป็ น BET
•
เงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุว่ำบริษัทฯ BET และ GBPH จะต้องได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำหรับกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ และรำยกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องสมบูรณ์ตำมกฎหมำย
•
เงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุว่ำ BET และ GBPH ได้ดำเนินกำรยื่นคำขอและอนุมัติท่ีเกี่ยวข้องกับกำรโอนกิจกำรทัง้ หมด
ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้ตอ้ งยื่นคำขอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อนวันโอนกิจกำร
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ส่วนที่ 2 สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
จำกกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงควำมเป็ นธรรมของรำคำและ
เงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำรตำมร่ำงสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมดระหว่ำง BET และ GBPH ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำ
กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว มีความเหมาะสม เนื่องจำก
1. ค่ำตอบแทนของกำรเข้ำทำรำยกำรจำนวน 400.00 ล้ำนบำท บวกด้วยจำนวนเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันทำกำรสุดท้ำย
ก่อนวันโอนกิจกำร มีควำมเหมำะสม โดยมูลค่ำเข้ำทำรำยกำรที่ 400.00 ล้ำนบำท อยู่ในช่วงมูลค่ำยุติธรรมของส่วนของผู้
ถือหุน้ ของ GBP ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระด้วยวิธีมูลค่ำปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่มีมูลค่ำเท่ำกับ
495.12 - 668.13 ล้ำนบำท
2. เป็ นกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไบโอดีเซล (“B100”) ที่มีศกั ยภำพในกำรเติบโตที่ดี จำกกำรเติบโตจำกอุปสงค์ของนำ้ มันดีเซล
หมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่องโดยช่วงปี 2557- 2566 แนวโน้มปริมำณควำมต้องกำรใช้ไบโอ
ดีเซลมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ำกับ ร้อยละ 7.98 ต่อปี อีกทั้งเป็ นธุรกิจที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ซึ่ง
ก่อให้เกิดรำยได้ท่มี ่นั คงและต่อเนื่องในระยะยำว สอดคล้องกับแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ
3. สร้ำงควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำร กระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจโดยลดกำรพึ่งพิงธุรกิจพำณิชย์นำวีซ่งึ มี
ควำมผันผวนจำกสภำวะเศรษฐกิจโลกและกำรแข่งขันที่สูงขึน้ ของอุตสำหกรรมขนส่งทำงเรือ และขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทฯ ในอนำคต
4. สำมำรถรับรูร้ ำยได้และกำไรจำก GBP ในงบกำรเงินรวมได้ทนั ที และมีสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดรำยได้เพิ่มขึน้ เนื่องจำก GBP มี
โรงกลั่นไบโอดีเซล 1 แห่ง ซึ่งเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว โดยสำมำรถผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ได้ตงั้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ส่งผลให้ GBP มีผลประกอบกำรที่ดีขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง (ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 GBP มีรำยได้
1,812.40 ล้ำนบำท และกำไรสุทธิ 33.34 ล้ำนบำท) อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร บริษัทฯ อำจมีรำยได้จำกธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลเป็ นรำยได้หลัก โดยจัดทำงบกำไรขำดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ สำหรับงวด 6
เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 - 30 มิถนุ ำยน 2564 ที่จดั ทำโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีรำยละเอียดดังนี ้
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64 ใน
กรณีรวมผลการดาเนินงานของ GBP
1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือนของบริษัทฯ
บริษัทฯ ก่อน
บริษัทฯ หลัง
GBP
(หน่วย: ล้านบาท)
การเข้าทารายการ
การเข้าทารายการ
(2)
(1)
(3) = (1) + (2)
รำยได้รวม
151.87
1,815.38
1,967.25
ค่ำใช้จำ่ ยรวม
(154.35)
(1,772.32)
(1,926.67)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
(2.48)
43.05
40.57
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(12.62)
(9.71)
(22.33)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(15.10)
33.34
18.24
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
(15.10)
33.34
18.24
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5.

6.

ทัง้ นี ้ งบกำไรขำดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ ดังแสดงข้ำงต้น ใช้เป็ นข้อมูลอ้ำงอิงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรเท่ำนัน้ ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยันถึงควำมครบถ้วนและควำมถูกต้องของ
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่ปรำกฏข้ำงต้นของทัง้ สองบริษัทได้ โดยรำยละเอียดดังที่ปรำกฎในส่วนที่ 1.2.2 ของรำยงำนฉบับนี ้
เป็ นกำรลงทุนในกิจกำรที่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษี จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI”) และ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทุนสะสม โดยปั จจุบนั GBP อยู่ในช่วงได้รบั กำรลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบคุ คล
สำหรับกำไรสุทธิในอัตรำร้อยละ 50.00 ของอัตรำปกติ และ GBP มีผลขำดทุนสุทธิสะสมจำนวน 553.89 ล้ำนบำท ที่
สำมำรถนำไปใช้ลดหย่อนภำษีได้จนถึงเดือนมกรำคม ปี 2568
เงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร เป็ นเงื่อนไขและข้อกำหนดปกติท่ วั ไป และเป็ นเงื่อนไขที่
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยร่วมตกลงกัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวมิได้ทำให้บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เสียประโยชน์ เช่น
เงื่อนไขที่ระบุว่ำค่ำตอบแทนอำจมีกำรปรับในกรณีท่ีรำยกำรทรัพย์สินหรือหนีส้ ินของ GBPH ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อน
วันโอนกิจกำร มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกประมำณกำรซึ่ง ระบุไว้ใ นสัญญำ เงื่อนไขที่ระบุว่ำ GBPH จะดำเนินกำรให้
นำย ปวีณ ปำนบุญห้อม และนำย รุ่งนิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ ซึ่งเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรหลักของ GBP ตกลงทำงำนกับ
GBP ต่อไปเป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี นบั แต่วนั โอนกิจกำร และเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุว่ำ GBP จะต้องได้รบั ชำระ
คืนเงินกูย้ ืมจำกผูถ้ ือหุน้ และ/หรือกรรมกำรที่คำ้ งชำระครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญำโอน
กิจกำรทัง้ หมดระบุว่ำ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับกิจกำรของ GBPH และพึงพอใจกับผล
กำรตรวจสอบดังกล่ำว โดยบริษัทฯ คำดว่ำ บริษัทฯ BET GBPH และ GBP จะดำเนินกำรตำมเงื่อนไขบังคับก่อนได้เสร็จ
สิน้ ทัง้ หมดก่อนวันโอนกิจำร โดยมีรำยละเอียดและควำมคืบหน้ำของเงื่อนไขบังคับก่อน (ณ 27 ตุลำคม 2564) ตำมที่
ปรำกฎในส่วนที่ 1.1.4 ของรำยงำนฉบับนี ้

อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผถู้ ือหุน้ ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนุมตั ิ
กำรเข้ำทำรำยกำร ดังนี ้
1.

มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำน้อยรำย เนื่องจำกในปั จจุบัน GBP มีลูกค้ำ 1 รำยเป็ นลูกค้ำรำยใหญ่ อย่ำงไรก็ดี ที่
ผ่ำนมำ GBP สำมำรถส่งมอบไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนที่ลูกค้ำกำหนด อีกทั้งมีกำรให้
ส่วนลดที่เหมำะสม ดังนัน้ GBP คำดว่ำจะสำมำรถต่อสัญญำซือ้ ขำยไบโอดีเซลกับลูกค้ำ รำยดังกล่ำวได้ในอนำคต อีก
ทัง้ ผูบ้ ริหำรมีแผนที่จะหำลูกค้ำรำยอื่นเพิ่มเติมในอนำคต เนื่องจำก GBP ยังคงมีกำลังกำรผลิตไบโอดีเซลเหลือ

2.

มีควำมเสี่ยงจำกผลกำรดำเนินงำนของ GBP อำจไม่เป็ นไปตำมที่คำดหวังจำกปั จจัยต่ำงๆ ได้แก่ รำคำนำ้ มันปำล์มที่
นำมำใช้ในกำรผลิตไบโอดีเซล รำคำไบโอดีเซลที่กำหนดโดยสำนัก งำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำน
(“EPPO”) และภัยพิบตั ิธรรมชำติหรือเหตุสดุ วิสยั เป็ นต้น อย่ำงไรก็ดี GBP มีกำรจัดทำประกันภัยอย่ำงสม่ำเสมอ และมี
กำรจัดทำประมำณกำรรำคำนำ้ มันปำล์มล่วงหน้ำ ทำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสำมำรถสร้ำงกำไรได้อย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง

3.

มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผูจ้ ดั หำวัตถุดิบน้อยรำยโดยมีบริษัทในเครือ NAT เป็ นผูจ้ ดั หำวัตถุดิบหลัก อย่ำงไรก็ดี GBP ไม่มี
สัญญำหรือข้อผูกมัดกับบริษัทดังกล่ำว นอกจำกนี ้ ในกำรจัดซือ้ วัตถุดิบ GBP จะมีขนั้ ตอนกำรสอบเทียบรำคำจำกผูจ้ ดั หำ
วัตถุดิบรำยอื่นๆ หลำยรำยอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ได้วตั ถุดิบในรำคำที่ดีท่สี ดุ และภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร GBP จะเป็ น
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บริษัทย่อยของ JUTHA ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มีนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นไปตำม
เกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง จึงจะทำให้กำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันมีควำมโปร่งใสและเป็ นธรรม
4.

มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงควำมรู ้ และประสบกำรณ์ของผูบ้ ริหำรของ GBP อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มีเงื่อนไข
ว่ำผูบ้ ริหำรของ GBP จะยังคงเป็ นผูบ้ ริหำรต่อไปหลังกำรเข้ำทำรำยกำรอย่ำงน้อย 2 ปี อีกทัง้ หำก GBP มีผลกำรดำเนินงำน

5.

ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแผนที่จะว่ำจ้ำงผูบ้ ริหำรของ GBP ต่อไป เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทฯ ในอนำคต
อำจมี ผลกระทบด้ำนสัดส่ วนกำรถื อหุ้น (Control Dilution) ส ำหรับผู้ถื อหุ้นที่ ไม่ ใช้สิ ทธิ์ เพิ่มทุนตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ้น
(Rights Offering: RO) ร้อยละ 80.00 และผลกระทบด้ำนรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) ร้อยละ 64.59 เนื่องจำกรำคำ
เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ 0.30 บำทต่อหุน้ มีมลู ค่ำต่ำกว่ำรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำยที่ 1.55 บำทต่อหุน้

6.

มีควำมเสี่ยงที่ท่ดี ินที่ตงั้ โรงงำนตกอยู่ในสภำพที่ดินไม่มีทำงออกสู่สำธำรณะ เนื่องจำกมีถนนทำงเข้ำออกทำงเดียวคือ ถนน
โรจนะ A9 ซึ่งถือเป็ นกรรมสิทธิ์โดย ROJNA อย่ำงไรก็ดี ROJNA อนุญำตให้บริษัทหรือโรงงำนภำยในพืน้ ที่ใช้ถนนร่วมกัน
โดยเรียกชำระค่ำตอบแทนรำยปี โดยตรำบใดที่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำร ROJNA จะไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่ทำให้ไม่สำมำรถใช้ถนน
ในโครงกำรเพื่อเป็ นทำงเข้ำ-ออก ซึ่งตำมกฎหมำยถือเป็ นกำรให้ควำมยินยอมโดยปริยำย

7.

มี ค วำมเสี่ ย งจำกกำรครอบครองน ้ำ มั น เตำที่ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งกำรขอใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรควบคุ ม ประเภทที่
3 (ธพ.น. 2) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมนำ้ มันเชือ้ เพลิง อย่ำงไรก็ดี รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย ระบุว่ำ
ประเด็นดังกล่ำวไม่มีผลกระทบจนทำให้กำรผลิตหยุดชะงักแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้ ในสัญญำโอนกิจกำรทัง้ หมด ได้ระบุให้
GBP ต้องมีใบอนุญำตดังกล่ำวก่อนวันโอนกิจกำรในเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ในประเด็น
ดังกล่ำวด้วย

ทัง้ นี ้ เมื่อพิจำรณำประโยชน์ท่ีบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรเข้ำทำรำยกำร ข้อด้อย และควำมเสี่ยงที่
อำจเกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำรดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็น
ว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มีความเหมาะสม ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้
อย่ำงไรก็ดี กำรตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผูถ้ ือ หุน้ ของบริษัทฯ เป็ น
สำคัญ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ควรจะศึกษำข้อมูลและพิจำรณำเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปั จจัยควำมเสี่ยง ข้อจำกัด และควำมเห็นในประเด็น
พิจำรณำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวที่แนบมำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นีด้ ว้ ยควำมรอบ
ครอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม
บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่ำได้ทำหน้ำที่ ศึกษำ และ
วิเครำะห์ขอ้ มูลต่ำงๆ ดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืน้ ฐำนของข้อมูลและกำรวิเครำะห์
อย่ำงเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยเป็ นสำคัญ
ทั้งนี ้ กำรให้ควำมเห็นในกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่ได้รับจำกเอกสำร และ/หรือจำกกำรสัมภำษณ์
ผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ GBPH และ GBP ตลอดจนข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษำทำงกำร
เงินอิสระตัง้ ข้อสมมติฐำนว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นมีควำมถูกต้องและเป็ นจริง ดังนัน้ หำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ถูกต้อง และ/
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หรือไม่เป็ นจริง และ/หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระในกำรให้ควำมเห็นในครัง้ นี ้ ด้วยเหตุนีท้ ่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยันถึงผลกระทบจำกปั จจัยดังกล่ำวที่ อำจ
เกิดขึน้ ต่อบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในอนำคตได้ อีกทัง้ ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ควำมเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ต่อกำรเข้ำทำรำยกำรดังรำยละเอียดข้ำงต้นเท่ำนั้น และกำรให้ควำมเห็นของที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระนี ้ มิได้เป็ นกำรรับรองผลสำเร็จของกำรเข้ำทำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
ขอแสดงควำมนับถือ

(น.ส.จิรยง อนุมำนรำชธน)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูค้ วบคุมกำรปฏิบตั ิงำน
บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จำกัด
ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลบริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
1.

ประวัติและความเป็ นมา

บริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JUTHA”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2519 โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ประกอบธุรกิจพำณิชย์นำวีระหว่ำงประเทศเป็ นหลัก ซึ่งประกอบด้วย (1) ธุรกิจเดินเรือแบบรับจ้ำงขนส่งเป็ นระยะเวลำ (Time
Charter) (2) ธุรกิจบริหำรจัดกำรเรือ (Ship Management) และ (3) กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับกำรค้ำทำงเรือ เช่น ธุรกิจนำยหน้ำจัดหำ
สินค้ำ ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ ขำยเรือ และธุรกิจนำยหน้ำเช่ำเรือ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทในเครือที่สำมำรถดำเนินงำนใน
ลักษณะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรเดินเรือทะเล ซึ่งมีหน้ำที่รบั ผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่ำงประเทศ และรับผิดชอบกลุ่มธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับกำรขนส่งทำงทะเลอื่นๆ เช่น ธุรกิจขนถ่ำยสินค้ำในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซ่อมเรือ และธุรกิจขนส่งในไทย เป็ นต้น
เพื่อช่วยสนับสนุนกองเรือของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับภำวะทำงเศรษฐกิจและตลำดเดินเรือโลกอย่ำงต่อเนื่องและครบวงจร
โดยปั จจุบนั บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเรืออเนกประสงค์ 5 ลำ สำหรับใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
โดยบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ ดังนี ้
ปี 2535
: แปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชน
ปี 2557
: เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 650,700,000 บำท
ปี 2560
: บริษัทฯ ได้ทำกำรขำยเรือจุฑำธรรมรักษำ เนื่องจำกเรือมีอำยุกำรใช้งำนมำเป็ นระยะเวลำนำนและ
ถึงกำหนดกำรเข้ำอู่แห้งซึ่งจะก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยที่สงู ซึ่งไม่คมุ้ กับรำยได้ท่จี ะได้รบั
ปี 2561
: • บริษั ท ฯ ได้รับ บริห ำรเรื อ ต่ อ ใหม่ อี ก 1 ลำเมื่ อ ช่ ว งเดื อ นมิ ถุน ำยนโดยเป็ น เรื อ ขนส่ ง สิ น ค้ำ
อเนกประสงค์ ขนำดประมำณ 12,580 เดทเวทตันที่เครนยกสินค้ำขนำด 300 ตัน
• บริษัทฯ ได้รบั ใบประกำศเกียรติคณ
ุ จำกกองบัญชำกำรทหำรชำยฝั่ งแห่งสหรัฐอเมริกำ(USCG)
ที่จัด ขึน้ ณ จัสแม็กไทย กรุ งเทพฯ ในโอกำสที่เรือบริหำรได้เข้ำร่วมปฏิบัติกำรซ้อมกำรกู้ภัย
ฉุกเฉินทำงทะเล (AMVER AWARD)
ปี 2562
: บริษัทฯ ได้มีกำรขำยหุน้ บริษัท บทด จำกัด จำนวน 2,026,086 หุน้ เป็ นเงินทัง้ สิน้ 20,260,860 บำท
ให้กบั บริษัท พริมำ มำรีน จำกัด (มหำชน)
ปี 2563
: • วันที่ 7 กรกฎำคม 2563 บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยในชื่อบริษัท จุฑำมำริติโม่ จำกัด โดยมีทนุ
จดทะเบียน เท่ำกับ 10,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
และได้เช่ำซือ้ เรือเพื่อดำเนินกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล จำนวน 1 ลำ ได้แก่ เรือ M.V. WHITE
TOKIO
• วันที่ 21 ตุลำคม 2563 บริษัทฯ ได้ทำสัญญำบริหำรจัดกำรเรือกับ บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด
เพื่อบริหำรเรือ ดิ บลู ดอลฟิ น
• วัน ที่ 18 ธั น วำคม 2563 บริษั ท ฯ ลดทุน จดทะเบี ย นเป็ น 422,385,213 บำท แบ่ ง ออกเป็ น
140,795,071 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 3.00 บำท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญ 138,245,071 หุน้ และ
หุน้ บุรมิ สิทธิ 2,550,000 หุน้
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• วันที่ 21 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 851,906,175 บำท ทำให้บริษัทมี
ทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 1,274,291,388 บำท โดยออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 283,968,725
หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 3.00 บำท คิดเป็ นทุนที่ชำระแล้ว 422,385,213 บำท
• วันที่ 24 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ จำนวน 1,274,291,388 บำท และมีทนุ
ที่ชำระแล้ว 955,718,541 บำท จำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจำกัดตำม
โครงกำรแปลงหนีเ้ ป็ นทุนคือ นำย ชเนศร์ เพ็ญชำติ จำนวน 88,888,888 หุ้น และ AUSTIN
ASSET LIMITED จำนวน 88,888,888 หุน้
ทีม่ า: แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563 ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1,274.28 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุน้ ที่ชำระ
แล้วจำนวน 424.76 ล้ำนหุน้ โดยแบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 422.21 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 3.00 บำท และหุน้ บุริมสิทธิ
จำนวน 2.55 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 3.00 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี ้
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ

ทีม่ า: แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563 ของบริษัทฯ
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะบริษัททีบ่ ริษัทฯ ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10.00 ขึน้ ไป

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทฯ”) มีรำยละเอียดดังนี ้
1) บริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน) - บริษัทใหญ่ มีหน้ำที่รบั ผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่ำงประเทศที่เป็ นธุรกิจหลักของ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) ธุรกิจเดินเรือแบบรับจ้ำงขนส่งเป็ นระยะเวลำ (Time Charter) (2) ธุรกิจบริหำรจัดกำรเรือ
(Ship Management) และ (3) กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับกำรค้ำทำงเรือ ประกอบด้วย ธุร กิจนำยหน้ำจัดหำสินค้ำ ธุรกิจนำยหน้ำ
ซือ้ ขำยเรือ และธุรกิจนำยหน้ำเช่ำเรือ
2) บริษัท เจ ชิปปิ ้ง เซอร์วิส จำกัด - บริษัทร่วม มีหน้ำที่รบั ผิดชอบกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรขนส่งทำงทะเลอื่นๆ เช่น ธุรกิจขน
ถ่ำยสินค้ำในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซ่อมเรือ ธุรกิจขนส่งในประเทศ เป็ นต้น
3) บริษัท ไทยเดน มำรีไทม์ จำกัด - บริษัทย่อย มีหน้ำที่รบั ผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่ำงประเทศ
4) บริษัท จุฑำมำริติโม่ จำกัด - บริษัทย่อย มีหน้ำที่รบั ผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่ำงประเทศ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ให้บริกำร 2 รูปแบบเป็ นหลัก ได้แก่ (1) กำรให้บริกำรด้วยเรืออเนกประสงค์ (Multipurpose) ของบริษัทฯ แบบรับจ้ำง
ขนส่งเป็ นระยะเวลำ (Time Charter) และ (2) กำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่น โดยกำร
ให้บริกำรรับจ้ำงขนส่งเป็ นระยะเวลำ (Time Charter) นั้น บริษัทฯ จะให้บริกำรด้วยเรือของบริษัทฯ ที่มีอยู่จำนวน 5 ลำ โดยมี
เส้นทำงกำรเดินเรือทั่วโลก ในขณะที่กำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรเรือนัน้ บริษัทฯ ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกคู่คำ้ ให้บริหำรจัดกำรเรือที่
มีเส้นทำงกำรเดินเรือทั่วโลกเช่นกัน
1) การให้บริการเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา (Time Charter)
บริษัทฯ ให้บริกำรเดินเรือในเส้นทำงทั่วโลกตำมระยะเวลำจ้ำงขนส่งและเงื่อนไขที่ไ ด้ตกลงไว้ โดยบริษัทฯ จะเป็ นผูค้ ดั เลือกผู้
จ้ำงขนส่งเรือ (Charterer) ผ่ำนกำรติดต่อนำยหน้ำต่ำงประเทศที่ดีเป็ นที่ไว้วำงใจในตลำดและมีควำมสำมำรถในกำรต่อรองสูง
โดยลูกค้ำกลุ่มนีจ้ ะเป็ นบริษัทขนำดใหญ่และมีควำมมั่นคงสูง ปั จจุบนั บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับบริกำรด้ำนนีเ้ ป็ นอย่ำงมำก
เพรำะสำมำรถลดควำมเสี่ยงในด้ำนกำรหำสินค้ำและรำคำนำ้ มันได้ อีกทัง้ ยังทำให้บริษัทฯ มีรำยได้ท่ีแน่นอน โดยเรือของกลุ่ม
บริษัทฯ ที่ได้นำมำให้บริกำรข้ำงต้นมีดงั นี ้
• เรือจุฑำมำลี (M.V. Nordana Malee)
• เรือจุฑำวำสนำ (M.V. Nordana Andrea)
• เรือจุฑำปั ทมำ (M.V. Jutha Patthama)
• เรือเฟรเดนสบอร์ค (M.V. Fredensborg) (M.V.BBC ILLINOIS)
• เรือ White Tokio (M.V. White Tokio)
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะทำสัญญำรับจ้ำงขนส่งเป็ นแบบระยะสัน้ ในเส้นทำง Intra-Asia และเป็ นแบบระยะยำวในเส้นทำงรอบโลก โดย
บริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์บริกำรของเรือทัง้ 5 ลำนี ้ ให้เป็ นกำรทำสัญญำรับจ้ำงขนส่งเป็ นช่วงระยะเวลำประมำณ 3 - 6 เดือนต่อ
ครัง้ เพื่อให้สำมำรถปรับเปลี่ยนกำรดำเนินธุรกิจให้เหมำะสมกับสภำวะตลำดในแต่ละช่วงเวลำ
2) การให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management)
กำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรเรือแก่บริษัทอื่นเริ่มตัง้ แต่ปลำยปี 2550 ด้วยควำมพร้อมด้ำนประสบกำรณ์ท่ีผบู้ ริหำรและพนักงำน
สั่งสมมำเป็ นระยะเวลำยำวนำน ต่อมำบริษัทฯ ได้มีกำรขยำยกำรรับบริหำรจัดกำรเรือที่มีขนำดใหญ่ขึน้ และมีประเภทเรือ
หลำกหลำยมำกขึน้ เช่น เรือสำหรับบรรทุกรถ และอื่นๆ ทัง้ นี ้ ด้วยประสิทธิภำพในกำรบริหำรและควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ต้นทุน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกพันธมิตรต่ำงๆ ให้บริหำรจัดกำรเรือที่มีเส้นทำงเดินเรือรอบโลกในฐำนะ
Technical Managers
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ทัง้ นี ้ โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังนี ้

รายการ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับจ้ำง
ขนส่งเป็ นระยะเวลำ
(Time Charter)
รำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรเรือ
(Ship Management)
รำยได้อื่นๆ
รวม

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
ปี 2561
ปี 2562

ปี 2563

ม.ค. - มิ.ย. 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
277.26

90.38

223.17

63.61

205.83

94.86

73.87

88.08

14.62

4.76

11.11

3.17

0.62

0.28

0.85

1.01

14.91

4.86

116.56

33.22

10.54

4.86

9.15

10.91

83.87

100.00

306.79 100.00 350.84 100.00 216.99 100.00

ทีม่ า: งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับปี 2561 - 2563 และฉบับสอบทานสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ของบริษัทฯ

3.

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 18 ตุลำคม 2564 บริษัทฯ มีหนุ้ สำมัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 422,210,411 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จานวนหุ้น
ลาดับ
รายชื่อ
(หน่วย: หุน้ )
1 นำยชเนศร์ เพ็ญชำติ
156,716,737
2 AUSTIN ASSET LIMITED
110,518,517
3 นำงปริยนำฏ ยังส์
14,912,733
4 นำยถำวร สุขศรีสรำญจิตร
9,293,200
5 นำยสุพจน์ ลำภำนันต์รตั น์
7,500,000
6 บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
7,493,400
เพื่อผูฝ้ ำก
7 นำย วิชยั จิรเจริญกิจกุล
5,740,800
8 นำย ชรินทร์ โซนี่
3,226,900
9 พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำติ
2,404,234
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
2,304,729
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
320,111,250
ผูถ้ ือหุน้ อื่น
102,099,161
รวม
422,210,411

สัดส่วนการถือหุน้
(หน่วย: ร้อยละ)
37.12
26.18
3.53
2.20
1.78
1.77
1.36
0.76
0.57
0.55
75.82
24.18
100.00

ทีม่ า: www.set.or.th
หมายเหตุ: ตารางข้างต้นแสดงเฉพาะผูห้ นุ้ สามัญ โดยไม่รวมหุน้ บุริมสิทธิจานวน 2,550,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท
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4.

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 21 กันยำยน 2564 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการของบริษทั ฯ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชือ่
พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำติ
นำย ชเนศร์ เพ็ญชำติ
นำย ศรัณย์ เพ็ญชำติ
นำย ชนิตร เพ็ญชำติ
นำย ศิรชิ ยั สำครรัตนกุล
นำย อดุลย์ จันทนจุลกะ
นำย ประมวล จันทร์ชีวะ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร / กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

ทีม่ า: www.set.or.th

5.

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ข้อมูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำหรับปี 2561 - 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม และงบกำรเงินฉบับสอบทำน สำหรับไตรมำส 2 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564
มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปี 2561 - 2563 และไตรมาส 2 ปี 2564
บริษัทฯ
31 ธ.ค.
30 มิ.ย. 2564
2561
2562
2563
งบแสดงฐานะการเงิน
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
30.30
1.75
30.36
1.85
30.43
1.97
32.99
2.01
เงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนี ้
4.72
0.27
4.03
0.25
31.07
2.01
66.60
4.06
หมุนเวียนอื่น
พัสดุคงเหลือ
60.64
3.50
51.42
3.12
59.49
3.85
73.25
4.47
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
95.66
5.52
85.81
5.21 120.99 7.83 172.84 10.55
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
23.59
1.36
21.23
1.29
20.30
1.31
21.32
1.30
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
15.44
0.89
1.81
0.11
1.80
0.12
1.92
0.12
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
1,592.94 91.84 1,312.89 79.79 1,226.20 79.32 1,267.08 77.31
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
173.81 11.24 173.10 10.56
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บริษัทฯ

31 ธ.ค.
30 มิ.ย. 2564
2561
2562
2563
งบแสดงฐานะการเงิน
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
0.88
0.05
0.30
0.02
0.27
0.02
0.27
0.02
ลูกหนีเ้ งินชดใช้ค่ำเสียหำย
3.53
0.20 221.24 13.45
0.56
0.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2.38
0.14
2.19
0.13
2.05
0.13
2.37
0.14
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,638.76 94.48 1,559.66 94.79 1,424.99 92.17 1,466.06 89.45
รวมสินทรัพย์
1,734.42 100.00 1,645.47 100.00 1,545.98 100.00 1,638.90 100.00
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
79.36
4.58 125.28 7.61 125.98 8.15 105.82 6.46
ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนี ้
240.79 13.88 235.46 14.31 195.77 12.66 203.85 12.44
หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินส่วนที่ถงึ กำหนดชำระ 47.50
2.74 110.17 6.70 316.71 20.49 34.13
2.08
ภำยใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะยำวส่วนที่
258.95 14.93 212.70 12.93 389.98 25.23 216.38 13.20
จัดเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำส่วนที่
ถึงกำหนดชำระ
0.07
0.00
0.07
0.00
20.20
1.31
28.83
1.76
ภำยใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกบุคคล
112.16 6.47 134.76 8.19
47.95
3.10
52.95
3.23
และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกบริษัท
23.41
1.35
23.40
1.42
23.40
1.51
23.41
1.43
อื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
762.24 43.95 841.84 51.16 1,119.99 72.45 665.37 40.60
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบัน
582.29 33.57 486.07 29.54
3.68
0.24 527.18 32.17
กำรเงิน
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 0.18
0.01
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
0.12
0.01 160.22 10.36 150.26 9.17
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกบุคคล
11.36
0.65
10.55
0.64
10.51
0.68
11.22
0.68
และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ประมำณกำรหนีส้ ินไม่
หมุนเวียนสำหรับ
15.91
0.92
15.29
0.93
19.17
1.24
18.83
1.15
ผลประโยชน์พนักงำน
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บริษัทฯ
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธ.ค.
30 มิ.ย. 2564
2561
2562
2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
609.74 35.16 512.03 31.12 193.58 12.52 707.49 43.17
1,371.98 79.10 1,353.87 82.28 1,313.57 84.97 1,372.86 83.77

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกชำระแล้ว - หุน้
414.74 23.91 414.74 25.20 948.07 61.32 1,266.63
สำมัญ
ทุนที่ออกชำระแล้ว - หุน้
7.65
0.44
7.65
0.46
7.65
0.49
7.65
บุรมิ สิทธิ
ส่วนเกิน(ต่ำ)มูลค่ำหุน้ สำมัญ 82.19
4.74
82.19
5.00 (371.14) (24.01) (657.85)
กำไร(ขำดทุน)สะสม - จัดสรร
25.80
1.49
25.80
1.57
25.80
1.67
25.80
แล้วสำรองตำมกฎหมำย
กำไร(ขำดทุน)สะสม - ยัง
(159.10) (9.17) (207.63) (12.62) (350.32) (22.66) (358.88)
ไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
(175.07) (10.09) (187.24) (11.38) (182.82) (11.83) (176.04)
ผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
196.21 11.31 135.51 8.24
77.24
5.00 107.31
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจ
166.23 9.58 156.09 9.49 155.17 10.04 158.73
ควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
362.44 20.90 291.60 17.72 232.41 15.03 266.04
บริษัทฯ
งบกาไรขาดทุน

77.29
0.47
(40.14)
1.57
(21.90)
(10.74)
6.55
9.69
16.23

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
1 ม.ค. 30 มิ.ย. 64
2561
2562
2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
277.26 90.38 223.17 63.61 205.83 94.86 127.05 83.75

รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้จำกกำรรับบริหำร
14.62
4.76
11.11
จัดกำรเรือ
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
1.43
0.46
รำยได้จำกกำรเคลมประกัน
89.56
รำยได้อื่น
13.48
4.40
27.00
รวมรายได้
306.79 100.00 350.84
ต้นทุนกำรให้บริกำร
(270.74) (88.25) (276.11)
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
(50.94) (16.60) (50.25)
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
(24.92)
รวมค่าใช้จ่าย
(321.68) (104.85) (351.28)

3.17

0.62

0.29

1.66

1.09

25.53
7.69
100.00
(78.70)
(14.32)
(7.10)
(100.12)

1.55
8.99
216.99
(279.58)
(47.75)
(327.33)

0.72
4.14
100.00
(128.85)
(22.00)
(150.85)

19.69
3.31
151.71
(130.28)
(24.07)
(154.35)

12.98
2.18
100.00
(85.87)
(15.87)
(101.74)
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บริษัทฯ
งบกาไรขาดทุน
กาไร(ขาดทุน)จากการ
ดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
1 ม.ค. 30 มิ.ย. 64
2561
2562
2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
(14.89)

(4.85)

(0.44)

(0.12) (110.34) (50.85)

(2.64)

(1.74)

3.00

0.98

2.24

0.64

0.16

0.11

(11.89)

(3.88)

1.80

0.51

(109.22) (50.33)

(2.48)

(1.63)

(48.00)

(15.65)

(48.65)

(13.87)

(31.32)

(14.44)

(12.62)

(8.32)

(59.89)

(19.52)

(46.85)

(13.35) (140.54) (64.77)

(15.10)

(9.96)

(59.89)

(19.52)

(46.85)

(13.35) (140.54) (64.77)

(15.10)

(9.96)

บริษัทฯ
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ต้นงวด
ปรับปรุงผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ งวด
บริษัทฯ
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้

หน่วย
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ

2561
81.56
(40.44)
(9.19)
(3.12)

1.12

0.52

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
2562
2563
(10.33)
149.28
12.46
(21.38)
45.04
(116.00)
(47.26)
(13.47)

1 ม.ค. - 30
มิ.ย. 64
1.37
(12.80)
21.14
(6.57)

28.81

(0.09)

(1.57)

3.14

1.53
(0.04)
30.30

30.30
0.15
30.36

30.36
1.64
30.43

30.43
(0.58)
32.99

2561

31 ธ.ค.
2562

2563

30 มิ.ย.
2564

0.13
0.05
0.10
57.86
4.29
1.18

0.10
0.04
(0.01)
53.56
4.93
1.16

0.11
0.05
0.15
11.76
5.04
1.30

0.26
0.15
0.05
6.62
4.05
1.49
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บริษัทฯ
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย
ระยะเวลำชำระหนีเ้ ฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทากาไร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อม
รำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(ส่วนของบริษัทใหญ่)
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม
อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถ
ในกำรชำระดอกเบีย้

วัน
วัน
วัน
วัน

2561
6
85
309
(218)

31 ธ.ค.
2562
7
74
315
(234)

2563
31
72
281
(178)

30 มิ.ย.
2564
51
90
244
(103)

ร้อยละ
ร้อยละ

7.24
(4.85)

(17.85)
(0.12)

(35.42)
(50.85)

(1.22)
(1.74)

ร้อยละ

34.18

34.61

3.76

41.31

ร้อยละ

(19.52)

(13.35)

(64.77)

(9.96)

ร้อยละ

(26.77)

(29.26)

(131.81)

(90.85)

ร้อยละ
เท่ำ

(0.67)
0.17

0.11
0.21

(6.84)
0.14

(3.92)
0.17

เท่ำ

3.79

4.64

5.65

5.16

เท่ำ

(0.25)

(0.04)

(3.49)

(0.20)

หน่วย

ทีม่ า: การคานวณจากบริษัทฯ

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ผลการดาเนินงาน
รายได้
สำหรับปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรำยได้รวมจำนวน 306.79 ล้ำนบำท 350.84 ล้ำนบำท 216.99
ล้ำนบำท และ 151.71 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับจ้ำงขนส่งเป็ น
ระยะเวลำ (Time Charter) และ (2) รำยได้จำกกำรรับบริหำรจัดกำรเรือ (Ship Management) ทัง้ นี ้ สำหรับปี 2561 - 2563 และงวด
6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรบริกำรรับจ้ำงขนส่งเป็ นระยะเวลำ (Time Charter) จำนวน 277.26 ล้ำนบำท
223.17 ล้ำนบำท 205.83 ล้ำนบำท และ 127.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และมีรำยได้จำกกำรรับบริหำรจัดกำรเรือจำนวน 14.62 ล้ำน
บำท 11.11 ล้ำนบำท 0.62 ล้ำนบำท และ 1.66 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรให้บริกำรรับจ้ำงขนส่งเป็ นระยะเวลำ (Time Charter)
นัน้ บริษัทฯ จะให้บริกำรโดยเรือของบริษัทฯ ที่มีอยู่จำนวน 5 ลำ โดยมีเส้นทำงกำรเดินเรือทั่วโลก ในขณะที่กำรรับบริหำรจัดกำรเรือ
นัน้ บริษัทฯ ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกคู่คำ้ ให้บริหำรจัดกำรเรือที่มีเส้นทำงกำรเดินเรือทั่วโลกเช่นกัน
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ทัง้ นี ้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับจ้ำงขนส่งเป็ นระยะเวลำ (Time Charter) ลดลงจำนวน 54.09 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 19.51 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัทฯ มีเรือหยุดวิ่ง 1 ลำตัง้ แต่ช่วงต้นปี ประกอบกับมี
เรือประสบอุบตั ิเหตุอีก 1 ลำระหว่ำงปี ทำให้สญ
ู เสียรำยได้จำกเหตุดงั กล่ำว ต่อมำในปี 2563 บริษัทฯ มีรำยได้ดงั กล่ำวลดลงอีก
จำนวน 17.34 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.77 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่ง
ส่งผลให้เศรษฐกิจและกำรค้ำทั่วโลกมีกำรหดตัว ทำให้ผปู้ ระกอบกำรชะลอกำรสั่งสินค้ำ และมีรอบกำรใช้บริกำรขนส่งน้อยลง ทัง้ นี ้
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรำยได้ดงั กล่ำวเพิ่มขึน้ จำนวน 36.34 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรสั่งสินค้ำของผูป้ ระกอบกำรทั่วโลกในช่วงไตรมำส 2 ของปี 2564 เพื่อทดแทนสินค้ำคงคลังเดิมที่ใช้หมดไป
อันเป็ นเหตุจำกกำรหยุดสั่งสินค้ำในปี 2563 เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็ นผลทำให้มีควำมต้องกำรกำรขนส่งทำงเรือเพิ่ม
มำกขึน้ ในงวดดังกล่ำว
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับเรือเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ สำหรับปี 2561 - 2563 และ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ ทุนกำรให้บริกำรจำนวน 270.74 ล้ำนบำท 276.11 ล้ำนบำท 279.58 ล้ำนบำท และ
130.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรำกำไร (ขำดทุน) ขัน้ ต้นร้อยละ 7.24 ร้อยละ (17.85) ร้อยละ (35.42) และร้อยละ (1.22)
ตำมลำดับ
ทัง้ นี ้ ในปี 2562 - 2563 บริษัทฯ มีตน้ ทุนกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้ จำนวน 5.37 ล้ำนบำท และ 3.47 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรเพิ่มขึน้
ร้อยละ 1.98 และร้อยละ 1.26 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ ตำมลำดับ และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ ทุนกำรให้บริกำร
ลดลงจำนวน 9.91 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรลดลงร้อยละ 7.07 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 โดยต้นทุนกำรให้บริกำรมิได้
มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญในแต่ละปี ทัง้ นี ้ ต้นทุนกำรให้บริกำรมีกำรเพิ่มขึน้ เล็กน้อยตำมอุตสำหกรรม เช่น กำรปรับขึน้
ค่ำจ้ำงลูกเรือ และค่ำนำ้ มัน เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์พนักงำนเป็ น
หลัก ทัง้ นี ้ สำหรับปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 50.94 ล้ำนบำท 50.25
ล้ำนบำท 47.75 ล้ำนบำทและ 24.07 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ทัง้ นี ้ ในปี 2562 - 2563 งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงจำนวน 0.69 ล้ำนบำท 2.50 ล้ำนบำท
และเพิ่มขึน้ จำนวน 2.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นกำรลดลงร้อยละ 1.35 ร้อยละ 4.98 และเพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.41 เมื่อเทียบ
กับงวดก่อนหน้ำ ตำมลำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ได้มีกำรปรับ
โครงสร้ำงเงินเดือนและพนักงำน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
สำหรับปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 59.89 ล้ำนบำท 46.85 ล้ำนบำท 140.54
ล้ำนบำท และ 15.10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำขำดทุนสุทธิรอ้ ยละ 19.52 ร้อยละ 13.35 ร้อยละ 64.77 และร้อยละ 9.96
ตำมลำดับ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิ น้อยลงจำนวน 13.04 หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.76 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ
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เนื่องจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรเคลมประกันจำนวน 86.56 ล้ำนบำท จำกกรณีท่ีเรือของบริษัทฯ ได้ประสบอุบตั ิเหตุ และในปี
2563 บริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิเพิ่มขึน้ จำนวน 93.69 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 199.98 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ ซึ่งมี
สำเหตุหลักจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทำให้ภำวะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มี
ผลขำดทุนสุทธินอ้ ยลงจำนวน 53.75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 78.06 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีสำเหตุหลัก
จำกควำมต้องกำรกำรขนส่งทำงเรือที่ปรับตัวขึน้ จำกกำรขำดแคลนสินค้ำคงคลังดังที่กล่ำวข้ำงต้น
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถนุ ำยน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,734.42 ล้ำนบำท 1,645.47 ล้ำนบำท
1,545.98 ล้ำนบำท และ 1,638.90 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 95.66 ล้ำนบำท 85.81 ล้ำน
บำท 120.99 ล้ำนบำท และ 172.84 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.52 ร้อยละ 5.21 ร้อยละ 7.83 และร้อยละ 10.55
ของสินทรัพย์รวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนหลักของบริษัทฯ คือ พัสดุคงเหลือ ได้แก่ นำ้ มันเชือ้ เพลิงและ
นำ้ มันหล่อลื่น วัสดุและของใช้สิน้ เปลืองประจำเรือเดินทะเล ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 มี
จำนวน 60.64 ล้ำนบำท 51.42 ล้ำนบำท 59.49 ล้ำนบำท และ 73.25 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 63.39 ร้อยละ 59.92
ร้อยละ 49.17 และร้อยละ 42.38 ของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,638.76 ล้ำนบำท 1,559.66
ล้ำนบำท 1,424.99 ล้ำนบำท และ 1,466.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 94.48 ร้อยละ 94.79 ร้อยละ 92.17 และร้อย
ละ 89.45 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลักของบริษัทฯ คือ เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ ซึ่ง
เป็ นสินทรัพย์หลักในกำรให้บริกำรของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถนุ ำยน 2564 มีจำนวน 1,592.94
ล้ำนบำท 1,312.89 ล้ำนบำท 1,226.20 ล้ำนบำท และ 1,267.08 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 97.20 ร้อยละ 84.18 ร้อย
ละ 86.05 และร้อยละ 86.43 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 88.95 ล้ำนบำท 99.49 ล้ำน
บำท และเพิ่ มขึ น้ จ ำนวน 92.92 ล้ำนบำท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 5.13 ร้อยละ 6.05 และ ร้อยละ 6.01 เมื่ อเที ยบกับปี ก่ อนหน้ำ
ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั ยะสำคัญตลอดช่วงระยะเวลำดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี ใน
เดือนพฤศจิกำยนปี 2562 เรือ NORDANA SOPHIE ได้ประสบอุบัติเหตุสมอเกลำชนหินโสโครกและได้จมลงที่น่ำนนำ้ ประเทศ
เวี ยดนำม และในเดื อนกรกฎำคมปี 2563 บริษั ทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่ อยชื่ อบริษัท จุฑำมำริติ โม่ จ ำกัด และได้เช่ ำซื อ้ เรื อเพื่อ
ดำเนินกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลจำนวน 1 ลำ ได้แก่ เรือ M.V. WHITE TOKIO
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมจำนวน 1,371.98 ล้ำนบำท 1,353.87 ล้ำนบำท
1,313.57 ล้ำนบำท และ 1,372.86 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งประกอบด้วยหนีส้ ินหมุนเวียนจำนวน 762.24 ล้ำนบำท 841.84 ล้ำน
บำท 1,119.99 ล้ำนบำท และ 665.37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.56 ร้อยละ 62.18 ร้อยละ 85.26 และร้อยละ
48.47 ของหนีส้ ินรวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ โดยหนีส้ ินหมุนเวียนของบริษัทฯ ได้แก่ (1) เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 มีจำนวน 240.79 ล้ำนบำท 235.46 ล้ำนบำท 195.77 ล้ำนบำท
และ 203.85 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.59 ร้อยละ 27.97 ร้อยละ 17.48 และร้อยละ 30.64 ของหนีส้ ินหมุนเวียน
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ในแต่ละงวด ตำมลำดับ และ (2) เงินกูย้ ืมระยะยำวส่วนที่จดั เป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30
มิถนุ ำยน 2564 มีจำนวน 258.95 ล้ำนบำท 212.70 ล้ำนบำท 389.98 ล้ำนบำท และ 216.38 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 33.97 ร้อยละ 25.27 ร้อยละ 34.82 และร้อยละ 32.52 ของหนีส้ ินหมุนเวียนในแต่ละงวด ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ ินไม่หมุนเวียนจำนวน 609.74 ล้ำนบำท 512.03 ล้ำน
บำท 193.58 ล้ำนบำท และ 707.49 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.44 ร้อยละ 37.82 ร้อยละ 14.74 และร้อยละ 51.53 ของหนีส้ ิน
รวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ โดยหนีส้ ินไม่หมุนเวียนหลักของบริษัทฯ คือ เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 - 2563 และ ณ 30 มิถนุ ำยน 2564 มีจำนวนเท่ำกับ 582.29 ล้ำนบำท 486.07 ล้ำนบำท 3.68 ล้ำนบำท และ 527.18
ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 95.50 ร้อยละ 94.93 ร้อยละ 1.90 และร้อยละ 74.51 ของหนีส้ ินไม่หมุนเวียนในแต่ละงวด
ตำมลำดับ โดยยอดรวมของเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยยะสำคัญ อย่ำงไรก็ดี ในปี
2563 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีส่วนที่ครบกำหนดชำระภำยใน 1 ปี เพิ่มขึน้ เป็ น 316.71 ล้ำนบำท จำก 110.17 ล้ำน
บำทในปี ก่อนหน้ำ และมีส่วนที่จดั เป็ นหนีส้ ินหมุนเวียนจำนวนเพิ่มขึน้ เป็ น 389.98 ล้ำนบำท จำก 212.70 ล้ำนบำทในปี ก่อนหน้ำ
ทำให้ยอดเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่จดั ประเภทเป็ นหนีส้ ินไม่หมุนเวียนมีจำนวนลดลงอย่ำงมีนัยยะสำคัญในงวด
ดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 หนีส้ ินรวมของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 18.11 ล้ำนบำท 40.30 ล้ำนบำท
และเพิ่มขึน้ จำนวน 59.29 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.32 ร้อยละ 2.98 และ ร้อยละ 4.51 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ ตำมลำดับ
โดยจำนวนหนีส้ ินโดยรวมของบริษัทฯ ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั ยะสำคัญตลอดช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในปี 2563
บริษัทมีหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึน้ เป็ น 160.22 ล้ำนบำท จำกกำรเช่ำซือ้ เรือ M.V. WHITE TOKIO
ส่วนของผู้ถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมจำนวน 362.44 ล้ำนบำท 291.60 ล้ำน
บำท 232.41 ล้ำนบำท และ 266.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทั้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมลดลง
70.84 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรลดลงร้อยละ 19.55 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกผลขำดทุนสำหรับปี 2562
จำนวน 46.85 ล้ำนบำท สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมลดลง 59.19 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำร
ลดลงร้อยละ 20.30 จำกปี ก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกผลขำดทุนสำหรับปี 2563 จำนวน 140.54 ล้ำนบำท และสำหรับ ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมเพิ่มขึน้ 33.63 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.47 เมื่อเปรียบเทียบ
กับส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุหลักจำกผลขำดทุนสำหรับงวดจำนวน 15.10 ล้ำนบำท และกำร
เพิ่มขึน้ ของทุนที่ออกและชำระแล้วจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดคือ นำยชเนศร์ เพ็ญชำติ จำนวน
88,888,888 หุน้ และ AUSTIN ASSET LIMITED จำนวน 88,888,888 หุน้ โดยสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ ได้รบั
เงินเพิ่มทุนเป็ นจำนวนทัง้ สิน้ 31.86 ล้ำนบำท
สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ ณ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำนวน 30.30 ล้ำน
บำท 30.36 ล้ำนบำท 30.43 ล้ำนบำท และ 32.99 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสำหรับปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี
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2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 81.56 ล้ำนบำท (10.33) ล้ำนบำท 149.28 ล้ำน
บำท และ 1.37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมูลค่ำดังกล่ำวในแต่ละงวดมีสำเหตุหลักจำกผลประกอบกำรในแต่ละงวด
ทัง้ นี ้ สำหรับปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจำนวน
(40.44) ล้ำนบำท 12.46 ล้ำนบำท (21.38) ล้ำนบำท และ (12.80) ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมูลค่ำดังกล่ำวในแต่ละงวดมี
สำเหตุหลักจำกกำรซือ้ เรือเดินทะเลและอุปกรณ์จำนวน 43.52 ล้ำนบำท 37.13 ล้ำนบำท 23.90 ล้ำนบำท และ 13.58 ล้ำน
บำท ในแต่ละงวด ตำมลำดับ
นอกจำกนี ้ สำหรับปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำ
เงินจำนวน (9.19) ล้ำนบำท 45.04 ล้ำนบำท (116.00) ล้ำนบำท และ (21.14) ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในเดือนพฤศจิกำยนปี
2563 บริษัทฯ ได้มีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดคือ นำยชเนศร์ เพ็ญชำติ จำนวน 88,888,888 หุน้ และ
AUSTIN ASSET LIMITED จำนวน 88,888,888 หุน้ โดยสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ ได้รบั เงินเพิ่มทุนเป็ นจำนวน
ทัง้ สิน้ 31.86 ล้ำนบำท
6.

สภาวะอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจไทยในไตรมำส 2 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมำส 2 ปี 2564 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.5 ซึ่งปรับตัวดีขึน้ จำกกำรลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมำสก่อนหน้ำ
โดยกำรลงทุนรวม กำรบริโภคภำคเอกชน กำรอุปโภคภำครัฐบำล มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ และมูลค่ำกำรนำเข้ำสินค้ำ ขยำยตัว
ร้อยละ 4.6 ร้อยละ 8.1 ร้อยละ 1.1 ร้อยละ 36.2 และร้อยละ 41.8 ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ดี ขณะเดียวกัน อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยอยู่ท่รี อ้ ยละ 2.4 และดุลบัญชีเดินสะพัดขำดดุลร้อยละ 4.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564

ทีม่ า: รายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2564 ของ NESDC ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2564
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จำกตำรำงข้ำ งต้น แนวโน้ม เศรษฐกิ จ ไทยปี 2564 คำดว่ ำ จะขยำยตัว ร้อ ยละ 0.7 - 1.2 โดยมี ปั จ จัย สนับ สนุ น ส ำคั ญ
ประกอบด้วย
1) แนวโน้มกำรฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลก
2) แรงขับเคลื่อนจำกกำรใช้จ่ำย กำรลงทุน และมำตรกำรเศรษฐกิจสำคัญของภำครัฐ และ
3) กำรปรับตัวดีขึน้ อย่ำงต่อเนื่องของรำยได้ภำคเกษตร
4) กำรปรับตัวตำมฐำนกำรขยำยตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563
และคำดว่ำมูลค่ ำกำรส่งออกสิ นค้ำจะขยำยตัวร้อยละ 16.30 กำรบริโภคภำคเอกชนจะขยำยตัวร้อ ยละ 1.10 กำรลงทุน
ภำคเอกชนจะขยำยตัวร้อยละ 4.70 กำรลงทุนภำครัฐจะขยำยตัวร้อยละ 8.70 อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงร้อยละ
1.00 - 1.50 และบัญชีเดินสะพัดขำดดุลร้อยละ 2.00 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
สภำวะอุตสำหกรรมไบโอดีเซล
• อุปสงค์ของไบโอดีเซล
ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล (“B100”) มีแนวโน้มกำรเติบโตที่ดี เนื่องจำกได้รบั ปั จจัยสนับสนุนที่สำคัญจำกภำครัฐ โดยมีกำรประกำศให้
นำ้ มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10.00 โดยปริมำตร (“นำ้ มันดีเซล B10”) เป็ นนำ้ มันดีเซลหมุนเร็วชนิด
พืน้ ฐำนของประเทศ แทนนำ้ มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 7.00 โดยปริมำตร (“นำ้ มันดีเซล B7”) ทัง้ นี ้ ภำครัฐ
กำหนดให้คลังนำ้ มันทุกแห่งทั่วประเทศมีกำรผสมนำ้ มันดีเซล B10 ไว้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป และกำหนดให้สถำนี
บริกำรนำ้ มันทุกแห่งทั่วประเทศจำหน่ำยนำ้ มันดีเซล B10 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2563 เป็ นต้นไป นอกจำกนี ้ รัฐบำลยังส่งเสริมให้ใช้
นำ้ มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 20.00 โดยปริมำตร (“นำ้ มันดีเซล B20”) สำหรับรถบรรทุก
ขนำดใหญ่ ซึ่งได้เริ่มจำหน่ำยตัง้ แต่เดือนกรกฎำคม 2561 เป็ นต้นมำ จำกปั จจัยต่ำงๆ ข้ำงต้น ส่งผลให้ปริมำณกำรใช้ไบโอดีเซล
ขยำยตัวสูงขึน้ ทำให้อตั รำกำรผลิตโดยรวมปรับตัวสูงขึน้ โดยกรมธุรกิจพลังงำน (“DOEB”) เปิ ดเผยว่ำปริมำณกำรจำหน่ำยนำ้ มัน
ดีเซล B10 และ B20 รำยไตรมำส ตัง้ แต่ปี 2562 - เดือนมิถนุ ำยน ปี 2564 มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี ้
ปริมาณการจาหน่ายน้ามันดีเซล B10 และ B20 รายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2562 - เดือนมิถุนายน ปี 2564
ปี 2562
เฉลี่ย 13.62 ล้ านลิตร/วัน

(ล้านลิตร/วัน)

ปี 2563
เฉลี่ย 58.99 ล้ านลิตร/วัน

120.00

6 เดือน ปี 2564
เฉลี่ย 73.75 ล้ านลิตร/วัน

100.00
80.00
59.15

60.00
39.17

40.00
20.00
0.00

1.71
1.71

8.14
8.13

20.57

24.04

20.53

23.00

20.10

9.59

49.56

65.14
7.50

57.64

72.49

75.01

4.51

3.13

67.98

71.88

72.49
3.16

69.33

19.07

ไตรมำส 1 ปี ไตรมำส 2 ปี ไตรมำส 3 ปี ไตรมำส 4 ปี ไตรมำส 1 ปี ไตรมำส 2 ปี ไตรมำส 3 ปี ไตรมำส 4 ปี ไตรมำส 1 ปี ไตรมำส 2 ปี
2562
2562
2562
2562
2563
2563
2563
2563
2564
2564
นำ้ มันดีเซล B10 (ล้ำนลิตร/วัน)

นำ้ มันดีเซล B20 (ล้ำนลิตร/วัน)

ทีม่ า: รายงานสถิตปิ ริมาณการจาหน่ายนา้ มันดีเซล B10 และ B20 โดยกองบริการธุรกิจและการสารองนา้ มันเชือ้ เพลิง กรมธุรกิจพลังงาน ณ
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
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นอกจำกนี ้ ภำครัฐยังช่วยอุดหนุนรำคำขำยปลีกของนำ้ มันดีเซล B10 และ B20 ให้ต่ำกว่ำรำคำนำ้ มันดีเซล B7 โดยใช้เงิน
อุดหนุนจำกกองทุนนำ้ มัน เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ผขู้ บั ขี่เลือกใช้นำ้ มันดีเซลที่มีอตั รำกำรผสมไบโอดีเซลสูง ทำให้อปุ สงค์ของไบโอ
ดีเซลเพิ่มขึน้ และส่งผลดีต่อธุรกิจผลิตไบโอดีเซล โดยรำคำขำยปลีกของนำ้ มันดีเซล B7 B10 และ B20 ที่จำหน่ำย ณ สถำนี
บริกำรนำ้ มันทั่วประเทศของผูค้ ำ้ นำ้ มันตำมมำตรำ 7 (ผูค้ ำ้ นำ้ มันที่มีปริมำณกำรค้ำนำ้ มันแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปี ละ
ตัง้ แต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึน้ ไป หรือเป็ นผูค้ ำ้ นำ้ มันชนิดก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวที่มีปริมำณกำรค้ำปี ละตัง้ แต่หำ้
หมื่นเมตริกตันขึน้ ไปและได้รบั ใบอนุญำตจำกรัฐมนตรี) มีรำยละเอียดดังนี ้
ราคาขายปลีกของน้ามันดีเซล B7 B10 และ B20 ทีจ่ าหน่าย ณ สถานีบริการน้ามันทั่วประเทศ
ราคาขายปลีก (หน่วย: บาท/ลิตร)
ประเภท
บมจ.ปตท. บมจ.บาง บจ.เชลล์ บมจ.เอสโซ่ บมจ. บมจ.พีทจี ี บมจ.ซัส
น้ามัน
น้ามันและ จาก คอร์
แห่ง
(ประเทศ เชฟรอน เอ็นเนอยี
โก้
ดีเซล
การค้าปลีก ปอเรชั่น ประเทศไทย
ไทย)
(ไทย)
B7
31.29
B10
28.29
B20
28.04
28.04
28.24
ไม่มีขอ้ มูล
28.04
28.04
28.04
ทีม่ า: ราคาขายปลีกมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จากสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (“EPPO”)

• อุปทำนของไบโอดีเซล
วิจยั กรุงศรี ซึ่งเป็ นหน่วยงำนภำยใต้ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) เปิ ดเผยว่ำ ปริมำณกำรผลิตไบโอดีเซลของประเทศ
ไทยเติบโตเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ จำนวนรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่
เพิ่มขึน้ รวมถึงแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกที่กำหนดให้เพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนรวมถึงไบโอ
ดีเซลในภำคขนส่ง เพื่อเสถียรภำพของรำคำนำ้ มันปำล์มและควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ โดยข้อมูลจำกกรมธุรกิจ
พลังงำนระบุว่ำ ปริมำณกำรผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยมีกำรเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึน้ จำก 1.63 ล้ำนลิตรต่อวันในปี
2553 เป็ น 5.04 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2563 หรือคิดเป็ นกำรเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 11.95 ต่อปี โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทยโดยเฉลี่ย ตั้งแต่ปี 2553 - เดือนสิงหาคมปี 2564
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-

1.63

1.71

2553

2554

2.45

2555

2.85

2556

3.21

3.38

3.35

2557

2558

2559

3.91

2560

ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล (ล้านลิตร/วัน)

4.33

2561

5.05

5.04

2562

2563 ม.ค. - ส.ค.
2564

4.67

ทีม่ า: รายงานสถิตปิ ริมาณการผลิตนา้ มันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันโดยกรมธุรกิจพลังงาน ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
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นอกจำกนี ้ อุตสำหกรรมกำรผลิตไบโอดีเซลมีภำวะกำรแข่งขันที่ไม่รุนแรงมำกนัก โดยข้อมูลจำกกรมธุรกิจพลังงำนระบุว่ำ ณ
วันที่ 23 กันยำยน 2564 ผูผ้ ลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ได้รบั ควำมเห็นชอบกำรจำหน่ำยหรือมีไว้เพื่อ
จำหน่ำยไบโอดีเซลจำกกรมธุรกิจพลังงำนในประเทศไทย มีจำนวนทัง้ สิน้ 14 รำยและมีกำลังกำรผลิตรวม 9,404,464 ลิตรต่อ
วัน โดยผูผ้ ลิต 4 อันดับแรกมีกำลังกำรผลิตรวมคิดเป็ นร้อยละ 58.72 ของกำลังกำรผลิตทัง้ หมดของผูผ้ ลิตข้ำงต้น ประกอบด้วย
(1) บริษัท นำ้ มันพืชปทุม จำกัด มีกำลังกำรผลิต 1,800,000 ลิตรต่อวัน (2) บริษัท โกลบอลกรีนเคมีคอล จำกัด (มหำซน) มี
กำลังกำรผลิต 1,722,242 ลิตรต่อวัน (3) บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จำกัด มีกำลังกำรผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน และ (4)
บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด มีกำลังกำรผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
รายซือ่ ผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันทีไ่ ด้รับความเห็นชอบ
การจาหน่ายหรือมีไว้เพือ่ จาหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงานณ วันที่ 23 กันยายน 2564
กาลังการผลิต
สัดส่วนการผลิต
ลาดับ
รายชื่อ
(หน่วย: ลิตรต่อวัน)
(หน่วย: ร้อยละ)
1
บริษัท นำ้ มันพืชปทุม จำกัด
1,800,000
19.14
2

บริษัท โกลบอลกรีนเคมีคอล จำกัด (มหำซน)

1,722,242

18.31

3

บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จำกัด

1,000,000

10.63

4

บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด

1,000,000

10.63

5

722,222

7.68

6

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำซน)
บริษัท พลังงำนบริสทุ ธิ์ จำกัด (มหำซน)

650,000

6.91

7

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

630,000

6.70

8

บริษัท เซอร์คลู ่ำ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

600,000

6.38

9

บริษัท พลังงำนสุขสมบูรณ์ จำกัด

450,000

4.78

10

บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร์ จำกัด

300,000

3.19

11

บริษัท จีไอ กรีน พำวเวอร์ จำกัด

200,000

2.13

12

บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด

200,000

2.13

13

บริษัท ตรังนำ้ มันปำล์ม จำกัด

100,000

1.06

14

บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จำกัด

30,000

0.32

9,404,464

100.00

รวม

ทีม่ า: รายชือ่ ผูผ้ ลิตและจาหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันโดยกรมธุรกิจพลังงาน ณ วันที่ 23 กันยายน 2564

• รำคำไบโอดีเซล
รำคำขำยของไบโอดีเซล (“B100”) ในประเทศไทย จะเป็ นไปตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน จำกสำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำน (“EPPO”) โดยจะปรับให้รำคำ B100 ในแต่ละช่วงสะท้อนรำคำวัตถุดิบหรือต้นทุนผลิต เช่น นำ้ มัน
ปำล์มกึ่งบริสทุ ธิ์ (“RPO”) และไขปำล์มสเตียริน (“RPS”) โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 รำคำ B100 RPO และ RPS เท่ำกับ
40.65 บำทต่อลิตร 33.38 บำทต่อลิตร และ 32.79 บำทต่อลิตร ตำมลำดับ และสำหรับส่วนต่ำงรำคำขำยไบโอดีเซลกับรำคำ
RPO และ RPS โดยเฉลี่ยในช่วงเดือนมกรำคม 2563 - กันยำยน 2564 อยู่ท่ปี ระมำณ 5.10 บำทต่อลิตร และ 7.14 บำทต่อลิตร
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ตำมลำดับ เพิ่มขึน้ จำกช่วงเดือนมกรำคม 2560 - ธันวำคม 2562 ที่ 3.85 บำทต่อลิตร และ 6.80 บำทต่อลิตร ตำมลำดับ โดย
ข้อมูลรำคำ B100 ตำมประกำศของสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน และรำคำ RPO และ RPS ตำมประกำศของกรมกำร
ค้ำภำยใน ตัง้ แต่เดือนมกรำคม 2560 - กันยำยน 2564 มีรำยละเอียดดังนี ้
ราคาไบโอดีเซล (B100) น้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RPO) และไขปาล์มสเตียริน (RPS)
สาหรับเดือนมกราคม 2560 - กันยายน 2564
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ราคา B100 (บาท/ลิตร)

ราคา RPO (บาท/ลิตร)

ราคา RPS (บาท/ลิตร)

ทีม่ า: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกรมการค้าภายใน

สำหรับรำคำ B100 ในตลำดโลก จะถูกกำหนดโดยอุปสงค์ อุปทำน สต็อกนำ้ มันปำล์มดิบ รำคำนำ้ มันพืชทดแทน รวมถึงรำคำ
นำ้ มันดิบ ทัง้ นี ้ ประเทศที่มีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดรำคำนำ้ มันปำล์มโลก ได้แก่ มำเลเซีย เนื่องจำกเป็ นประเทศผูผ้ ลิตและ
ส่งออกนำ้ มันปำล์มรำยใหญ่ของโลก โดยรำคำ B100 ในปี 2563 มีรำคำเฉลี่ยเท่ำกับ 0.85 ดอลลำร์สหรัฐต่อลิตร ปรับตัวลง
จำก 0.94 ดอลลำร์สหรัฐต่อลิตรในปี 2553 โดยข้อมูลรำคำ B100 เฉลี่ยของโลกสำหรับปี 2553 - 2563 อ้ำงอิงจำก องค์กำร
เพื่อควำมร่วมมือและพัฒนำเศรษฐกิจ ("OECD") และองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ ("FAO") มีรำยละเอียด
ดังนี ้
ราคาไบโอดีเซล (B100) ในตลาดโลกสาหรับปี 2553 - 2563
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-

1.33

1.18

1.13

0.94

2553

2554

2555

2556

0.96

2557

0.77

0.82

2558

2559

0.89

0.86

0.83

0.85

2560

2561

2562

2563

ราคา B100 ในตลาดโลก (ดอลลาร์สหรัฐ/ลิตร)

ทีม่ า: รายงานโครงการ Agricultural Outlook 2021-2030 จัดทาโดย OECD และ FAO
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• แนวโน้มอุตสำหกรรมไบโอดีเซล
วิจยั กรุงศรี ซึ่งเป็ นหน่วยงำนภำยใต้ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) เปิ ดเผยว่ำ อุตสำหกรรมไบโอดีเซลของประเทศไทย
ในช่วงปี 2564 - 2566 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยคำดว่ำจะมีควำมต้องกำรใช้ไบโอดีเซลเฉลี่ยในปี ดงั กล่ำวที่ 5.3 - 5.7 ล้ำน
ลิตรต่อวัน จำก 5.1 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2563 หรือคิดเป็ นกำรเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 3.0 - 4.0 ต่อปี โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ประมาณการปริมาณความต้องการใช้ไบโอดีเซลในประเทศไทยสาหรับปี 2564 - 2566
10.0
8.0
6.0
4.0

2.9

3.4

3.4

3.8

4.3

2557

2558

2559

2560

2561

4.9

5.1

5.3

5.5

5.7

2562

2563

2564

2565

2566

2.0
-

ปริมาณความต้องการใช้ไบโอดีเซลในอดีต (หน่วย: ล้านลิตร/วัน)

ประมาณการปริมาณความต้องการใช้ไบโอดีเซล (หน่วย: ล้านลิตร/วัน)

ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566 หัวข้อ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล จัดทาโดยวิจัยกรุ งศรี ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) DOEB และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทัง้ นี ้ กำรเติบโตของอุตสำหกรรมไบโอดีเซลดังกล่ำว มีปัจจัยสนับสนุนดังนี ้
1) มำตรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ
มำตรกำรสร้ำงสมดุลนำ้ มันปำล์มจำกภำครัฐจะเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนควำมต้องกำรใช้ไบโอดีเซล โดยในปั จจุบนั ภำครัฐได้
ประกำศให้นำ้ มันดีเซล B10 ซึ่งมีสดั ส่วนกำรผสมไบโอดีเซลในนำ้ มันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10.00 เป็ นนำ้ มันดีเซลหมุน
เร็วชนิดพืน้ ฐำนของประเทศแทนนำ้ มันดีเซล B7 ซึ่งมีสัดส่วนกำรผสมที่รอ้ ยละ 7.00 และคำดว่ำในอนำคต มีโอกำสที่
ภำครัฐจะประกำศให้ใช้นำ้ มันดีเซลหมุนเร็วชนิดพืน้ ฐำนของประเทศที่มีสดั ส่วนกำรผสมไบโอดีเซลในนำ้ มันดีเซลเพิ่มมำก
ขึน้ ต่อไป อีกทั้ง ภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมให้ขยำยพืน้ ที่ปลูกปำล์มเป็ น 10 ล้ำนไร่ภำยในปี 2572 จำก 5.9 ล้ำนไร่ในปี
2563 ทำให้ปริมำณนำ้ มันปำล์มดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เฉลี่ย 3.0 - 3.2 ล้ำนตันต่อปี จึงคำดว่ำภำครัฐจะดำเนินนโยบำยใน
ลักษณะดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือเกษตรกรนำ้ มันปำล์ม
2) จำนวนรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่เพิ่มขึน้
จำนวนรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสะสมในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอัตรำร้อยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี อีกทั้ง
ผูผ้ ลิตยำนยนต์รำยใหญ่ในประเทศไทยมีแนวโน้มพัฒนำเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อรองรับกำรใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สงู ขึน้ ทัง้
รถขนำดใหญ่ รถบรรทุกขนำดเล็ก รถอเนกประสงค์ และรถบรรทุก รวมถึงกำรขยำยตัวของธุรกิจ E-commerce ที่เพิ่มขึน้
อย่ำงต่อเนื่อง จะส่งผลให้มีควำมต้องกำรใช้รถขนส่งเชิงพำณิชย์โดยเฉพำะรถบรรทุกขนำดเล็กมำกขึน้ เช่นกัน
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เอกสารแนบ 2 สรุ ปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ GBP โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ในกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
จำนวน 2 รำย เพื่อทำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของ GBP (ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักร) ได้แก่
1. บริษัท ที่ปรึกษำ เฟิ ร์สสตำร์ จำกัด (“FSC”) โดยมีนำย แสน ยอดมงคล เป็ นผูส้ ำรวจและประเมินมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง ซึ่งได้ทำกำรประเมินมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ณ วันที่ 28 กันยำยน 2564 และจัดทำรำยงำนในวันที่ 30 กันยำยน
2564 และนำย ภรำดร ด้วงทอง เป็ นผูส้ ำรวจและประเมินมูลค่ำเครื่องจักร ซึ่ง ได้ทำกำรประเมินมูลค่ำเครื่องจักร ณ วันที่
20 กันยำยน 2564 และจัดทำรำยงำนในวันที่ 30 กันยำยน 2564 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสำธำรณะ
2. บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด (“GRAND”) โดยมีนำย ปรีดำ แซ่ลิม้ เป็ นผูส้ ำรวจและประเมินมูลค่ำที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งได้ทำกำรประเมินมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ณ วันที่ 16 กันยำยน 2564 และจัดทำรำยงำนในวันที่ 30
กันยำยน 2564 และนำย นิสิทธิ์ จันทะสำร เป็ นผูส้ ำรวจและประเมินมูลค่ำเครื่องจักร ซึ่งได้ทำกำรประเมินมูลค่ำเครื่องจักร
ณ วันที่ 16 กันยำยน 2564 และจัดทำรำยงำนในวันที่ 30 กันยำยน 2564 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสำธำรณะ
FSC และ GRAND ได้ทำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินดังกล่ำวด้วยวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) และมีควำมเห็นว่ำวิธีตน้ ทุน
(Cost Approach) เป็ นวิธีท่เี หมำะสมที่สดุ เนื่องจำกทรัพย์สินที่ประเมินเป็ นทรัพย์สินที่มีลกั ษณะเฉพำะตัว และถือครองเพื่อใช้
ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ โดยวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) เป็ นกำรประเมินมูลค่ำที่ดินจำกกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบรำคำตลำด ประเมินมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงจำกต้นทุนทดแทนใหม่ท่ีหักค่ำเสื่อมแล้ว (Depreciated Replacement
Cost) และประเมินมูลค่ำเครื่องจักรจำกต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) หรือ ต้นทุนสร้ำงใหม่ (Reproduction
Cost New) ที่หกั ค่ำเสื่อมทำงกำยภำพ (Physical Deterioration) ค่ำเสื่อมทำงประโยชน์ใช้สอย (Functional Obsolescence)
และค่ำเสื่อมสภำพทำงเศรษฐกิจ หรือ ปั จจัยภำยนอก (Economic / External Obsolescence) แล้ว
ทัง้ นี ้ กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของ GBP ซึ่งจัดทำโดย FSC และ GRAND มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
1.

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ GBP ซึ่งจัดทาโดย FSC

1.1

การประเมินมูลค่าทีด่ นิ ของ GBP ซึ่งจัดทาโดย FSC

FSC ได้ทำกำรประเมินมูลค่ำที่ดินของ GBP ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ท่ี 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) ถนนสำย
เขำน้อย-บ้ำนค่ำย (ทล. 3574) ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง โฉนดที่ดินเลขที่ 63252 เนือ้ ที่ดิน 10.00 ไร่ ซึ่ง
เป็ นกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ของ GBP และมีภำระผูกพันติดจำนองกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง โดยได้พิจำรณำคัดเลือกข้อมูลตลำด
เปรียบเทียบที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันและอยู่ ในบริเวณใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่ ทำกำรประเมิน จำนวน 4 แห่ง เพื่อนำมำ
วิเครำะห์มูลค่ำที่ดินของ GBP โดยพิจำรณำจำกปั จจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำ และนำมำให้คะแนนคุณภำพถ่วงนำ้ หนัก
(Weight Quality Score) ดังนี ้
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การประเมินมูลค่าทีด่ นิ ของ GBP ซึ่งจัดทาโดย FSC
ทรัพย์สินที่
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
รายละเอียด
หน่วย
ประเมิน
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
มูลค่า
1
2
3
4
ประเภททรัพย์สิน
ที่ดินพร้อมสิ่ง ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ
ปลูกสร้ำง
ที่ตงั้ ทรัพย์สิน
ภำยในสวน
ภำยในสวน
ภำยใน
ภำยใน
ภำยในสวน
อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม โครงกำรนิคม โครงกำรนิคม อุตสำหกรรม
โรจนะ
โรจนะ
อุตสำหกรรม อุตสำหกรรมซี
โรจนะ
(ระยอง)/1
(ระยอง)/1
อมตะซิตี ้
พีซีจี
(ระยอง)/1
เนือ้ ที่ดิน
(ไร่)
10-0-0 ไร่
32-0-0 ไร่
24-1-72.24
20-0-0 ไร่
18-3-29 ไร่
ไร่
รูปแปลงที่ดิน
คล้ำย
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
คล้ำย
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
ระดับที่ดิน
สูงเสมอถนน สูงเสมอถนน สูงเสมอถนน สูงเสมอถนน สูงเสมอถนน
สำธำรณูปโภค
ไฟฟ้ำ นำ้
ไฟฟ้ำ นำ้
ไฟฟ้ำ นำ้
ไฟฟ้ำ นำ้
ไฟฟ้ำ นำ้
ประปำ
ประปำ
ประปำ
ประปำ
ประปำ
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
ไฟฟ้ำส่อง
ไฟฟ้ำส่อง
ไฟฟ้ำส่อง
ไฟฟ้ำส่อง
ไฟฟ้ำส่อง
ถนน
ถนน
ถนน
ถนน
ถนน
ข้ อ ก ำ ห น ด ด้ ำ น ผั ง
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
เมือง
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม
ประเภทรำคำ
รำคำเสนอ
รำคำเสนอ
รำคำเสนอ
รำคำซือ้ ขำย
ขำย
ขำย
ขำย
รำคำ
(บำท/
8,750
9,250
9,500
6,500
ตำรำงวำ)
ร า ค า ป รั บ แ ก้ (บาท/
8,500
8,800
8,800
6,500
เบือ้ งต้น
ตาราง
วา)
ปั จ จั ย ประกอบการ น้าหนัก
พิจารณา
(ร้อยละ)
ทำเลที่ตงั้
25
สภำพแวดล้ อ มและ
25
ควำมเจริญ

6
6

6
6

7
7

7
7

4
6
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รายละเอียด

หน่วย

ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง
ระบบสำธำรณูปโภค
ขนำดและรูปร่ำงที่ดิน
กำรใช้ป ระโยชน์แ ละ
ควำมเหมำะสม
ข้ อ จ ำ กั ด ท ำ ง
กฎหมำย/ผังเมือง
ผลรวมคะแนนการ
ถ่วงน้าหนัก

30

ทรัพย์สินที่
ประเมิน
มูลค่า
7

0
20
0

7
6
6

7
6
6

7
6
6

7
6
6

7
4
4

0

7

7

7

7

7

100

630

630

650

650

480

1.000

0.9692

0.9692

1.3125

8,500

8,529

8,529

8,531

30.00

25.00

25.00

20.00

2,550

2,132

2,132

1,706

กำรปรับแก้ปัจจัยจำก
WQS
ราคาหลั ง ปรั บ แก้
ปั จจัยจาก WQS

(บาท/
ตาราง
วา)
ระดับควำมสำคัญของ (ร้อยละ)
ข้อมูล
มู ล ค่ า หลั ง การให้ (บาท/
น้าหนัก
ตาราง
วา)
มูลค่าทรัพย์สิน
(บาท/
ตาราง
วา)
มูลค่าทรัพย์สิน (ปั ด (บาท/
เศษ)
ตาราง
วา)
เนือ้ ที่ดิน
มูลค่าทรัพย์สิน
(ล้าน
บาท)

ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
1
2
3
4
7
6
6
5

8,521

8,500

4,000 ตำรำงวำ
34.00

หมายเหตุ: /1 ทรัพย์สนิ ตัง้ อยู่ในเขตประกอบอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งถนนภายในโครงการเป็ นกรรมสิทธิข์ อง ROJNA และปัจจุบนั
มีสภาพเป็ นถนน มีเจตนาแบ่งไว้ใช้ประโยชน์ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมชัดเจน อีกทัง้ ยังไม่เคยมีการจดภาระจายอมให้กบั ผู ้
ทีม่ าซือ้ ทีด่ นิ ภายในเขตประกอบอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะแต่อย่างใด ดังนัน้ FSC จึงเห็นว่าทรัพย์สนิ ไม่มีปัญหาเรือ่ งทางเข้าออก
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จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำที่ดินของ GBP ซึง่ ประเมินด้วยวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) โดย FSC เท่ำกับ 34.00 ล้ำนบำท
นอกจำกนี ้ จำกกำรพิจำรณำถึงลักษณะทำงกำยภำพของที่ดินที่ทำกำรประเมินมูลค่ำ เช่น ทำเลที่ตงั้ ลักษณะทำงกำยภำพ
ศักยภำพในกำรพัฒนำที่ดิน สภำพกำรใช้ท่ดี ินในบริเวณข้ำงเคียง เงื่อนไขและข้อจำกัดทำงกฎหมำย FSC มีควำมเห็นว่ำกำรใช้
ประโยชน์ในที่ดินที่มีควำมเหมำะสมและให้ประโยชน์สงู สุดและดีท่สี ดุ ของทรัพย์สิน (highest and best use) คือ กำรพัฒนำ
ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทำงด้ำนอุตสำหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ของ GBP ที่ได้จดั ตัง้ โรงงำนผลิตไบโอดีเซลในที่ดิน
ดังกล่ำว
แผนทีท่ รัพย์สนิ ทีป่ ระเมินมูลค่าภายในเขตประกอบอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดย FSC
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แผนทีแ่ สดงรายละเอียดของสิง่ ปลูกสร้างของ GBP โดย FSC

1.2

การประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของ GBP ซึ่งจัดทาโดย FSC

FSC ได้ทำกำรประเมินมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงของ GBP ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ท่ี 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง)
ถนนสำยเขำน้อย-บ้ำนค่ำย (ทล. 3574) ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง จำกต้นทุนทดแทนใหม่ท่ีหกั ค่ำเสื่อม
แล้ว (Depreciated Replacement Cost) โดยพิจำรณำรำคำต้นทุนก่อสร้ำงใหม่ของสิ่งปลูกสร้ำง และหักค่ำเสื่อมสภำพที่
เกิดขึน้ จำกองค์ประกอบเกี่ยวกับสภำพกำรใช้งำน ลักษณะทำงกำยภำพที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั และค่ำเสื่อมด้ำนเศรษฐศำสตร์
(Economic Obsolescence) ทัง้ นี ้ FSC กำหนดให้หกั ค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนจริง และมีอตั รำค่ำเสื่อมรำคำร้อยละ
1.00 - 3.00 ต่อปี ตำมประเภททรัพย์สิน โดยรำยละเอียดกำรประเมินมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงของ GBP สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
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fการประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของ GBP ซึ่งจัดทาโดย FSC
รายการทรัพย์สิน
มูลค่าทดแทนใหม่
ค่าเสื่อมราคา
(หน่วย: ล้านบาท)
1. อำคำรสำนักงำน
5.46
(0.49)
2. อำคำรควบคุม และบำรุงรักษำ
2.38
(0.21)
3. อำคำรกลั่นนำ้ มันสูง 4 ชัน้
6.64
(1.79)
4. อำคำรลำเลียงและขนถ่ำยวัตถุดบิ
0.44
(0.12)
5. อำคำรชั่งนำ้ หนักและ
0.18
(0.02)
อำคำรป้อมยำม
6. พืน้ ที่ฐำนที่ตงั้ ถังบรรจุของเหลว
14.59
(3.63)
(ทัง้ หมด13ฐำน)
7. อำคำรโรงหล่อเย็น
0.20
(0.06)
8. อำคำรโรงต้ม
1.50
(0.41)
9. ฐำนวำงเครื่องจักร
0.16
(0.04)
และแอร์ (Air Compressor)
10. อำคำรดับเพลิง
0.28
(0.07)
11. ที่จอดรถหลังคำคลุม
0.39
(0.09)
12. ฐำนวำงถังบรรจุสำรเคมี
1.38
(0.16)
13. ฐำนวำงคูลลิ่งทำวเวอร์
0.11
14. อำคำรห้องเครื่องกรอง
0.17
15. พืน้ ที่ถนนคอนกรีตและรัว้
4.22
(1.14)
รวม
38.09
(8.22)

มูลค่าตามสภาพ
ปั จจุบัน
4.97
2.17
4.85
0.32
0.17
10.96
0.15
1.10
0.12
0.21
0.29
1.21
0.11
0.17
3.08
29.87

จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงของ GBP ซึ่งประเมินด้วยวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) โดย FSC เท่ำกับ 29.87 ล้ำนบำท
1.3

การประเมินมูลค่าเครื่องจักรของ GBP ซึง่ จัดทาโดย FSC

FSC ได้ทำกำรประเมินมูลค่ำเครื่องจักรของ GBP ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ท่ี 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง
จำกต้น ทุ น ทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) ที่ หั ก ค่ ำ เสื่ อ มทำงกำยภำพ (Physical Deterioration) ค่ ำ เสื่ อ มทำง
ประโยชน์ใช้สอย (Functional Obsolescence) และค่ำเสื่อมสภำพทำงเศรษฐกิจ หรือ ปั จจัยภำยนอก (Economic / External
Obsolescence) แล้ว ทั้งนี ้ FSC กำหนดให้หักค่ำเสื่อมรำคำแบบเส้นตรง (Straight Line Method) ตำมอำยุกำรใช้งำนจริง
และปั จจัยทำงสภำพของทรัพย์สิน (Condition Factor) ร้อยละ 90.00 - 100.00 ตำมประเภททรัพย์สิน โดยรำยละเอียดกำร
ประเมินมูลค่ำเครื่องจักรของ GBP สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
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การประเมินมูลค่าเครื่องจักรของ GBP ซึง่ จัดทาโดย FSC
สัดส่วนตามสภาพ
มูลค่าทดแทนใหม่
รายการทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ร้อยละ)
1. หน่วยผลิตไบโอดีเซล
135.86
45.77
2. หอระบำยควำมร้อน
0.98
31.02
3. เครื่องอัดอำกำศ
0.60
45.77
4. ระบบสูบถ่ำยนำ้ มันและสำรเคมี
1.34
31.02
5. หม้อไอนำ้
4.00
30.00
6. ถังเก็บนำ้ มันและสำรเคมี
18.95
45.77
7. ชุดถังเก็บวัตถุดิบและสำรเคมี
40.37
67.69
8. ชุดถังปฏิกิรยิ ำ
6.50
73.63
9. ระบบดับเพลิง
0.97
78.38
10. ชุดเพิม่ ควำมบริสทุ ธิ์กลีเซอรีน
16.54
78.38
11. ชุดนำเมทำนอลกลับมำใช้ใหม่
17.57
90.00
12. เครื่องชั่งรถบรรทุก
0.90
31.02
13. หม้อแปลงไฟฟ้ำ
2.30
45.77
14. หอระบำยควำมร้อน
1.08
98.33
15. เครื่องสูบสุญญำกำศ
0.49
98.75
16. ชุดถังเก็บวัตถุดิบ
3.93
98.75
17. ชุดกรองนำ้ มัน
1.26
99.20
รวม
253.63

มูลค่าตลาด
(หน่วย: ล้านบาท)
62.18
0.30
0.28
0.42
1.20
8.67
27.33
4.79
0.76
12.96
15.81
0.28
1.05
1.06
0.48
3.88
1.25
142.69

จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำเครื่องจักรของ GBP ซึ่งประเมินด้วยวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) โดย FSC เท่ำกับ 142.69 ล้ำนบำท
สรุ ปผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ GBP ซึง่ จัดทาโดย FSC
จำกกำรประเมินมูลค่ำที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักรของ GBP ด้วยวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) โดย FSC ดังแสดงข้ำงต้น
ผลกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของ GBP สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
สรุ ปผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ GBP ซึง่ จัดทาโดย FSC
ทรัพย์สิน
ราคาประเมิน (หน่วย: ล้านบาท)
ที่ดิน
34.00
สิ่งปลูกสร้ำง
29.87
เครื่องจักร
142.69
รวม
206.56
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จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำทรัพย์สินของ GBP (ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักร) ซึ่งประเมินด้วยวิธีตน้ ทุน
(Cost Approach) โดย FSC เท่ำกับ 206.56 ล้ำนบำท
2.

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ GBP ซึ่งจัดทาโดย GRAND

2.1

การประเมินมูลค่าทีด่ นิ ของ GBP ซึ่งจัดทาโดย GRAND

GRAND ได้ทำกำรประเมินมูลค่ำที่ดินของ GBP ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ท่ี 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) ถนน
สำยเขำน้อย-บ้ำนค่ำย (ทล. 3574) ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง โฉนดที่ดินเลขที่ 63252 เนือ้ ที่ดิน 10.00 ไร่
ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ของ GBP และมีภำระผูกพันติดจำนองกับ สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง โดยได้พิจำรณำคัดเลือกข้อมูล
ตลำดเปรียบเทียบมีลักษณะคล้ำยคลึงกันและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่ทำกำรประเมินจำนวน 3 แห่ง เพื่อนำมำ
วิเครำะห์มูลค่ำที่ดินของ GBP โดยพิจำรณำจำกปั จจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำ และนำมำให้คะแนนคุณภำพถ่วงนำ้ หนัก
(Weight Quality Score: WQS) ดังนี ้

รายละเอียด
ประเภททรัพย์สิน
ที่ตงั้ ทรัพย์สิน

เนือ้ ที่ดิน
รูปแปลงที่ดิน
ระดับที่ดิน
สำธำรณูปโภค

ข้อกำหนดด้ำนผังเมือง

การประเมินมูลค่าทีด่ นิ ของ GBP ซึ่งจัดทาโดย GRAND
ทรัพย์สินที่
ข้อมูล
ข้อมูล
หน่วย
ประเมิน
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
มูลค่า
1
2
ที่ดินพร้อมสิ่ง ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ
ปลูกสร้ำง
ภำยในสวน
ภำยในสวน
ภำยในสวน
อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม
โรจนะ
โรจนะ
โรจนะ
(ระยอง)/1
(ระยอง)/1
(ระยอง)/1
(ไร่)

ข้อมูล
เปรียบเทียบ
3
ที่ดินว่ำงเปล่ำ

ภำยในเขต
ประกอบกำร
อุตสำหกรรม
ดับบลิวเอชเอ
ระยอง
10-0-0 ไร่
6-0-0 ไร่
8-25 ไร่
9-2-38.1 ไร่
คล้ำย
สี่เหลี่ยมคำง
คล้ำย
คล้ำย
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
หมู
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
สูงเสมอถนน สูง-ต่ำตำมภูมิ สูง-ต่ำตำมภูมิ สูงเสมอถนน
ประเทศ
ประเทศ
ผ่ำนหน้ำ
ไฟฟ้ำ นำ้
ไฟฟ้ำ นำ้
ไฟฟ้ำ นำ้
ไฟฟ้ำ นำ้
ประปำ
ประปำ
ประปำ
ประปำ
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม
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รายละเอียด
ประเภทรำคำ
รำคำ
ราคาปรับแก้เบือ้ งต้น
ปั จจัยการพิจารณามูลค่า
ทำเลที่ตงั้ / ตำแหน่งที่ดิน
สภำพแวดล้อม
ขนำดที่ดิน
รูปร่ำงแปลงที่ดิน
ระดับที่ดิน
สำธำรณูปโภค
กำรคมนำคม
กำรใช้ประโยชน์สงู สุด
ข้อบังคับด้ำนกฎหมำย
ผลรวมคะแนนการถ่วงน้าหนัก
กำรปรับแก้ปัจจัยจำก WQS
ราคาหลั ง ปรั บ แก้ ปั จจั ย จาก
WQS
ระดับควำมสำคัญของข้อมูล
มูลค่าหลังการให้น้าหนัก
มูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สิน (ปั ดเศษ)
เนือ้ ที่ดิน
มูลค่าทรัพย์สิน

หน่วย

ทรัพย์สินที่
ประเมิน
มูลค่า

(บำท/ไร่)
(บาท/ไร่)
น้าหนัก
(ร้อยละ)
20
15
15
15
10
10
5
5
5
100
(ร้อยละ)
(บาท/ไร่)
(ร้อยละ)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
(ไร่)
(ล้านบาท)

6
6
7
7
7
7
7
7
6
660

ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
1
2
3
รำคำซือ้ ขำย รำคำเสนอขำย รำคำซือ้ ขำย
2,833,333
3,500,000
3,350,000
2,918,333
3,000,000
3,450,500

6
6
7
7
7
7
7
7
6
660
2,918,333

6
6
7
7
7
7
7
7
6
660
3,000,000

6
7
7
7
7
8
7
7
6
685
(4)
3,324,569

33.74
33.74
984,758
1,012,315
3,077,968
3,000,000
10 ไร่
30.00

32.51
1,080,894

หมายเหตุ: /1ทรัพย์สนิ ตัง้ อยู่ในเขตประกอบอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งถนนภายในโครงการเป็ นกรรมสิทธิข์ อง ROJNA และปัจจุบนั มี
สภาพเป็ นถนน มีเจตนาแบ่งไว้ใช้ประโยชน์ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมชัดเจน อีกทัง้ ยังไม่เคยมีการจดภาระจายอมให้กบั ผูท้ มี่ า
ซือ้ ทีด่ นิ ภายในเขตประกอบอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะแต่อย่างใด ดังนัน้ GRAND จึงเห็นว่าทรัพย์สนิ ไม่มีปัญหาเรือ่ งทางเข้าออก

จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำที่ดินของ GBP ซึง่ ประเมินด้วยวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) โดย GRAND เท่ำกับ 30.00 ล้ำนบำท
นอกจำกนี ้ จำกกำรพิจำรณำถึงลักษณะทำงกำยภำพของที่ดินที่ทำกำรประเมินมูลค่ำ เช่น ทำเล ที่ตงั้ ศักยภำพในกำรพัฒนำ
ที่ ดิ น และสภำพกำรใช้ท่ี ดิ น ในบริเ วณข้ำงเคี ยงที่ ตั้ง ทรัพ ย์สิน GRAND มี ค วำมเห็ น ว่ำกำรใช้ป ระโยชน์ใ นที่ ดิน ที่ มีควำม
เหมำะสมและให้ป ระโยชน์สูงสุด และดี ท่ี สุดของทรัพ ย์สิน (highest and best use) คื อ กำรพัฒ นำที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์
ทำงด้ำนอุตสำหกรรมซึ่งสอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ของ GBP ที่ได้จดั ตัง้ โรงงำนผลิตไบโอดีเซลในที่ดินดังกล่ำว
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แผนทีท่ รัพย์สนิ ทีป่ ระเมินมูลค่าภายในเขตประกอบอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดย GRAND
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แผนทีแ่ สดงรายละเอียดของสิง่ ปลูกสร้างของ GBP โดย GRAND

2.2

การประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของ GBP ซึ่งจัดทาโดย GRAND

GRAND ได้ทำกำรประเมินมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงของ GBP ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ท่ี 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง)
ถนนสำยเขำน้อย-บ้ำนค่ำย (ทล. 3574) ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง จำกต้นทุนทดแทนใหม่ท่ีหกั ค่ำเสื่อม
แล้ว (Depreciated Replacement Cost) โดยพิจำรณำรำคำต้นทุนก่อสร้ำงใหม่ของสิ่งปลูกสร้ำง และหักค่ำเสื่อมสภำพที่
เกิดขึน้ จำกองค์ประกอบเกี่ยวกับสภำพกำรใช้งำน ลักษณะทำงกำยภำพที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั และค่ำเสื่อมด้ำนเศรษฐศำสตร์
(Economic Obsolescence) ทัง้ นี ้ GRAND กำหนดให้หกั ค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนจริง และมีอตั รำค่ำเสื่อมรำคำร้อย
ละ 1.00 - 2.50 ต่อปี ตำมประเภททรัพย์สิน โดยรำยละเอียดกำรประเมินมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงของ GBP สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
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การประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของ GBP ซึ่งจัดทาโดย GRAND
รายการทรัพย์สิน
มูลค่าทดแทนใหม่
ค่าเสื่อมราคา
(หน่วย: ล้านบาท)
1. อำคำรสำนักงำน
4.13
(0.41)
2. อำคำรควบคุม และบำรุงรักษำ
2.92
(0.29)
3. อำคำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย
0.48
(0.10)
4. อำคำรลำเลียงและขนถ่ำยวัตถุดบิ
0.18
(0.05)
5. อำคำรห้องเครื่องกรอง
0.07
6. ที่จอดรถหลังคำคลุม
0.35
(0.09)
7. ถนนและลำนคอนกรีต
2.44
(0.61)
รวม
10.57
(1.54)

มูลค่าตามสภาพ
ปั จจุบัน
3.72
2.63
0.38
0.14
0.07
0.26
1.83
9.03

จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงของ GBP ซึ่งประเมินด้วยวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) โดย GRAND เท่ำกับ 9.03 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นมูลค่ำปั ดเศษ ประมำณ 9.00 ล้ำนบำท
2.3

การประเมินมูลค่าเครื่องจักรของ GBP ซึง่ จัดทาโดย GRAND

GRAND ได้ทำกำรประเมินมูลค่ำเครื่องจักรของ GBP ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ท่ี 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง)
ถนนสำยเขำน้อย-บ้ำนค่ำย (ทล. 3574) ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง จำกต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement
Cost New) ที่หกั ค่ำเสื่อมทำงกำยภำพ (Physical Deterioration) ค่ำเสื่อมทำงประโยชน์ใช้สอย (Functional Obsolescence)
และค่ำเสื่อมสภำพทำงเศรษฐกิจ หรือ ปั จจัยภำยนอก (Economic / External Obsolescence) แล้ว ทัง้ นี ้ GRAND กำหนดให้
หักค่ำเสื่อมรำคำแบบเส้นตรง (Straight Line Method) ตำมอำยุกำรใช้งำนจริง และปั จจัยทำงสภำพของทรัพย์สิน (Condition
Factor) ร้อยละ 80.00 - 100.00 ตำมประเภททรัพย์สิน โดยรำยละเอียดกำรประเมินมูลค่ำเครื่องจักรของ GBP สำมำรถสรุปได้
ดังนี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การประเมินมูลค่าเครื่องจักรของ GBP ซึง่ จัดทาโดย GRAND
สัดส่วนตามสภาพ
มูลค่าทดแทนใหม่
รายการทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ร้อยละ)
หน่วยผลิตไบโอดีเซล
140.66
40.00
หอระบำยควำมร้อน
1.10
42.50
เครื่องอัดอำกำศ
0.16
42.50
ระบบสูบถ่ำยนำ้ มันและสำรเคมี
1.23
42.50
หม้อไอนำ้
2.91
42.50
ถังเก็บนำ้ มันและสำรเคมี
47.56
42.50
ชุดถังเก็บวัตถุดิบและสำรเคมี
42.24
55.25
ชุดถังปฏิกิรยิ ำ
9.50
85.50

มูลค่าตลาด
(หน่วย: ล้านบาท)
56.27
0.47
0.07
0.52
1.24
20.21
23.34
8.12
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการทรัพย์สิน
9. ระบบดับเพลิง
10. ชุดเพิม่ ควำมบริสทุ ธิ์กลีเซอรีน
11. ชุดนำเมทำนอลกลับมำใช้ใหม่
12. เครื่องชั่งรถบรรทุก
13. หม้อแปลงไฟฟ้ำ
14. หอระบำยควำมร้อน
15. เครื่องสูบสุญญำกำศ
16. ชุดถังเก็บวัตถุดิบ
17. ชุดกรองนำ้ มัน
รวม

มูลค่าทดแทนใหม่
(หน่วย: ล้านบาท)
5.31
24.97
17.57
0.80
0.80
1.10
0.43
0.78
0.91
298.01

สัดส่วนตามสภาพ
ทรัพย์สิน
(หน่วย: ร้อยละ)
76.50
81.00
85.50
30.00
45.00
76.00
76.00
76.00
100.00

มูลค่าตลาด
(หน่วย: ล้านบาท)
4.06
20.23
15.02
0.24
0.36
0.83
0.33
0.59
0.91
152.80

จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำเครื่องจักรของ GBP ซึ่งประเมินด้วยวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) โดย GRAND เท่ำกับ 152.80 ล้ำน
บำท
สรุ ปผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ GBP ซึง่ จัดทาโดย GRAND
สรุ ปผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ GBP ซึง่ จัดทาโดย GRAND
ทรัพย์สิน
ราคาประเมิน (หน่วย: ล้านบาท)
ที่ดิน
30.00
สิ่งปลูกสร้ำง
9.00
เครื่องจักร
152.80
รวม
191.80
จำกตำรำงข้ำงต้น มูลค่ำทรัพย์สินของ GBP (ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักร) ซึ่งประเมินด้วยวิธีตน้ ทุน
(Cost Approach) โดย GRAND เท่ำกับ 191.80 ล้ำนบำท
3.

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ GBP โดยผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระทัง้ 2 ราย

กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของ GBP (ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักร) ซึ่งผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สินอิสระทัง้
2 รำย ได้เลือกใช้วิธีตน้ ทุน (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ในกำรประเมินมูลค่ำนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ เป็ น
วิธีกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่เหมำะสม เนื่องจำกวิธีดงั กล่ำวพิจำรณำมูลค่ำที่ดินตำมทำเลที่ตงั้ สภำพแวดล้อม สภำพคล่อง
ในกำรซือ้ ขำย และปั จจัยอื่นๆ ภำยใต้สภำวะตลำด ณ ปั จจุบนั อีกทัง้ พิจ ำรณำมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงและเครื่องจักรตำมสภำพ
อำยุกำรใช้งำน วัตถุประสงค์ของผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ และปั จจัยอื่นๆ เพื่อสะท้อนมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับปั จจุบนั ของสินทรัพย์ท่ที ำกำร
ประเมินได้มำกที่สดุ ในขณะที่ทำกำรประเมิน
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4
สรุ ปสาระสาคัญของการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JUTHA-W1)
ผู้ออกหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ทอี่ อก
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทอี่ อก
และจัดสรร
จานวนหุ้นสามัญทีจ่ ดั สรรไว้เพื่อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร

อัตราการใช้สทิ ธิ

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
(JUTHA-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1”)
ระบุช่ือผูถ้ ือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
ไม่เกิน 9 เดือน นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุ
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 885,520,822 หน่วย
ไม่เกิน 885,520,822 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท) ซึ่งคิดเป็ นประมาณร้อยละ
28.57* ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดย
การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้
บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการเพิ่มทุนโดยการ
ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งจะ
เสนอขายและจัดสรรแล้วเสร็จก่อนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1
*
วิธีการคานวณสัดส่วนหุน้ รองรับ:
= (จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1) / (จานวนหุน้ จดทะเบียนชาระ
แล้ ว + จ านวนหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น Right Offering + จ านวนหุ้ น เพิ่ ม ทุ น Private
Placement + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1)
= 885,520,822 / (424,760,411 + 1,699,041,644 + 90,000,000 + 885,520,822)
= ร้อยละ 28.57
หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (ภายหลัง
จากที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึน้ ใน
วันที่ 22 พฤศจิก ายน 2564) โดยไม่ คิ ดมูลค่ า ในอัต ราส่ วน 2.5 หุ้น เดิม ต่ อ 1 หน่ว ย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท ฯ จะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 2565
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิจากการคานวณ (หากมี) ให้ปัดเศษ
นัน้ ทิง้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตรา
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

1

0.50 บาท ต่ อหุ้น เว้น แต่ ก รณี มี ก ารปรับ ราคาการใช้สิท ธิ ต ามเงื่อ นไขการปรับ สิ ท ธิ
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีมีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ต่อหน่วย
ภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
เว้นแต่เข้าข่ายได้รบั การยกเว้นตามกฎหมาย
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ในวันทาการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส นับตัง้ แต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ไปตลอดอายุ ข องใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ (“วั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ”) โดยวั น
กาหนดการใช้สิทธิครัง้ แรกคือวันทาการสุดท้ายของไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายคือวันที่ 30 กันยายน 2565
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ี วัน ใช้สิท ธิ ค รัง้ สุด ท้า ยดังกล่ าวตรงกับ วัน หยุด ท าการของของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ”) ให้เลื่อนวัน ใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย
ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกาหนดการใช้สิทธิ
ใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้สิทธิได้ในวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ ต่อ ๆ ไปได้ตลอด
อายุของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ แต่ ห ากครบกาหนดอายุข องใบสาคัญ แสดงสิท ธิ แล้ว
ใบสาคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถกู ใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิน้ ผลไป
ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูจ้ ัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมาย มีสิทธิกาหนดวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้
แรก วันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายได้ตามที่
เห็นสมควร ภายหลังจากที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ดังกล่าว
ระยะเวลาแสดงความจานงในการ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ
ใช้สิทธิ
จะต้อ งแจ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ระหว่ า งเวลา 8.30 น. ถึ ง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 10 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความ
จานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่เพือ่
เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจานวน
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ตามที่ จะระบุ ไว้ในข้อ กาหนดว่ าด้วยสิท ธิ และหน้าที่ ข องผู้อ อกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
และผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท จุฑ านาวี จ ากั ด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (JUTHA-W1) (“ข้อกาหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ีกาหนดไว้ใน
ข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่และหุน้
ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)
ราคาใช้สิทธิ
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ค่าเสียหายกรณีหนุ้ สามัญทีส่ ารอง
ไว้เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิไม่
เพียงพอ

ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดาเนินการ
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยการ
คานวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีดงั กล่าวมี
สูตรการคานวณดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่
B คือ จานวนหุน้ สามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ ได้ ตามอัตรา
การใช้สิทธิท่เี ปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วย
MP คือ ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท ฯ ซึ่งคานวณโดยนามูลค่า
การซือ้ ขายหุ้นสามัญ ของบริษัท ฯ ทั้งหมดหารด้วยจานวนหุ้นสามัญ
ของบริษั ท ฯ ที่ มี ก ารซื อ้ ขายทั้งหมดในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ในระหว่ า ง
ระยะเวลา 15 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์)
ติดต่อกันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิได้แจ้งความจานงการใช้สิทธิ
EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิท่ีมีการ
ปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)
อย่ า งไรก็ ต าม บริษั ท ฯ จะไม่ ช ดใช้ค่ า เสี ย หายให้แ ก่ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี ไม่
สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหนุ้ สามัญเพียงพอ ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจากัด
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ
วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ มีสิทธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) อีกครัง้ หนึ่งภายหลังจากบริษัทฯ ได้ดาเนินการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิม
ทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และได้ออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เสร็จสิน้ ทั้งนี ้ บริษัทฯ
คาดว่าวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ มีสิทธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Record Date) จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 2565
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตนาใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีออกและจัดสรรในครัง้ นีท้ งั้ หมดเข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุน้ สามัญทีเ่ กิดจาก บริษั ท ฯ จะนาหุ้นสามัญ ที่ ออกเนื่อ งจากการใช้สิท ธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ เข้าจด
การใช้สิทธิ
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
จานงในการใช้สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิดงั กล่าวได้อีกต่อไป
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือผูท้ ่ีได้รบั แต่งตัง้ โดยชอบให้ทา
สิทธิ
หน้าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
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เงือ่ นไขการปรับสิทธิใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

บริษัทฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจานวน
หน่ ว ยใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ แ ทนการปรับ อั ต ราการใช้สิ ท ธิ ) เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ อันเป็ นผลจาก
การรวมหุน้ หรือการแบ่งแยกหุน้
(2) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/
หรือบุคคลในวงจากัดในราคาสุทธิของหุน้ สามัญที่ออกใหม่คานวณได้ต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
(3) เมื่ อ บริษั ท ฯ ได้เสนอขายหลัก ทรัพ ย์อ อกใหม่ ใด ๆ ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น และ/หรื อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิ แปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลง
สภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ) โดยที่ราคาใช้สิทธิหรือราคา
แปลงสภาพสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้
(5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษี เงินได้ของบริษัทฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญ ชีใด ๆ
สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ (1) ถึง (5) ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ใด ๆ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ด้อยไปกว่าเดิม
ทั้งนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริห าร และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็ นผูพ้ ิจารณา
กาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ (และการปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิ)
ให้ ค ณ ะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ คณ ะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอานาจในการ
(ก) กาหนดวัน กาหนดรายชื่อ ผู้ถื อหุ้นที่ มี สิท ธิ ได้รับ จัด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) (ข) กาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ น
และสมควรเกี่ ย วเนื่ อ งกับ การออกและจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ JUTHA-W1 (ค)
ด าเนิ น การและลงนามในเอกสารค าขออนุญ าตต่ า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จาเป็ น และ
เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น
คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 และการนาใบสาคัญ
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้

แสดงสิทธิ JUTHA-W1 รวมถึงหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึน้ จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ JUTHA-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) มีอานาจในการ
ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ JUTHA-W1 ในครัง้ นี ้
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ จากการออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ JUTHA-W1 ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนให้ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

(จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1)
(จานวนหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิทธิ paid-up + จานวนหุน้ เพิ่มทุน Right
Offering + จานวนหุน้ รองรับการใช้สทิ ธิ JUTHA-W1)

=

885,520,822
424,760,411 + 1,699,041,644 + 885,520,822

=

ร้อยละ 29.43

(2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)
=

(ราคาตลาดก่อนใช้สิทธิ JUTHA-W1 – ราคาตลาดหลังใช้สิทธิ JUTHAW1)
(ราคาตลาดก่อนก่อนใช้สิทธิ JUTHA-W1)

=

(0.55 – 0.53)
0.55

=

ร้อยละ 2.61

โดยที่ราคาตลาดก่อนใช้สิทธิ JUTHA-W1
=
(ราคาตลาด x จานวนหุน้ สามัญ paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right
Offering x จานวนหุน้ เพิ่มทุน Right Offering)
(จานวนหุน้ สามัญ paid-up + จานวนหุน้ เพิ่มทุน Right Offering)
=

=

(1.55 x 422,210,411) + (0.3 x 1,699,041,644)
422,210,411 + 1,699,041,644
0.55 บาทต่อหุน้
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โดยที่ราคาตลาดหลังการใช้สิทธิ JUTHA-W1
=
(ราคาตลาด x จานวนหุน้ สามัญ paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right
Offering x จานวนหุน้ เพิ่มทุน Right Offering) + (ราคาการใช้สิทธิ
JUTHA-W1 x จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ JUTHA-W1)
(จานวนหุน้ สามัญ paid-up + จานวนหุน้ เพิ่มทุน Right Offering +
จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ JUTHA-W1)

วัตถุประสงค์ของการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิและประโยชน์ทบี่ ริษัทฯ
พึงจะได้รับ

ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจาก
การเพิ่มทุน

=

(1.55 x 422,210,411) + (0.3 x 1,699,041,644) + (0.5 x 885,520,822)
422,210,411 + 1,699,041,644 + 885,520,822

=

0.53 บาทต่อหุน้

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกาไร (Earnings per Share Dilution)
ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสาหรับขยายกิจการ และ/หรือ ลงทุน และเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษั ทฯ ในอนาคต นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ท่ี จ ะให้
ผลตอบแทนแก่ ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯ ดังนั้น บริษั ท ฯ จึ งด าเนิ น การออกและจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นีใ้ ห้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ โดยผู้ถือหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท ฯ ได้เมื่ อ ถึ ง
กาหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่ กาหนดหรือได้รบั ผลตอบแทนจากใบสาคัญแสดง
สิทธิภายหลังการเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี ้ ในการออกใบสาคัญ แสดงสิทธิในครัง้ นี ้ บริษั ท ฯ จะได้รบั เงินประมาณ 442.76
ล้านบาท หากผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ทุก รายใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนครบเต็ ม
จานวน
ในกรณี ท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะได้รบั ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการ
ที่บริษัทฯ จะสามารถนาเงินทุนที่ได้รบั จากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ฯ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิไปใช้ในโครงการในอนาคตตามความเหมาะสม และได้รบั สิทธิใน
การได้รบั เงินปั นผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลแบบ Stable dividend - per
share policy ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงานในกรณี ท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกาไร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี ้
การจ่ายปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้าพเจ้า บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่
30 กันยายน 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
การเพิ่มทุน

1.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 8,023,687,398.00 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 1,274,281,233.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 9,297,968,631.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 2,674,562,466 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุน้

จานวนหุน้
(หุน้ )

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม
(บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ

2,674,562,466

3.00

8,023,687,398.00

 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ

-

-

-

2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น
(หุน้ )

(1) ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน

1,699,041,644

การถือหุน้
(Rights Offering) โดยผู้
ถือหุน้ สามารถจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่า

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
1 หุน้ สามัญเดิม
และ/หรือหุน้
บุรมิ สิทธิเดิม
ต่อ 4 หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนใหม่

ราคาขาย
(บาทต่อ
หุ้น)
0.30

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่าหุ้น

หมาย
เหตุ

ตามที่ ค ณะกรรมการ โปรดดู
ของบริษัทฯ กาหนด หมายเหตุ
ข้อ
1.1, 2

สิทธิได้
1

อัตราส่วน

ราคาขาย
(บาทต่อ
หุ้น)

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่าหุ้น

หมาย
เหตุ

จานวนหุ้น
(หุน้ )

(เดิม : ใหม่)

(2) นายนิติ ธรรมจักร

90,000,000

-

0.60

หลังจากได้รบั อนุญาต โปรดดู
จากสานักงาน
หมายเหตุ
คณะกรรมการกากับ
ข้อ
ตลาดหลักทรัพย์
1.2, 2
(“สานักงาน ก.ล.ต.”)

(3) เพื่ อ รองรับ การใช้สิ ท ธิ

885,520,822

อัตราการจัดสรร
2.5 หุน้ เดิม: 1
หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ราคาการใช้
สิทธิ
0.50 บาท
ต่อหุน้

การใช้สิทธิซือ้ หุน้
โปรดดู
สามัญของบริษัทฯ หมายเหตุ
ตามใบสาคัญแสดง ข้อ 1.2, 3
สิทธิ JUTHA-W1 จะ
เป็ นไปตามเงื่อนไขของ
การใช้สิทธิท่รี ะบุใน
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผูอ้ อก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษัท จุฑา
นาวี จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1 (JUTHA-W1)
(“ข้อกาหนดสิทธิ
JUTHA-W1”)

จัดสรรให้แก่

ตามใบส าคั ญ แสดง
สิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้น สามั ญ
ของบริ ษั ท จุ ฑ านาวี
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
(JUTHA-W1)
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ
JUTHA-W1”)

อัตราการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซือ้ หุน้
สามัญได้ 1 หุน้

หมายเหตุ:
1.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม
วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2564 เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ใ ห้บ ริ ษั ท ฯ ออกและจั ด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
2,674,562,466 หุน้ รายละเอียดดังนี ้

1.1

ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุน้
สามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรรเดียวกันคือ 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 4 หุน้ สามัญเพิ่ม
2

ทุน ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.30 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 509,712,493.2 บาท โดยหากเกิดเศษของหุน้ จากการ
คานวณตามอัตราจัดสรรให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ และผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายได้รบั สิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุ น ด้ว ยในอั ต ราเดี ย วกั น โดยจั ด สรรให้ผู้ถื อ หุ้น สามั ญ ไม่ เ กิ น 1,688,841,644 หุ้น และผู้ถื อ หุ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ ไ ม่ เ กิ น
10,200,000 หุน้
ในการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาอ้างอิงตามมูลค่าหุน้ ทางบัญชีต่อหุน้ (Book Value) ของบริษัทฯ
ซึ่งเท่ากับ 0.25 บาท โดยกาหนดส่วนลดเพิ่มประมาณร้อยละ 20
การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ 0.30 บาทต่อหุน้ สาหรับการออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิม
และผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ เป็ นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็ นจานวน
425,744,414.95 บาท ดังนัน้ บริษัทฯ จะสามารถออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”)
ในการนี ้ บริษัทฯ จะกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record
Date) อีกครัง้ หนึ่งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ ภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคล
ที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีอานาจพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่
(1)

กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date)

(2)
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียว การกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3)
เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(4)
ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ คาขอผ่อนผัน และเอกสารหลัก ฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
(5)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้
ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รบั จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายอาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้ แต่จะได้รบั
การจัดสรรหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือ ภายหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกแล้ว
ในกรณีท่ีมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แ ก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกแล้ว
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผูถ้ ื อหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัด ส่วน
การถือหุน้ เดิม ทัง้ นี ้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิจนกระทั่งมีการจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
ครบจานวนหรือไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร (แล้วแต่กรณีใดจะเกินขึน้ ก่อน)
1.2

ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
นายนิติ ธรรมจักร ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.60 บาท ซึ่งเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) (“ธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP”)
ทัง้ นี ้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวเป็ นราคาเสนอขายที่ผถู้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาราคาที่ได้จากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งเป็ นราคาที่สงู กว่า
มูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ และเป็ น
ราคาที่สูงกว่า ราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ทัง้ หมดต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (ราคา Fully Diluted) โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ต่ากว่า
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นจานวน 425,744,414.95 บาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 52 แห่ง
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ
อนึ่ ง ราคาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน ้า หนัก ของหุ้น บริ ษั ท ฯ ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ย้อ นหลัง 7 วัน ท าการติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวัน ที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด ซึ่งได้แก่ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 เท่ากับ 1.55
บาท ต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ 0.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นส่วนลดจากราคาตลาดที่รอ้ ยละ 61.27 ซึ่ง
เป็ นราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ในคราว
นีจ้ ึงเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ที่ผถู้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้
อย่ า งชัดเจน โดยเข้า ข่ายเป็ น การเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อ ยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจากัด (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้อง
ได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ มีส่วนได้เสียเป็ นฐานในการนับคะแนน 1 และไม่มีผู้
ถือหุน้ จานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คัดค้านการเสนอขายหุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด รวมทัง้ จะต้องได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย
ทัง้ นี ้ ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP จะเกิดขึน้ ภายหลังวันกาหนดสิทธิผถู้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในข้อ 1.1 ข้างต้นโดยนายนิติ ธรรมจักร จะไม่มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิม ตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่อย่างใด ทัง้ นี ้ ภายหลัง
การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) และเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP แล้วเสร็จ นายนิติ ธรรมจักร จะถือหุน้ ในบริษัทฯ
ทั้งหมดจานวนไม่เกิ น 90,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.1 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ (ในกรณีท่บี ริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ได้ทงั้ จานวน)
1.3

ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 885,520,822 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จานวนไม่เกิน 885,520,822 หน่วย ในอัตราจัดสรร 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ต่อ 1
หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ทั้งนี ้ เป็ นไปตามข้อกาหนดสิทธิ JUTHA-W1 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิม
และผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP
เสร็จสิน้
ในการนี ้ บริษัทฯ จะกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มสี ิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 (Record
Date) อีกครัง้ หนึ่ง โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การเป็ น
ลายลักษณ์อักษร มีอานาจพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่ จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ (1) การกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1(Record Date) (2) การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ
การกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ น และ (4) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ คาขอ
ผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และ
การยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (5) มีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและ
สมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รบั จาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียในการทาธุรกรรม PP
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ทั้งนี ้ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ าวข้างต้นไม่ว่าในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่ทาให้ผู้ถือหุ้นรายใดถื อหุ้นของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถื อ หุ้น ของคนต่างด้าวตามที่ร ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษั ทฯ อนึ่ง
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิจนมีผลทาให้สัดส่วนการถือครองหุน้ ของตน
(รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าว
(ถ้ามี)) เข้าข่ายต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ คนดังกล่าวจะต้องดาเนินการตามเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
2.

คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ บุค คลที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ทมี อานาจพิจ ารณาและกาหนด
รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึง
แต่ไม่จากัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ การกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย การ
ชาระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา
ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุน และ (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ คาขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รบั จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

2.2

การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษของหุน้
2.2.1 ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ จากการคานวณตามอัตราจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
2.2.2 ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ จากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1
แต่ละรายตามสัดส่วน ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้

2.3

ข้อมูลผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
ผู้ทไ่ี ด้รับการเสนอขายหุน้

:

นายนิติ ธรรมจักร

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอ่ ยู่

:

290/185 ประดิ ษ ฐ์ มนูธ รรม 3 แขวง วัง ทองหลาง เขตวัง ทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ประสบการณ์ทางาน

:

2553 – 2554 แพทย์ศลั ยกรรมและผิวหนัง โรงพยาบาลหัวหิน
2554 – 2555 แพทย์ศลั ยกรรมและผิวหนัง โรงพยาบาลทับสะแก
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2555 – 2557 แพทย์ศลั ยกรรมและผิวหนัง โรงพยาบาลบางพลี
2560 – 2564 แพทย์ศลั ยกรรมและผิวหนัง โรงพยาบาลเลอลักษณ์
ความสัมพันธ์กับบริษทั ฯ
3.

:

ไม่มี

การกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 (Record Date)
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

4.

5.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และเงือ่ นไขการขออนุญาต
4.1

บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะจดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั ชาระเงินค่าหุน้

4.2

บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้ต่อบุคคลใน
วงจากัด

4.3

บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รบั หุน้ เพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
5.1

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,699,041,644 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights offering: RO) ในราคาเสนอ
ขายหุน้ ละ 0.30 บาท เพื่อนาไปใช้ในการเข้าทารายการเข้าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท โกลบอล
ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง้ จากัด (“GBP Holding”) โดยบริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค โฮลดิง้ จากัด จะรับโอนมาซึ่ง
ทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิ และหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทั้งหมดของ GBP Holding รวมถึงหุ้นในบริษั ท
โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จากัด (“GBP”) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
(ตามบัญชี 2) และการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (“ธุรกรรมการรับโอน
กิจการฯ”)
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกสาหรับการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี ้
อาทิ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินและการออกหุน้ กู้ เป็ นต้น พบว่าแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights offering: RO) เป็ นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากเป็ น
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วิธีท่ีจะช่วยให้บริษัท ฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอั นสั้น ทาให้บริษัทมีสภาพคล่อง และเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มขึน้ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรง การจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกูจ้ ากสถาบันทางการเงินใน
สภาพการณ์ปัจจุบนั ทาได้ยาก ประกอบกับภาระหนีข้ องบริษัทมี เป็ นจานวนมาก ความสาเร็จจากการกูย้ ืมจึง
ค่อนข้างมีโอกาสสาเร็จน้อย
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้รบั เงินจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้
บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ ไม่ครบเต็มจานวนจนกระทบต่อการดาเนินธุรกิจตามปกติ บริษัทฯ
อาจจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมโดยการกูย้ ืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง(แล้วแต่กรณี)

6.

5.2

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 3.00 บาท
ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร เพื่อใช้เป็ นหลักประกันสาหรับการจ่ายชาระมูลหนีท้ ่ีคงค้างโดยมีการลดหนี ้ท่ีคา้ ง
บางส่วน (Hair Cut) ระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

5.3

บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 885,520,822 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ และช่วยให้บริษัทฯ
มีสภาพคล่องทางการเงินสาหรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ จะนาเงินที่ได้รบั จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัทฯ

ประโยชน์ทบ่ี ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน โดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,699,041,644 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights offering: RO) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.30 บาท ไปใช้ในการเข้าทาธุรกรรมรับโอนกิจการฯ และหากมี
เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนคงเหลือ จะนาไปสนับสนุนการดาเนินงานปกติของบริษัทฯ ในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน
ทาให้ให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ มีสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ รวมทัง้ มี
โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรงซึ่งจะทาให้บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต โดยจะ
ส่งผลให้สัดส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 5.2 เท่า เป็ น 2.4 เท่า (ไม่คานึงถึงการเพิ่มทุน
Private Placement และการใช้สิทธิ JUTHA-W1)
ทัง้ นี ้ ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน Right Offering เพื่อการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ มี
รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2) และการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
6.2 บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร เพื่อใช้เป็ นหลักประกันสาหรับการปรับโครงสร้างหนีข้ อง
บริษัทฯ โดยการการลดหนีท้ ่ี คงค้างบางส่วน (Hair Cut) ระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ทั้งนี ้
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ภายหลังการการปรับโครงสร้างหนีแ้ ละการจ่ายชาระมูลหนีท้ ่คี งค้างโดยการลดหนีท้ ่คี า้ งบางส่วน (Hair Cut) ภาระ
หนีแ้ ละดอกเบีย้ จ่ายของบริษัทฯ จะลดลง ส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึน้ ซึ่งบริษัทฯ
จะได้รบั กาไรทางบัญชีจากการลดหนีท้ ่ีคา้ งบางส่วน (Hair Cut) อันจะทาให้ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ลดลงอย่าง
มีนยั สาคัญซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถมีกาไรสะสมได้เร็วขึน้ ในอนาคต ละหากบริษัทฯ มีผลกาไรสะสมก็จะ
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ต่อไป และทาให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดีขึน้ จากอัตราส่วนหนึส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 5.2 เท่า ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 จะลดลงเหลือ 1.6 เท่า (ไม่คานึงถึงการเพิ่มทุน Right Offering และการใช้สิทธิ JUTHA-W1) ซึ่ง
จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อและการเข้าทาธุรกรรมทางการเงินต่าง
ๆ ในอนาคต
6.3 บริ ษั ท ฯ จะน าเงิ น ที่ ไ ด้จ ากการใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ JUTHA-W1 เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นใน
การดาเนินงานของบริษัทฯ โดยหากมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ครบทั้งจานวน สัดส่วน
หนีส้ ินต่อทุนจะลดลงเป็ น 1.9 เท่า (ไม่คานึงถึงการเพิ่มทุน Right Offering และการเพิ่มทุน Private Placement)
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เช่น ใช้คืนเงินกูส้ ถาบันการเงินซึ่งจะทาให้ภาระหนีส้ ิน
และดอกเบีย้ ของบริษัทฯ ลดลง และ/หรือขยายกิจการ และ/หรือลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่เหมาะสมในอนาคต
7.

ประโยชน์ทผ่ี ู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1.

ผู้จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ครั้ง นี ้ มี โอกาสได้รับ อัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ส่ วนของผู้ถือ หุ้น (Return of
Equity) เพิ่มขึน้ เป็ นประมาณร้อยละ 5 – 10 ภายหลังการเข้าทารายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ GBP
Holding ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถรับรู ผ้ ลกาไรจากการดาเนินงานของ GBP ได้ในทันที อย่างไรก็ดี อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ข้า งต้น เป็ น เพี ย งการประมาณการของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง จะขึ น้ อยู่ กั บ ผล
ประกอบการของธุรกิจพาณิชย์นาวี ของบริษัทฯ และธุรกิจปาล์มของ GBP ซึ่งอาจมีความผันผวนขึน้ อยู่กบั
สภาพเศรษฐกิจและสภาพอุตสาหกรรม

7.2.

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลแบบ Stable dividend - per share policy ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผล
ประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกาไร (โดยมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.3.

ผู้จองซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่มตัง้ แต่เมื่อได้รับการจด
ทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้ว

7.4.

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ เมื่อได้ใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ และได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้ว
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8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ จากการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ซึ่งประกอบด้วย
1) การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,699,041,644 หุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้
บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights offering)
2) การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งเป็ นการ
เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
3) การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 885,520,822 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ JUTHA-W1
โดยการคานวณผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
8.1

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน Rights Offering
หากผูถ้ ือหุน้ เดิมมีการใช้สิทธิเพิ่มทุน Rights Offering ทัง้ จานวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างไรก็ตาม
หากผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่มีการใช้สิทธิเพิ่มทุน Right Offering ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ สามารถคานวณได้ดงั ต่อไปนี ้

8.1.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

(จานวนหุน้ เพิ่มทุน Right Offering)
(จานวนหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิ paid-up + จานวนหุน้ เพิ่มทุน Right Offering)

=

(1,699,041,644)
(424,760,411 + 1,699,041,644)

=

ร้อยละ 80.00

8.1.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย Right Offering
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย Right Offering
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=

1.55 – 0.55
1.55

=

ร้อยละ 64.59

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย
=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ สามัญ paid-up) +
(ราคาเสนอขาย Right Offering x จานวนหุน้ ที่เสนอขาย Right Offering)
จานวนหุน้ สามัญ paid-up + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย Right Offering

=

(1.55 x 422,210,411) + (0.30 x 1,699,041,644)
422,210,411 + 1,699,041,644

=

0.55 บาทต่อหุน้

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
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8.2

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน Private Placement
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ จากการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้บุคคล
ในวงจากัด (ไม่คานึงถึงการเพิ่มทุน Right Offering เนื่องจากไม่ได้เป็ นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ) โดยผลกระทบต่อผู้
ถือหุน้ สามารถคานวณได้ดงั ต่อไปนี ้

8.2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

(จานวนหุน้ เพิ่มทุน Private Placement)
(จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ เพิ่มทุน Private Placement)
(90,000,000)

=

(424,760,411 + 90,000,000)
=

ร้อยละ 17.5

8.2.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย Private Placement
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

=

1.55 – 1.38
1.55

=

ร้อยละ 10.77

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย Private Placement
=

=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ สามัญ paid-up)
+ (ราคาเสนอขาย Private Placement x จานวนหุน้ เพิม่ ทุน Private Placement)
(จานวนหุน้ สามัญ paid-up + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน Private Placement)
(1.55 x 422,210,411) + (0.60 x 90,000,000)
422,210,411 + 90,000,000
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=

1.38 บาทต่อหุน้

8.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
8.3

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1
เนื่องจากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จะเกิดขึน้ ภายหลังการเพิ่มทุน Right Offering และบริษัทฯ
จะสามารถจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ได้ต่อเมื่อ บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนและเสนอขาย Right
Offering ได้ โดยผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จะคานวณภายหลัง
การเพิ่มทุน Right Offering (ไม่คานึงถึงการเพิ่มทุน Private Placement เนื่องจากไม่ได้เป็ นวาระที่เกี่ยวข้องกัน)
หากผูถ้ ือหุน้ เดิมมีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ทั้งจานวน จะไม่เกิด ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้
อย่ า งไรก็ ต าม หากผู้ถือ หุ้น เดิ ม ไม่ มี การใช้สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ JUTHA-W1ผลกระทบต่ อ ผู้ถื อ หุ้น
สามารถคานวณได้ดงั ต่อไปนี ้

8.3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

(จานวนหุน้ เพิม่ ทุน Right Offering + จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ JUTHA-W1)
(จานวนหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิ paid-up + จานวนหุน้ เพิ่มทุน Right Offering
+ จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ JUTHA-W1)

=

885,520,822
424,760,411 + 1,699,041,644 + 885,520,822

=

ร้อยละ 29.43

8.3.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการใช้สิทธิ JUTHA-W1 – ราคาตลาดหลังการใช้สิทธิ JUTHA-W1
ราคาตลาดก่อนการใช้สิทธิ JUTHA-W1

=

(0.55 – 0.53)
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0.55
=

ร้อยละ 2.61

โดยที่ราคาตลาดก่อนการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1
=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ สามัญ paid-up)
+ (ราคาเสนอขาย Right Offering x จานวนหุน้ เพิม่ ทุน Right Offering)
(จานวนหุน้ สามัญ paid-up + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน Right Offering)

=

(1.55 x 422,210,411) + (0.3 x 1,699,041,644)
422,210,411 + 1,699,041,644

=

0.55 บาทต่อหุน้

โดยที่ราคาตลาดหลังการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1
=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ สามัญ paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จานวนหุน้
เพิ่มทุน Right Offering) + (ราคาการใช้สิทธิ JUTHA-W1 x จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ
JUTHA-W1)
(จานวนหุน้ สามัญ paid-up + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน Right Offering + จานวนหุน้ รองรับการใช้
สิทธิ JUTHA-W1)
(1.55 x 422,210,411) + (0.30 x 1,699,041,644)
+ + (0.50 x 885,520,822)
422,210,411 + 1,699,041,644 + 885,520,822

=

=

0.53 บาทต่อหุน้

8.3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
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8.4

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนทัง้ หมด
หากพิจารณาผลกระทบจากการเพิ่มทุนทัง้ หมดข้างต้น ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ สามารถคานวณได้ดงั ต่อไปนี ้

8.4.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

(จานวนหุน้ เพิม่ ทุน Right Offering + จานวนหุน้ เพิ่มทุน Private Placement
+ จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ JUTHA-W1)
(จานวนหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิ paid-up + จานวนหุน้ เพิ่มทุน Right Offering
+ จานวนหุน้ เพิ่มทุน Private Placement + จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ JUTHA-W1)

=

1,699,041,644 + 90,000,000 + 885,520,822
424,760,411 + 1,699,041,644 + 90,000,000 + 885,520,822

=

ร้อยละ 86.30

8.4.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเพิ่มทุนทัง้ หมด – ราคาตลาดหลังการเพิ่มทุนทัง้ หมด
ราคาตลาดก่อนการเพิ่มทุนทัง้ หมด

=

1.55 – 0.54
1.55

=

ร้อยละ 65.39

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย
=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ สามัญ paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จานวนหุน้
เพิ่มทุน Right Offering) + (ราคาเสนอขาย Private Placement x จานวนหุน้ เพิม่ ทุน Private
Placement) + (ราคาการใช้สิทธิ JUTHA-W1 x จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ JUTHA-W1)
(จานวนหุน้ สามัญ paid-up + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน Right Offering + จานวนหุน้ เพิ่มทุน
Private Placement + จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ JUTHA-W1)
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=

(1.55 x 422,210,411) + (0.30 x 1,699,041,644)
+ (0.60 x 90,000,000) + (0.50 x 885,520,822)
422,210,411 + 1,699,041,644 + 90,000,000 + 885,520,822

=

0.54 บาทต่อหุน้

8.4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
9.

ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
ให้เสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

การดาเนินการ

วัน / เดือน / ปี

1.

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2564

30 กันยายน 2564

2.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม วิสามัญ

18 ตุลาคม 2564

ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 (Record Date)
3.

วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

22 พฤศจิกายน 2564

4.

วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้เพิ่มทุน

5.

วั น แรกที่ ผู้ซื ้อ หลั ก ทรัพ ย์จ ะไม่ ไ ด้สิ ท ธิ ใ นการจองซื ้อ หุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering)
(XR)

ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
จะได้กาหนด

6.

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date)

ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
จะได้กาหนด

7.

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ JUTHA-W1 (Record Date)

ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
จะได้กาหนด

8.

ระยะเวลาจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกและเสนอขาย
ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น สามัญ เดิ ม และผู้ถื อ หุ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ดิ ม ตาม
สัดส่วนการถือหุน้

ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
จะได้กาหนด

9.

วั น จั ด ส ร ร ใ บส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ JUTHA-W1 (Rights
Offering)

ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
จะได้กาหนด
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด
ของบริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2564 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน
90,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร (“ผู้จองซือ้ ”) ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) คิดเป็ นร้อยละ 4.07 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว) 1 ในราคาเสนอขาย 0.60 บาทต่อหุน้ ซึ่งจานวนเงินที่บริษัทฯ
จะได้รบั จากการการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในคราวนีค้ ิดเป็ นจานวน 54,000,000 บาท (เรียกว่า “ธุรกรรมการ
เสนอขายหุ้น PP”)
ทั้งนี ้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวเป็ นราคาเสนอขายที่ผูถ้ ือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจน โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่ได้จากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผูจ้ องซือ้ ซึ่งเป็ นราคาที่สงู กว่ามูลค่ายุตธิ รรม
ของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จากัด และเป็ นราคาที่สงู กว่า
ราคาถัวเฉลี่ยของหุน้ เมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ทงั้ หมดต่อผูถ้ ือหุน้ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (ราคา Fully Diluted) โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็ น
จานวน 425,744,414.95 บาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ ได้เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”)
อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อ นวัน ที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ซึ่ง
ได้แก่ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่ 0.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นส่วนลดจากราคาตลาดที่รอ้ ยละ 61.27 ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ ในคราวนีจ้ ึงเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private
Placement) ที่ผถู้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ออกใหม่ในราคาต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”)
ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
และไม่ มี ผู้ถื อ หุ้น จ านวนรวมกั น ตั้ง แต่ ร อ้ ยละ 10 ของจ านวนเสี ย งทั้งหมดของผู้ถือ หุ้น ที่ ม าประชุมและมีสิท ธิ อ อกเสียง
คานวณบนสมมติฐานว่าสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP และภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ในคราวเดียวกันนี ้ และผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ได้รบั การจัดสรรครบจานวน
1

1

ลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด รวมทัง้ จะต้องได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย
นอกจากนี ้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ มีราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของ
บริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่หา้ มมิให้ผู้
ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีน้ าหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายในกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้ เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ ที่ถูกสั่งห้าม
ขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หนุ้
ดังกล่าวเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ ภายหลังการได้มาซึ่งหุน้ ภายใต้ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ผูจ้ องซือ้ จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ ทัง้ หมด
จานวน 90,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.07 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ 2 ภายหลังการเข้าทา
ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP และการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิเดิมทุก
รายตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษั ทฯ ในคราว
เดียวกันนี ้ อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP จะเกิดขึน้ ภายหลัง วันกาหนดสิทธิ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยผูจ้ องซือ้ ไม่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ ที่ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ดังกล่าว
ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการต่าง ๆ สาหรับการเขาทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ดังนี ้
1)

เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจากัดเพื่อให้เป็ นไป
ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุน้ PP

2)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลใน
วงจากัดโดยจะต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็ นฐานในการนับคะแนนและไม่มี ผู้ถือ หุ้นจานวนรวมกันตั้งแต่ รอ้ ยละ 10 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุน้ ให้แก่
บุคคลในวงจากัด

3)

ยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดต่อสานักงาน ก.ล.ต.

คานวณบนสมมติฐานว่าสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP และภายหลังการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ที่จะได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในคราวเดียวกันนี ้ และผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ได้รบั การจัดสรรครบจานวน
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บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจากัด พร้อมทั้ง
ข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ทีท่ ารายการ

บริษัทฯ จะดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผูจ้ องซือ้ ภายหลังจากได้รบั อนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และได้รบั การอนุญาตให้เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดจากสานักงาน ก.ล.ต ทัง้ นี ้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทาธุรกรรมเสนอขายหุน้ PP จะเสร็จสมบูรณ์
ภายในเดือนธันวาคม 2564
2.

บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษทั ฯ
ผู้ออกและเสนอขายหุน้

:

บริษัทฯ

ผู้ทไ่ี ด้รับการเสนอขายหุน้

:

นายนิติ ธรรมจักร (ผูจ้ องซือ้ )

ความสัมพันธ์กับบริษทั ฯ

:

ผูจ้ องซือ้ ไม่เคยมีความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ ก่อนการเข้าทาธุรกรรมการเสนอ
ขายหุน้ PP
ทั้ง นี ้ นายนิ ติ ธรรมจัก ร ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ใ ด ๆ กับ บริษั ท ฯ ที่ จ ะท าให้
ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน (รวมทั้ง ที่ ได้มี ก ารแก้
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความสัมพันธ์กับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ
3.
3.1

:

ผูจ้ องซือ้ ไม่เป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษัทฯ

ลักษณะการทารายการ
ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจากัด
ผู้ทไ่ี ด้รับการเสนอขายหุน้

:

นายนิติ ธรรมจักร

สัญชาติ

:

ไทย
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ทีอ่ ยู่

:

290/185 ประดิ ษ ฐ์ มนูธ รรม 3 แขวง วัง ทองหลาง เขตวัง ทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ประสบการณ์ทางาน

:

2553 – 2554 แพทย์ศลั ยกรรมและผิวหนัง โรงพยาบาลหัวหิน
2554 – 2555 แพทย์ศลั ยกรรมและผิวหนัง โรงพยาบาลทับสะแก
2555 – 2557 แพทย์ศลั ยกรรมและผิวหนัง โรงพยาบาลบางพลี
2560 – 2564 แพทย์ศลั ยกรรมและผิวหนัง โรงพยาบาลเลอลักษณ์

ความสัมพันธ์กับบริษทั ฯ

:

ไม่มี

3.2

เงือ่ นไขในการเข้าทารายการและรายละเอียดของการเสนอขาย

3.2.1

เงือ่ นไขในการเข้าทารายการ

ผูจ้ องซือ้ ได้แสดงเจตนาเป็ นหนังสือในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนในการจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนมีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี ้
1. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึน้ ต่อฐานะทางการเงินและทรัพย์สิน การดาเนินธุรกิจ หรือ
กิจการโดยรวมของบริษัทฯ นับแต่วนั ที่ลงนามในหนังสือแสดงเจตนา จนถึงวันจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
2. บริษัทฯ ดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
3. ผูจ้ องซือ้ ได้ดาเนินการโอนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนล่วงหน้า จานวน 54,000,000 บาท เข้าบัญชีของ
บริษัทฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
ทัง้ นี ้ ผูจ้ องซือ้ รับทราบว่าการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ ได้รบั
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
3.2.3

รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 90,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท ให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในราคาหุน้ ละ 0.60 บาท รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 54,000,000 บาท
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี หากมี
การเปลี่ยนแปลงประการใดในสาระสาคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุน้ ทราบต่อไป โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าทา
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ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP แล้วเสร็จ ผูจ้ องซือ้ จะถือหุน้ ในบริษัทฯ ทัง้ หมดจานวน 90,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 4.07 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ3
3.3

การกาหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่ อกใหม่

ราคาหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ ผจู้ องซือ้ เป็ นราคาที่อา้ งอิงจากราคาตลาดภายหลังการออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคา
ที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จากัด
ซึ่งเท่ากับ 0.38 – 0.52 บาทต่อหุน้ และเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาตลาดภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ สามัญ
เดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมและผลประโยชน์ท่บี ริษัทฯ จะได้รบั จากการจ่ายชาระมูลหนีท้ ่คี งค้างโดยมีการลดหนี ้
ที่คา้ งบางส่วน (Hair Cut) แล้ว ราคาในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม
อย่างไรก็ดี หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ มีราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่หา้ มมิ
ให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีน้ าหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายใน
กาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้ เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ ที่
ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถกู สั่งห้ามขายภายหลังครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนนับ
จากวันที่หนุ้ ดังกล่าวเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้
รับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
อนึ่ง ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ในคราวนีเ้ ป็ นราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
เป็ นจานวน 425,744,414.95 บาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ
4.
4.1.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงิน
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะปรับ โครงสร้างเงินทุน
ให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ เพื่อรองรับการขยายกิจการไปยังธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซล
บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่ง มียอดหนีเ้ งินกูเ้ ป็ นจานวนสูง ประกอบกับ บริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาหลายปี โดยในปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนเท่ากับ (61.0)
คานวณบนสมมติฐานว่าสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP และภายหลังการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ที่จะได้รบั การอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในคราวเดียวกันนี ้ และผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ได้รบั การจัดสรรครบจานวน
3
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(48.5) และ (140.2) ล้า นบาท ตามล าดับ ประกอบกั บ บริ ษั ท ฯ มี ก ระแสเงิ น สดจากการด าเนิ น งานต่ า จากผลการ
ดาเนินงานขาดทุน โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วน DSCR (คานวณจาก EBITDA หารด้วยการชาระคืนเงินต้นและ
ดอกเบีย้ จ่าย) เท่ากับ 0.1 เท่า บริษัทฯ จึงประสบปั ญหาสภาพคล่อง โดยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องที่ต่าประมาณ 0.3 เท่า ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจ และแม้ว่าบริษัทฯ จะดาเนินการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างหนีเ้ ป็ นเวลาหลายครัง้ บริษัทฯก็ยงั คงประสบปั ญหาการชาระหนีอ้ ย่างต่อเนื่อง สถาบันการเงินดังกล่าวจึงได้ให้
ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างหนีโ้ ดยจ่ายชาระมูลหนีท้ ่คี งค้างโดยมีการลดหนีท้ ่คี า้ งบางส่วน (Hair Cut) โดยมีขอ้ กาหนด
เงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้อง (1) จัดหาเงินเพื่อเป็ นหลักประกันในการชาระหนีท้ ่ีคงค้างตามการปรับปรุ งโครงสร้างหนี ้ จานวน
54,000,000 บาท ให้แก่สถาบันการเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ ละลดหนีท้ ่ีคงค้าง
บางส่วนดังกล่าว และ (2) ชาระคืนมูลหนีท้ ่คี งค้างส่วนที่เหลือภายในเดือนธันวาคม 2564
ในการนี ้ การปรับโครงสร้างหนีแ้ ละการจ่ายชาระมูลหนีท้ ่ีคงค้างโดยการลดหนีท้ ่ีคา้ งบางส่วน (Hair Cut) จะ
ส่งผลให้ภาระหนีแ้ ละดอกเบีย้ จ่ายของบริษัทฯ จะลดลง ส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึน้ ซึ่ง
บริษัทฯ จะได้รบั กาไรทางบัญชีจากการลดหนีท้ ่คี า้ งบางส่วน (Hair Cut) อันจะทาให้ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถมีกาไรสะสมได้เร็วขึน้ ในอนาคต และหากบริษัทฯ มีกาไรสะสมก็จะสามารถ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ต่ อ ไป นอกจากนี ้ จะส่ ง ผลให้อัต ราส่ ว นทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
อัตราส่วนหนึส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดีขึน้ จากอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 5.2 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 จะลดลงเหลือ 1.6 เท่า ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อและการเข้าทา
ธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) จึงเป็ นแนวทางที่มีความคุม้ ค่า ต่อผูถ้ ือหุน้ เมื่อคานึงถึงผลประโยชน์ท่ีบริษัทฯ และผู้ถือหุน้ จะได้รบั ข้างต้น
เปรียบเทียบกับผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ (Dilution) (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 5.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่ม
ทุน)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ น ที่จะต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็ น หลักประกัน
ให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าวบริษัทฯ เล็งเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) เป็ นแนวทางที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) นัน้ จะทาให้บริษัทฯ ได้รบั เงินเพิ่มทุนในจานวนที่มากเพียงพอและแน่นอนภายในระยะเวลาที่จากัด
นอกจากนี ้ ผูจ้ องซือ้ ในฐานะนักลงทุนรายใหม่ตกลงที่จะชาระเงิน ค่าจองซือ้ หุน้ ล่วงหน้าในแก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงิน
สาหรับการมัดจาให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น ล่วงหน้าก่อนที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการเสนอ
ขายหุน้ PP โดยบริษัทฯ ได้มีการหานักลงทุนที่มีความสนใจในการลงทุนในหุน้ ของบริษัทฯ หลายราย อย่างไรก็ดี นายนิติ
ธรรมจักร เป็ นนักลงทุนเพียงรายเดียวที่ตกลงยินยอมชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่ประชุมผู้
ถือหุน้ จะพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ทัง้ นี ้ หากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติไม่อนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการเสนอ
ขายหุน้ PP บริษัทฯ จะชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ จานวนดังกล่าวคืนให้แก่ ผจู้ องซือ้ ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5 ต่อปี นับตัง้ แต่
วันที่บริษัทฯ ได้รบั ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าว
4.2.

แผนการใช้เงินและความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
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บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุน้ เพิ่มสามัญเพิ่มทุนในคราวนีจ้ านวน 54,000,000 บาทเพื่อใช้
เป็ นหลักประกันให้แก่สถาบันการเงินสาหรับการจ่ายชาระมูลหนีท้ ่ีคงค้างโดยมีการลดหนีท้ ่ีคา้ งบางส่วน (Hair Cut) ตาม
การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ ทัง้ นี ้ หลักประกันจานวน 54,000,000 บาทข้างต้นจะถูกหักเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการชาระหนี ้
เมื่อถึงกาหนดชาระกับสถาบันการเงินดังกล่าว
5.
5.1

ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจากัด
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ จากการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้บุคคลใน
วงจากัด ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 (“การเพิ่มทุน Right Offering”) โดยการคานวณผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1.1

ผลกระทบต่ อ ราคาตลาดของหุ้ น (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ บุ ค คลใน
วงจากัด
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
1.55 – 1.38
1.55

=
=

ร้อยละ 10.77

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย
=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ สามัญ paid-up)
+ (ราคาเสนอขาย Private Placement x จานวนหุน้ เพิม่ ทุน Private Placement)
(จานวนหุน้ สามัญ paid-up + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน Private Placement)

=

(1.55 x 422,210,411) + (0.60 x 90,000,000)
422,210,411 + 90,000,000

=
5.1.2

1.38 บาทต่อหุน้

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning per share dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคล
ในวงจากัด
ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
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5.1.3

ผลกระทบต่อสั ดส่วนการถื อหุ้น (Control Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจากัด
=

(จานวนหุน้ ที่เสนอขายในครัง้ นี)้
(จานวนหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิ paid-up + จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้
นี)้

=

(90,000,000)
(424,760,411 + 90,000,000)

=
5.2

ร้อยละ 17.48

ความคุ้มค่าทีผ่ ู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุน้

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผถู้ ือหุน้ จะได้รบั จากธุรกรรม PP กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียง
ของผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้
มากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ หรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากภาระหนีแ้ ละดอกเบีย้ จ่ายของบริษัทฯ
จะลดลง ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นบวก ซึ่งจะเพียงพอสาหรับการรักษาสถานภาพการเป็ นบริษัทจดทะเบียน
จนกว่า สถานะทางการเงินของบริษัทฯ จะดีขึน้ และสามารถฟื ้ นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ า
(Covid-19)
นอกจากนี ้ การได้นักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเข้ามาช่วยฟื ้ นฟูบริษัทฯ ให้สามารถกลับมาดาเนินธุรกิจหรือเสริม
สภาพคล่องให้บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้
6.

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่ วมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน

ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันสาหรับการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP
ในคราวนี ้
7.
7.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP
เหตุผลและความจาเป็ นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด
บริษัทฯ มีความจาเป็ นในการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เนื่องจากบริษัทฯ มีการเข้าเจรจากับสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ พื่อให้บริษัทฯ มีหนีส้ ินและภาระดอกเบีย้ ที่ลดลง ทัง้ นี ้ จากการเข้า
เจรจาดังกล่าว บริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็ นหลักประกันสาหรับการจ่ายชาระมูลหนีท้ ่ี
คงค้าง (Hair Cut) จานวน 54,000,000 บาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
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ทั้งนี ้ คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
เป็ นแนวทางที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) นัน้ จะทาให้บริษัทฯ ได้รบั เงินเพิ่มทุนในจานวนที่มากเพียงพอและแน่นอนภายในระยะเวลาที่จากัด
โดยบริษัทฯ ได้มีการหานักลงทุนที่มีความสนใจในการลงทุนในหุน้ ของบริษัทฯ หลายราย อย่างไรก็ดี นายนิติ
ธรรมจักร เป็ นนักลงทุนเพียงรายเดียวที่ตกลงยินยอมชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสาหรับใช้เป็ นหลักประกัน
จานวนดังกล่าวเข้าบัญชีท่เี ปิ ดไว้สาหรับการวางหลักประกันของบริษัทฯ
7.2

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุน้ เพิ่มสามัญเพิ่มทุนในคราวนีจ้ านวน 54,000,000 บาทเพื่อใช้
เป็ น หลัก ประกัน ให้แ ก่ สถาบัน การเงิ น สาหรับ การจ่ า ยชาระมูลหนี ้ท่ี ค งค้า งโดยมี ก ารลดหนี ้ท่ี ค ้า งบางส่วน
(Hair Cut) ตามการปรับปรุงโครงสร้างหนีร้ ะหว่างบริษัทฯ และสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ทัง้ นี ้ หลักประกันจานวน
54,000,000 บาทข้างต้นจะถูกหักเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการชาระหนีใ้ นส่วนของการลดหนีท้ ่คี า้ งไว้บางส่วน (Hair
Cut) เมื่อถึงกาหนดชาระกับสถาบันการเงินดังกล่าว

7.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้ นีม้ ีความเหมาะสม เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทา
ให้บริษัทฯ สามารถลดจานวนหนีส้ ินของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยมีการลดหนีท้ ่คี า้ งบางส่วน (Hair
Cut) ทาให้ภาระหนีแ้ ละดอกเบีย้ จ่ายของบริษัทฯ จะลดลง ส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความ
แข็งแกร่งขึน้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รบั กาไรทางบัญชีจากการลดหนีท้ ่ีคา้ งบางส่วน (Hair Cut) อันจะทาให้ขาดทุน
สะสมของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถมีกาไรสะสมได้เร็วขึน้ ในอนาคต และ
หากบริษัทฯ มีกาไรสะสมก็จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถื อหุ้นต่อไป นอกจากนี ้ จะส่งผลให้อัตราส่วน
ทางการเงินของบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดีขนึ ้ จากอัตราส่วนหนึส้ ินต่อส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 5.2 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จะลดลงเหลือ 1.6 เท่า ภายหลังการการปรับโครงสร้าง
หนี ้ (โดยยังไม่คานึงถึงการเพิ่มทุน Right Offering และการได้รบั โอนกิจการทัง้ หมดของของ GBPH) ซึ่งจะส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อและการเข้าทาธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ใน
อนาคต

7.4

ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงิน
ภายหลังการจ่ายชาระมูลหนีท้ ่ีคงค้างโดยมีการลดหนีท้ ่ีคา้ งบางส่วน (Hair Cut) ภาระหนีแ้ ละดอกเบีย้ จ่ายของ
บริษัทฯ จะลดลง รวมถึงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึน้ แม้ส่วนแบ่งกาไรต่อหุน้ (Earnings
per Share Dilution) จะลดลง

7.5

ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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คณะกรรมการบริษั ท เห็ น ว่ า ราคาหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ เ สนอขายให้แ ก่ ผู้จ องซื อ้ มี ค วามเหมาะสมเนื่ อ งจาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าวิธีการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่ อา้ งอิงจากราคา
ตลาดภายหลัง การออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights
Offering) ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ท่บี ริษัทฯ จะได้รบั จาก
การจ่ายชาระมูลหนีท้ ่คี งค้างโดยมีการลดหนีท้ ่คี า้ งบางส่วน (Hair Cut) แล้ว รวมถึงราคาดังกล่าวยังสูงกว่าราคา
ตลาดของหุน้ (Price Dilution) ภายหลังการเพิ่มทุน Right Offering (อ้างอิงตาม สิง่ ที่ส่งมาด้วย 5) รวมถึงสูงกว่า
มู ล ค่ า กิ จ การของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ คื อ บริ ษั ท ไพโอเนี ย แอดไวซอรี่ จ ากั ด ประเมิ น ไว้
โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่ากิจการของบริษัท คือ วิธีผลรวมของ
มูลค่าธุรกิจ เนื่องจากประมาณการทางการเงินของ JUTHA มีผลขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ประมาณการ โดย
พิจารณาจากมูลค่าทางบัญชีจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และปรับปรุ งด้ว ยส่วนต่างของมูลค่ า
ยุติธรรมของ THAIDEN J Shipping และ Maritimo ซึ่งประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach) ซึ่ ง มูล ค่ า ยุติ ธ รรมของบริ ษั ท ฯ เท่ า กั บ 0.38 – 0.52 บาทต่ อ หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ราคาประเมิน
(บาทต่อหุ้น)

วิธีประเมินมูลค่ากิจการ
1. วิธีมลู ค่าตามบัญชี

0.25

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

n/a

3. วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าในตลาด
- PBV

0.38

-

0.74

- PER

n/a

-

n/a

- EV/EBITDA

n/a

-

n/a

4. วิธีราคาตลาด

0.86

-

1.71

5. วิธีมูลค่าผลรวมของธุรกิจ

0.38

-

0.52

รายการ
สมมติฐาน
1. บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน): วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64
2. บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด (“THAIDEN”) : วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF Approach)
2.1. ระยะเวลาในการ
THAIDEN มีเรือเดินทะเลจานวน 1 ลา ชื่อ Fredensborg สามารถใช้งานได้ถึงเดือนส.ค. ปี 2585 ทัง้ นี ้ ในปี 2585 เรือ
ประมาณการ
Fredensborg จะถึงกาหนดการซ่อมแซมและสารวจเรือครัง้ ใหญ่ในปี 2585 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ที่ปรึกษาทางการเงินจึง
สมมติฐานให้ THAIDEN หยุดดาเนินกิจการและขายเรือ Fredensborg ณ 31 ธ.ค. 2584 และใช้อายุคงเหลือ 20.50 ปี
เป็ นสมมติฐานในการประมาณการกระแสเงินสดช่วงระหว่าง 1 ก.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2584
2.2. รายได้จากการ
อัตราค่าบริการต่อวัน: 2H64 - ปี 66 อ้างอิงสัญญาให้บริการเดินเรือที่ 16,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน หรือคิดเป็ น
ให้บริการเดินเรือ
190.40 ล้านบาทต่อปี ปี 67 อ้างอิงค่าเฉลี่ยปี 61 - 63 เท่ากับ 87.11 ล้านบาทต่อปี และปี 68 เป็ นต้นไป มีอตั ราการ
เติบโตร้อยละ 1.95 ต่อปี (อ้างอิงอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ BHSI ย้อนหลัง 7 ปี
จานวนวันในการเดินเรือ: 360 วันต่อปี
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รายการ

สมมติฐาน

2.3. ต้นทุนการบริการ (ไม่
รวมค่าเสื่อมราคา)

เงินเดือนและค่าใช้จ่ายลูกเรือ: 2H64 อ้างอิงค่าเฉลี่ยปี 61 - 63 และ 1H64 เท่ากับ 10.68 ล้านบาท รวมปี 64 เท่ากับ
20.10 ล้านบาท และปี 65 เป็ นต้นไป มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 1.80 ต่อปี (อ้างอิงจาก Maritime Journal)
ค่าเบีย้ ประกันภัย: อ้างอิงปี 64 ตามประมาณการจากฝ่ ายบริหารอยู่ที่ 155,793.86 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็ น 4.99
ล้านบาท และมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 2.00 ต่อปี (อ้างอิงจาก Maritime Journal)
ต้นทุนในการให้บริการอื่นๆ: 2H64 อ้างอิง 1H64 เท่ากับ 8.23 ล้านบาท และปี 65 เป็ นต้นไป อ้างอิงค่าเฉลี่ยปี 61 - 64
เท่ากับ 17.45 ล้านบาท และมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 1.90 ต่อปี (อ้างอิงจาก Maritime Journal)
2.4. ค่าใช้จ่ายในการ
2H64 อ้างอิง 1H64 เท่ากับ 0.63 ล้านบาท รวมปี 64 เท่ากับ 1.27 ล้านบาท และปี 65 เป็ นต้นไป มีอตั ราการเติบโต
บริหาร
ร้อยละ 1.08 ต่อปี (อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยย้อนหลัง 20 ปี )
2.5. การลงทุน (CAPEX) อุปกรณ์สานักงาน: อ้างอิงค่าเฉลี่ยการลงทุนปี 61- 63 และ 1H64 เท่ากับ 0.32 ล้านบาท
รายจ่ายในการซ่อมแซมและสารวจเรือครัง้ ใหญ่: อ้างอิงค่าใช้จ่ายปี 61 ประมาณ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต้องได้รบั
การซ่อมแซมดังกล่าวทุก 3 ปี และกาหนดให้มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 1.90 ต่อปี (อ้างอิงจาก Maritime Journal) โดย
จะมีการซ่อมในครัง้ ถัดไปในปี 2565 ประมาณ 14.08 ล้านบาท
2.6. ภาษีเงินได้นิติบคุ คล ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกา ประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 314 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
2.7. มูลค่าซาก
มูลค่าซากเท่ากับมูลค่าทางบัญชีคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2584 เท่ากับ 59.74 ล้านบาท
2.8. อัตราคิดลด
ร้อยละ 6.06
3. บริษัท เจ. ชิปปิ้ ง เซอร์วิส จากัด (“J. Shipping”) : วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF Approach)
3.1. รายได้จากการ
2H64 อ้างอิงจาก 1H64 เท่ากับ 4.06 ล้านบาท รวมปี 64 เท่ากับ 8.13 ล้านบาท และปี 65 เป็ นต้นไป มีอตั ราการ
ให้บริการ
เติบโตร้อยละ 1.08 ต่อปี (อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยย้อนหลัง 20 ปี )
3.2. ต้นทุนการดาเนินงาน 2H64 อ้างอิงสัดส่วนต้นทุนการดาเนินงานต่อรายได้จากการให้บริการใน 1H64 ที่รอ้ ยละ 14.85
3.3. ค่าใช้จ่ายในการ
2H64 อ้างอิง 1H64 เท่ากับ 3.51 ล้านบาท รวมปี 64 เท่ากับ 7.27 ล้านบาท และปี 65 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 1.08
บริหาร
ต่อปี (อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยย้อนหลัง 20 ปี ) ยกเว้น โบนัสปี 64 อ้างอิงจากอัตราการจ่ายโบนัสต่อยอดขาย
เฉลี่ยในปี 60 – 63 ประมาณ 0.22 ล้านบาท
3.4. การลงทุน (CAPEX)
อ้างอิงค่าเฉลี่ยปี 61- 63
3.5. ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
อัตราร้อยละ 20.00 ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
3.6. Terminal Value
กาหนดให้มีอตั ราการเติบโตของมูลค่าของกระแสเงินสดอิสระ ณ ปี สดุ ท้ายของการประมาณการที่รอ้ ยละ 1.08 (อ้างอิง
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยย้อนหลัง 20 ปี ) ซึ่งคิดเป็ น Terminal Value เท่ากับ 4.12 ล้านบาท
3.7. อัตราคิดลด
ร้อยละ 12.77
4. บริษัท จุฑามาริติโม่ จากัด (“Maritimo”) : วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF Approach)
4.1. ระยะเวลาในการ
Maritimo มีเรือเดินทะเลจานวน 1 ลา ชื่อ White Tokio โดยมีสญ
ั ญาเช่าซือ้ ระยะเวลา 8 ปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 13 ส.ค.
ประมาณการ
2563 ถึง 12 ส.ค. 2571 ที่ปรึกษาทางการเงินจึงใช้สมมติฐานให้ Maritimo หยุดดาเนินกิจการเมื่อครบกาหนดสัญญา
เช่าซือ้ และไม่ได้ใช้สิทธิในการซือ้ เรือเป็ นสมมติฐานในการประมาณการกระแสเงินสดช่วงระหว่าง 1 ก.ค. 2564 - 12
ส.ค. 2571
4.2. รายได้จากการ
อัตราค่าบริการต่อวัน: 2H64 - ปี 66 อ้างอิงจากสัญญาให้บริการเดินเรือที่ 10,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน หรือคิดเป็ น
ให้บริการ
177.2 ล้านบาทต่อปี ปี 67 อ้างอิงค่าเฉลี่ยปี 61 - 63 เท่ากับ 47.93 ล้านบาทต่อปี และปี 68 เป็ นต้นไป มีอตั ราการ
เติบโตร้อยละ 1.95 ต่อปี (อ้างอิงอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ BHSI ย้อนหลัง 7 ปี )
จานวนวันในการเดินเรือ: 360 วันต่อปี
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รายการ
4.3. ต้นทุนการบริการ

4.4. ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
4.5. การลงทุน (CAPEX)

4.6. ภาษีเงินได้นิติบคุ คล

สมมติฐาน
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายลูกเรือ: 2H64 อ้างอิงจาก 1H64 เท่ากับ 8.65 ล้านบาท รวมปี 64 เท่ากับ 17.30 ล้านบาท และ
ปี 65 เป็ นต้นไป มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 1.80 ต่อปี (อ้างอิงจาก Maritime Journal)
ค่าเบีย้ ประกันภัย: 2H64 อ้างอิงจาก 1H64 เท่ากับ 1.97 ล้านบาท รวมปี 64 เท่ากับ 3.94 ล้านบาท และปี 65 เป็ นต้น
ไป มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 2.00 ต่อปี (อ้างอิงจาก Maritime Journal)
ต้นทุนในการให้บริการอื่นๆ: 2H64 อ้างอิงจาก 1H64 เท่ากับ 6.15 รวมปี 64 เท่ากับ 12.26 ล้านบาท และปี 65 เป็ นต้น
ไป มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 1.90 ต่อปี (อ้างอิงจาก Maritime Journal)
2H64 อ้างอิง 1H64 เท่ากับ 0.15 รวมปี 64 เท่ากับ 0.30 ล้านบาท และปี 65 เป็ นต้นไป มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 1.08
ต่อปี (อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยย้อนหลัง 20 ปี )
การลงทุนในสินทรัพย์: อ้างอิง 1H64 โดยปรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เต็มปี เท่ากับ 0.73 ล้านบาท
รายจ่ายในการซ่อมแซมและสารวจเรือครัง้ ใหญ่: ปี 65 อ้างอิงค่าใช้จ่ายปี 61 ประมาณ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต้อง
ได้รบั การซ่อมแซมดังกล่าวทุก 3 ปี และกาหนดให้มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 1.90 ต่อปี (อ้างอิงจาก Maritime Journal)
โดยจะมีการซ่อมในครัง้ ถัดไปในปี 2565 ประมาณ 13.5 ล้านบาท
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกา ประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 314 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าราคาตลาดอาจไม่เหมาะสมต่อการประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ
หากพิจารณาสัดส่วนปริมาณหุน้ ซือ้ ขายในแต่ละช่วงเวลาคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.24 - 0.57 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีค่ าต่าเมื่อเทียบกับอัตราการหมุนเวียนการซือ้ ขาย (Turnover Ratio)
ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม รวมไปถึงบริษัทฯ จะเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ สามัญและ
ผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ก่อนการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP
ในครัง้ นีร้ าคาหุน้ ของบริษัทฯ ที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจไม่สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้
ดังนัน้ ราคาในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
7.6

ทีม่ าของการกาหนดราคาเสนอขาย
ราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ได้จากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้จองซือ้ โดยอ้างอิงจากราคาตลาด
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
ของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเท่ากับ 0.38 – 0.52 บาทต่อหุน้ และเป็ นราคาที่สงู กว่า
ราคาถัวเฉลี่ยของหุน้ เมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ทงั้ หมดต่อผู้
ถือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (ราคา Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุน้

7.7

ผู้ลงทุนมีประสบการณ์ทเี่ ป็ นประโยชน์หรือช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
ผูจ้ องซือ้ เป็ นนักลงทุนที่มีความพร้อมด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคงในการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ ทัง้ นี ้ เนื่องจากปั จจุบนั บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและบริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้อง
หาหลักประกันจานวน 54,000,000 บาทให้แก่สถาบันการเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ผูจ้ องซือ้ ในฐานะ
นักลงทุนรายใหม่ เป็ นผูล้ งทุนเพียงรายเดียวที่ ตกลงยินยอมที่จะชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ล่วงหน้าในแก่บริษัทฯ
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เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสาหรับการวางหลักประกันการชาระหนีใ้ ห้แก่สถาบันการเงินตามที่กล่าวมาข้างต้น ทัง้ นี ้
หากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติไม่อนุ มัติการเข้าทาธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP บริษัทฯ จะชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้
จานวนที่ได้รบั ล่วงหน้าดังกล่าวคืนให้แก่ ผูจ้ องซือ้ ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5 ต่อปี นับตัง้ แต่วันที่บริษัทฯ ได้รบั
ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ ผูจ้ องซือ้ เป็ นนักลงทุนที่มีศกั ยภาพและมีแหล่งเงินทุนที่มากพอสาหรับการเข้ามาช่วยฟื ้ นฟูบริษัทฯ ให้
สามารถกลับมาดาเนินธุรกิจ หรือเสริมสภาพคล่องให้บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายดังกล่าวไม่ได้
เสนอตัวแทนเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
7.8

ความคุ้ ม ค่ า ของบริ ษั ท ฯ ระหว่ า งประโยชน์ท่ี จ ะได้ จ ากผู้ ล งทุ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การที่ บ ริ ษั ท
จดทะเบี ย นเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาต่ าให้แ ก่บุ คคลดัง กล่ าว โดยพิ จ ารณาจากผลกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (Share-based payments)
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจากัดในครัง้ นี ้ เป็ นการกาหนดที่ได้จากการตกลงร่วมกันระหว่าง
บริษัทฯ และผูจ้ องซือ้ โดยอ้างอิงจากราคาตลาดภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุ นให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จากัด และเป็ นราคา
ที่สงู กว่าราคาตลาดภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิเดิมทุกรายตาม
สัดส่วน (Right Offering)
ทัง้ นี ้ ราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ท่จี ะออกและเสนอขายหุน้ ให้เพื่อเป็ นผลตอบแทนใด
ให้กับผูจ้ องซือ้ รวมถึงผูจ้ องซือ้ และบริษัทฯ ไม่ได้มีการขายสินค้าหรือบริการระหว่างกันแต่อย่างใด ดังนัน้ การ
ท า ธุ ร ก ร ร ม PP จึ ง ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ย ต้ อ ง บั น ทึ ก เ ป็ น ก า ร จ่ า ย โ ด ย ใ ช้ หุ้ น เ ป็ น เ ก ณ ฑ์
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Share-based Payment) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะได้รบั ประโยชน์จากการเพิ่ม
ทุน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถลดจานวนหนีส้ ินของบริษัทฯ จากการจ่ายชาระมูลหนีท้ ่ีคงค้างโดยมีการลดหนีท้ ่คี า้ ง
บางส่วน (Hair Cut) และทาให้อตั ราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ดีขนึ ้ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อและการเข้าทาธุรกรรม
ทางการเงิน ต่าง ๆ ในอนาคต ดัง นั้น การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนครั้งนี ้จึ งคุม้ ค่ากับประโยชน์ท่ีบริษัทฯ
จะได้รบั

8.

คารับรองของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นีแ้ ล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของผูจ้ องซือ้ อย่าง
ระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และมีศกั ยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ดี หาก
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการราย
ดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และหากการปฏิบตั ิหน้าที่นนั้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือ
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บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทน
บริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)
9.

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-
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สิงทีส่งมาด้ว ย 7
ข้อ มูล เบืองต้น ของผู้ท ได้
ี ร ับ การเสนอชือให้ไ ด้ร ับ การแต่งตังเป็ นกรรมการใหม่
และผู้ท ได้
ี ร ับ การเสนอชือให้ไ ด้ร ับ การแต่งตังเป็ นกรรมการอิส ระของบริษัท

1. นายรุ่งนิร ัน ดร์ ตังสุร กิจ
อายุ
จํานวนหุน้ ทีถือ
สัด ส่ว นการถือ หุน้
%
ความสัม พัน ธ์ท างครอบครัว ระหว่างผู้บ ริห าร
คุณวุฒกิ ารศึก ษาระดับ สูงสุด

34 ปี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ประวัต กิ ารทํางาน
กิจ การทีมิใ ช่บ ริษัท ฯ จดทะเบียน จํานวน 4 แห่ง
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี รีไฟเนอรี โฮลดิง จํากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง จํากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จํากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท กรีน โกลบอล ปาล์มเมอร์ จํากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ปาล์ม โกลบอล เทรดดิง โฮลดิง จํากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท โกลบอล ปาล์ม รีไฟเนอร์รี จํากัด
ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ พร็อพเพอร์ตี โฮลดิง จํากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ กิจการร่วมค้า อินเตอร์ ฮาร์เบอร์ แวร์เฮ้าส์
กรรมการ บริษัท แวร์เฮ้าส์ เอ็กเพรส จํากัด
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เอเลเมนท์ พร็อพเพอร์ตี จํากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เค.อาร์.ซี.โลจิสติกส์ จํากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ดับเบิลยูเอชไนน์ โฮลดิง จํากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ดับเบิลยูเอชไนน์ จํากัด
2554 – 2556
Senior Associate – Assurance Department
บริษัท PricewaterhouseCoopers Thailand (PwC Thailand)
ประวัต กิ ารอบรม
หลักสูตร RE–CU HOTEL: Truly Hospitality Management
หนีทีมีอ ยู่ก ับ บริษัท /บริษัท ในเครือ
ส่วนได้เ สีย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมของ บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง
จํากัด ร้อยละ .
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ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง
คุณสมบัต ติ อ้ งห้าม

กรรมการ
- ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์
ซึงได้กระทําโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบ ปี ทีผ่านมา
- เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จํากัด ร้อย
ละ 17.5 ซึงปั จจุบนั มีสญ
ั ญาบริหารและดําเนินงานกับ บริษัท
โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จํากัด
- เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมของบริษัท กรีน โกลบอล
ปาล์มเมอร์ จํากัด ร้อยละ 17.5 ซึงปั จจุบนั เป็ นคูค่ า้ ของบริษัท
โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จํากัด กล่าวคือจัดจําหน่ายวัตถุดบิ ใน
การผลิตนํามันไบโอดีเซลให้บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์
จํากัด
ทังนี ภายหลังการเข้าทาํ รายการโอนกิจการ บริษัทฯ จะ
ดาํ เนินการพิจารณาการเข้าทาํ รายการทางการค้าซึงเป็ นรายการ
เกียวโยงกันกับบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จาํ กัด และบริษัท กรีน โก
ลบอล ปาล์มเมอร์ จาํ กัด ตามกระบวนการจัดซือจัดจ้างของ
บริษัทฯ และให้เป็ นไปตามข้อกาํ หนดและหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
ของสาํ นักงานคณะกรรมการกาํ กับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป
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2. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
อายุ
จํานวนหุน้ ทีถือ
สัด ส่วนการถือ หุน้ %
ความสัม พัน ธ์ท างครอบครัวระหว่างผู้บ ริห าร
คุณวุฒกิ ารศึก ษาระดับ สูงสุด

54 ปี
- ปริญญาโท สาขาการตลาด (Master Degree’s in International
Marketing: MIM)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัต กิ ารทํางาน
กิจ การทีเป็ นบริษัท ฯ จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการผู้ จั ด การ และกรรมการบริ ห ารความเสี ยงและกรรมการ
ค่าตอบแทน, กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
กิจ การทีมิใ ช่บ ริษัท ฯ จดทะเบียน จํานวน 3 แห่ง
ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก (เทียนจิน) จํากัด
ปั จจุบนั
ผูก้ ่อตังและประธาน บริษัท ธรรมานามัย เฮลท์คซู ีน จํากัด
ปั จจุบนั
วิทยากรพิเศษหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
ประวัต กิ ารอบรม
• หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตังระดับสูง (พตส.)
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับผูบ้ ริหาร, สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร NIDA-WHARTON Executive Leadership Program at Wharton
Business School, University of Pennsylvania, USA
• หลักสูตร 7 Habits for Highly Effective People
• Directors Certification Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย Approval by Australia Institute of Company Directors
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Super Brand Manager ของสมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Super Sale Manager ของสมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนีทีมีอ ยู่ก ับ บริษัท /บริษัท ในเครือ
ส่วนได้เ สีย
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง
กรรมการอิสระ
3

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2564

คุณสมบัต ติ อ้ งห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์
ซึงได้กระทําโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบ ปี ทีผ่านมา
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สิ่งทสี่่งมาด้วย 8
บรษิัทฯ ขอแจง้ขอ้ปฏิบตัิสำหรบักำรเขำ้รว่มประชมุผถู้ือหนุ้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดงันี ้
ผถู้ือหนุ้หรือผรู้บัมอบฉนัทะท่ปีระสงคเ์ขำ้รว่มประชมุ E-AGM สำมำรถแจง้ควำมประสงคโ์ดย นำส่งเอกสำรแสดงตวัตน
เพ่อืยืนยนัสิทธิเขำ้รว่มประชมุ E-AGM ผ่ำนระบบนำส่งเอกสำร (Pre-Registration) เพ่อืระบตุวัตน โดยเขำ้ไปท่ี
https://jutha.foqus.vc/registration/

หรือสแกน QR Code เพ่อืเขำ้ส่รูะบบ

โดยระบบจะเปิ ดให้ดำเนินกำร ตัง้ แต่วนั ที่ 5 – 18 สิงหำคม 2564
1. เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว ให้ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ กรอกข้อมูลตำมที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้อง
ตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จำกบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
• เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
• เลขบัตรประชำชน / เลขหนังสือเดินทำง / เลขทะเบียนนิติบคุ คล
• อี เมลที่ ใ ช้ ส ำหรับ กำรรับ WebLink ในกำรเข้ำ สู่ ก ำรประชุ ม E-AGM ชื่ อ ผู้ ใ ช้ (Username) และ รหั ส ผ่ ำ น
(Password) สำหรับกำรเข้ำร่วมประชุม E-AGM
• หมำยเลขโทรศัพท์
• แนบเอกสำรเพิ่มเติม ตำมกรณี ดังนี ้
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เอกสารสาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนำรูปถ่ำย เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ท่ียงั ไม่หมดอำยุเท่ำนัน้
เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร ใบอนุญำตขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง และหำกมีกำรเปลี่ยน
ชื่อ-นำมสกุล ให้ย่ืนหลักฐำนประกอบ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่งมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลำยมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูถ้ ือหุน้ ตำมข้อ 1 และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
2.3 สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ ตำมข้อ 1 และผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้อง
นิติบคุ คล
1. กรณีผแู้ ทนของผูถ้ ือหุน้ (กรรมกำร) เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ ทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกบกรณีบคุ คลธรรมดำ ข้อ 1
1.2 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ อำยุไม่เกิน 3 เดือนซึง่ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) และมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้ำร่วมประชุมมี
อำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ เข้ำร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่งมำพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลำยมือชื่อของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ อำยุไม่เกิน 3 เดือนซึง่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูแ้ ทน
นิติบคุ คล (กรรมกำร) และมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมีอำนำจ
กระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.3 สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้อง
2.4 สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกบกรณีบคุ คลธรรมดำ ข้อ 1 และ ผูร้ บั มอบ
ฉันทะได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
3. กรณีผถู้ ือหุน้ ที เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝำกและดูแลหุน้
3.1 ให้เตรียมเอกสำร และแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบกรณีนิติบคุ คล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลักฐำนดังต่อไปนีเพิม่ เติม
1) หนังสือมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
2
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2) หนังสือยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทัง้ นีเ้ อกสำร
ที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทน
นิติบคุ คลนัน้ รับรองควำมถูกต้องของคำแปล
** โ ดยบริษัทฯ จะไม่ทำกำรขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือสร้ำงภำระให้ผถู้ ือหุน้ เกินสมควร (เช่น ไม่มีกำรกำหนดให้ ต้องใช้บตั ร
ประชำชนตัวจริงของผูม้ อบอำนำจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจำกเอกสำรหรือหนังสือเวียนของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง) **
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะที่จดั พิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยตำม
แบบที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี ้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่งำ่ ยไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝำกและดูแลหุน้
ผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM) ของบริษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะได้โดยดาเนินการ ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้ำงต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ดังนี ้
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพำะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนัน้
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนตำงประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั
ฝำกและดูแลหุน้ จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจำกทัง้ 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทคน
ใดคนหนึง่ โดยให้ระบุช่ือพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกำเครื่องหมำยหน้ำชื่อ
กรรมกำรอิสระ ตำมที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่ำนเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในกำรเข้ำร่วม
ประชุมดังกล่ำว
3. ปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท เพื่อให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตำมกฎหมำย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรำยละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนข้ำงต้น มำยังสำนักงำนใหญ่ของ
บริษัทฯที่
1) ทำงอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: office@jutha.co.th และ
2) ฉบับจริงทำงไปรษณีย:์
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท จุฑำนำวี จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 153 อำคำรมำโณทำวเวอร์ ซอยสุขมุ วิท 39 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
ภำยในเวลำ 16.00 น. (ตำมเวลำในประเทศไทย) ของวันที่ 18 สิงหำคม 2564 เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ได้มเี วลำ
ตรวจสอบเอกสำรและให้ทนั เวลำเริ่มประชุม ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหุน้ ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถจะ
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มอบฉันทะเพียงบำงส่วน น้อยกว่ำจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผถู้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและ
แต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝำกและดูแลหุน้ ตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มเปิ ดระบบกำรเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ก่อนเริ่มกำรประชุม ตัง้ แต่ 13.00 น. เป็ นต้นไป
ในวันจันทร์ท่ี 22 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่ำนัน้
การออกเสียงลงคะแนน
ขัน้ ตอนกำรออกเสียงลงคะแนน
1. ประธำนที่ประชุมขอให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมำยลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครือ่ งหมำยในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่ำอนุมตั ติ ำมที่ประธำนฯ เสนอต่อที่ประชุม
เกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1. ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็ นมติ เว้นแต่กฎหมำยกำหนดเป็ นอย่ำงอืน่ ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ประธำนฯ มีเสียงชีข้ ำดอีกเสียงหนึง่ ต่ำงหำกจำกฐำนที่เป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมเฉพำะที่ออกเสียงไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจำกจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
ที่ได้บนั ทึกไว้ล่วงหน้ำ
3. กำรแจ้งผลกำรลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวำระจะใช้จำนวน
หุน้ ของผูเ้ ข้ำประชุม
4. เมื่อบริษัทฯ ได้รบั เอกสำรตำมข้อ 1 จำกผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อ
ยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะได้รบั อีเมลแจ้ง
รำยละเอียด ดังนี ้
• ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่ำน (Password)
• WebLink ในกำรเข้ำสู่ระบบกำรประชุม E-AGM
• คู่มือกำรใช้งำนระบบ
ในกรณี ท่ี ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉัน ทะไม่ได้รับกำรอนุมัติ ท่ ำนจะได้รบั อีเมลแจ้งสำเหตุ และสำมำรถยื่นเอกสำร
เพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสำรที่ได้รบั กำรแก้ไขเพิ่มเติมได้
5. ทัง้ นี ้ ขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ เก็บรักษำชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ไว้เป็ นควำมลับ ไม่
เปิ ดเผยแก่ผอู้ ื่น และในกรณีท่ชี ่ือผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยังไม่ได้รบั
ภำยในวันที่ 18 สิงหำคม 2564 กรุณำติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
6. ขอให้ท่ำนศึกษำคูม่ ือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ทำ่ นทำงอีเมล (e-mail) โดยละเอียด
ทัง้ นี ้ ระบบจะเปิ ดให้ท่ำนลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม
กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมจะเริม่ ในเวลำ 14.00 น. เท่ำนัน้
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7. สำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได้
โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ลงคะแนน
สำหรับวำระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่ำนเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
8. กรณีท่ที ่ำนประสบปั ญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม E-AGM ก่อนกำรประชุม หรือระหว่ำงกำรประชุม
กรุณำติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทำงกำร
ติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้สง่ ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ท่ำน
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 9
ข้อบังคับบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
ข้อ 16. ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ น กรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบคุ คลซึ่งได้รบั
การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง
ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด
รอบปี บัญ ชีของบริษัท การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวมา ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิ สามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุ เรื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้เรี ย กประชุ ม ไว้ใ ห้ชัด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เช่ น นี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน
นั บ แต่ วั น ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่ น นี ้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควรในกรณีท่ปี รากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมที่กาหนดไว้ใ นข้อบังคับ
ข้อ 33 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้
นัน้ ให้แก่บริษัท
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ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจานวนผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้นดั เรียกเพราะผูถ้ ือ
หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ื อหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้อง
ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ในการลงคะแนนเสียงให้นบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่ง
เสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญแก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทาแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือส่วนที่สาคัญการมอบหมาย
ให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไร
ขาดทุนกัน
ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จดั การไปในรอบปี ท่ผี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผล
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เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมี
ผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ใน
หนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 10
รายนาม และประวัติกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
1. ชื่อ
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
72 ปี
เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุขมุ วิท 39
(ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม E-EGM ครั้งนี้
-ไม่มี2. ชื่อ
นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
74 ปี
ที่อยู่
เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุขมุ วิท 39
(ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม E-EGM ครั้งนี้
-ไม่มี3. ชื่อ
นายประมวล จันทร์ชีวะ
ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
66 ปี
ที่อยู่
เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุขมุ วิท 39
(ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม E-EGM ครั้งนี้
-ไม่มี-

หมายเหตุ : ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมแทน โปรดกรอกรายชื่อและรายละเอียดของ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบและ กรรมการอิสระเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
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กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ทาหน้า ที่ผบู้ ริหาร เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม
และเป็ นผูซ้ ่งึ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีขอ้ จากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. มีคุณ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามที่บริษัทกาหนด และเป็ นไปตามแนวทางเดียวกันกับ คุณ สมบัติของ
กรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
4. เป็ นผูท้ ่ีถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน ประจา หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อย่างน้อยในเวลาไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างน้อยในเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การ
เช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือ ทาง
การเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เ ป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนสุทธิ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เ ป็ นไป
ตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิก ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
8. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผู้
ถือหุน้ ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรื อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานัก งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ อย่างน้อยในเวลาไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
9. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ ปรึ ก ษากฎหมาย หรื อ ที่ ป รึก ษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึง การเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
2
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10.
11.
12.

13.

14.

กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย อย่างน้อยในเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือเป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
กรรมมการอิสระอาจมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจเรื่องการดาเนินกิ จการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท ร่วมหรือนิติ
บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ในกรณี ท่ี ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัด สิ น ใจในรู ป แบบองค์ค ณะ
(Collective Decision)
กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทร่วม
หรือบริษัทย่อยได้ แต่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยและ
ค่าตอบแทนรวมที่ได้รบั จากบริษัทร่วมหรือบริษั ทย่อยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดโดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยค่าตอบแทนแยกเป็ นรายบริษัท
บริษัทฯได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึง่ เท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
และกรรมการอิสระ
นายศิริชัย สาครรัตนกุล นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

การถือหุน้ ในบริษัท
-จานวนหุน้
-สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มสี ิทธิออกเสียงทัง้ หมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัท
ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ บั บริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน
ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผล
ให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นายประมวล จันทร์ชีวะ

-

-

-

-

-

-

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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สิงทีส่งมาด้ว ย 11
แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ
หนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ก.
เขียนที............................................................................
วันที............เดือน................................พ.ศ....................
(1) ข้าพเจ้า.....................................................................................................สัญชาติ.....................................
อยูบ่ า้ นเลขที..................ถนน....................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม..............................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี
หุน้ สามัญ........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ...................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง)
 1) .............................................................................................................................. อายุ................ปี
อยู่บา้ นเลขที................ถนน....................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................หรือ
 2)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริษัทฯ คือ
 นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล หรือ
 นายอดุลย์ จันทนจุลกะ หรือ
 นายประมวล จันทร์ชีวะ

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2564 โดยกรรมการอิสระไม่มีสว่ นได้เสียในทุกวาระ)
ทังนี ในกรณีทีกรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระทีเหลือเป็ นผูร้ บั
มอบฉันทะแทนกรรมการอิสระทีไม่สามารถเข้าประชุม
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2564
ในวันที 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน
เวลา และสถานทีอืนด้วย
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กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ........................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชือ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ื อหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ข.
เขียนที............................................................................
วันที............เดือน................................พ.ศ....................
(1) ข้าพเจ้า.....................................................................................................สัญชาติ.....................................
อยูบ่ า้ นเลขที..................ถนน....................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม..............................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี
หุน้ สามัญ........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ...................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง)
 1) .............................................................................................................................. อายุ................ปี
อยู่บา้ นเลขที................ถนน....................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................หรือ
 2)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริษัทฯ คือ

 นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล หรือ
 นายอดุลย์ จันทนจุลกะ หรือ
 นายประมวล จันทร์ชีวะ
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2564 โดยกรรมการอิสระไม่มีสว่ นได้เสียในทุกวาระ)
ทังนี ในกรณีทีกรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระทีเหลือเป็ นผูร้ บั
มอบฉันทะแทนกรรมการอิสระทีไม่สามารถเข้าประชุม
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2564
ในวันที 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน
เวลา และสถานทีอืนด้วย
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
วาระที 1 พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น ประจําปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที 2 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารได้ม าซึงทรัพ ย์ส ิน ของบริษัท ย่อ ยทีบริษัท ฯ ทีจะจัด ตังขึนใหม่ โดยการ
เข้า ซือและรั บ โอนกิจ การของบริ ษั ท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง จํา กั ด ซึงเป็ น
รายการได้ม าซึงทรัพ ย์ส ิน และรายการทีเกียวโยงกัน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 3 พิ จ าร ณาอ นุ ม ั ต ิ ก าร ลดทุ น จดท ะเบี ย น ข อ งบริ ษั ท ฯ จํ า น วน 10,155.00 บาท จาก
ทุ น จ ด ท ะเ บี ย น เ ดิ ม จํ า น วน 1,274,291,388.00 บ าท เ ป็ น ทุ น จ ด ท ะเ บี ย น จํ า น ว น
1,274,281,233.00 บาท
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 4 พิจ าร ณาอนุ ม ั ต ิก าร แ ก้ ไ ขเพิมเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห ส์ นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เพือให้
สอดคล้อ งกับ การลดทุน จดทะเบียนของบริษัท ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 5 พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารเพิมทุน จดทะเบีย นของบริ ษัท ฯ จํานวน 8,023,687,398.00 บาท
จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จํา นวน 1,274,281,233.00 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน
9,297,968,631.00 บาท โดยก าร อ อ ก หุ้ น สามั ญ เ พิ มทุ น จํ า น วน 2,674,562,466 หุ้ น
มูล ค่าทีตราไว้ห นุ้ ละ 3.00 บาท
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 6 พิจ าร ณาอนุ ม ั ต ิก าร แ ก้ ไ ขเพิมเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห ส์ นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เพือให้
สอดคล้อ งกับ การเพิมทุน จดทะเบียนของบริษัท ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 7 พิจ ารณาอนุ ม ั ต ิก ารออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิมทุ น ของบริ ษั ท ฯ ให้แ ก่ นายนิ ต ิ
ธรรมจัก ร ซึงถือ เป็ นการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ ให้แ ก่บ ุค คลในวงจํากัด (Private
Placement) ในราคาเสนอขายทีตํากว่าร้อ ยละ 90 ของราคาตลาด
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที 8

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารออกและจัด สรรใบสําคัญแสดงสิท ธิท จะซื
ี อหุ้น สามัญเพิมทุน ของ
บริษัท จุฑ านาวี จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (JUTHA-W1) ให้แ ก่ผู้ถ ือ หุ้น สามัญและผู้ถ ือ
หุน้ บุร ิม สิท ธิเ ดิม ทุก รายตามสัด ส่ว นการถือ หุน้ (Rights Offering)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
วาระที 9 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารจัด สรรหุ้น สามัญเพิมทุน ของบริษัท ฯ
วาระที 9.1 พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิมทุน จํา นวนไม่เ กิน 1,699,041,644 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้ห นุ้ ละ 3.00 บาท เพือเสนอขายต่อ ผู้ถ ือ หุน้ สามัญเดิม และผู้ถ อื หุน้ บุร ิม สิท ธิ
เดิม ทุก รายตามสัด ส่ว นการถือ หุน้ (Rights Offering)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 9.2 พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิมทุน จํานวนไม่เ กิน 90,000,000 หุ้น มูล ค่าที
ตราไว้ห ุ้น ละ 3.00 บาท ให้แ ก่ นายนิต ิ ธรรมจัก ร ซึงถือ เป็ นการออกและจัด สรรหุ้น
สามัญ เพิมทุน ให้แ ก่บ ุค คลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาตํากว่าร้อ ยละ 90
ของราคาตลาด
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 9.3 พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิมทุน จํานวนไม่เ กิน 885,520,822 หุ้น มูล ค่า
ทีตราไว้ห ุ้น ละ 3.00 บาท เพือรองรับ การใช้ส ิท ธิต ามใบสําคัญแสดงสิท ธิ JUTHA-W1
ให้แ ก่ ผู้ ถ ือ หุ้น สามั ญ เดิม และผู้ ถ ื อ หุ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ เ ดิม ทุ ก รายตามสั ด ส่ ว นการ ถื อ หุ้น
(Rights Offering)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 10 พิจ ารณาอนุม ัต ิก ารเพิมจํานวนกรรมการ การแต่ง ตังกรรมการใหม่ และการแต่ง ตัง
กรรมการอิส ระ
(1)
การแต่งตัง นาย วิว รรธน์ เหมมณฑารพ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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(2)
การแต่งตัง นาย รุ่งนิร ัน ดร์ ตังสุร กิจ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 11 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารแก้ไ ขข้อ บังคับ ของบริษัท ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 12 พิจ ารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือใน
กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลง
หรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ........................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชือ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
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หมายเหตุ
1. ผูถ้ ื อหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้อ งมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดีย วเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจําต่อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2564 ในวันที 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
...................................................................................
วาระที....................เรือง...........................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที....................เรือง...........................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที....................เรือง...........................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ค.
(สําหรับ ผู้ถ อื หุน้ ต่างประเทศทีแต่งตังคัส โตเดียนในประเทศไทยเท่านัน)
เขียนที............................................................................
วันที............เดือน................................พ.ศ....................
(1) ข้าพเจ้า.....................................................................................................สัญชาติ.....................................
อยูบ่ า้ นเลขที..................ถนน....................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม..............................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี
หุน้ สามัญ........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ...................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง)
 1) .............................................................................................................................. อายุ................ปี
อยู่บา้ นเลขที................ถนน....................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................หรือ
 2)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริษัทฯ คือ

 นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล หรือ
 นายอดุลย์ จันทนจุลกะ หรือ
 นายประมวล จันทร์ชีวะ
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2564 โดยกรรมการอิสระไม่มีสว่ นได้เสียในทุกวาระ)
ทังนี ในกรณีทีกรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระทีเหลือเป็ นผูร้ บั
มอบฉันทะแทนกรรมการอิสระทีไม่สามารถเข้าประชุม
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2564
ในวันที 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน
เวลา และสถานทีอืนด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครังนี ดังนี

มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ …………………………………….หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
………………………………………..เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ …………………………………..หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
………………………………………..เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงหมด
ั
…………………………………………….เสียง
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(5)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
วาระที 1 พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น ประจําปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
วาระที 2 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารได้ม าซึงทรัพ ย์ส ิน ของบริษัท ย่อ ยทีบริษัท ฯ ทีจะจัด ตังขึนใหม่ โดยการ
เข้า ซือและรั บ โอนกิจ การของบริ ษั ท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง จํา กั ด ซึงเป็ น
รายการได้ม าซึงทรัพ ย์ส ิน และรายการทีเกียวโยงกัน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
วาระที 3 พิ จ าร ณาอ นุ ม ั ต ิ ก าร ลดทุ น จดท ะเบี ย น ข อ งบริ ษั ท ฯ จํ า น วน 10,155.00 บาท จาก
ทุ น จ ด ท ะเ บี ย น เ ดิ ม จํ า น วน 1,274,291,388.00 บ าท เ ป็ น ทุ น จ ด ท ะเ บี ย น จํ า น ว น
1,274,281,233.00 บาท
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
วาระที 4 พิจ าร ณาอนุ ม ั ต ิก าร แ ก้ ไ ขเพิมเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห ส์ นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เพือให้
สอดคล้อ งกับ การลดทุน จดทะเบียนของบริษัท ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
วาระที 5 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารเพิมทุน จดทะเบียนของบริษัท ฯ จํานวน 8,023,687,398.00 บาทจาก
ทุ น จ ด ท ะเ บี ย น เ ดิ ม จํ า น ว น 1,274,281,233.00 บ าท เ ป็ น ทุ น จ ด ท ะเ บี ย น จํ า น ว น
9,297,968,631.00 บาท โดยก าร อ อ ก หุ้ น สามั ญ เ พิ มทุ น จํ า น วน 2,674,562,466 หุ้ น
มูล ค่าทีตราไว้ห นุ้ ละ 3.00 บาท
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
วาระที 6 พิจ าร ณาอนุ ม ั ต ิก าร แ ก้ ไ ขเพิมเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห ส์ นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เพือให้
สอดคล้อ งกับ การเพิมทุน จดทะเบียนของบริษัท ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
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วาระที 7 พิจ ารณาอนุ ม ั ต ิก าร ออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิมทุ น ของบริ ษั ท ฯ ให้แ ก่ นายนิ ต ิ
ธรรมจัก ร ซึงถือ เป็ นการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ ให้แ ก่บ ุค คลในวงจํากัด (Private
Placement) ในราคาเสนอขายทีตํากว่าร้อ ยละ 90 ของราคาตลาด
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
วาระที 8 พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารออกและจัด สรรใบสําคัญแสดงสิท ธิท ีจะซือหุ้น สามัญ เพิมทุน ของ
บริษัท จุฑ านาวี จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (JUTHA-W1) ให้แ ก่ผู้ถ ือ หุ้น สามัญ และผู้ถ ือ
หุน้ บุร ิม สิท ธิเ ดิม ทุก รายตามสัด ส่ว นการถือ หุน้ (Rights Offering)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
วาระที 9 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารจัด สรรหุ้น สามัญเพิมทุน ของบริษัท ฯ
วาระที 9.1 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารจัด สรรหุ้น สามัญเพิมทุน จํานวนไม่เ กิน 1,699,041,644 หุ้น มูล ค่าที
ตราไว้ห ุ้น ละ 3.00 บาท เพือเสนอขายต่อ ผู้ถ ือ หุ้น สามัญเดิม และผู้ถ ือ หุ้น บุร ิม สิท ธิเ ดิม
ทุก รายตามสัด ส่วนการถือ หุน้ (Rights Offering)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เสียง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
วาระที 9.2 พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิมทุน จํานวนไม่เ กิน 90,000,000 หุ้น มูล ค่า ที
ตราไว้ห ุ้น ละ 3.00 บาท ให้แ ก่ นายนิ ต ิ ธรรมจัก ร ซึงถือ เป็ นการออกและจัด สรรหุ้น
สามัญ เพิมทุน ให้แ ก่บ ุค คลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาตํากว่าร้อ ยละ 90
ของราคาตลาด
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
วาระที 9.3 พิจ ารณาอนุ ม ั ต ิก ารจัด สรรหุ้น สามั ญ เพิมทุน จํานวนไม่เ กิน 885,520,822 หุ้น มูล ค่า
ทีตราไว้ห ุ้น ละ 3.00 บาท เพือรองรับ การใช้ส ิท ธิต ามใบสําคัญ แสดงสิท ธิ JUTHA-W1
ให้ แ ก่ ผู้ ถ ื อ หุ้ น สามั ญ เดิ ม แ ละผู้ ถ ื อ หุ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ เ ดิม ทุ ก ร ายตามสั ด ส่ ว นการ ถื อ หุ้ น
(Rights Offering)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
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วาระที 10 พิจ ารณาอนุม ัต ิก ารเพิมจํานวนกรรมการ การแต่ง ตังกรรมการใหม่ และการแต่ง ตัง
กรรมการอิส ระ
(1)
การแต่งตัง นาย วิว รรธน์ เหมมณฑารพ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
(2)
การแต่งตัง นาย รุ่งนิร ัน ดร์ ตังสุร กิจ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เสียง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
วาระที 11 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารแก้ไ ขข้อ บังคับ ของบริษัท ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เสียง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
วาระที 12 พิจ ารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือใน
กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลง
หรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
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กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ........................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชือ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใช้เฉพาะกรณีทีผูถ้ ือหุน้ ทีปรากฎชือในทะเบียนผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน
2. หลักฐานทีต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ
a. หนังสือมอบอําจาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
b. หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถื อ หุ้น ที มอบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉั น ทะให้ผู้รับ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู้เ ข้า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
4 . ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2564 ในวันที 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
...................................................................................
วาระที....................เรือง...........................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
วาระที....................เรือง...........................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
วาระที....................เรือง...........................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เสียง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
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