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วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 46 

2. สารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน (ตาม
บญัชี 2) ของบรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) 

3. รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละการ
ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) 

4. สรุปสาระส าคญัของการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JUTHA-W1) 

5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

6. สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดของบริษัท 
จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) 

7. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ และผูท้ี่ไดร้บั
การเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัท  

8. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน ส าหรบัการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

9. ขอ้บงัคบัของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

10. รายนาม และประวตัิกรรมการอิสระที่บรษิัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะ และนิยามกรรมการ
อิสระของบรษิัท 

11. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ  

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 4/2564 ไดม้ีมติให้
จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวันจันทรท์ี่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 16 เมษายน 
2564 และไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ 
และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564            
คณะกรรมการ ซึ่งไดจ้ดัประชมุเม่ือวนัที่ 16 เมษายน 2564 ไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให ้

ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

เนือ่งจากเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ในวาระที ่2 วาระที ่5  วาระที ่8 วาระที ่9.1 และวาระที ่9.3 ถือเป็นวาระ
ทีเ่กี่ยวเนือ่งและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ 
ครัง้ที ่1/2564 จะถือว่าเรือ่งอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้แลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพจิารณาเรื่อง
ทีเ่กีย่วขอ้งในวาระอืน่ ๆ อกีต่อไป 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งทรัพยส์ินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ที่จะจัดต้ังขึน้ใหม่ โดยการ
เข้าซื้อและรับโอนกิจการของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด ซึ่งเป็น
รายการได้มาซึ่งทรัพยส์ินและรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะจ ากัดขอบเขตผลกระทบจากธุรกิจพาณิชยน์าวี และขยายกิจการไปยงั
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑท์ี่ไดจ้ากการกลั่นน า้มันไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งรายไดใ้หม่ที่มี
ความมั่นคง ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทฯ รบัมือกบัผลกระทบจากธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ ที่มีแนวโนม้ลดลง อันจะท าใหผ้ล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ดีขึน้ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯและผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีแผนการ
ปรบัโครงสรา้งกลุม่บรษิัท ดงันี ้

1) การปรบัโครงสรา้งกลุ่มของบริษัทฯ โดยการจดัตัง้บริษัทย่อยขึน้ใหม่ ไดแ้ก่ บริษัท จุฑามารีน  

จ ากัด (“Jutha Marine”) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ที่ออกและ

ช าระแลว้ทัง้หมด ซึ่ง Jutha Marine จะลงทนุในธุรกิจที่ปัจจบุนับรษิัทฯ ด าเนินการอยู่แทน โดย

บริษัทฯ จะโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ Jutha Marine ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดเสรจ็

สิน้ บริษัทฯ จะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบกิจการการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น 

(Holding Company) ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตัง้ Jutha Marine โดยคาดว่าการปรบั

โครงสรา้งกลุม่ของบรษิัทฯ ขา้งตน้จะเสรจ็สมบรูณภ์ายในเดือนมกราคม 2565 

2) การจัดตัง้บริษัทย่อยขึน้ใหม่ ไดแ้ก่ บริษัท ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค โฮลดิง้ จ ากัด (“BET”) เพื่อ 

เขา้ท ารายการเข้าซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง้ 

จ ากดั (“GBP Holding”) โดย BET จะรบัโอนมาซึ่งทรพัยส์ิน หนีส้ิน สิทธิและหนา้ที่ตามสญัญา 

และพนักงานทั้งหมดของ GBP Holding โดยที่ทรัพย์สินของ GBP Holding ได้แก่หุ ้นใน 
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บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จ ากัด ( “GBP”) ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑท์ี่ไดจ้ากการกลั่นน า้มันไบโอดีเซล โดยก่อนการโอนกิจการทัง้หมด GBP Holding 

จะช าระคืนหนีสิ้นทัง้หมด และจะไม่มีหนีส้ิน สิทธิและหนา้ที่ตามสญัญาอื่นใด และภายหลงัการ

โอนกิจการทัง้หมดดงักล่าว GBP Holding จะด าเนินการเลิกกิจการ ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าการ

เข้าท ารายการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณภ์ายในเดือนมกราคม 

2565 

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให ้BET ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่และจะมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ทัง้สิน้จ านวน 1,000,000.00 บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 200,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 
100.00 ของหุ้นที่ออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ BET เข้าท ารายการเข้าซือ้และรับโอนกิจการทั้งหมดของ GBP 
Holding โดย BET จะรับโอนมาซึ่งทรัพยส์ิน หนีส้ิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทั้งหมดของ GBP 
Holding โดยที่ทรพัยส์ินของ GBP Holding ไดแ้ก่ หุน้ใน GBP ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑท์ี่ได้
จากการกลั่นน า้มนัไบโอดีเซล จ านวน 5,849,998 หุน้ จากหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด 5,850,000 หุน้ของ GBP โดยมี
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของ GBP ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาโอนกิจการทัง้หมดระหว่าง  BET และ GBP Holding (“สัญญา

โอนกิจการ GBP”) โดยมคี่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมด 400,000,000 บาท บวกดว้ยเงินสดจากการด าเนินงาน
ที่เหลืออยู่ใน GBP 1 วันท าการก่อนวันโอนกิจการ  ทั้งนี ้ค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจะมีจ านวนไม่เกิน 
600,000,000 บาท โดยจะช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดทัง้จ านวน โดยค่าตอบแทนอาจมีการปรบัในกรณีที่รายการ
ทรพัยส์ินหรือหนีส้ินของ GBP Holding ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัโอนกิจการมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้ก่อนวนัโอน
กิจการ GBP Holding จะด าเนินการช าระคืนหนีส้ินทัง้หมดและจะเหลือสินทรพัยเ์พียงอย่างเดียว คือ หุน้ใน  GBP 
จ านวน 5,849,998 หุน้ (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ”) และมอบหมายใหม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ัดการ และ/
หรือบุคคลที่กรรมการผูจ้ัดการมอบหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร มีอ านาจในการการด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ก) การก าหนดขอ้ตกลง
และเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง สญัญาโอนกิจการ GBP 
(ข) การก าหนดและ/หรือแกไ้ขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกับการธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ (ค) การลงนามใน
สญัญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ  ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ  ากัดเพียง สญัญาโอนกิจการ 
GBP (ง) การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวข้องกับ
ธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงาน
ราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ (จ) การด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมจนเสร็จ
การ 

ทัง้นี ้เนื่องจาก GBP Holding เป็นบรษิัทในเครือของบรษิัท นทลิน จ ากดั (“NAT”) และ NAT ถือหุน้
รอ้ยละ 100 ใน Austin Asset Limited (“Austin”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมการ
รบัโอนกิจการฯ ของBET จึงถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 
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เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบ
แลว้ของบริษัทฯ ส  าหรับรอบระยะเวลาสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ของ GBP 
ส าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 560.5 ซึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่
มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ และมีมลูค่าเกินกว่า 20 ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เก่ียวโยงอื่นกับ NAT 
ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ครัง้นี ้

นอกจากนี ้การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ของ  BET เข้าข่ายเป็นการรับโอนกิจการของ
บรษิัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และถือเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส  าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์รวมถึงประกาศที่แกไ้ขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(“ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป”)  โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้
ของบริษัทฯ ส  าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ของ GBP ส าหรบั
รอบระยะเวลาสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑม์ูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสทุธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ไดผ้ล
ลพัธส์งูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 61.5 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยอ์ื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อน
การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2564 

ดงันัน้ ธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ จึงเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการ
ซึ่งมีขนาดเท่ากบัหรือสงูกว่ารอ้ยละ 50 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 บรษิัทฯ และเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลที่
เก่ียวโยงกันที่มีขนาดรายการเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ 
จึงมีหนา้ที่ด  าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั ดงันี ้

(ก)       จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการเข้าท าธุรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”)  

(ข)       จดัใหม้ีที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการ และ  

(ค)       จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมัติการเขา้ท ารายการดังกล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยแ์ละประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัก าหนด เป็นระยะเวลาลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 
วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
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ทัง้นี ้รายละเอียดของธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ปรากฏในสารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์
(ตามบญัชี 2) และการท ารายการกับบคุคลที่เก่ียวโยงกันของบรษิัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2 และ
ความเห็นของที่ปรกึษาปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์
และการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) สิ่งทีส่่งมาดว้ย 3 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท โดยกรรมการที่มีสว่นไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุและไม่ไดล้งคะแนนเสียง ได้
พิจารณาแลว้เห็นว่าการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชนข์องบริษัทฯ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งรายไดใ้หม่ที่มีความมั่นคง 
ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทฯ รบัมือกับผลกระทบจากธุรกิจปัจจบุนัของบรษิัทฯ ที่มีแนวโนม้ลดลง อนัจะ
ท าใหผ้ลประกอบการโดยรวมของบรษิัทฯ ดีขึน้ 

จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
ที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยการเขา้ซือ้และรบัโอนกิจการของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง้ 
จ ากัด ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งทรัพยส์ินและรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามรายละเอียดที่ไดเ้สนอ
ขา้งตน้ทกุประการ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน ทัง้นี ้ไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน  

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 10,155.00 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,274,291,388.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,274,281,233.00 
บาท 

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญเดิมและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และการออกและจัดสรรหุน้เพื่อรองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ตามที่จะไดเ้สนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 5 ในล าดบัถดัไปนัน้ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวนทัง้สิน้ 3,385 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
3.00 บาท ซึ่งเหลือจากออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บุรมิสิทธิเดิมทกุราย
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)  ทั้งนี ้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ 
ก าหนดว่า บริษัทมหาชนจ ากัดจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ โดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ได ้ต่อเมื่อหุน้
ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุน้ที่เหลือตอ้งเป็น
หุน้ที่ออกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้เท่านัน้ 
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ดังนั้น บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนด าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจ านวน 10,155.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,274,291,388.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 
1,274,281,233.00 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวนทัง้สิน้  3,385 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้
ละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นหุน้ที่เหลือจากการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้สามัญเดิมและผู้ถือหุน้
บรุมิสิทธิเดิมทกุรายของบรษิัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering)  

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 10,155.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,274,291,388.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,274,281,233.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวนทัง้สิน้ 3,385 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่  3 
ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้  4. 
โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนีแ้ทน  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 
จ านวน 

1,274,281,233.00 บาท (หนึ่งพันสองรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้น
สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสอง
รอ้ยสามสิบสามบาท 

 แบ่งออกเป็น 424,760,411 หุน้ (สี่ร ้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนหก
หมื่นสี่รอ้ยสิบเอ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ       3.00         บาท (สามบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 422,210,411 หุน้ (สี่ร ้อยยี่สิบสองล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นสี่รอ้ยสิบเอ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ 2,550,000 หุน้ (สองลา้นหา้แสนหา้หมื่นหุน้)” 
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 ทั้งนี ้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการ
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรมีอ านาจด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแกไ้ข
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 8,023,687,398.00 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,274,281,233.00 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
9,297,968,631.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,674,562,466 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท 

 สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั
และผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดิมทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่จะได้
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ในล าดบัถัดไป และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ตามที่จะไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 8 ในล าดบัถัดไป บริษัทฯ 
จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 8,023,687,398.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน1,274,281,233.00  บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 9,297,968,631.00 บาท  

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงาน
การเพิ่มทนุ (F53-4) สิ่งที่สง่มาดว้ย 5 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 8,023,687,398.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,274,281,233.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,297,968,631.00 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 2,674,562,466 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่  5 
ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. 
โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนีแ้ทน  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 9,297,968,631 บาท (เกา้พนัสองรอ้ยเกา้สิบเจ็ด
ลา้นเกา้แสนหกหมื่นแปด
พนัหกรอ้ยสามสิบเอ็ด
บาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,099,322,877 หุน้ (สามพนัเกา้สิบเกา้ลา้น
สามแสนสองหมื่นสอง
พนัแปดรอ้ยเจ็ดสิบเจ็ด
หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ       3.00 บาท (สามบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 3,096,772,877 หุน้ (สามพนัเกา้สิบหกลา้น
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพนั
แปดรอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ 2,550,000 หุน้ (สองลา้นหา้แสนหา้หมื่น
หุน้)” 

ทั้งนี ้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการ
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรมีอ านาจด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ข
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายนิติ 
ธรรมจักร ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ในราคาเสนอขายทีต่ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

  สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสรา้งกลุ่มบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น 
บริษัทฯ จึงมีความประสงคท์ี่จะปรบัโครงสรา้งเงินทุนใหแ้ข็งแกร่งยิ่งขึน้ เพื่อรองรบัการขยายกิจการไปยงัธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากการกลั่นน า้มนัไบโอดีเซล บริษัทฯ จึงไดเ้ขา้เจรจากับเจา้หนีส้ถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง 
ซึ่งมียอดหนีเ้งินกูเ้ป็นจ านวนสงู ประกอบกบับรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยในปี 
2561 2562 และ 2563  บรษิัทฯ มีผลขาดทนุเท่ากบั (61.0) (48.5) และ (140.2) ลา้นบาท ตามล าดบั ประกอบกบั บรษิัทฯ มี
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต ่าจากผลการด าเนินงานขาดทุน  โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีอตัราส่วน DSCR (ค านวณจาก 
EBITDA หารดว้ยการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้จ่าย) เท่ากบั 0.1 เท่า บรษิัทฯ จึงประสบปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งมีอตัราส่วน

สภาพคล่องที่ต  ่าประมาณ 0.3 เท่า ซึ่งส่งกระทบต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจและแมว้่าบริษัทฯ จะด าเนินการ
เจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้ป็นเวลาหลายครัง้ บรษิัทฯก็ยงัคงประสบปัญหาการช าระหนีอ้ย่างต่อเนื่อง 

สถาบนัการเงินดงักลา่วจึงไดใ้หข้อ้เสนอการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีโ้ดยจ่ายช าระมลูหนีท้ี่คงคา้งโดยมีการลดหนีท้ี่คา้ง
บางสว่น (Hair Cut) โดยมีขอ้ก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิัทฯ (1) จดัหาเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัในการช าระหนีท้ี่คงคา้งตาม
การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีจ้  านวน 54,000,000 บาท ใหแ้ก่สถาบันการเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อการ
ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีแ้ละลดหนีท้ี่คงคา้งบางส่วนดงักล่าว และ (2) ช าระคืนมลูหนีท้ี่คงคา้งส่วนที่เหลือภายในเดือน
ธันวาคม 2564 

ดงันัน้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกันในการช าระคืนเงินกู้
กับสถาบนัการเงิน โดยมีการลดหนีท้ี่คา้งไวบ้างส่วน (Hair Cut) บริษัทฯ จึงมีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจกัร ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.60 
บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 54,000,000 บาท (“ธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP”) ทั้งนี ้นายนิติ ธรรมจักร ไม่มี
ความสมัพนัธใ์ด ๆ กบับรษิัทฯ ที่จะท าใหธุ้รกรรมการเสนอขายหุน้ PP เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกันแต่อย่างใดโดยนายนิติ ธรรมจกัร ในฐานะนกัลงทุนรายใหม่ ตกลงที่จะ
ช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ลว่งหนา้ใหแ้ก่บรษิัทฯ เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีเงินส  าหรบัใชเ้ป็นหลกัประกนัจ านวนดงักลา่วเขา้บญัชทีี่
เปิดไวส้  าหรบัการวางหลกัประกันของบรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมการเสนอขาย
หุน้ PP ทัง้นี ้หลกัประกันจ านวน 54,000,000 บาทขา้งตน้จะถูกหกัเพื่อเป็นสว่นหนึ่งของการช าระหนีใ้นส่วนของการ
ลดหนีท้ี่คา้งไวบ้างสว่น (Hair Cut) เม่ือถึงก าหนดช าระกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว อย่างไรก็ดี หากที่ประชมุผูถื้อหุน้มี
มติไม่อนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP บริษัทฯ จะช าระเงินค่าจองซือ้หุน้จ านวนดงักล่าวคืนใหแ้ก่นาย
นิติ ธรรมจกัร ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี นบัตัง้แต่วนัที่บรษิัทฯ ไดร้บัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นราคาเสนอขายที่ผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ย่างชดัเจน โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาที่ไดจ้ากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และนายนิติ ธรรมจกัร ซึ่ง
เป็นราคาที่สงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของบรษิัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินของบรษิัทฯ คือ บรษิัท ไพโอเนีย แอด
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ไวเซอรี่ จ  ากัด และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยของหุน้เมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการ
เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ทัง้หมดต่อผูถื้อหุ้นตามสดัส่วนการถือหุน้ (ราคา Fully Diluted) โดยราคาดงักล่าวเป็นราคา
เสนอขายเป็นราคาที่ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบรษิัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุสะสมปรากฏ
ตามงบการเงินบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 เป็นจ านวน 425,744,414.95 บาท บรษิัทฯ จึงสามารถออก
และเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต ่ากว่ามูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ ไดเ้มื่อไดร้ับความเห็นชอบจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ 

อนึ่ง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกัน
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
ขออนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP ซึ่งได้แก่ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 
กันยายน 2564 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ 0.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็นส่วนลดจาก
ราคาตลาดที่รอ้ยละ 61.27 ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่นายนิติ ธรรมจกัร ในคราวนีจ้ึงเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่ผูถื้อ
หุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน โดยเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ออกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขาย

หุ้น PP”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะตอ้งไดร้ับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า  3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีสว่น
ไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน1 และไม่มีผูถื้อหุน้จ านวนรวมกันตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดคา้นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด รวมทัง้จะตอ้งไดร้บั
อนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอ
ขาย 

นอกจากนี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่นายนิติ ธรรมจกัร  มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสั่ งรบัหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่หา้มมิใหผู้้ลงทุนทุกรายที่ไดร้ับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นีน้  าหุน้ที่ไดร้ับจาก
ธุรกรรม PP ทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดย
บุคคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ที่ถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้มขาย
ภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุน้ดังกล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค า
ขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

 
1 ไม่มีผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ รายใดมีส่วนไดเ้สียในการท าธุรกรรม PP 
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ในการนี ้บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ในคราวนีจ้ะด าเนินการเสรจ็สมบูรณภ์ายใน 
เดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดีธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP จะเกิดขึน้ภายหลงัการวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดวาระที่ 9.1 ถัดไป โดย
นายนิติ ธรรมจกัร จะไม่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้แต่
อย่างใด และวาระการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บรุิมสิทธิเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 9.1 นั้น ไม่มีความเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการเสนอขาย
หุน้ PP นีแ้ต่อย่างใด ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ เขา้ท าธุรกรรมตามวาระที่ 9. แลว้เสร็จ นายนิติ ธรรมจกัร จะถือหุน้
ในบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 4.1 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัทฯ (ในกรณีที่บรษิัทฯ ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ได้
ทัง้จ านวน) 

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทนุของการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 และสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัของบรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) สิ่งทีส่่งมาดว้ย 6 

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 0.60 บาท คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 54,000,000 บาท ใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจกัร ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุน้
สามญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชนข์อง 
บริษัทฯ แลว้ มีความเห็นเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่นายนิติ ธรรมจกัร 
ดงันี ้

1. เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ 

บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เนื่องจากบริษัทฯ ไดม้ีการเข้า

เจรจากับสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งเพื่อการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้พื่อใหบ้ริษัทฯ มีหนีส้ินและภาระ

ดอกเบีย้ที่ลดลง ทัง้นี ้จากการเขา้เจรจาดังกล่าว บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งจัดหาแหล่งเงินทุน

จ านวน 54,000,000 บาทเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการช าระหนี ้ที่คงค้างตามการปรับปรุง

โครงสรา้งหนี ้ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2564  

ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุออกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) นั้น จะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้ับเงินเพิ่มทุนในจ านวนที่มาก

เพียงพอและแน่นอนภายในระยะเวลาที่จ  ากัด โดยบริษัทฯ ไดม้ีการหานกัลงทุนที่มีความสนใจใน

การลงทนุในหุน้ของบรษิัทฯ หลายราย อย่างไรก็ดี นายนิติ ธรรมจกัร เป็นนกัลงทนุเพียงรายเดียวที่
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ตกลงยินยอมช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

พิจารณาอนมุตัิธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีเงินส  าหรบัใชเ้ป็นหลกัประกนัจ านวน

ดงักลา่วเขา้บญัชีที่เปิดไวส้  าหรบัการวางหลกัประกนัของบรษิัทฯ  

2. ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุ 

บรษิัทฯ จะน าเงินที่ไดจ้ากการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP จ านวน 54,000,000 บาท เพื่อใช้

เป็นเงินทุนเพื่อใช้เป็นหลักประกันส าหรับการจ่ายช าระมูลหนีท้ี่คงค้างโดยมีการลดหนีท้ี่ค้าง

บางส่วน (Hair Cut) ตามการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีร้ะหว่างบริษัทฯ และสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 

ทัง้นี ้หลกัประกันจ านวน 54,000,000 บาทขา้งตน้จะถูกหกัเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช าระหนี ้ เมื่อ

ถึงก าหนดช าระกบัสถาบนัการเงินดงักลา่ว  

3. ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ  

คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าการเพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้นีม้ีความเหมาะสม เนื่องจากการเพิ่มทนุ

ดงักล่าวจะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถลดจ านวนหนีส้ินของบริษัทฯ จากการปรบัโครงสรา้งหนีโ้ดยการ

ลดหนีท้ี่คา้งบางส่วน (Hair Cut) และท าใหอ้ัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ดีขึน้ จากอตัราส่วนหนึส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 5.2 เท่า 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 จะลดลงเหลือ 1.6 เท่า ภายหลงัการการปรบัโครงสรา้งหนี ้ (โดยยงัไม่

ค านึงถึงการเพิ่มทุนRight Offering และการใชส้ิทธิ JUTHA-W1) ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ

นกัลงทุนและสถาบนัการเงินในการขอสินเชื่อและการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต  

ดงันัน้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จึงเป็นแนวทาง

ที่มีความคุม้ค่าต่อผูถื้อหุน้เมื่อค านึงถึงผลประโยชนท์ี่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้จะไดร้บัขา้งตน้ เปรียบเทียบกับ

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (Dilution) (รายละเอียดการปรากฏสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญัที่

ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัของบรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) สิ่งทีส่่งมาดว้ย 6) 

4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในดา้นฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตาม
แผนการใชเ้งิน 

ภายหลังการจ่ายช าระมูลหนีท้ี่คงค้างโดยมีการลดหนีท้ี่ค้างบางส่วน (Hair Cut) ภาระหนีแ้ละ
ดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ จะลดลง รวมถึงโครงสรา้งเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึน้ แม้
สว่นแบ่งก าไรต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) จะลดลง 

5. ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ   
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คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูจ้องซือ้มีความเหมาะสม

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าวิธีการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็น

ราคาที่อา้งอิงจากราคาตลาดภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุน้  ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะไดร้บัจากการจ่ายช าระมูลหนีท้ี่คงคา้งโดยมีการลดหนีท้ี่

คา้งบางส่วน (Hair Cut) แลว้ รวมถึงราคาดังกล่าวยังสูงกว่าราคาตลาดของหุน้  (Price Dilution) 

ภายหลังการเพิ่มทุน Right Offering รวมถึงสูงกว่ามูลค่ากิจการของที่ปรึกษาทางการเงินของ 

บริษัทฯ คือบริษัท ไพโอเนีย แอดไวซอรี่ จ  ากัด ประเมินไว้ โดยที่ปรกึษาทางการเงินมีความเห็นว่า

วิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ากิจการของบริษัท คือ วิธีผลรวมของมูลค่าธุรกิจ เนื่องจาก

ประมาณการทางการเงินของ JUTHA มีผลขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ประมาณการ โดยพิจารณา

จากมูลค่าทางบัญชีจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และปรบัปรุงดว้ยส่วนต่างของมูลค่า

ยุติธรรมของ THAIDEN J Shipping และ Maritimo ซึ่งประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งมลูค่ายุติธรรมของบริษัทฯ เท่ากับ 0.38 – 

0.52 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

วิธีประเมินมูลค่ากิจการ 
ราคาประเมิน 

(บาทต่อหุ้น) 

1. วิธีมลูค่าตามบญัชี 0.25 

2. วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี n/a 

3. วิธีการเปรียบเทียบอตัราสว่นมลูค่าในตลาด       

- 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 

(รายละเอียดสมมติฐานการประเมินมลูค่ากิจการของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการ

เสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั สิ่งทีส่่งมาดว้ย 6) 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินมีความเห็นว่าราคาตลาดอาจไม่เหมาะสมต่อการประเมินมลูค่ายตุิธรรม

ของบรษิัทฯ หากพิจารณาสดัสว่นปรมิาณหุน้ซือ้ขายในแต่ละช่วงเวลาคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.24 - 

0.57 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีค่าต ่าเมื่อเทียบกับอัตราการ

หมนุเวียนการซือ้ขาย (Turnover Ratio) ของบรษิัทอื่นในอตุสาหกรรม รวมไปถึงบรษิัทฯ จะเพิ่มทนุ 



 

14 
 

Right Offering ก่อนการเพิ่มทุน PP ในครัง้นี ้ราคาหุน้ของบริษัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

จึงอาจไม่สามารถสะทอ้นมลูค่าที่แทจ้รงิได ้

ดงันัน้ ราคาในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจึงมีความเหมาะสม 

6. ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไดจ้ากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และนายนิติ ธรรมจักร โดย

อา้งอิงจากราคาตลาดภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่า

ยตุิธรรมของบรษิัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินของบรษิัทฯ คือ บรษิัท ไพโอเนีย แอดไวเซอ

รี่ จ  ากัด ซึ่งเท่ากับ 0.38 – 0.52 บาทต่อหุน้ และเป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาดภายหลงัการเพิ่มทุน

เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บรุิมสิทธิเดิมทุกรายตามสดัสว่น (Right Offering) 

ซึ่งเท่ากบั 0.55 บาทต่อหุน้ 

7. ผูล้งทนุมีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนห์รือช่วยสนบัสนนุธุรกิจของบรษิัทฯ 

นายนิติ ธรรมจกัร เป็นนกัลงทนุที่มีความพรอ้มดา้นเงินทนุ มีฐานะทางการเงินมั่นคงในการลงทุนที่

จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษัทฯ ได้ ทั้งนี ้เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ขาดสภาพ

คล่องและบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งหาหลกัประกันจ านวน 54,000,000 บาทใหแ้ก่สถาบัน

การเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นายนิติ ธรรมจักร ในฐานะนักลงทุนรายใหม่เป็นผูล้งทุน

เพียงรายเดียวที่ตกลงยินยอมที่จะช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ลว่งหนา้ในแก่บรษิัทฯ เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีเงิน

ส าหรบัการวางหลกัประกนัจ านวนดงักลา่วเขา้บญัชีที่เปิดไวส้  าหรบัการวางหลกัประกนัของบริษัทฯ 

ล่วงหนา้ก่อนที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ทัง้นี ้หากที่ประชมุผู้

ถือหุน้มีมติไม่อนุมัติการเข้าท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP บริษัทฯ จะช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น

จ านวนดงักล่าวคืนใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจกัร ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ 

ไดร้บัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ดงักลา่ว 

จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 

0.60 บาท คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 54,000,000 บาท ใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็นการออกและ

เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานใน
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การนบัคะแนน ทัง้นี ้ไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน2 และ
ตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้จ านวนรวมกันตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Veto)  

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 (JUTHA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งดา้นการเงินของบริษัทฯ และช่วยใหบ้ริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน
ส าหรบัการลงทนุโครงการ และ/หรือ ขยายกิจการในอนาคต และเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ JUTHA-W1”) ในจ านวนไม่เกิน 885,520,822 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญเดิมทุกรายตามสดัส่วนการ 
ถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราจดัสรร 2.5 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 
(หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรแลว้ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) และผูถื้อหุน้บรุิมสิทธิเดิมทกุรายไดร้บัสิทธิ
ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ดว้ยในอตัราจดัสรรเดียวกัน ใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 มีอายุ
ไม่เกิน 9 เดือน นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยอตัราการใชส้ิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จ านวน 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ที่ราคาใชส้ิทธิ 0.50 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ JUTHA-W1ภายหลงั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ภายหลงัจากการออก
และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บุรมิสิทธิเดิมทุกรายตามสดัส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) และการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เสรจ็สิน้  

โดยเงื่อนไขและรายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ปรากฏตามสรุปสาระส าคญั
ของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
(JUTHA-W1) สิ่งทีส่่งมาดว้ย 4 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ไดเ้มื่อถึงก าหนดการใชส้ิทธิตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือไดร้บัผลตอบแทนจากใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัการเขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ทัง้นี ้ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บรษิัทฯ จะ
ไดร้บัเงินประมาณ 442.76 ลา้นบาท หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัครบถว้น) 

ทั้งนี ้บริษัทฯ จะก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
JUTHA-W1 (Record Date) อีกครัง้หนึ่ง โดยจะแจ้งใหผู้้ถือหุน้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วัน และการก าหนด
รายชื่อดงักลา่วจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกบั
การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบตัิการใด ๆ ของบรษิัทจดทะเบียน หนงัสือที่ บจ. (ว) 25/2560 ลงวนัที่ 6 มิถนุายน 

 
2 ไม่มีผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ รายใดมีส่วนไดเ้สียในการท าธรุกรรม PP 
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2550 เรื่อง แนวทางการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนและสิทธิรับปันผลของบริษัทจดทะเบียน และ
กฎเกณฑอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการ
ผูจ้ดัการ และ/หรือบคุคลที่กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร มีอ านาจในการ (ก) ก าหนดวนัก าหนด
รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1(Record Date) (ข) ก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ อันจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 (ค) 
ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ JUTHA-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน เอกสาร และหลกัฐานดังกล่าว ต่อ
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 และการน าใบส าคญัแสดง
สิทธิ JUTHA-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  JUTHA-W1 เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (ง) มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ  าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ในครัง้นี ้

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ในจ านวนไม่เกิน 885,520,822 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สามญัเดิมทกุรายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราจดัสรร 2.5 
หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 (หากเกิดเศษจากการค านวณตามอัตรา
การจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิง้) และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายได้รับสิทธิ ในการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ดว้ยในอัตราจัดสรรเดียวกัน และการมอบหมายให้กรรมการ
ผู้จัดการ  และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร  มีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  JUTHA-W1 ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

  ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 8,023,687,398.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,274,291,233.00  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 9,297,968,631.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
จ านวนไม่เกิน 2,674,562,466 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ดงัรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 5 ขา้งตน้นั้น 
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ดงันี ้
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วาระที ่9.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น มูลค่าทีต่รา
ไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกราย
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

บรษิัทฯ มีความประสงคท์ี่จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้
บุริมสิทธิเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
3.00 บาท และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญเดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราจดัสรรเดียวกัน
คือ  1 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ ้น 
509,712,493.20 บาท โดยหากเกิดเศษของหุน้จากการค านวณตามอตัราจดัสรรใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ และผูถื้อหุน้
บุริมสิทธิเดิมทุกรายไดร้บัสิทธิในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดว้ยในอัตราเดียวกัน โดยจัดสรรใหผู้ถื้อหุน้สามญัไม่
เกิน 1,688,841,644 หุน้และผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิไม่เกิน 10,200,000 หุน้ 

ในการนี ้บริษัทฯ จะก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่น
การถือหุน้ (Record Date) อีกครัง้หนึ่งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยบรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั และการก าหนดรายชื่อดงักลา่วจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจด
ทะเบียน หนงัสือที่ บจ. (ว) 25/2560 ลงวนัที่ 6 มิถนุายน 2550 เรื่อง แนวทางการปิดสมดุทะเบียนเพื่อสิทธิซือ้หุน้เพิ่ม
ทนุและสิทธิรบัปันผลของบรษิัทจดทะเบียน และกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/
หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการเป็นลายลกัษณอ์กัษร มีอ านาจพิจารณาและก าหนดรายละเอียด
อื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ  ากัด
เพียงแต่  

(1) ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Record Date)  

(2) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน ก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

(3) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ  

(4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนั และเอกสารหลกัฐานที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมถึงการติดต่อ และการ
ยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และ  
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(5) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่วขา้งตน้ไดต้ามที่เห็นสมควรภายใตข้อบเขตที่ไดร้บัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายอาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไว้
ขา้งตน้ได ้แต่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้เหลือภายหลงัจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษิัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ 

ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นี ้ใน
กรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วน
การถือหุน้เดิม ทัง้นี ้ใหด้ าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจนกระทั่งมีการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิครบจ านวนหรือไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร (แลว้แต่กรณีใดจะเกินขึน้ก่อน) การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้รายใดถือหุน้ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เป็น
การฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ คนใดคนหนึ่งจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิจนมีผลท าใหส้ดัส่วนการถือครองหุน้ของตน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 
258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูถื้อหุน้ราย
ดงักลา่ว (ถา้มี)) เขา้ข่ายตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ผูถื้อหุน้คนดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  

อนึ่ง รายละเอียดและเง่ือนไขในการเพิ่มทนุของการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) สิ่งทีส่่งมาดว้ย 5 

ทั้งนี ้ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนคราวนีเ้ป็นราคาเสนอขายที่ต ่ากว่ามูลค่าหุน้ที่ตราไวข้อง
บริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิน้สดุวนัที่ 
30 มิถนุายน 2564 เป็นจ านวน 425,744,414.95  บาท บรษิัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในราคาที่ต ่า
กว่ามลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ ไดเ้มื่อไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

วาระที ่9.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

ตามที่ไดเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจกัร ใน
ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 54,000,000 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อ
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 
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และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบคุคลที่
กรรมการผูจ้ัดการมอบหมายเป็นลายลกัษณอ์ักษร มีอ านาจพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงแต่ (1) การ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง 
และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจดัสรรหุน้สามัญ
เพิ่มทนุดงักลา่ว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนั และเอกสารหลกัฐานที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (4) มีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วขา้งตน้ไดต้ามที่เห็นสมควรภายใตข้อบเขตที่ไดร้บัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

วาระที ่9.3 พิ จารณาอนุมั ติ ก า ร จัดสรร หุ้นสามัญเพิ่ ม ทุนจ านวนไม่ เ กิน  885,520,822 หุ้ น  
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) 

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จ านวนไม่
เกิน 885,520,822 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า 
และผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรายไดร้บัสิทธิในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ดว้ยในอตัราจดัสรรเดียวกัน 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 8 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
จ านวนไม่เกิน 885,520,822 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
JUTHA-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา
จัดสรร 2.5 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 โดยหากเกิดเศษจากการค านวณตามอัตราการ
จัดสรรใหปั้ดเศษนั้นทิง้ และผู้ถือหุน้บุริมสิทธิเดิมทุกรายไดร้ับสิทธิในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนด้วยในอัตรา
เดียวกนั  

และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบคุคลที่
ไดร้ับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร มีอ านาจพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ดงักลา่ว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงแต่ 
(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ ค า
ขอผ่อนผนั และเอกสารหลกัฐานที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง
การติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ  (4) มีอ านาจในการด าเนินการอื่น
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ใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักลา่วขา้งตน้ไดต้ามที่เห็นสมควรภายใต้
ขอบเขตที่ไดร้บัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นดงันี ้ 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

(1.1) การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดิม

ทกุรายตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งออกและเสนอขาย

หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บุรมิสิทธิเดิมทกุรายตามสดัสว่น

การถือหุน้ (Rights Offering) เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพื่อ

ใชใ้นการเขา้ท ารายการซือ้หุน้ GBP รายละเอียดตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา

อนมุตัิในวาระที่ 4 โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการ

ถือหุน้ (Rights offering) เป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากเป็น วิธีที่จะช่วยใหบ้รษิัทฯ 

สามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอันสั้น ท าใหบ้ริษัทมีสภาพคล่อง และเงินทุน

หมนุเวียนเพิ่มขึน้ มีโครงสรา้งทางการเงินที่แข็งแรง และจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้

ถือหุน้ต ่าที่สุด รวมไปถึงการจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้จากสถาบันทางการเงินใน

สภาพการณปั์จจบุนัท าไดย้าก 

(1.2) การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจักร ในรูปแบบของการ

เสนอขายหุน้ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งออกและเสนอขาย

หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกันส าหรบัการจ่ายช าระมลูหนีท้ี่คงคา้งโดยมี

การลดหนีท้ี่คา้งบางสว่น (Hair Cut) ระหว่างบริษัทฯ และสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อ

ลดภาระทางการเงินของบรษิัทฯ ซี่งจะสง่ผลใหส้ดัสว่นหนีส้ินต่อทนุของบรษิัทฯ ดีขึน้ 

(1.3) การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อ

หุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรายตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งออกและจัดสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บุรมิสิทธิเดิมทกุ

รายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งดา้นการเงินของ

บริษัทฯ และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินส าหรับการขยายกิจการใน

อนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในอนาคต 
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(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

(2.1) การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดิม
ทกุรายตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ในครัง้นีม้ีความเป็นไปไดเ้นื่องจากบริษัทฯ ไดเ้ขา้
ท าสัญญาจะซือ้จะขายหุ้น GBP กับผู้ขายแล้วโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยใช้แหล่ง
เงินทุนตาม (1) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนโดยก าหนดราคาใหม้ี
สว่นเพิ่มจากมลูค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้ (Book Value) ราว 20% กบัผูถื้อหุน้จะท าใหม้ีผูถื้อ
หุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเต็มจ านวน เป็นผลบริษัทฯ มีเงินทุนอย่างเพียงพอในการเขา้
ลงทุนใน GBP ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่มีแนวโนม้ที่ดี ประกอบกับอุตสาหกรรมของ GBP 
ไดร้บัปัจจยับวกจากนโยบายของรฐับาลที่ประกาศใหใ้ชน้  า้มนัดีเซลจาก B7 เป็น B10 

(2.2) การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจักร ในรูปแบบของการ
เสนอขายหุน้ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

กรุณาอา้งอิงความเห็นคณะกรรมการตามที่ปรากฎในวาระที่ 7 ขา้งตน้ 

(2.3) การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อ
หุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรายตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 มีความเป็นไป
ไดเ้นื่องจากบริษัทฯ ยงัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งหาเงินทุนหมนุเวียนเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในอนาคตในดา้นต่าง ๆ เช่น ใชค้ืนเงินกูส้ถาบันการเงินซึ่งจะท าใหภ้าระหนีสิ้น
และดอกเบีย้ของบริษัทฯ ลดลง และ/หรือขยายกิจการ และ/หรือลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่
เหมาะสมในอนาคต 

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
และโครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่
เงินได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุม
งบประมาณทัง้หมดทีต้่องใช้ในการด าเนินการตามแผน 

(3.1) การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดิม

ทกุรายตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้สามัญเดิมและผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  มีความเหมาะสม 
สมเหตสุมผล เพราะช่วยใหโ้ครงสรา้งทางการเงินแข็งแกรง่ และน่าจะประสบผลส าเรจ็สงู 
ซึ่งจะท าให้การลงทุนใน GBP ลดการพึ่งพาเงินกู้และไม่มีภาระต้นทุนทางการเงิน  
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อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้บัเงินไม่เพียงพอ บริษัทฯ อาจจัดหาการกูย้ืมเงินจาก
บคุคลที่เก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

(3.2) การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจักร ในรูปแบบของการ
เสนอขายหุน้ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

กรุณาอา้งอิงความเห็นคณะกรรมการตามที่ปรากฎในวาระที่ 7 ขา้งตน้ 

(3.3) การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อ
หุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรายตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ JUTHA-W1 ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมทุกรายตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตสุมผล เนื่องจากจะช่วย
ใหโ้ครงสรา้งทางการเงินแข็งแกร่งและจะช่วยใหบ้รษิัทฯ มีเงินเพียงพอที่จะน าไปใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนส าหรบัโครงการในอนาคตอื่นได ้ 

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการ
ด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ หรือโครงการ 

(4.1) การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดิม

ทกุรายตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทนุ Right Offering ครัง้นีจ้ะท าใหโ้ครงสรา้ง
ทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึน้ สดัส่วนหนีส้ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 
ลดลงจาก 5.2 เท่า เป็น 2.4 เท่า (ไม่ค านึงถึงการเพิ่มทุน Private Placement และการ
ใชส้ิทธิ JUTHA-W1) รวมไปถึงมีโอกาสไดร้บัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(Return of Equity) เพิ่มขึน้เป็นประมาณรอ้ยละ 5 – 10 ภายหลงัการเขา้ท ารายการรบั
โอนกิจการฯ ซึ่งบรษิัทฯ จะสามารถรบัรูผ้ลก าไรจากการด าเนินงานของ GBP ไดใ้นทนัที 
(อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้ขา้งตน้เป็นเพียงการประมาณการของบริษัท
ฯ ซึ่งจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการของธุรกิจพาณิชยน์าวีของบรษิัทฯ และธุรกิจปาลม์ของ 
GBP ซึ่งอาจมีความผันผวนขึน้อยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสภาพอุตสาหกรรม ) 
นอกจากนี ้การเพิ่มทุนครัง้นีไ้ม่ก่อใหเ้กิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control 
Dilution) เพราะเป็นการเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น  

ในสว่นของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ก็คาดว่าน่าจะมีแนวโนม้ที่ดีขึน้เพราะการเขา้
ลงทุนใน GBP จะช่วยสรา้งรายไดค้่อนขา้งแน่นอนใหก้ับบริษัทฯ ท าใหล้ดผลกระทบ
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จากผนัผวนของธุรกิจปัจจุบนัของบริษัทฯ ได ้อนัจะท าใหผ้ลตอนแทนของผูถื้อหุน้ดีขึน้
ดว้ย และบรษิัทฯ น่าจะไดร้บัความสนใจจากผูล้งทนุโดยทั่วไปเพิ่มขึน้ดว้ย 

(4.2) การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจักร ในรูปแบบของการ
เสนอขายหุน้ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

กรุณาอา้งอิงความเห็นคณะกรรมการตามที่ปรากฎในวาระที่ 7 ขา้งตน้ 

(4.3) การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อ
หุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรายตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

หากมีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ครบทัง้จ านวน สดัสว่นหนีส้ินต่อ

ทุนจะลดลงเป็น 1.9 เท่า (ไม่ค านึงถึงการเพิ่มทุน Right Offering และการเพิ่มทุน 

Private Placement) นอกจากนี ้โดยการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-

W1 ไม่ก่อใหเ้กิดการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) เพราะเป็นการออก

และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้บัผูถื้อหุน้ตามสดัสว่น  

ทัง้นี ้ภายหลงัการเพิ่มทุนทัง้หมด ไดแ้ก่ การเพิ่มทุน Right Offering, การเพิ่มทุน Private 
Placement และการใช้สิทธิ JUTHA-W1 จะส่งผลให้โครงสรา้งทางการเงินของบริษัทฯ 
แข็งแกร่งยิ่งขึน้ สดัส่วนหนีส้ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจะเป็น 1.0 เท่า อันจะ
ช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมทางการเงินในการน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับ
โครงการในอนาคตอื่นได้ และการเขา้ลงทุนใน GBP จะช่วยสรา้งรายไดค้่อนข้างแน่นอน
ใหก้ับบริษัทฯ อนัจะท าใหผ้ลตอนแทนของผูถื้อหุน้ดีขึน้ดว้ย และบริษัทฯ น่าจะไดร้บัความ
สนใจจากผูล้งทนุโดยทั่วไปเพิ่มขึน้ดว้ย 

ดว้ยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 2,674,562,466 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ดงันี ้

(1) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 

บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้สามัญเดิมและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสดัส่วน

การถือหุน้ (Rights Offering) 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท 

ใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจกัร ซึ่งถือเป็นการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) 
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(3) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 885,520,822 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 

บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั

เดิมและผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรายตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

และมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรมีอ านาจพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ดงักลา่ว ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ทั้งนี ้ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดงักลา่วแทนบรษิัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ และหากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่นัน้
เป็นเหตใุหก้รรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใช้
สิท ธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการ การแต่งต้ังกรรมการใหม่ และการแต่งต้ัง
กรรมการอิสระ 

 เพื่อเพิ่มจ านวนบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถ และความช านาญในการบริหารกิจการของ 
บรษิัทฯ และเนื่องจากบรษิัทฯ มีต าแหน่งกรรมการอิสระเดิมที่ว่างอยู่ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้
ที่  1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการจ านวน 1 ท่าน โดยการแต่งตั้ง นายรุ่งนิรันดร ์ตั้งสุรกิจ 
 เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ นายวิวรรธน ์เหมมณฑารพ  ใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามต าแหน่งกรรมการอิสระเดิมที่ว่างอยู่  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่านาย วิวรรธน ์
เหมมณฑารพ เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เหมาะสมและเป็นประโยชนก์บับริษัทฯ และเป็นผูม้ี
คณุสมบตัิครบถว้นตามพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง และนาย รุ่งนิรนัดร ์ตัง้สุรกิจ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตาม
นิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ โดยขอ้มลูของนายรุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ และนายวิวรรธน ์เหมมณฑารพ ปรากฏตาม
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ และผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

ทัง้นี ้ภายหลงัที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการ การแต่งตัง้กรรมการใหม่ และการ
แต่งตัง้กรรมการอิสระแลว้ บรษิัทฯ จะมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 9 ท่าน ดงันี ้
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1. พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ  ประธานกรรมการ 

2. นาย ศิรชิยั สาครรตันกลุ  กรรมการอิสระ 

3. นาย อดลุย ์จนัทนจลุกะ  กรรมการอิสระ 

4. นาย ประมวล จนัทรช์ีวะ  กรรมการอิสระ 

5. นาย วิวรรธน ์เหมมณฑารพ กรรมการอิสระ 

6. นาย ชเนศร ์เพ็ญชาติ  กรรมการ 

7. นาย ศรณัย ์เพ็ญชาติ  กรรมการ 

8. นาย ชนิตร เพ็ญชาติ  กรรมการ 

9. นาย รุ่งนิรันดร ์ต้ังสุรกิจ  กรรมการ 

 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูม้ีคณุสมบัติครบถว้นตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑข์อง
ส านักงาน ก.ล.ต. และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ในกิจการใดที่เป็นการแข่งขันกับการ
ประกอบกิจการของบริษัทฯ และนายวิวรรธน ์เหมมณฑารพ มีคณุสมบตัิครบถว้นที่จะเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ แมว่้าในกระบวนการคัดเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของ
บริษัทไม่ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบนับรษิัทฯ ยงัไม่มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคดัเลือกดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทไดร้่วมกันพิจารณา
คณุสมบตัิในดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคณุวฒุิ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอ
ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการการเพิ่มจ านวนกรรมการ การแต่งตัง้กรรมการใหม่ และการ
แต่งตัง้กรรมการอิสระตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน และพิจารณาแต่งตัง้เป็น
รายบคุคล  

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

ตามที่บริษัทฯ จะมีการปรบัโครงสรา้งกลุ่มของบริษัทฯ โดยการจัดตัง้บริษัทย่อยขึน้ใหม่ และโอน
กิจการทัง้หมดของบริษัทฯ ใหแ้ก่บริษัทย่อยที่ตั้งขึน้ใหม่ และภายหลงัการปรับโครงสรา้ง บริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่
ประกอบกิจการการลงทุนโดยถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) บริษัทฯ จะตอ้งมีการก าหนดกลไกใหบ้รษิัทฯ 
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สามารถก ากับดูแลการจัดการและรบัผิดชอบการด าเนินงาน รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ เพื่อก าหนดใหก้ารท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ของ
บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี) 
จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. แกไ้ขหมวดที่ 6 ของขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ดงันี ้

จากเดิม   

“หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม 

ขอ้ 45. ตราส าคญัของบรษิัทใหใ้ชไ้ดด้งัที่ประทบัไวน้ี ้

” 

แกไ้ขเป็น  

“หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม 

ขอ้ 51. ตราส าคญัของบรษิัทใหใ้ชไ้ดด้งัที่ประทบัไวน้ี ้

” 

2. เพิ่มเติมขอ้ความดงัต่อไปนีเ้ป็นหมวดที่ 6 ของขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

“หมวดที่ 6 การก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม  
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ขอ้ 45.  ข้อบังคับในหมวดนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อก าหนดกลไกใหบ้ริษัทสามารถก ากับดูแลการ
จดัการและรบัผิดชอบการด าเนินงาน รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงาน
ของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิัท 

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการตีความตามหมวดนี ้ “บริษัทย่อย” และ 
“บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามค านิยามที่ระบุไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ก่ียวกับการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ประกอบธุรกิจหลกัตามความใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเก่ียวกบัการขออนญุาตและการอนุญาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ที่ออกใหม่ 

ในกรณีที่ขอ้บงัคบัตามความในหมวดนีก้  าหนดใหก้ารท ารายการหรือ
การด าเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท แลว้แต่กรณี ใหก้รรมการจัดใหม้ีการ
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิเรื่อง
ดงักล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบรษิัทรว่มจะจดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ 
การประชุมผูถื้อหุน้ของตน เพื่อพิจารณาอนุมตัิรายการหรือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
ทัง้นี ้ใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่เก่ียวขอ้ง
กับการท ารายการหรือการด าเนินการของบริษัทย่อยในเรื่องดงักล่าวตามที่กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด 

ขอ้ 46.  การท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม ในกรณีดงัต่อไปนี ้
จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัท
รว่มเขา้ท ารายการ 

(1) การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วมอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมดังกล่าว เวน้แต่จะเป็นกรณีที่มีข้อจ ากัดหรือเพื่อใหเ้ป็นตามที่ก าหนดของ
ขอ้ตกลงในการเขา้รว่มกิจการที่บรษิัทมีขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

อนึ่ง กรรมการหรือผูบ้ริหารที่ไดร้บัการเสนอชื่อหรือแต่งตัง้โดยบริษัทนัน้ จะตอ้ง
เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทที่
ออกหลักทรัพย์ (WHITE LIST) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่  และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยการก าหนดลกัษณะ
ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท  ทัง้นี ้กรรมการหรือ
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ผู้บริหารที่ต้องมีคุณสมบัติข้างต้นให้หมายถึงกรรมการหรือผู้บริหารตามที่
ประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด หรือที่จะมีการแกไ้ขในอนาคต 

ทัง้นี ้กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อ
โดยบริษัทตามวรรคข้างตน้ มีดุลพินิจในการพิจารณาลงคะแนนเสียงในการ
ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทย่อย หรือบรษิัทรว่มในเรื่องที่เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการทั่วไป และด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มไดต้ามแต่ที่
กรรมการรายดงักลา่วจะเห็นสมควร แลว้แต่กรณี และมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

(ก) ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหม้ีประสิทธิภาพ 
และบรหิารจดัการเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้
บรษิัทไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุของอย่างเหมาะสม 

(ข) ด าเนินการใหบ้ริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
รดักมุเพียงพอเพื่อปอ้งกนัการทจุรติที่อาจเกิดขึน้ 

(ค) จัดใหม้ีระบบงานที่ชดัเจนที่แสดงไดว่้าบริษัทย่อยมีระบบที่เพียงพอใน
การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการท ารายการที่มีนยัส  าคญัตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไดอ้ย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ 

(ง) จดัใหม้ีช่องทางใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบริษัทสามารถไดร้บัขอ้มลู
ของบริษัทย่อยในการติดตามดแูลผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน 
การท ารายการระหว่างบรษิัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทย่อย 
และการท ารายการที่มีนยัส  าคญัของบรษิัทย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(จ) จัดใหม้ีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยใหม้ีผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนการ
ตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบอนมุตัิ 

(ฉ) เปิดเผย และน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่
อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยแจง้เรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยภายในก าหนดเวลาที่สมควร 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ทั้งนี ้ 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติใน
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เรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ัง้ทางตรง
และทางออ้ม 

(ช) ด าเนินการใหบ้ริษัทย่อยเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และ
ผลการด าเนินงาน การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทย่อยตลอดจน
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีนัยส าคัญใหบ้ริษัททราบโดย
ครบถว้น ถกูตอ้ง และภายในระยะเวลาที่บรษิัทก าหนด 

(2) การพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หาก
มี) ของบรษิัทย่อย ในกรณีที่บรษิัทย่อยจ่ายเงินปันผลต ่ากว่าที่ก าหนดในนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล หรือในกรณีที่บรษิัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนรวมทัง้ปีต ่า
กว่าที่ก าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปีของแต่ละบริษัทย่อยซึ่งไดร้บัอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบรษิัทไวก้่อนแลว้ 

(3) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยในเรื่องที่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อ
ฐานะทางการเงิน ผลด าเนินงานของบริษัท หรือการก ากบัดแูลการบรหิารจัดการ
บริษัทย่อยเวน้แต่เป็นกรณีแก้ไขในเรื่องที่ก าหนดตามข้อ 47. ซึ่งจะตอ้งไดร้ับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท  

(4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เวน้แต่
เป็นกรณีที่ไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจอนมุตัิ (Table of Authorization) ซึ่งไดร้บัอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

ขอ้ 47.  การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท ซึ่งรวมถึงการแกไ้ขขอ้บังคับ
ของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการ 
และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษัทย่อยใหส้ะทอ้นสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทย่อย 
การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่เป็นตวัแทนของบรษิัทในที่ประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย 
และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นตน้ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนที่บรษิัทย่อยจะด าเนินการ
ดงักลา่ว 

ขอ้ 48.  ในกรณีดังต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทก่อนที่บรษิัทย่อยจะเขา้ท ารายการ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบั
ขนาดรายการที่บรษิัทย่อยจะเขา้ท า 
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(1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่ก่อ
ความเสียหายแก่บรษิัทย่อย 

(2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือแต่บางส่วนที่ส  าคัญใหแ้ก่
บคุคลอื่น 

(3) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทย่อย 

(4) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมด 
หรือบางสว่นที่ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทย่อย 
หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจ์ะแบ่งก าไร
ขาดทนุกนั 

(5) การเช่า หรือใหเ้ช่าซือ้กิจการ หรือทรัพยส์ินของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือส่วนที่
ส  าคญั 

(6) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหส้ินเชื่อ การค า้ประกัน การท านิติกรรมผกูพนั
บริษัทย่อยใหต้อ้งรบัภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้น
การเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เวน้แต่เป็น
การกูย้ืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่ม
ของบรษิัท 

(7) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อย 

(8) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่มี
ผลกระทบต่อบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส  าคญั 

(9) การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย รวมทั้งการลดทุนจด
ทะเบียนและทนุช าระแลว้ของบรษิัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้ของผู้
ถือหุน้ 

(10) การที่บริษัทย่อยเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือรายการที่เก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินของบรษิัทย่อย 

ให้น าวิธีค านวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์และ/หรือ รายการที่เก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) ของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาใชห้รือมาใชโ้ดยอนโุลมกบั
รายการดังกล่าวข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และในกรณีที่ เมื่อพิจารณาขนาดรายการ
ดงักลา่วที่บรษิัทย่อยจะเขา้ท าเปรียบเทียบกับขนาดของบรษิัทแลว้เขา้ข่ายที่รายการนัน้
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จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหบ้รษิัทย่อย
เขา้ท ารายการดังกล่าวไดภ้ายหลงัจากที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทแลว้ 

ขอ้ 49.  บริษัทจะติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยที่มีการซือ้ ขาย โอน รบั
โอนหลกัทรพัยข์องบริษัทหรือมีหลกัทรพัยข์องบรษิัทเป็นหลกัทรพัยอ์า้งอิง หรือสญัญา
ซื ้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าที่กล่าวข้างต้นต่อ
คณะกรรมการบรษิัทหรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

ขอ้ 50.  ข้อบังคับในหมวดนีใ้ห้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการ
มอบหมายเป็นลายลกัษณอ์ักษร มีอ านาจด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ ก าหนดว่าเมื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาวาระการประชุม
ตามระเบียบวาระที่แจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด สามารถขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม
ก็ได ้

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2564 (Record Date) ในวนัที่ 18 ตลุาคม 2564  

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัจนัทรท์ี่ 22 
พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยมีวิธีการลงทะเบียน 
เอกสารส าหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน  วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ปรากฏตามค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน 
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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย ์(ตามบัญชี 2) และการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
ของบริษทั จุฑานาวี จ ากดั (มหาชน) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่  30 
กนัยายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิให ้บรษิัท 
ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค โฮลดิง้ จ ากัด (“BET” หรือ “ผู้ซือ้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจดัตัง้ขึน้ใหม่และจะมีทุนจดทะเบียน
และทุนช าระแลว้ทัง้สิน้จ านวน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 200,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 100 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ BET (บริษัทฯ และ BET รวมเรียกว่า "กลุ่ม
บริษัทฯ”) เขา้ซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง้ จ ากัด (“GBP Holding”) โดย BET จะ
รบัโอนมาซึ่งทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิและหนา้ที่ตามสญัญา และพนกังานทัง้หมดของ GBP Holding รวมถึงหุน้ในบรษิัท โกลบอล 
ไบโอ พาวเวอร ์จ ากัด (“GBP”) ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑท์ี่ไดจ้ากการกลั่นน า้มันไบโอดีเซล จ านวน 
5,849,998 หุ้น จากหุ้นที่จ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด 5,850,000 หุ้นของ GBP โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GBP ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาโอน
กิจการทั้งหมดระหว่าง BET และ GBP Holding (“สัญญาโอนกิจการ GBP”) โดยมีค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด 
400,000,000 บาท บวกด้วยจ านวนเงินสดจากการด าเนินงานที่เหลืออยู่ใน GBP 1 วันท าการก่อนวันโอนกิจการ ทั้งนี ้ 
ค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดจะมีจ านวนไม่เกิน 600,000,000 บาท โดยจะช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดทัง้จ านวน ทัง้นี ้
ก่อนการโอนกิจการทัง้หมด GBP Holding จะช าระคืนหนีสิ้นทัง้หมด และจะไม่มีหนีสิ้น สิทธิและหนา้ที่ตามสญัญาอื่นใด และ
ภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าว GBP Holding จะด าเนินการเลิกกิจการ (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ”)  

เนื่องจาก GBP Holding เป็นบรษิัทในเครือของบรษิัท นทลิน จ ากดั (“NAT”) และ NAT ถือหุน้รอ้ยละ 100 ใน Austin 
Asset Limited (“Austin”) ซึ่ ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ของ 
BET จึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดย
ขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2564 เท่ากบัรอ้ยละ 560.5 ซึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบรษิัทฯฯ และมีมลูค่าเกินกว่า 20 
ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เก่ียวโยงอื่นกับ NAT ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการเขา้ท าธุรกรรมการรบั
โอนกิจการฯ ครัง้นี ้

นอกจากนี ้การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ของ BET เขา้ข่ายเป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็น
ของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”)  และถือเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมถึงประกาศที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียน
ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาและจ าหน่ายไป”)  โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึง่
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ค านวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินที่
ตรวจสอบแลว้ของ GBP ส าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 
ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ไดผ้ลลพัธ์สงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 61.5 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยอ์ื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่
ผ่านมาก่อนการประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 4/2564 

ดงันัน้ ธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ จึงเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากบัหรือสงูกว่ารอ้ยละ 
50 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 บรษิัทฯ และเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัท่ีมีขนาดรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 3 
ของมูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ด  าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้

(ก)  จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการเข้าท าธุรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”)  

(ข) จดัใหม้ีที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการ และ  

(ค) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมี

ส่วนไดเ้สีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศ

รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัก าหนด เป็นระยะเวลาล่วงหนา้

ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ ขอแจง้สารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศการไดม้าและจ าหน่ายไป
ดงัต่อไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ทีเ่ข้าท ารายการ 

ภายหลงัจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ที่จะจดัใหม้ีขึน้ในวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการ
เขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ บริษัทฯ จะเขา้ลงนามในสัญญาที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดสัญญาโอน
กิจการ GBP (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2) ภายในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี ้บริษัทฯ คาดว่าการเข้าท าธุรกรรมจะเสร็จ
สมบรูณภ์ายในเดือนมกราคม 2565  ภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาโอนกิจการ GBP เป็นผลส าเรจ็ หรือ
ถือว่าเป็นผลส าเรจ็ หรือไดร้บัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และไดม้ีการปฏิบตัิหนา้ที่ในการท าใหธุ้รกรรมเสร็จสมบูรณ์
ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาโอนกิจการ GBP (“วันทีธุ่รกรรมเสร็จสมบูรณ”์) 

2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัท 

ผู้รับโอนกิจการ:  บรษิัท ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ จะจดัตัง้ขึน้ใหม ่

ผู้โอนกิจการ:   GBP Holding 
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ความสัมพันธ:์ GBP Holding ในฐานะผูโ้อนกิจการเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ เนื่องจาก GBP Holding 
เป็นบริษัทที่  NAT ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 65 และ NAT เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 28.1  

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บรษิัทฯ ประสงคจ์ะเขา้ลงทนุใน GBP โดยการให ้BET เขา้ซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดของ GBP Holding โดย BET
จะรบัโอนมาซึ่งทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิและหนา้ที่ตามสญัญา และพนักงานทั้งหมดของ GBP Holding รวมถึงหุน้ใน GBP ซึ่ง
ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากการกลั่นน า้มนัไบโอดีเซล จ านวน 5,849,998 หุน้ จากหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้
ทัง้หมด 5,850,000 หุน้ของ GBP โดยมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ GBP โดยมีค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด 400,000,000 บาท บวกดว้ยเงินสดจากการ
ด าเนินงานที่เหลืออยู่ใน GBP 1 วันท าการก่อนวันโอนกิจการ ทั้งนี ้ค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจะมีจ านวนไม่เกิน 
600,000,000 บาท โดยจะช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดทัง้จ านวน  

ทั้งนี ้การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ เป็นการไดม้าซึ่งหุน้ใน GBP จ านวน 5,849,998 หุน้ เสมือนการเขา้ท า
รายการซือ้หุน้ใน GBP จากผูโ้อนกิจการ 

โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ 
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โครงสร้างหลังเข้าท ารายการ 

 

 
 
 
 

ทัง้นี ้ขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่ส  าคญัของสญัญาโอนกจิการ GBP สรุปไดด้งันี ้

เงือ่นไขบังคับก่อนทีส่ าคัญ : (1) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอน
กิจการฯ 

(2) บริษัทฯ ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ในการเข้าท า
ธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ 

(3) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ตามมติที่
เสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาอนมุตัิ   

(4) ณ วนัท่ีธุรกรรมเสรจ็สมบรูณ ์ไม่มีเหตกุารณห์รือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้
หรือถูกท าให้เกิดขึน้หรือมีเหตุอันควรจะคาดไดว้่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัหรือขดัขวางการเขา้ท า
ธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ 

(5) GBP ไดร้บัใบอนุญาตครอบครองน า้มนัเชือ้เพลิง ตาม พระราชบญัญัติ
ควบคมุน้ํามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ก่อนวนัโอน
กิจการ 

(6) GBP ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทางการเงินตามสญัญาเงินกูย้ืม
กับสถาบันการเงิน หรือไดร้บัค าขอผ่อนผันเป็นลายลักษณอ์ักษรจาก
สถาบนัการเงินเก่ียวกบัการผิดเงื่อนไขทางการเงิน (ถา้มี) 
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ทั้งนี ้เงื่อนไขบังคบัก่อนอื่นๆ ปรากฎตามรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดม้าซึ่ง
สินทรพัยแ์ละการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัท จฑุานาวี จ าด (มหาชน) สิ่งทีส่่งมาดว้ย 3 

หน้าทีใ่นการท าให้ธุรกรรม
เสร็จสมบูรณท์ีส่ าคัญ 

: GBP ไดร้บัช าระคืนเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการที่คา้งช าระ
ครบถว้นสมบรูณก์่อนวนัโอนกิจการ 

 
 

4. ประเภทและขนาดรายการ 

การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ของ BET เขา้ข่ายเป็นการรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตาม
มาตรา 107 (2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ และถือเป็นรายการไดม้าซึง่สินทรพัยต์ามประกาศการไดม้าและจ าหน่ายไป โดย
ขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2564 และงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ของ GBP ส าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัย์
ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ไดผ้ลลพัธส์งูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 61.5 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยอ์ื่นภายใน
ระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 โดยมีรายละเอียดของการค านวณมลูค่า
ของขนาดรายการดงันี ้

การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ 

หลักเกณฑ ์ สูตรค านวณ การค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตน
สทุธิ (Net tangible asset – NTA) 

NTA ของสินทรพัยท์ี่ไดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า  
NTA ของบริษัทฯ 

65,788,454 x 100%  
107,042,801 

 

61.5% 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสทุธิของสินทรพัยท์ีไดม้า x สดัสว่นที่ไดม้า  
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 

ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจาก
บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ 

N/A 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน  
สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ 

ไม่เกิน 600,000,000 
1,638,899,892 

 

ไม่เกิน 36.6% 

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุที่ออกเพ่ือ
ช าระราคาสินทรพัย ์

จ านวนหุน้ที่ออกเพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์
จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษัทฯ 

ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจากไม่
มีการออกหุน้เพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์

N/A 

 
เนื่องจาก GBP Holding เป็นบรษิัทในเครือของบรษิัท นทลิน จ ากดั (“NAT”) และ NAT ถือหุน้รอ้ยละ 100 ใน Austin 

Asset Limited (“Austin”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้น การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ของ BET จึงถือ
เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงินที่
ตรวจสอบแลว้ของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 560.5 ซึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของ
มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบรษิัทฯ และมีมลูค่าเกินกว่า 20 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มีรายการท่ีเก่ียวโยงอื่นกับ 
NAT ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ครัง้นี ้
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ดงันัน้ ธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ จึงเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากบัหรือสงูกว่ารอ้ยละ 

50 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 บรษิัทฯ และเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัท่ีมีขนาดรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 3 

ของมูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ด  าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้

(ก) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมของบรษิัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(ข) จดัใหม้ีที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการ และ  

(ค) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมี
ส่วนไดเ้สีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัก าหนด เป็นระยะเวลาล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

5. รายละเอียดของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

เมื่อธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ เสร็จสมบูรณ์ BET จะเขา้ถือหุน้สามัญจ านวน 5,849,998 หุน้ ใน GBP จากหุน้ที่
จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด 5,850,000 หุน้ โดยมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GBP ซึ่งมีขอ้มลูส าคญัดงันี ้

ชื่อบริษัท บรษิัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์จ ากดั (เดิมชื่อ บรษิัท แอ็บโซลทู พาวเวอร ์พี จ ากดั) 
ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตน า้มนัไบโอดีเซล และผลิตภณัฑผ์ลพลอยได ้จากน า้มนัปาลม์ดิบ 
ทีต่ั้ง เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 21120 
เลขทีท่ะเบียนนิติบุคคล  0125549006358 
วันจดทะเบียนบริษัท 2 มิถนุายน 2549 
ทุนจดทะเบียน 585,000,000 บาท 
ทุนทีอ่อกและเรียกชาระแล้ว  585,000,000 บาท 

5.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

GBP ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑท่ี์ไดจ้ากการกลั่นน า้มันไบโอดีเซลจากน า้มันปาลม์บรสุทธ์ิและ 
กลีเซอรีนซึ่ ง เ ป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดี เซล โดยจัดจ าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อ เพลิงตามมาตรา 7  
แห่งพระราชบญัญัติการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 (รวมถึงที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
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5.2 ข้อมูลทางการเงนิ 

5.2.1 ข้อมูลทางการเงนิของ GBP 

ขอ้มลูทางการเงินของ GBP สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี ้(ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของ GBP ปรากฎตามรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละการท า
รายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัท จฑุานาวี จ าด (มหาชน) สิ่งทีส่่งมาดว้ย 3) 

(หน่วย: ล้านบาท เวน้แตท่ีแ่สดงเป็นอย่างอื่น) 
งบการเงนิงวดปี (ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธ.ค. 25611/ 31 ธ.ค. 25621/ 31 ธ.ค. 25632/ 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ       
สินทรพัยร์วม  319.9 310.6 698.2 
หนีสิ้นรวม  231.4 270.8 629.7 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้  535.0 535.0 585.0 
ส่วนของผูถื้อหุน้  88.5 39.8 68.4 
งบก าไรขาดทนุ       
รายไดจ้ากการขาย 693.2 673.1 942.3 
รายไดอ้ื่น 0.6 0.3 2.5 
รวมรายได้ 693.8 673.4 944.8 

ตน้ทนุขาย 760.3 702.4 928.6 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 15.8 13.3 28.6 
รวมค่าใช้จ่าย 776.0 715.8 957.1 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษี
เงนิได ้

-82.3 -42.4 -12.3 

ตน้ทนุทางการเงิน 6.0 6.2 9.1 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได้ -88.3 -48.7 -21.4 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 0.0 0.0 0.0 
ก าไรสุทธิ  -88.3 -48.7 -21.4 
จ านวนหุน้รวม (ลา้นหุน้) 5.35 5.35 5.85 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) -16.5 -9.1 -3.7 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.0 0.0 0.0 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 16.5 7.4 11.7 

1/ ขอ้มลูทางการเงินของ GBP แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวนวลรตัน ์คุปตานนท ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4739 
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2/ ขอ้มูลทางการเงินของ GBP แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุด  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวทศันะ รุง่เรือง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11727 

5.2.1 ข้อมูลทางการเงนิของ GBP Holding 

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 25631/ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.9 
เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 119.8 
สินทรัพยร์วม 124.7 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.1 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.0 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 0.0 
หนีส้ินรวม  5.1 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 120.0 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (0.4) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  119.6 

งบก าไรขาดทุน  
รายไดอ้ื่น 0.0 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (0.3) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (0.3) 

ตน้ทนุทางการเงิน (0.1) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (0.4) 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล - 
ก าไรสุทธิ  (0.4) 

1/ ข้อมูลทางการเงินของ GBP Holding แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จัดท าขึน้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวทศันะ รุ่งเรือง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่ 11727 

ทัง้นี ้ก่อนการโอนกิจการทัง้หมด GBP Holding จะช าระคืนหนีสิ้นทัง้หมด และจะไม่มีหนีส้ิน สิทธิและหนา้ที่ตามสญัญา
อื่นใด และภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่ว GBP Holding จะด าเนินการเลิกกิจการ  

5.3  คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 
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5.3.1 คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ GBP 

คณะกรรมการของ GBP 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายปวีณ ปานบญุหอ้ม กรรมการ 
2 นายรุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั 

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัท  

ทัง้นี ้การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ จะไม่ส่งผลใหค้ณะกรรมการของ GBP และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิทั
เปล่ียนแปลงไป โดย GBP Holding และบรษิัทฯ ตกลงจะด าเนินการใหน้ายปวีณ ปานบญุหอ้ม และนายรุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ ซึ่ง
เป็นกรรมการและผูบ้รหิารหลกัของ GBP ตกลงท างานกบั GBP ต่อไป ภายหลงัการเขา้ท ารายการ เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 
ปีนับแต่วันโอนกิจการ ภายใตเ้งื่อนไขการจา้งพนกังานตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติของบริษัทฯ เพื่อให ้GBP สามารถด าเนิน
ธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBP กอ่นการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดฯ 

 รายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบนั สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) จ านวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) 

1 บรษิัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั1/ 100.0  5,849,998 
2 นายปวีณ ปานบญุหอ้ม 0.0  1 
3 นายรุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ 0.0  1 
 รวม 100.0 5,850,000 

หมายเหต:ุ  
1/ รายชื่อผูถ้ือหุน้ผูถ้ือหุน้ของ GBP Holding  

 รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) จ านวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) 
1 บรษิัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ากดั2/ 100.0  1,199,997 
2 นายปวีณ ปานบญุหอ้ม 0.0  1 
3 นายรุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ 0.0  1 
4 นางสาวฤทยัรตัน ์จิวะพงษ์กลู 0.0 1 
 รวม 100.0 1,200,000 

2/ รายชื่อผูถ้ือหุน้ผูถ้ือหุน้ของบริษัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ากดั 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) จ านวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) 
1 บรษิัท นทลิน จ ากดั3/ 65.0  1,754,998 
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 รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) จ านวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) 
2 นายปวีณ ปานบญุหอ้ม 17.5 472,501 
3 นายรุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ 17.5  472,501 
 รวม 100.00 2,700,000 

3/ บริษัท นทลิน จ ากัด ถือหุน้โดย บริษัท นทลิน คอรป์อเรชั่น จ ากัด ประมาณรอ้ยละ 100.0 โดยผูถ้ือหุน้ระดบับนสดุ (Ultimate Shareholders) 
ของบริษัท นทลิน คอรป์อเรชั่น จ ากัด ไดแ้ก่ นายเชิดชู ปานบุญหอ้ม นายปวีณ ปานบุญหอ้ม และนางวิไลศรี ปานบุญหอ้ม โดยผูถ้ือหุน้ของ
บริษัท นทลิน คอรป์อเรชั่น จ ากดั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) จ านวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) 
1 นายเชิดช ูปานบญุหอ้ม 100.0 9,998 
2 นายปวีณ ปานบญุหอ้ม 0.0 1 
3 นาง วิไลศรี ปานบญุหอ้ม 0.0 1 
 รวม 100.0 10,000 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBP ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดฯ 

 รายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบนั สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) จ านวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) 

1 บรษิัท ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค โฮลดิง้ จ ากดั 100.0  5,849,998 
2 นายปวีณ ปานบญุหอ้ม 0.0  1 
3 นายรุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ 0.0  1 
 รวม 100.0 5,850,000 

5.3.2 คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ GBP Holding 

คณะกรรมการของ GBP Holding 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายปวีณ ปานบญุหอ้ม กรรมการ 
2 นายรุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั 

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั  

ทัง้นี ้การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ จะไม่ส่งผลใหค้ณะกรรมการของ GBP Holding และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนับรษิัทเปล่ียนแปลงไป โดยภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าว GBP Holding จะด าเนินการเลิกกิจการ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBP Holding กอ่นการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดฯ 
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 รายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบนั สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) จ านวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) 

1 บรษิัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ากดั1/ 100.0  1,199,997 
2 นายปวีณ ปานบญุหอ้ม 0.0  1 
3 นายรุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ 0.0  1 
4 นางสาวฤทยัรตัน ์จิวะพงษ์กลู 0.0 1 
 รวม 100.0 5,850,000 

หมายเหต:ุ  
1/ รายชื่อผูถ้ือหุน้ผูถ้ือหุน้ของบริษัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ากดั 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) จ านวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) 
1 บรษิัท นทลิน จ ากดั2/ 65.0  1,754,998 
2 นายปวีณ ปานบญุหอ้ม 17.5 472,501 
3 นายรุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ 17.5  472,501 
 รวม 100.00 2,700,000 

2/ บริษัท นทลิน จ ากัด ถือหุน้โดย บริษัท นทลิน คอรป์อเรชั่น จ ากัด ประมาณรอ้ยละ 100.0 โดยผูถ้ือหุน้ระดบับนสดุ (Ultimate Shareholders) 
ของบริษัท นทลิน คอรป์อเรชั่น จ ากัด ไดแ้ก่ นายเชิดชู ปานบุญหอ้ม นายปวีณ ปานบุญหอ้ม และนางวิไลศรี ปานบุญหอ้ม โดยผูถ้ือหุน้ของ
บริษัท นทลิน คอรป์อเรชั่น จ ากดั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) จ านวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) 
1 นายเชิดช ูปานบญุหอ้ม 100.0 9,998 
2 นายปวีณ ปานบญุหอ้ม 0.0 1 
3 นาง วิไลศรี ปานบญุหอ้ม 0.0 1 
 รวม 100.0 10,000 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBP ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดฯ 

- ไม่เปล่ียนแปลง - 

5.4 ข้อมูลส าคัญอื่น 

5.4.1 สรุปสัญญาส าคัญของ GBP  

สญัญาที่ส าคญัในการด าเนินงานของ GBP โดยหลกัประกอบไปดว้ยสญัญาซือ้ขายไบโอดีเซลกบัลกูคา้ และสญัญาที่
เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ซึ่งจะไดม้าซึ่งหุน้ใน GBP 
รอ้ยละ 100.0 รวมไปถึงทรัพย์สิน หนี ้สิน สัญญาในการด าเนินงาน และภาระผูกพันของ GBP มีความเหมาะสม ความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเทียบกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก เนื่องจากการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวมีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม 
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โดยมีรายละเอียดสญัญาที่ส าคญัในการด าเนินงานของ GBP สรุปดงันี ้ 

1 สัญญาซือ้ขายไบโอดีเซลกับบริษัทค้าปลีกน ้ามันรายที ่1 
 คู่สัญญา  บรษิัทคา้ปลีกน า้มนัรายที่ 1 
 ระยะเวลา เม.ย. 2564 - มี.ค. 2565 
 รายละเอียด • คู่สัญญาตกลงปริมาณขั้นต ่าส าหรับการซือ้ขายในแต่ละเดือนตามสัดส่วนการผสมเมทิลเอ

สเตอรข์องผูซ้ือ้ผลิตภณัฑ ์ซึ่งจะขึน้อยู่กบันโยบายภาครฐั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

+ 

• ราคาซือ้ขายเมทิลเอสเตอร ์

 
2 สัญญาซือ้ขายไบโอดีเซลกับบริษัทค้าปลีกน ้ามันรายที ่2 
 คู่สัญญา  บรษิัทคา้ปลีกน า้มนัรายที่ 2 
 ระยะเวลา 5 เดือน 
 รายละเอียด GPB จดัจ าหน่ายไบโอดีเซลใหคู้่สญัญาตามขอ้ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้
3 สัญญาว่าจ้างบริหาร 
 คู่สัญญา  ผูใ้หบ้รกิารรายหนึ่ง 
 ระยะเวลา พ.ย. 2563 - ต.ค. 2566 
+ 
 

รายละเอียด • บริหารการขาย การจัดซือ้ งานซ่อมบ ารุง งานควบคุมคุณภาพ งานดา้นความปลอดภัยและ
งานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหธุ้รกิจของผูร้บับริการด าเนินไปไดอ้ย ่างปลอดภยัและสอดคลอ้งกบั
ขอ้กฎหมาย หรือขอ้ก าหนดอื่น ๆ 

• ค่าบริการเดือนละ 630,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค ่าเพิ่ม) และ GBP จะพิจารณาจ่ายโบนัส
ประจ าปีใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร ตามผลประกอบการของ GBP โดยผูใ้หบ้รกิารจะไดร้บัส่วนแบ่งก าไร 
(Profit Sharing) อตัรารอ้ยละ 10 ของก าไรสทุธิในส่วนที่เกิน 70 ลา้นบาท ทัง้นี ้หากก าไรสทุธิ
ประจ าปีของ GBP นอ้ยกว่า 70 ลา้นบาท ผูใ้หบ้รกิารก็จะไม่ไดร้บัการจ่ายโบนสัประจ าปี 

4 สญัญาให้บริการด้านการบริหารองคก์ร 
 คู่สัญญา  บรษิัท นทลิน จ ากดั (เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ) 
 ระยะเวลา ม.ค. 2565 - ธ.ค. 2565  
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 รายละเอียด • ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการทั่วไปเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของ GBP ดงันี ้

- งานระบบ ERP 

- การเงิน ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน า และสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 

- บญัชีและภาษีอากร 

- บรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์

• ค่าบรกิาร 

- ค่าบรกิาร เดือนละ 48,000 บาท และ 

- ค่าการใช ้Software ใหบ้รกิารดา้น ERP 2,700 ต่อสิทธิต่อเดือน และ 

- ค่าบริการและระบบการจัดการดา้นการบริหารบุคลากร 1,000 บาท ต่อพนักงาน 1 คน 

และ สิทธิโปรแกรมส าเรจ็รูปในการบรหิารงานบคุลากร 191 บาท ต่อสิทธิต่อเดือน 

• สืบเนื่องจากการด าเนินงานในอดีตของ GBP มี บริษัท นทลิน จ ากัด และบริษัท ไนน ์เอเล
เมนท ์จ ากัด เป็นผูใ้หบ้ริการบริหารงานโดยมีสญัญาใหบ้ริการ ไดแ้ก่ (1) งานระบบ ERP (2) 

การเงิน (3) บัญชีและภาษีอากร (4) บริหารจัดการทรพัยากรมนุษย  ์(5) บริหารจัดการดา้น
การตลาด (6) บริหารดา้นการวางแผนจัดการบริหารระดับองคก์ร และ (7) บริหารจัดการ
ดา้นระบบ ซึ่งสญัญาขา้งตน้ทัง้หมดจะสิน้สดุลง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ในการนี ้เพื่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ GBP บริษัทฯ มีแผนใหผู้ด้  าเนินงานดา้นการ
บริหารองคก์รเดิม คือ บริษัท นทลิน จ ากัด เป็นผู้ด  าเนินงานต่อไปภายหลังการเข้าท า
ธุรกรรมรบัโอนกิจการฯ และการด าเนินงานในดา้นการตลาด การวางแผนจดัการบริหาร
ระดับองคก์ร และการบริหารจัดการดา้นระบบ บริษัทฯ จะด าเนินการเองโดยการว่าจา้ง
บคุลากรของบรษิัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ากดั เพื่อเขา้มาด าเนินงาน GBP ต่อไป  

5 สัญญาเงนิกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงนิแห่งที ่1 
 คู่สัญญา  สถาบนัการเงินแห่งที่ 1 
 ระยะเวลา ก าหนดช าระ 8 ปี 
 รายละเอียด • วงเงิน 192.0 ลา้นบาท  

• ยอดเงินกูค้งคา้งปัจจบุนั 175.7 ลา้นบาท 

• หลกัประกนั ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง และเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของ GBP 

• เงื่อนไขทางการเงิน1/ 
- ด ารงสดัส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่นอ้ยกว่า 1.0 เท่า 

- ด ารงสดัส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 3.00 เท่า 
1/  GBP มีประมาณการสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio ส าหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 
ธนัวาคม 2564 เท่ากบัประมาณ 3.3 – 4.3 เท่า ซ่ึงเพยีงพอต่อการช าระคนืเงนิกู ้และไดด้ าเนนิการช าระคนื
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เงินกูท้ี่ถึงก าหนดตามสญัญาในปี 2564 แลว้ โดย GBP มีสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 30 
มิถุนายน 2564 เท่ากับ 9.0 เท่า และคาดว่าประมาณการสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 จะเท่ากบัประมาณ 3.2 – 3.6 เท่า ซึ่ง GBP จะด าเนินการขอผ่อนผนัเงือ่นไขทางการเงิน
เรือ่งการด ารงสดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ใหแ้ลว้เสร็จก่อนการเขา้ท ารายการ  

6 สัญญาเงนิกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงนิแห่งที ่1 
 คู่สัญญา  สถาบนัการเงินแห่งที่ 1 
 ระยะเวลา 60 วนัจากวนัเบิก 
 รายละเอียด • วงเงิน 200.0 ลา้นบาท  

• ยอดเงินกูค้งคา้งปัจจบุนั 164.0 ลา้นบาท 

• หลกัประกนั ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง และเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของ GBP 

• เงื่อนไขทางการเงิน1/ 

- ด ารงสดัส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่นอ้ยกว่า 1.0 เท่า 

- ด ารงสดัส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 3.00 เท่า 
1/  GBP มีประมาณการสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio ส าหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 
ธนัวาคม 2564 เท่ากบัประมาณ 3.3 – 4.3 เท่า ซ่ึงเพยีงพอต่อการช าระคนืเงนิกู ้และไดด้ าเนนิการช าระคนื
เงินกูท้ี่ถึงก าหนดตามสญัญาในปี 2564 แลว้ โดย GBP มีสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 30 
มิถุนายน 2564 เท่ากับ 9.0 เท่า และคาดว่าประมาณการสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 จะเท่ากบัประมาณ 3.2 – 3.6 เท่า ซึ่ง GBP จะด าเนินการขอผ่อนผนัเงือ่นไขทางการเงิน
เรือ่งการด ารงสดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ใหแ้ลว้เสร็จก่อนการเขา้ท ารายการ 

7 สัญญาเงนิกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงนิแห่งที ่2 
 คู่สัญญา  สถาบนัการเงินแห่งที่ 2 
 ระยะเวลา 25 วนัจากวนัที่ระบใุนใบแจง้หนี ้(Invoice) (เงินกูย้ืมระยะสัน้ลกัษณะเป็น Invoice Financing) 
 รายละเอียด • วงเงิน 300.0 ลา้นบาท  

• ยอดเงินกูค้งคา้งปัจจบุนั 129.9 ลา้นบาท 

 

5.4.2 ผลการด าเนินงาน GBP ภายหลังการปรับปรุงโรงงาน ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564   

GBP Holding ได้ท าการซือ้หุ้น GBP (เดิมชื่อ บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร ์พี จ ากัด) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 
จากผูถื้อหุน้เดิม และไดท้ าการปรบัปรุงโรงงานใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อใหส้ามารถผลิตน า้มนัไบโอดีเซล Type 2 ไดต้ามมาตรฐาน
ตามที่ผูซ้ือ้ก าหนด (ผูค้า้น า้มนัมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 (รวมถึงที่แกไ้ขเพิ่มเติม)) โดยที่ 
GBP เริ่มท าการผลิตหลงัปรบัปรุงโรงงานแลว้เสรจ็และสามารถหาตลาดในการขายไบโอดีเซลไดต้ัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563  
ท าให ้GBP มีผลประกอบการพลิกเป็นก าไรตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจบุนั ตามตารางที่ปรากฎดา้นล่าง 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
ตั้งแต่ GBP เร่ิมท าการผลิตหลังปรับปรุงโรงงานแลว้เสร็จ 

1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564 (8 เดอืน) 
งบก าไรขาดทนุ  
รายไดจ้ากการขาย 2,347.0  
รายไดอ้ื่น 4.9  
รวมรายได้   2,351.9  
ตน้ทนุขาย 2,222.4  
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร    52.6  
รวมค่าใช้จ่าย   2,275.0  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษี
เงนิได ้

76.9  

ตน้ทนุทางการเงิน    13.1  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 63.8  
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  -    
ก าไรสุทธิ  63.8  
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5.4.3 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบสถานะกิจการ (Legal Due Diligence) 

จากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ GBP (Legal Due Diligence) พบว่า GBP มีที่ดินที่ตัง้โรงงานตกอยู่ใน
สภาพที่ดินไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ซึ่ง GBP มีถนนทางเขา้ออกทางเดียว ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธ์ิโดยบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ จ ากัด (มหาชน) (“ROJNA”) โดยจากรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการสัมภาษณ์ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง พบว่า 
ROJNA ไม่ไดด้  าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมในส่วนของถนนภายในโครงการใหก้ับ GBP และไม่ไดส้ละกรรมสิทธ์ิในพืน้ท่ี
ถนนใหเ้ป็นทางสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมา ROJNA ไม่ไดม้ีการจดทะเบียนในเรื่องดงักล่าวใหก้บับรษิัท และ/หรือ โรงงานรายใดราย
หน่ึงในโครงการ แต่ใหค้วามยินยอมการใชถ้นนรว่มกนัโดยการเรียกเก็บค่าบรกิารส่วนกลางในการใชท้ี่ดินดงักล่าว ทัง้นี ้ตราบใด
ที่มีการจ่ายค่าบรกิาร ROJNA จะไม่ด าเนินการใดๆ ที่ท  าใหไ้ม่สามารถใชถ้นนในโครงการเพื่อเป็นทางเขา้-ออก ซึ่งตามกฎหมาย
ถือเป็นการใหค้วามยินยอมโดยปริยาย และหาก ROJNA ไม่อนุญาตให ้GBP ใชถ้นนในโครงการเป็นทางเขา้-ออกสู่สาธารณะ 
จะท าใหท้ี่ดินไม่มีทางออกสู่สาธารณะ กฎหมายจะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นจากการไม่มีทางเขา้ออก โดย
สามารถใชสิ้ทธิทางศาลฟ้องรอ้งขอเปิดทางจ าเป็นออกสู่สาธารณะได ้และศาลมีอ านาจพิจารณาใหสิ้ทธิเก่ียวกบัทางจ าเป็นตาม
สมควร เพื่อก าหนดทางเขา้ออกใหก้บัเจา้ของที่ดินที่ไดร้บัความเดือดรอ้น ดงันัน้ ก็จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการใชท้ี่ดินเขา้ออก 
และสามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ 

นอกจากนี ้GBP มีความเส่ียงจากการครอบครองน า้มนัเตาที่อยู่ระหว่างการขออนุญาต  เนื่องจาก GBP มีน า้มนัเตา 
ขนาด 20,000 ลิตร ในครอบครองโดยยงัมิไดม้ีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น. 2) ตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมน า้มนัเชือ้เพลิง การกระท าดงักล่าวไม่ไดถื้อเป็นการท าผิดกฎหมายอาญา แต่เนื่องจากบทลงโทษของพระราชบญัญัติ
ควบคุมน า้มนัเชือ้เพลิงใชบ้ทลงโทษทางอาญา จึงอาจท าให ้GBP หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ไดร้บัโทษตามมาตรา 65 และมาตรา 
78 ของพระราชบัญญัติควบคุมน า้มนัเชือ้เพลิง คือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรบัไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั อย่างไรก็ดี 
GBP อยู่ระหว่างการด าเนินการขอใบอนุญาตดงักล่าวกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานดงักล่าวไดร้บัทราบ
แลว้ว่า GBP ไม่มีใบอนุญาตดงักล่าว และไม่ไดด้  าเนินการใด ๆ ในการกล่าวโทษ GBP แต่แนะน าให ้GBP จัดเตรียมสถานที่
จัดเก็บน า้มันเตาให้เรียบรอ้ย แลว้จึงมายื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้ตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานและ
ระยะเวลาตามคู่มือประชาชนเก่ียวกับการยื่นขออนุญาตดงักล่าว มีก าหนดเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตของเจา้หนา้ที่
ประมาณ 30 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเจา้หนา้ที่ไดร้บัค าขออนญุาตพรอ้มเอกสารประกอบครบถว้น  และจากการสอบถามเจา้หนา้ที่
พบว่า GBP จะสามารถไดร้บัใบอนุญาตภายในเดือนธันวาคม 2564  นอกจากนี ้การที่ GBP ไม่มีใบอนุญาตดงักล่าวไม่มีไดผ้ล
กระทบต่อการด าเนินงานของ GBP โดย GBP สามารถใชเ้ชือ้เพลิงชนิดอื่นทดแทนได ้นอกจากนี ้บริษัทฯ และ GBPH ไดม้ี
ขอ้ตกลงว่า ก่อนวนัโอนกิจการ GBP จะตอ้งมีใบอนญุาตดงักล่าวไวใ้นครอบครองเป็นท่ีเรียบรอ้ย รวมทัง้ใหร้ะบปุระเด็นดงักล่าว
ไวใ้นเงื่อนไขบงัคบัก่อนของสญัญาโอนกิจการทัง้หมดระหว่าง BET และ GBPH ดว้ย 

อนึ่ง หาก GBP เกิดความล่าชา้ในการด าเนินการขอใบอนุญาตครอบครองน า้มนัเตาขา้งตน้ บริษัทฯ อาจมีความเส่ียง
ในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ล่าชา้กว่าก าหนดการเบือ้งตน้ที่คาดว่าจะสามารถเขา้ท าธุรกรรมแลว้เสร็จในเดือน
มกราคม 2565 ทัง้นี ้จากการสอบถามเจา้หนา้ที่พบว่า GBP จะสามารถไดร้บัใบอนญุาตภายในเดือนธันวาคม 2564   

ในการนี ้ คณะกรรมการรับทราบและมีความเห็นว่าความเส่ียงจากการตรวจสอบสถานะกิจการ (Legal Due 
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Diligence) ทัง้ 2 ประเด็นขา้งตน้ ไม่มีนยัส าคญัต่อการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ โดยบรษิัทฯ และที่ปรกึษาไดด้  าเนินการ
แสวงหาแนวทางการจ ากดัและบรหิารความเส่ียงขา้งตน้ไวอ้ย่างครบถว้นแลว้  

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงือ่นไขการช าระเงนิ 

BET จะช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 400,000,000 บาท บวกดว้ยเงินสดจากการ
ด าเนินงานที่เหลืออยู่ใน GBP 1 วนัท าการก่อนวนัโอนกิจการโดยอาจมีการปรบัในกรณีที่รายการทรพัยสิ์นหรือหนีสิ้นของ GBP 
Holding ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัโอนกิจการมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้ก่อนวนัโอนกิจการ GBP Holding จะด าเนินการช าระ
คืนหนีสิ้นทั้งหมดและจะเหลือสินทรัพยเ์พียงอย่างเดียว คือ หุน้ใน GBP จ านวน 5,849,998 หุน้ ทั้งนี ้ค่าตอบแทนการโอน
กิจการทัง้หมดจะมีจ านวนไม่เกิน 600,000,000 บาท โดยจะช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดทัง้จ านวน ณ วนัโอนกิจการ ซึ่งคาด
ว่าจะเกิดขึน้ภายในเดือนมกราคม 2565  

7. มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ BET จะได้มาจากการเข้าท าธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากันกับมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ดัง

รายละเอียดปรากฏตามขอ้ 6. ขา้งตน้ 

8. เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มลูค่าส่ิงตอบแทนของธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ เป็นราคาที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงรว่มกนั โดยบรษิัทฯ พิจารณา

มูลค่ากิจการดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้

พิจารณาวิธีอื่นประกอบดว้ย เช่น วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนต่อก าไรสทุธิ (P/E Ratio) ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปท่ีใชใ้นการตดัสินใจ

ลงทนุ   

ทั้งนี ้ บริษัทฯ พิจารณามูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach) บนสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

รายการ สมมติฐาน 

1. รายไดจ้ากการจ าหน่ายไบ
โอดีเซล 

ปริมาณการผลิตและจดัจ าหนา่ย 98 ลา้นลิตรต่อปี ที่ราคาขาย: 37.5 บาทต่อลิตร อา้งอิงผลการด าเนินงานระหว่าง พ.ย. 
2563 – มิ.ย. 2564 สญัญาซือ้ขายไบโอดีเซลของ GBP  และสตูรการค านวณราคาของกระทรวงพลงังาน 

2. รายไดจ้ากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้

ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการผลติไบโอดีเซลประกอบดว้ย กลีเซอรีนดิบ และกรดไขมนั คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.1 ของรายได้
จากการจ าหน่ายไบโอดีเซล อา้งอิงผลการด าเนินงานระหวา่ง พ.ย. 2563 – มิ.ย. 2564 

3. ตน้ทนุการผลิต 
 

ตน้ทนุที่ใชใ้นการผลิตไบโอดีเซล ไดแ้ก ่วตัถดุิบน า้มนัปาลม์กึ่งบริสทุธิ์ วตัถดุบิเสตียรินปาลม์ วตัถดุบิสารเคมีเรง่ปฏิกิริยา 
และคา่จา้งฝ่ายผลิต รวมคดิเป็นตน้ทนุการผลิตต่อหน่วย 33.4 บาทต่อลิตร อา้งอิงราคาวตัถดุิบทีป่ระกาศโดยกรมการคา้
ภายใน และผลการด าเนินงานระหว่าง พ.ย. 2563 – มิ.ย. 2564 

4. ค่าใชจ้่ายในการจดั
จ าหน่ายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร ประกอบดว้ย ค่าบคุลากรฝ่ายบริหารและการจดัจ าหน่าย ค่าบริการดา้นการบริหาร
องคก์ร ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ค่าใชจ้่ายส านกังาน เช่น ค่าผูส้อบบญัชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมคิดเป็นคา่ใชจ้่ายในการจดั
จ าหน่ายและบริหารประมาณ 52 ลา้นบาทต่อปี 
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รายการ สมมติฐาน 

5. การลงทนุ (CAPEX) รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาโรงงานและเครื่องจกัร 10 ลา้นบาท ทกุ ๆ 5 ปี 
6. Terminal Value ประมาณการมลูค่าสดุทา้ย (Terminal Value) ภายหลงัปี 2569 โดยไม่มีการเติบโตของกระแสเงินสด 
7. ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลตามสทิธิประโยชนก์ารส่งเสริมการลงทนุจาก BOI ถึงเดือนมกราคม 2568 

 

 

9. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

บรษิัทฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ จะท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลประโยชน ์ดงันี ้

1. สืบเนื่องจากธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ คือ บรกิารขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและบรกิารใหเ้ช่าเรือ ไดร้บัผลกระทบ

จากสภาพเศรฐกิจและการคา้ขายทั่วโลกลดถอยลง  ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีผลประกอบการที่ไม่แน่นอน รวมไปถึงมี

ผลประกอบการขาดทุนในอดีต โดยการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ จะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถขยาย

ธุรกิจโดยการซือ้กิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑท์ี่ไดจ้ากการกลั่นน า้มันไบโอดีเซลที่สามารถสรา้งรายได้

ใหก้ับบริษัทฯ ในทนัที อนัเป็นการประหยดัเวลาและเงินทุน รวมไปถึงลดความเส่ียงในการพฒันาโครงการและ

การไดม้าซึ่งใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้ง ท าใหผ้ลประกอบการของบรษิัทดีขึน้เนื่องจากลดผลกระทบของธุรกิจพาณิชย์

นาวีที่ผนัผวน 

2. บริษัทฯ จะไดม้าซึ่งกิจการที่พรอ้มด าเนินการ อนัเป็นการประหยดัเวลาและเงินทุน รวมไปถึงลดความเส่ียงใน
การพัฒนาโครงการและการไดม้าซึ่งใบอนุญาตที่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งจะใชเ้วลาราว 18 – 24 เดือน เนื่องจากบริษัทฯ 
เล็งเห็นว่าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากการกลั่นน า้มนัไบโอดีเซลเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโต
สงู จากการไดร้บัปัจจยัสนบัสนนุท่ีส าคญัจากการท่ีรฐับาลไดป้ระกาศเปล่ียนนโยบายการใชน้ า้มนัดีเซลจาก B7 
เป็น B10 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปรมิาณการใชน้ า้มนัไบโอดีเซลในระดบัประเทศ รวมถึงน า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงหลกั
ที่ใชใ้นภาคขนส่งซึ่งมีส่วนส าคญัต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศซึ่งท าใหค้วามตอ้งการของน า้มนั
ดีเซลมีความผนัผวนต ่า 

3. การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ จะเป็นการส่งเสรมิความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดมลูค่าเพิ่มแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในการที่จะไดร้บัผลตอบแทนซึ่งส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมไปถึง
บริษัทฯ ยังมีโอกาสในการผนวกธุรกิจพาณิชยน์าวี และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ากการกลั่น
น า้มนัไบโอดีเซล เขา้ดว้ยกนัเพื่อแสวงหาโอการทางธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป 

10. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการท ารายการ 

บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัแหล่งเงินทุนในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ จากการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาเสนอ
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ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ ในราคาจองซือ้หุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 509.7 ลา้นบาท โดยบรษิัทฯ จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการ
จองซือ้หุน้เพิ่มทุนดงักล่าวมาใชใ้นการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ทัง้จ านวน และหากมีเงินที่ไดร้บัจากการจองซือ้หุน้
เพิ่มทุนดงักล่าวคงเหลือจากการเขา้ท ารายการ บริษัทฯ จะน าเงินคงเหลือดงักล่าวใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนส าหรบัการขยาย
กิจการในอนาคต (ถา้มี) 

11. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการ 

GBP Holding เป็นบริษัทในเครือ NAT และ NAT ถือหุน้ Austin ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ดงันัน้ การเขา้
ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ของ BET จึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการ
ของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เท่ากบั
รอ้ยละ 560.5  ซึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ ฯ และมีมลูค่าเกินกว่า 20 ลา้นบาท ทัง้นี ้
บรษิัทฯ ไม่มีรายการท่ีเก่ียวโยงอื่นกับ NAT ภายในระยะเวลาหกเดือนท่ีผ่านมาก่อนการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ครัง้
นี ้ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตอ้งขออนุมตัิการเขา้ท ารายการจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย เป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมัดระวงัอย่างรอบคอบในการด าเนินการ 
พิจารณาการท ารายการ โดยไดพิ้จารณาถึงวัตถุุประสงคแ์ละที่มาของการเขาท ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเส่ียง 
ของการเขาท ารายการ มีความเห็นว่าการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ซึ่งจะไดม้าซึ่งหุน้ใน GBP รอ้ยละ 100.0 รวมไปถึง
ทรพัยสิ์น หนีสิ้น สญัญาในการด าเนินงาน และภาระผูกพนัของ GBP มีความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเทียบกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก เนื่องจากการเขา้ท ารายการดังกล่าวมีเงื่อนไขและราคาที่
เหมาะสม และธุรกิจของ GBP จะสามารถช่วยลดความผนัผวนของผลประกอบการจากธุรกิจพาณิชยน์าว ีเนื่องจากเป็นธุรกจิที่
มีแนวโนม้เติบโตที่ดี สามารถสรา้งรายไดท้ี่มั่นคง ส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถรบัมือกบัผลกระทบจากภาวะอตุสาหกรรมที่ผนัผวน
ไดด้ียิ่งขึน้ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

13. การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ซึ่งจะไดม้าซึ่งหุน้ใน GBP ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล รวมทัง้
ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการกลั่นไบโอดีเซล โดยมีโรงกลั่นท่ีสามารถผลิตไบโอดีเซลประเภทท่ี 2 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่
ตามที่ผูซ้ือ้ หรือ ผูค้า้น า้มนัตามมาตรา 7 ก าหนด จะสามารถรบัรูร้ายไดใ้นทนัที อีกทัง้ เป็นการลงทนุในธุรกิจที่ไดร้บั
การสนบัสนนุโดยภาครฐั ซึ่งอตัราการเติบโตของปรมิาณการใชน้ า้มนัไบโอดีเซลอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 10 และคาดว่า
จะมีโอกาสเติบโตต่อไปในอนาคตจากการประกาศใชน้ า้มนั B10 ซึ่งมีส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดสวนที่เพิ่มขึน้ 
รวมไปถึงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในภาพรวมจากการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งจะส่งผลใหม้ีการสญัจรทางจราจร
มากขึน้และมีการใชน้ า้มนัมากขึน้เช่นกัน ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ ถือเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศกัยภาพ
และสามารถกระจายความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงลดการพ่ึงพิงธุรกิจพาณิชยน์าวีที่มีความผนัผวน ตามแผน
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ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงของรายไดแ้ละเติบโตอย่างยั่งยืนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือกรรมการของบริษัททีแ่ตกต่างจากความเหน็ของ คณะกรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 

14. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีมี่ต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในขอ้มลูที่ระบุไวใ้นสารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอื่นที่จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบรษิัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดต้รวจสอบขอ้มลูที่เสนอต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความระมดัระวงัและรบัรองว่าขอ้มลู

ที่ระบุไวใ้นสารสนเทศฉบับนีแ้ละในเอกสารอื่นที่จัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ถูกตอ้ง มีสาระส าคัญที่ควรแจ้ง

ครบถว้น ตลอดจนไม่มีขอ้ความที่ท  าใหบ้คุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

15. หนีส้ินของบริษัทฯ  

15.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ีอ่อกจ าหน่ายแล้วและทียั่งไม่ได้ออกจ าหน่าย ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 

-ไม่มี- 

15.2 ยอดรวมของเงนิกู้ทีมี่ก าหนดระยะเวลาและหลักประกัน ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564  

ชนิดของเงนิกู ้ หลักประกัน จ านวน (ล้านบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 105.8  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เรือเดินทะเล 777.7  

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - 179.1  

เงินกูย้ืมจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 64.2  

เงินกูย้ืมจากบรษิัทอื่น - 23.4  

รวม  1,150.2 

15.3 ยอดรวมหนีป้ระเภทอื่น และหลักประกัน ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564  

ชนิดของหนี ้ หลักประกัน จ านวน (ล้านบาท) 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น - 203.8 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน - 18.8 

รวม   222.7 

15.4 ยอดรวมหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า (Contingent Liabilities) ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564   
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บริษัทฯ  มีหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้จากการที่ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกนัใหบ้ริษัทฯ จ านวนเงิน 0.05 ลา้นบาท เพื่อใช้

ในการค า้ประกนัการด าเนินงานปกติ 

16. ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ 

16.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ไดเ้สนอบริการใน 2 รูปแบบ คือ การบริการดว้ยเรือ

ของบริษัทฯเองซึ่งเป็นเรือ อเนกประสงค ์(Multipurpose) แบบรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) และการ

ใหบ้รกิารบรหิารจดัการเรือ (Ship Management) แก่บรษิัทอื่น ดงันี ้ 

1. การใหบ้รกิารเรือแบบรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) เรือของบรษิัทฯ สามารถ ใหบ้รกิาร ในเสน้ทาง

ทั่วโลกตามระยะเวลาจา้งขนส่งและเงื่อนไขที่ไดต้กลงไว้ บริษัทฯ คัดเลือกผูจ้า้งขนส่ง(Charterer) เรือโดยตรง

และผ่านการติดต่อนายหนา้ต่างประเทศที่ดีเป็นที่ไวว้างใจในตลาดและมีความสามารถในการต่อรองสงู ลกูคา้

กลุ่มนีจ้ะเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสงู ปัจจุบนับริษัทฯ  ใหค้วามส าคญักบับริการดา้นนีม้ากเพราะ

สามารถลดความเส่ียงในดา้นการหาสินคา้และราคาน า้มนัและท าใหบ้ริษัทฯมีรายไดท้ี่แน่นอน โดยกลุ่มบริษัท

และบรษิัทฯ ไดน้ าเรือท่ีมีอยู่  5 ล า มาใหบ้รกิารแบบรบัจา้งเหมาเป็นระยะเวลา ดงันี ้ 

• เรือจฑุามาลี  (M.V. Nordana Malee) 

• เรือจฑุาวาสนา    (M.V. Nordana Andrea)  

• เรือจฑุาปัทมา    (M.V. Jutha Patthama) 

• เรือเฟรเดนสบอรค์  (M.V. Fredensborg)  

• เรือ White Tokio  (M.V. White Tokio) 

ซึ่งบรษิัทฯ ใหบ้รกิารแบบรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลาในช่วงระยะสัน้ในเสน้ทาง Intra–Asia และช่วงระยะยาวใน

เส้นทางรอบโลก บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์บริการของเรือทั้ง 5 ล านี ้ ให้เป็นแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา  

โดยเนน้การท าสญัญาเป็นช่วงประมาณ 3-6 เดือนต่อครัง้เพื่อรอดจูงัหวะของตลาด 

2. การใหบ้ริการบริหารจดัการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่นซึ่งเริ่มตัง้แต่ปลายปี 2550 ดว้ยความพรอ้ม

ดา้นประสบการณท์ี่ผูบ้ริหารและพนกังานสั่งสมมานาน หลงัจากนัน้ไดข้ยายการรบับริหารจดัการเรือที่มีขนาด

ใหญ่ขึน้ท่ีเป็นเรือประเภทอื่นเช่น เรือส าหรบับรรทกุรถ ฯลฯ และมีเสน้ทางการคา้ทั่วโลก  

ดว้ยประสิทธิภาพในการบริหารและสามารถควบคุมตน้ทุนที่ต  ่า ส่งผลให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก

พนัธมิตรต่าง ๆ ใหบ้รหิารจดัการเรือท่ีมีเสน้ทางเดินเรือรอบโลกในฐานะ Technical Managers 
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16.2 แนวโน้มธุรกิจ  

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ดชันีบอลติกยงัคงมีความผนัผวนมากเช่นเคย ดชันีตน้ปี 2563 เปิดที่ประมาณ 1,400 จดุและลด

ถอยลงมาอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดบั 400 จดุในช่วงไตรมาสที่หน่ึง เหตผุลหลกัมากจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั 

Covid-19 ซึ่งส่งผลรา้ยใหก้ารคา้ขายและอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการน าเขา้

และขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศตอ้งชะลอตวัลงอย่างมาก 

ในเดือนมิถนุายน 2564 ดชันีบอลติกฟ้ืนตวัขึน้ในเดือนมิถุนายนเป็น 3,300 จุด และในกันยายนมาอยู่ที่ระดบั 5,100 

จุด เนื่องจากราคาค่าขนส่งของตูค้อนเทนเนอรท์ี่เพิ่มสงูขึน้หลายเท่าและจ านวนเรือประเภทคอนเทนเนอรท์ี่มีจ านวน

ไม่พอจะรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มมากขึน้ของตลาด ซึ่งสาเหตมุาจากการระบาดของ Covid-19 อย่างรุนแรงทั่วโลก

จึงท าใหห้ลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะอเมริกาไม่สามารถท าการเคลียรต์ูค้อนเทนเนอรอ์อกมาไดท้ัน ตูค้อนเทนเนอร์

และเรือประเภทคอนเทนเนอรจ์ึงขาดตลาดมาก ส่งผลใหผู้ส่้งออกและผูน้  าเขา้หนัมาใชเ้รือประเภท Bulk Carrier แทน  

ในขณะที่การระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ทั่วโลกไดถู้กควบคุมไวไ้ดถ้ึงระดับหนึ่งควบคู่ไปกับจ านวนผูป่้วยที่ลด

นอ้ยลง และการแจกจ าหน่ายวัคซีนต่อตา้นเชือ้ Covid-19 เศรษฐกิจโลกก็มีแนวโนม้ที่จะสามารถฟ้ืนตัวขึน้มาได้  

เมื่อประเทศต่าง ๆ สามารถท าการคา้ขายได ้ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจขนส่งทางเรือในระยะยาว เนื่องจากการฟ้ืนตวั

ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนัน้จ าเป็นตอ้งเกิดขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงมาตรการในการกักตวัและการตรวจหา

เชือ้ไวรสันัน้ยงัคงเป็นส่ิงจ าเป็นอยู่  

การระบาดของเชือ้ไวรสั Covid- 19 ในปี 2563 ส่งผลใหธุ้รกิจทั่วโลกจ าเป็นตอ้งปิดตวัลง และการค้าขายทั่วโลกตอ้ง

ลดถอยลงมาก ทางบรษิัทมั่นใจว่าในปี 2564 หลงัจากที่รฐับาลทั่วโลกสามารถควบคมุเชือ้ไวรสัไดแ้ลว้ สินคา้ส่งออก

และสินคา้น าเขา้ต่าง ๆ  จ าเป็นตอ้งไดร้ะบบการระบายออก ดงันัน้การเพิ่มเติมของสินคา้ในตลาดจะส่งผลดีต่อธุรกิจ

ขนส่ง ทางบริษัทไดส้ามารถรบัรูถ้ึงผลกระทบที่ดีขึน้ของการฟ้ืนตวัของตลาดโลก เมื่อ BDI เปิดตน้ในเดือนกันยายน 

2564 อยู่ที่ 5,100 จดุ ตามความตอ้งการท่ีเพิ่มมากขึน้ของเรือขนส่ง และสินคา้ที่มีการหมนุเวียนในตลาดมากขึน้หลงั

ประเทศต่าง ๆ สามารถท าการคา้ขายไดแ้ลว้ ดงันัน้ บรษิัทฯ มองแนวโนม้ว่าธุรกิจขนส่งทางเรือจะยงัคงเติบโตไดใ้นปี 

2564  

17. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และไตรมาสล่าสุด พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห ์
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มิถุนายน 2563 และ 2564 
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17.1 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา และไตรมาสล่าสุด  

ตารางด้านล่างแสดงงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 2562 และ 2563 และงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่   

30 มิถนุายน 2563 และ 2564 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุด 

2561 2562 2563 
30 มิ.ย. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 277.3 223.2 205.8 90.7 127.1 
รายไดจ้ากการรบับริหารจดัการเรือ 14.6 11.1 0.6 - 1.7 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 1.4 - 1.6 12.2 19.7 
รายไดอ่ื้น 13.5 116.6 9.0 6.4 3.3 
รวมรายได้ 306.8 350.8 217.0 109.3 151.7 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (270.7) (276.1) (279.6) (140.2) (130.3) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (50.9) (50.2) (47.7) (21.6) (24.1) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน - (24.9) - - - 
รวมค่าใช้จ่าย (321.7) (351.3) (327.3) (161.8) (154.4) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (14.9) (0.4) (110.3) (52.5) (2.6) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 3.0 2.2 1.1 1.1 0.2 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 

(11.9) 1.8 (109.2) (51.3) (2.5) 

ตน้ทนุทางการเงิน  (48.0) (48.7) (31.3) (17.5) (12.6) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (59.9) (46.9) (140.5) (68.9) (15.1) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (59.9) (46.9) (140.5) (68.9) (15.1) 
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ (61.0) (48.5) (140.2)        (68.7)  (8.6) 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 1.1  1.7  (0.3)          (0.1)  (6.5) 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30.3  30.4  30.4  33.0  
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 4.7  4.0  31.1  66.6  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -    -    -    -    
พสัดคุงเหลือ 60.6  51.4  59.5  73.3  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 95.7  85.8  121.0  172.8  
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 23.6  21.2  20.3  21.3  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย -    -    -    -    
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 15.4  1.8  1.8  1.9  
เรือเดินทะเลและอปุกรณ ์ 1,592.9  1,312.9  1,226.2  1,267.1  
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ -    -    173.8  173.1  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 0.9  0.3  0.3  0.3  
ลกูหนีเ้งินชดใชค้่าเสียหาย 3.5  221.2  0.6  -    
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2.4  2.2  2.0  2.4  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,638.8  1,559.7  1,425.0  1,466.1  
รวมสินทรัพย ์ 1,734.4  1,645.5  1,546.0  1,638.9  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 79.4  125.3  126.0  105.8  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 240.8  235.5  195.8  203.8  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนที่ครบก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

47.5 110.2 316.7 34.1 

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนที่จดัเป็นหนีส้ินหมนุเวียน 258.9 212.7 390.0 216.4 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินสว่นที่ครบก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

0.1 0.1 20.2 28.8 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 112.2  134.8  47.9  52.9  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทอ่ืน 23.4  23.4  23.4  23.4  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 762.2  841.8  1,120.0  665.4  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 582.3  486.1  3.7  527.2  
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.2  0.1  160.2  150.3  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 11.4  10.6  10.5  11.2  
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 

15.9  15.3  19.2  18.8  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน            609.7             512.0             193.6             707.5  
รวมหนี้สิน         1,372.0          1,353.9          1,313.6          1,372.9  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 

ทนุที่ช  าระแลว้     
     หุน้สามญั 138,245,071 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 3 บาท            414.7             414.7             948.1          1,266.6  
     หุน้บรุิมสิทธิ 2,550,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 3 บาท               7.7                7.7                7.7                7.7  
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั             82.2              82.2            (371.1)           (657.8) 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม     
จดัสรรแลว้             25.8              25.8              25.8              25.8  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร           (159.1)           (207.6)           (350.3)           (358.9) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้           (175.1)           (187.2)           (182.8)           (176.0) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่            196.2             135.5              77.2             107.3  
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ            166.2             156.1             155.2             158.7  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น            362.4             291.6             232.4             266.0  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         1,734.4          1,645.5          1,546.0          1,638.9  

 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

  

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุด 

2561 2562 2563 
30 มิ.ย. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 81. 6 (10.3) 149.3 111.3 1.4 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (40.4) 12.5 (21.4) (10.5) (12.8) 
เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (9.2) 45.0 (116.0) (104.3) 21.1 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) (3.1) (47.3) (13.5) 12.4 (6.6) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (เพิ่มขึน้) ลดลงสุทธิ 28.8 (0.1) (1.6) 8.9 3.1 
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อัตราส่วนทางการเงิน 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.1 0.1 0.1 0.3 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.0 0.0 0.1 0.1 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 6.3 6.8 31.1 51.2 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 85.1 74.1 72.4 89.6 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 309.0 314.8 281.5 244.2 
วงจรเงินสด (วนั) (217.6) (233.9) (178.0) (103.4) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 7.2 (17.9) (35.4) (1.2) 
อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) (19.5) (13.4) (64.8) (10.0) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ) (26.8) (29.2) (131.8) (90.9) 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 3.8 4.6 5.7 5.2 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) (0.2) 0.0 (3.5) (0.2) 

 

17.2 ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

และงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2563 และ 2564 

17.2.1 ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 15.1 ลา้นบาท โดยมี 
ผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8.6 ลา้นบาท ส าหรบัผลขาดทุนสุทธิรวม 15.1 ลา้นบาทนั้น ไดร้วมผลก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงอยู่จ  านวน 19.7 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในระยะเวลาเดียวกันในปี 2563  
มีผลขาดทุนสุทธิ 68.9 ล้านบาท ซึ่งได้รวมผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงอยู่จ  านวน 12.2 ล้านบาท  
หากพิจารณาผลขาดทุนสทุธิจากการด าเนินงานจะเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสทุธิ 34.8 ลา้นบาท และ 81.1 
ลา้นบาท ตามล าดบัหรือขาดทุนลดลงรอ้ยละ 57 เนื่องจากสถานการณอ์ุตสาหกรรมการเดินเรือที่ปรบัตวัดีขึน้จากอตัราค่าเช่า
เรือท่ีเพิ่มขึน้ 

ในปี 2563 จากสถานการณ์ Covid 19 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการเดินเรือจ านวน 205.8 ลา้นบาท ลดลงจาก 
223.2 ลา้นบาทในปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ 140.5 ลา้นบาท โดยรวมผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงอยู่
จ  านวน 1.5 ลา้นบาท ท าใหม้ีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน 142.1 ลา้นบาท 

ในปี 2562 จากการท่ีกลุ่มบรษิัทฯ มีเรือหยดุวิ่งหน่ึงล าตัง้แต่ตน้ปี 2562 ซึ่งเริ่มออกใหบ้รกิารในเดือนพฤศจิกายน และ
มีเรือประสบอุบตัิเหตุหนึ่งล า ท าใหบ้ริษัทฯ มีรายไดจ้ากการเดืนเรือจ านวน 223.2 ลา้นบาท ลดลงจาก 277.3 ลา้นบาทในปี 
2561 โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 46.9 ลา้นบาท โดยรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจ านวน 24.9 
ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการเคลมประกนั 89.6 ลา้นบาท ท าใหม้ีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน 111.5 ลา้นบาท  
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ในปี 2561 - งวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการเดินเรือและผลก าไรดงันี ้ 

                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายได้จากการเดนิเรือและผลก าไร 2561 2562 2563 6M/2563 6M/2564 

รายไดจ้ากการเดินเรือ 277.3 223.2 205.8 90.7 127.1 
ผลก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (59.9) (46.9) (140.5) (68.9) (15.1) 
ผลก าไร (ขาดทนุ)สทุธิจากการด าเนินงาน (61.3) (111.49) (142.1) (81.1) (34.8) 

 

ในปี 2561 - งวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนก าไรต่อหุ้น  (EPS) และอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ ดงันี ้  

EPS และ ROE 2561 2562 2563 6M/2563 6M/2564 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) (0.4) (0.4) (1.0) (0.5) (0.0) 
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) (26.8) (29.2) (131.8) (35.7) (90.9) 

 

ในช่วงเวลาดังกล่าว สัดส่วนในงบก าไรขาดทุนมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ในส่วนของรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการเรือ โดยเฉพาะรายไดจ้ากการใหบ้ริการเรือแบบจา้งเหมาเป็นระยะเวลาที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ
และตลาดเดินเรือโลก   

                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 
ผลประกอบการ 2561 2562 2563 6M/2563 6M/2564 

รวมรายได ้ 306.8 350.8 217.0 109.3 151.7 
รวมคา่ใชจ้า่ย (321.7) (351.3) (327.3) (161.8) (154.4) 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบังวด (59.9) (46.9) (140.5) (68.9) (15.1) 

 

การวิเคราะหแ์นวราบ (Horizontal Analysis) 

เปรียบเทียบอตัราเพิ่มขึน้ (ลดลง) เทียบกับงวดก่อน โดยในงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ  
มียอดรายไดร้วม 151.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 38.8 จาก 109.3 ลา้นบาท ในงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
มีค่าใชจ้่ายรวม 154.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.6 จาก 161.8 ลา้นบาท ในงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จึงท าให้
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรบัในงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผลขาดทุนสทุธิ 15.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 78.1 จาก
ผลขาดทนุสทุธิ 68.9 ลา้นบาท ในงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เนื่องจากในงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2564 สถานการณอ์ตุสาหกรรมการเดินเรือที่ปรบัตวัดีขึน้จากอตัราค่าเช่าเรือท่ีเพิ่มขึน้ 
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เปรียบเทียบอตัราเพิ่มขึน้ (ลดลง) เทียบกบัปีก่อน โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิัท มียอดรายไดร้วม 217.0 ลา้นบาท ลดลง 
รอ้ยละ 38.2 จาก 350.8 ลา้นบาท ในปี 2562 มีค่าใชจ้่ายรวม 327.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.8 จาก 351.3 ลา้นบาท ในปี 
2562 จึงท าใหก้ าไร(ขาดทนุ) ส าหรบัปี 2563 มีผลขาดทนุสทุธิ 140.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 200.0 จากผลขาดทนุสทุธิ 46.9 
ลา้นบาท ในปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 บรษิัทฯ มีจ านวนเรือท่ีนอ้ยลงและสถานการณ ์Covid-19 อตัราค่าเช่าลดลง 

เปรียบเทียบอัตราเพิ่มขึน้ (ลดลง) เทียบกับปีก่อน โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัท มียอดรายไดร้วม 350.8 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.4 จาก 306.8 ลา้นบาท ในปี 2561 มีค่าใชจ้่ายรวม 351.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.2 จาก 321.7 ลา้นบาท 
ในปี 2561 จึงท าใหก้ าไร(ขาดทุน) ส าหรบัปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ 46.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 21.8 จากผลขาดทุนสุทธิ 
59.9 ลา้นบาท ในปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการเคลมประกนั 89.6 ลา้นบาท จากเรือเกิดอบุตัิเหต ุ1 ล า 
(เรือจฑุาพทุธชาด) 

ในการวิเคราะหแ์นวตั้ง (Vertical Analysis) 

โดยค านวณ สดัส่วนของรายการ ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ตน้ทุนการใหบ้ริการ ค่าใชจ้่ายในการช าระดอกเบีย้ ก าไร
(ขาดทนุ) ส าหรบัปี เปรียบเทียบกบัยอดรายไดร้วมของแต่ละปี สดัส่วนมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในปีปัจจบุนั  

 ( หน่วย : รอ้ยละ) 
สัดส่วนต้นทนุและค่าใช้จ่าย 2561 2562 2563 6M/2563 6M/2564 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 88.3 78.7 128.8 128.2 85.9 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 16.6 14.3 22.0 19.8 15.9 
ตน้ทนุทางการเงิน 15.6 13.9 14.4 16.0 8.3 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี 19.5 13.4 64.8 63.0 10.0 
รายไดร้วม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

ในงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 24.1 ลา้นบาท ลดลง 2.5 ลา้นบาท คิด
เป็นรอ้ยละ 11.4 ในส่วนตน้ทุนการให้บริการ จ านวน 130.3 ลา้นบาท ลดลง 9.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.1 และตน้ทุน
ทางการเงิน จ านวน 12.6 ลา้นบาท ลดลง 4.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 28.0 เนื่องจากมีการช าระเงินกู ้

ในปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 47.7 ลา้นบาท ลดลง 2.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.0 ในส่วนตน้ทุนการ
ใหบ้ริการ จ านวน 279.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.3  และตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 31.3 ลา้นบาท 
ลดลง 17.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 35.6 เนื่องจากมีการช าระเงินกู ้

ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 50.2 ลา้นบาท ลดลง 0.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.4 ในส่วนตน้ทุนการ
ใหบ้ริการ จ านวน 276.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.0  และตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 48.7 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 0.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.4 เนื่องจากมีการปรบัตวัของอตัราแลกเปล่ียน 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

 

29 
 

ส าหรับผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ในช่วงปี ในปี 2561 - งวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่  30 
มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มี รายไดจ้ากการเดินเรือรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลา และรายไดจ้ากงานรบัจา้งบริหารจดัการเรือ 
ดงันี ้

                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายได้จากการด าเนินงาน 2561 2562 2563 6M/2563 6M/2564 

รายไดจ้ากการเดินเรือรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลา 277.3 223.2 205.8 90.7 127.1 
รายไดจ้ากงานรบัจา้งบรหิารจดัการเรือ 14.6 11.1 0.6 - 1.7 

 

17.2.2 ฐานะการเงนิ  

                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 
ฐานะการเงนิ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 

สินทรพัยร์วม 1,734.4 1,645.5 1,546.0 1,638.9 
หนีสิ้นรวม 1,372.0 1,353.9 1,313.6 1,372.0 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 362.4 291.6 232.4 266.0 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 3.8 4.6 5.7 5.2 

 
จากอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ที่เพิ่มขึน้ แสดงว่ากลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถช าระหนีไ้ดน้อ้ยลง เมื่อเทียบ

กบัปีก่อน  

สินทรัพย ์

สัดส่วนของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 ถึง งวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2564 เปล่ียนแปลง
เล็กนอ้ย โดยไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานะทางการเงินของบรษิทัฯ และบรษิัทฯ สามารถบรหิารโครงสรา้งสินทรพัยไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทฯ มีสดัส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนต่อสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ดงันี ้

( หน่วย : รอ้ยละ) 
สัดส่วนของสนิทรัพย ์ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 

สินทรพัยห์มนุเวียน 5.5 5.2 7.8 10.5 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 94.5 94.8 92.2 89.5 

นอกจากนี ้สินทรพัยห์มนุเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 - งวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 สดัส่วนของ
สินทรพัยห์มนุเวียนไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั โดยมีจ านวนดงันี ้                            
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                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 
สัดส่วนของสนิทรัพย์

หมุนเวียน   
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินสดหรือเทยีบเท่า 30.3 31.7 30.4 35.4 30.4 25.1 33.0 19.1 
ลกูหนีก้ารคา้ 4.7 4.9 4.0 4.7 31.1 25.7 66.6 38.5 
พสัดคุงเหลือ 60.6 63.4 51.4 59.9 59.5 49.2 73.3 42.4 
สินทรัพยห์มนุเวียนรวม 95.7 100.0 85.8 100.0 121.0 100.0 172.8 100.0 

 

คุณภาพของสินทรัพย ์

การด้วยค่าของสินทรัพย ์

ส าหรับเรือเดินทะเล อุปกรณ์ และสินทรัพยอ์ื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพย์   
ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากคาดว่ามลูค่าที่จะไดร้บัคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยน์ัน้ 
และใชด้ลุยพินิจที่เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกบั สินทรพัยน์ัน้ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ   

บริษัทฯ  และบริษัทย่อย ใชห้ลักเกณฑก์ารวิเคราะหอ์ายุของลกูหนีป้ระกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงิน
ปัจจุบนัของลกูหนี ้ เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยมีการก าหนดช่วงอายุลกูหนีแ้ละสถานภาพ
ของลกูหนีไ้วเ้ป็นเกณฑ ์ ในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีท้ี่มีอายหุนีค้า้งช าระ 

สภาพคล่อง 

ในภาพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทิศทางทัง้บวกและลบ  และโครงสรา้งของกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางธุรกิจ
ต่าง ๆ  ค่อนขา้งจะแตกต่างกนั 

                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 
กระแสเงนิสด 2561 2562 2563 6M/2563 6M/2564 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 81.6 (10.3) 149.3 111.3 1.4 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (40.4) 12.5 (21.4) (10.5) (12.8) 
เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (9.2) 45.0 (116.0) (104.3) 21.1 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ่มขึน้(ลดลง) (3.1) (47.3) (13.5) 12.4 (6.6) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (เพิ่มขึน้) ลดลงสุทธ ิ 28.8 (0.1) (1.6) 8.9 3.1 

ส าหรบัอตัราส่วนสภาพคล่องที่ส  าคญั ในปี 2561 - งวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ของบริษัทฯ ยงัไม่มี
การเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั กล่าวคือยงัมีสดัส่วนที่นอ้ยในสินทรพัยห์มนุเวียนที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดเพื่อใชช้ าระหนีสิ้น
ระยะสัน้ได ้โดยธุรกิจมีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ดงันี ้  
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( หน่วย : เท่า) 
สัดส่วนของสนิทรัพย ์ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.1 0.1 0.1 0.3 

ธุรกิจมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดบัประมาณ 0.1 – 0.3 เท่า ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั คือยงัมี
สดัส่วนที่นอ้ยในสินทรพัยห์มนุเวียนที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดเพื่อใชช้ าระหนีสิ้นระยะสัน้ได ้

การลงทุน  

ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดล้งทนุในบรษิัท มารติิโม่ จ ากดั  เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 เป็นการลงทนุรอ้ยละ 100 และได้
เช่าซือ้เรือมาด าเนินการขนส่งสินคา้ทางทะเล 1 ล า  

ในปี 2555 บรษิัทฯ ไดร้ว่มลงทนุในบรษิัท ไทยเดน มารีไทม ์จ ากดั เป็นสดัส่วนการลงทนุรอ้ยละ  51  ของบรษิัทฯ  ใน
บรษิัทย่อย  (บรษิัท ไทยเดน มารีไทม ์จ ากดั) โดยบรษิัทย่อย จดัซือ้เรือ 1 ล า รบัมอบเมื่อวนัท่ี 29 สิงหาคม  2555 

ชื่อเรือ ประเภทเรือ ขนาดเรือ ปีทีส่ร้าง 
M.V. WHITE TOKIO อเนกประสงค ์ 11,342 เดทเวทตนั พ.ศ. 2551 
M.V. FREDENSBORG อเนกประสงค ์ 12,580 เดทเวทตนั พ.ศ. 2554 

 

18. ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 

1) ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ 

เนื่องจากทรพัยสิ์นหลกัของบรษิัทฯ ที่เป็นเรือขนส่งสินคา้ทางทะเล มีลกัษณะที่ตอ้งเคลื่อนที่ไปมาตลอดเวลาทั่ว
โลกตามลกัษณะของธุรกิจ ดงันัน้จึงมีความเส่ียงในหลายๆ ดา้น อาทิ อบุตัิเหตจุากภยัธรรมชาต ิเช่น พาย ุกระแสน า้ กระแสลม 
และสภาพอากาศที่รุนแรง หรืออบุตัิเหตอุนัเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือรูเ้ท่าไม่ถงึการณข์องพนกังานเรือ หรือบคุคลอื่นท่ี
ก่อเหตุใหเ้กิดความเสียหายได ้เช่น เรือชนกัน เรือเกยตืน้ เรือหรือสินคา้ไฟไหม ้สินคา้เสียหายจากการเปียกชืน้จากน า้ฝนหรือ
น า้ทะเล อีกทัง้ปัจจบุนัยงัมีภยัที่เกิดจากการกระท าอนัเป็นโจรสลดัที่มีพฤติกรรมการปลน้จบัเรือพรอ้มลกูเรือเพื่อท าการแลกกบั
ค่าไถ่ที่เป็นจ านวนเงินมหาศาล ความเส่ียงดงักล่าวนี ้จะน ามาซึ่งความสญูเสียทัง้ทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ ตลอดจนเสียโอกาสใน
การท าธุรกิจที่ตอ้งหยดุชะงกัลงจากการที่ไม่สามารถด าเนินการใหเ้รือวิ่งรบัส่งสินคา้ไดต้ามปรกติ และรวมไปถึงการลดลงของ
รายไดด้ว้ยในเรื่องความเส่ียงในดา้นอุบตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้นัน้ บริษัทฯ มีมาตรการรองรบัความเส่ียงโดยไดม้ีการท าประกนัภยั
ทางทะเลท่ีคุม้ครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  การประกนัภยัตวัเรือและเครื่องจกัร (Hull and Machinery Insurance) 

 2.  การประกนัภยัคุม้ครองความรบัผิดชอบของเจา้ของเรือ (Protection and Indemnity Insurance) 
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ส่วนความเส่ียงทางดา้นภยัจากการกระท าอนัเป็นโจรสลดั บรษิัทก็ไดม้ีการท าประกนัภยัเพิ่มเติมจากขา้งตน้แลว้ 
รวมถึงมีมาตรการป้องกนัมาเสรมิเพื่อลดความเส่ียงลงดว้ยส่วนตน้ทนุท่ีส าคัญของธุรกิจ คือราคาเชือ้เพลิงเรือ ที่ถกูก าหนดโดย
ราคาตลาดโลกเป็นตน้เหตุที่ควบคุมไม่ได ้ดังนั้นบริษัทฯ จึงเนน้การใหบ้ริการแบบเดินเรือรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลา (Time 
Charter) ทัง้หมดเพราะผูจ้า้งเหมาจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าน า้มนัเอง  

นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัไดเ้พิ่มธุรกิจรบับริหารจดัการเรือ จึงท าใหบ้รษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าวโดยมี
ความเส่ียงต ่ามาก และมีตน้ทุนการเงินนอ้ย ดว้ยเหตุนีจ้ึงเชื่อว่าบริษัทฯ มีมาตรการรองรบัความเส่ียงเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจในระดบัท่ีดี 

2) ความเสี่ยงด้านการตลาด 

 เนื่องจากธุรกิจดา้นพาณิชยน์าวีเป็นธุรกิจเปิดเสรีและปริมาณการขนส่งสินคา้ขึน้อยู่กับปริมาณการคา้ของโลก 

ซึ่งถ้าช่วงใดภาวะเศรษฐกิจดี ตลาดเรือก็จะดีดว้ย นอกจากนั้นการเขา้มาของคู่แข่งอาจท าใหอุ้ปทานดา้นจ านวนกองเรือ

มากกว่าอปุสงคข์องตลาด สภาพการขึน้ลง ตามวฏัจกัรท าใหเ้กดิความไม่แน่นอนของผลประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพ

ตลาดในปัจจุบนั ปริมาณการคา้ของโลกเกิดความถดถอยอย่างเห็นไดช้ดั อนัสืบเนื่องมาจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของ

หลายๆประเทศ ทัง้ยุโรปและเอเชีย อีกทัง้ความต่อเนื่องของการที่มีปริมาณการเร่งต่อเรือใหม่ๆเขา้สู่ตลาด ที่ก่อใหเ้กิดจ านวน

กองเรือที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในอดีต จึงเกิดการสวนกันระหว่าง อุปสงคแ์ละอุปทาน กล่าวคือ อุปสงคล์ดลงอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะที่อุปทานก็ไดเ้พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน จึงน าไปสู่การแข่งขนักนัสงูเป็นอย่างมากของบริษัทเจา้ของเรือ ผลที่ตามมา

คือ ราคาค่าระวางขนส่งไดถ้กูบีบลงมาเป็นอย่างมาก และตอ้งแข่งขนักนัตลอดเวลา บริษัทฯ จึงไดป้รบักลยุทธโ์ดยไดเ้นน้ การ

บรกิารประเภทเดินเรือแบบรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) เพราะผูจ้า้งเหมาจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการหาสินคา้เอง 

ซึ่งเชื่อว่า บรษิัทฯ มีมาตรการรองรบัความเส่ียงเก่ียวกบัตลาดไดใ้นระดบัดี ถึงแมปั้จจยัความเส่ียงดา้นการตลาดเป็นส่ิงที่บรษิัท

ฯ ควบคมุไดย้าก  แต่บรษิัทฯไดม้ีการเตรียมมาตรการป้องกนัอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยการศกึษาวิเคราะหส์ภาพตลาดอยูต่ลอดเวลา

โดยอาศยัแหล่งขอ้มลูการวิจยัต่างๆ สถิติจาก The Baltic  Dry  Index (BDI)  ขอ้มลูจากลกูคา้ นายหนา้ ฯลฯ และที่ส  าคญัคือ

การเลือกใช้เรือแบบอเนกประสงค ์ (Multipurpose Vessel) ขนาดเหมาะสม ที่มีอุปกรณ์การขนถ่ายพรอ้ม ช่วยให้บริษัทฯ 

สามารถปรบักลยทุธก์ารตลาดเพื่อเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของตลาดไดท้นัท่วงที  

(ก) ความเสี่ยงจากผู้จ้างเหมา 
         ปัจจุบนับริษัทฯ  ไดเ้นน้การใหบ้ริการแบบเดินเรือรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter)ทัง้หมด  ซึ่ง

ลกัษณะธุรกิจประเภทนีบ้ริษัทฯ  จะตอ้งเป็นผูจ้ดัเรือ  อุปกรณอ์ื่นๆ  และคนประจ าเรือ   ซึ่งถือเป็นทรพัยสิ์นหลกัที่ส  าคญัของ

บริษัทฯ ใหบ้ริการทั่วโลกตามความตอ้งการและลักษณะธุรกิจของผูจ้า้งเหมาหรือผูจ้า้งเหมาต่อ  ซึ่งผูจ้า้งเหมาเหล่านีอ้าจมี

ปัญหาดา้นการเงินอันจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัทฯ   บริษัทฯจึงไดห้าทางป้องกันความเส่ียงดว้ยการเลือกท าธุรกิจ

เฉพาะกับบริษัทใหญ่และตรวจสอบประวัติของผู้จ้างเหมาจากลูกคา้และนายหน้าก่อน เสมอ  ตลอดจนมีการติดต่อสรา้ง

ความสมัพนัธท์ี่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
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(ข) ความเสี่ยงจากนายหน้าหาสินค้าและหาผู้จ้างเหมาเรือ 
         เพื่อป้องกันความเส่ียงในดา้นนี ้ บริษัทฯ ไดต้ิดต่อกับนายหนา้ระดบัโลกที่มีความสามารถ น่าเชื่อถือและ

คุน้เคยเป็นอย่างดีกบับรษิัทฯ มาเป็นเวลานาน จนสามารถวางใจไดว้่า  บรษิัทฯ จะมีความเส่ียงนอ้ยที่สดุ 

(ค) ความเสี่ยงจากธุรกิจการรับจ้างบริหารจัดการเรือ 
  สัญญาการจา้งบริหารจัดการเรือใหแ้ก่บริษัทเจา้ของเรือ จะมีระยะเวลา ปีต่อปี ซึ่งจะเกิดรายไดใ้หแ้ก่

บริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ หากลูกคา้พึงพอใจในประสิทธิภาพและผลงานของการใหบ้ริการ ก็สามารถต่อสัญญาต่อไปไดเ้ป็น

ระยะๆและมลูค่าของรายไดก้็จะเพิ่มขึน้หรือลดลงตามจ านวนของเรือ แต่หากลูกคา้ ไม่พึงพอใจในประสิทธิภาพของผลการ

ปฏิบตัิงาน ก็จะไม่ท าการต่อสญัญาจา้งเพื่อบรหิารเรือ ซึ่งน ามาสู่ความสญูเสียรายไดแ้ละโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งปัจจยัส าคญัอนั

จะส่งผลต่อความส าเร็จหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กับความรูค้วามสามารถของบุคลากรทัง้ในระดบับริหารและระดับปฏิบตัิการ ทัง้ใน

ส านกังานและบนเรือ และรวมไปถึงการมีเครื่องมือช่วยในการบรหิารงานท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสงูอีกดว้ย บรษิัทฯ จึงให้

ความส าคญัในการคดัสรรพนกังานและส่งเสริมใหม้ีการพฒันาความรูอ้ยู่อย่างสม ่าเสมอ และไดค้ดัสรรน าเทคโนโลยีใหม่ๆที่มี

ประสิทธิภาพมาใชง้านในองคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจในการบรหิารจดัการ และน ามาซึ่งการลดความเส่ียงดงักล่าวดว้ย 

3) ความเสี่ยงด้านการบริหาร 

 ถึงแมก้ารจดัการในการประกอบธุรกิจดา้นพาณิชยน์าวีจะมีรายละเอียดในการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับหลาย

ฝ่ายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ  ซึ่งเป็นทั้งการบริหารจดัการทรพัยากรบุคคล  ( โดยเฉพาะคนประจ าเรือ )  และบริหาร

จัดการทรพัยสิ์น เช่น การดูแลตัวเรือ การขนถ่ายสินคา้ ฯลฯ แต่นับว่าความเส่ียงยังจัดอยู่ในเกณฑท์ี่นอ้ยมากและสามารถ

ควบคมุได ้ดงันี ้

(ก) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางเรือที่มีประสบการณแ์ละความช านาญเฉพาะ บริษัทฯ ไดใ้หก้าร
สนบัสนุนและพฒันาก าลงัคนโดยส่งพนกังานเขา้ท าการฝึกอบรมในสถาบนัต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ
เพื่อเตรียมพรอ้มดา้นบคุลากร 

(ข) ความเส่ียงในเรื่องค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง บริษัทฯ มีการวางแผนการซ่อมบ ารุงเรือตามก าหนดเวลาไว้
เพื่อใหเ้รือสามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

(ค) ความเส่ียงจากข้อบังคับตามมาตรฐานสากลขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ  ( International 
Maritime Organization) หรือ IMO ซึ่งมีผลบงัคบัใชก้บัเรือที่รบัขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทั่วโลก บริษัท
ฯ ไดม้ีหลกัปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั บรษิัทฯ มีความช านาญในการด าเนินธุรกิจดา้นนีม้าเป็นเวลากว่า 30 ปี มี
บุคลากรที่มีความรูแ้ละประสบการณใ์นธุรกิจอย่างแทจ้ริง มีการปรบัปรุงสถานะองคก์รใหท้นัเหตุการณ์
ตลอดเวลา 

(ง) ความเส่ียงเรื่องอนุสัญญาว่าดว้ยแรงงานทางทะเล พ.ศ.2549 (Maritime  Labour Convention 2006) 
บริษัทฯ ไดด้  าเนินการตามขั้นตอน และสามารถปฏิบัติไดต้ามข้อก าหนดที่มีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 20 
สิงหาคม 2556 
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4) ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

(ก) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
         ความผนัแปรของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศส่งผลกระทบถึงบรษิัทฯ เนื่องจากรายไดท้ัง้หมดเป็น

เงินดอลลาร ์สรอ. อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ มีมาตรการรองรบัไวเ้ป็นการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงได ้กล่าวคือ รายไดข้อง

บริษัทฯ ทัง้หมดที่ไดร้บัมาเป็นเงินดอลลาร ์สรอ. นัน้ จะน าไปช าระหนีท้ี่เป็นเงินดอลลาร ์สรอ.  และเงินตราต่างประเทศสกุล

อื่นๆ ดว้ยเหตุนีบ้ริษัทฯ จึงกูเ้งินส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร ์สรอ . เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดร้ะดบั

หน่ึง  

(ข) ด้านอัตราดอกเบีย้ 
  บริษัทฯ ไดบ้ริหารความเส่ียงต่อความผันผวนของอัตราดอกเบีย้และลดต้นทุนดอกเบีย้ โดยใช้อัตรา

ดอกเบีย้ทั้งแบบคงที่และลอยตัวส าหรบัเงินกูย้ืม และบริหารจัดการระยะเวลาโดยรวมของเงินกูย้ืมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มี

ความเส่ียงดา้นตลาดที่เก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้สกุลเงินดอลลาร ์สรอ . เนื่องจากเงินกูย้ืมในสกุลเงิน

ดอลลาร ์สรอ.เกือบทัง้หมดมีอตัราส่วนต่างคงที่ซึ่งผกูกบัอตัราดอกเบีย้ LIBOR   แบบลอยตวั 

5) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการเมือง 

 ภยัจากการกระท าอนัเป็นโจรสลดับริเวณน่านน า้ประเทศโซมาเลีย ไดถู้กขยายพืน้ที่ออกมาจนครอบคลุมพืน้ที่

ส่วนใหญ่ของมหาสมทุรอินเดีย อนัเป็นการเพิ่มแรงกดดนัใหแ้ก่บริษัทเดินเรือทั่วทัง้โลกเป็นอนัมาก ซึ่งหาก เรือล าหน่ึงล าใดตก

อยู่ภายใตก้ารยึดครองของโจรสลดั ก็จะน ามาซึ่งความสญูเสียทางดา้นการเงิน คือจะตอ้งน าเงินจ านวนมากเพื่อท าการไถ่ถอน

เรือและลกูเรือ คืนจากโจรสลดั อีกทัง้ยงัตอ้งเสียโอกาสในการท าการเดินเรือ และรวมไปถึงการสญูเสียดา้นขวญัก าลงัใจของ

ลกูเรืออีกดว้ย 

 บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหเ้รือแต่ละล ามีการประกนัภยัจากการกระท าอนัเป็นโจรสลดั อีกทัง้ยงัมีมาตรการป้องกนัการถกูจู่

โจมจากโจรสลัดโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้รับการแนะน าจากหน่วยงานนานาชาติที่เ ก่ียวข้อง  (BMP4- Best 

Management Practices volume 5) รวมไปถึงการจา้งหน่วยรกัษาความปลอดภยัติดอาวธุเพื่อเป็นชดุคุม้ครองเรืออีกดว้ย ทัง้นี ้

ย่อมก่อใหเ้กิดตน้ทนุท่ีมากขึน้ในการเดินเรือ แต่เมื่อเปรียบเทียบกบัการลดความเส่ียงดงักล่าวลง ก็นบัว่ามีความคุม้ค่าอยู่ 

6) ความเสี่ยงจากธุรกิจเดินเรือที่มีลักษณะเป็นวัฏจักร มีผลกระทบต่อบริษัทกล่าวคือ ธุรกิจเดินเรือ มี
สภาพเป็นวัฏจักร 

 ธุรกิจเดินเรือเป็นธุรกิจประเภทการบริการ  ที่มีวงจรชีวิตขึน้อยู่กับปริมาณความตอ้งการขนส่งสินคา้กับปรมิาณ

จ านวนเรือที่มีใหบ้ริการในช่วงนัน้ๆ และมกัจะมีช่วงเวลาแต่ละรอบค่อนขา้งยาวนานกว่าวฏัจกัรของธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์

อุปโภคบริโภค วฏัจกัรของธุรกิจเดินเรือมกัส ารวจจากสถิติการรบัขนส่งสินคา้ของเรือ ขนาดใหญ่ที่เกิดในแต่ละวนั (BDI) ในแต่
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ละปีที่ผ่านมา ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าวฏัจกัรธุรกิจเดินเรืออยู่ที่ประมาณ 7 ปี ต่อรอบ โดยเริ่มจากลกัษณะที่ก าลงัมีแนวโนม้ขึน้ จน

กระทัง้เติบโตสงูสดุ และเริ่มหดตวัลงเรื่อยๆ ซึ่งแต่ละช่วงที่เกิดขึน้อาจจะกินช่วงระยะเวลายาวนานต่างกัน ตวัอย่างจากช่วงปีที่

เติบโตสงูสดุ 2550-2551 ซึ่งหลงัจากนัน้คาดว่าธุรกิจจะหดตวัจนถึงจดุต ่าสดุในปี 2559 และจะเริ่มมีการปรบัตวัขึน้ใหม่ในช่วง

ปลาย 2560 อย่างไรก็ตามในแต่ละช่วงก็มีช่วงวฏัจกัรเล็กๆ เกิดขึน้ดว้ย ดงันัน้ในปัจจบุนั นกัวิเคราะหจ์ะลดความเส่ียง ของการ

คาดการณว์ฏัจกัรของธุรกิจนี ้โดยการก าหนดวฏัจกัรในช่วงที่สัน้ๆ และถ่ีขึน้ 

7) ความเสี่ยงจากวัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ 

 ความเส่ียงของธุรกิจมีไดต้ัง้แต่ความเส่ียงต ่า จนกระทั่งสงูสดุ ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทัง้ในดา้นบวกและดา้น

ลบ ผลกระทบดา้นดี คือ ท าให้บริษัทฯสามารถวางแผนคาดการณก์ารบริการไดเ้นื่องจากวัฏจักรโดยทั่วไปช่วยใหบ้ริษัทฯ

สามารถคาดคะเนไดถ้กูตอ้งพอสมควร ส่วนผลกระทบดา้นลบ คือ วฏัจกัรของธุรกิจเดินเรือแต่ละช่วงกินเวลาค่อนขา้งยาวนาน

โดยเฉพาะช่วงของการตกต ่า ซึ่งท าใหบ้รษิัทฯมีความเส่ียงในการบรหิารตน้ทนุเพื่อรอสถานการณ ์

 วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ เป็นการอธิบายตามหลักทางเศรษฐศาสตรท์ี่ตอ้งการศึกษาว่าบริษัทเดินเรือและการ

ก าหนดค่าระวางเรือมีผลอย่างไรต่ออปุสงคแ์ละอปุทานในการสรา้งเรือเพื่อตอบสนองต่อการคา้ทางทะเลอย่างไร  นอกจากนัน้

วฎัจกัรยงัช่วยอธิบายผลกระทบของราคาเรือต่อประเภทของเรือในช่วงที่ธุรกิจตกต ่า  

19. รายชื่อผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที ่18 ตุลาคม 2564   

19.1 รายชื่อกรรมการ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที ่18 ตุลาคม 2564   

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาต ิ ประธานกรรมการ 

2. นายชเนศร ์เพ็ญชาติ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายศรณัย ์เพ็ญชาติ กรรมการ 

4. นายชนติร เพ็ญชาต ิ กรรมการ 

5. นายศิรชิยั สาครรตันกลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

6. นายอดลุย ์จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

7. นายประมวล จนัทรช์ีวะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

19.2 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที ่18 ตุลาคม 2564   

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายชเนศร ์เพ็ญชาติ กรรมการผูจ้ดัการ 
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ชื่อ ต าแหน่ง 
2. นายชนติร เพ็ญชาต ิ กรรมการผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายวนัชยั นิพยากรณ ์ ที่ปรกึษาแผนกซ่อมบ ารุง 

4. นายวรเศรษฐ์ เรืองศร ี ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกเรือเชา่และแผนกปฏิบตัิการ 

5. นางทศันยีา ศรีเจรญิ ที่ปรกึษาแผนกบญัช ี

6. นางนิภา อารีนิจ ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกการเงิน 

7. นางสาวญาณิศา  นาคทว้ม ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกบญัชีและธรุการ 

8. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ์ ผูจ้ดัการแผนกการตลาด 

9. นางจิราภรณ ์เชือ้เมืองพาน ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

10. นายเรงิณรงค ์ เรืองทอง ผูจ้ดัการแผนกคนประจ าเรือ 

11. นายสนัติ ศรีทอง ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง 

12. นางศิรพิร  ประทมุธนาเสฏฐ ์ ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

13. นายเอกวิทย ์ ดลุบตุร ผูจ้ดัการแผนกบรหิารดา้นความปลอดภยั 

19.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที ่18 ตุลาคม 2564 

ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
1. นายชเนศร ์เพ็ญชาติ 159,261,487 37.5 
2. AUSTIN ASSET LIMITED 110,518,517 26.0 
3. นางปรยินาฏ ยงัส ์ 14,912,733 3.5 
4. นายถาวร สขุศรีสราญจิตร 9,293,200 2.2 
5. นายสพุจน ์ลาภานนัตร์ตัน ์ 7,500,000 1.8 
6. บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก 
7,493,400 1.8 

7. นาย วชิยั จิรเจรญิกิจกลุ 5,740,800 1.4 
8. นาย ชรนิทร ์โซนี่ 3,226,900 0.8 
9. พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาต ิ 2,404,234 0.6 
10. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 2,304,729 0.5 
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หมายเหต:ุ จ านวนหุน้และสดัส่วนหุน้รวมทัง้หุน้สามญัและหุน้บรุิมสิทธิ 

20. ข้อมูลอื่นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  

-ไม่มี-  

21. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาใด ๆ เก่ียวกับเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ จากการเขา้ท า

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ เนื่องจากคาดว่าบริษัทฯ จะไดร้บัแหล่งเงินทุนในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ 

ตามที่ระบุในขอ้ 10. ขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้บัเงินจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

สามัญเดิมและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ไม่ครบเต็มจ านวนจนกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติ บรษิัทฯ อาจจดัหาแหล่งเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มเติมโดยการกูย้ืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

22. คดีความหรือข้อเรียกร้องทีมี่สาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

-ไม่มี- 

23. ผลประโยชนห์รือรายการทีเ่กีย่วข้องกนัระหว่างบริษทัฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถื่อหุ้นทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

บริษัทฯ ไดเ้ขา้ท ารายการทางธุรกิจที่ส  าคญักับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันซึ่งเป็นรายการที่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขทางการคา้ตามปกติของธุรกิจ
ตามรายละเอียดที่สรุปไดด้งันี ้
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 ลักษณะความสัมพนัธแ์ละนโยบายในการก าหนดราคา 

 

ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบรษิัทฯ กบับรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัมีดงันี ้

      ลักษณะความสัมพนัธ ์  
บริษัทย่อย      

 บรษิัท ไทยเดน มารีไทม ์จ ากดั บรษิัทฯ ถือหุน้ 51%  

 บรษิัท จฑุามารติิโม่ จ ากดั บรษิัทฯ ถือหุน้ 100%  
บริษัทร่วม      

 บรษิัท เจ. ชิปป้ิง เซอรว์ิส จ ากดั  บรษิัทฯ ถือหุน้ 33.33% และกรรมการรว่มกนั  
กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั    

 บรษิัท มาโณ จ ากดั  กรรมการรว่มกนั  

 บรษิัท นอรด์านาไลน ์เอเอส จ ากดั ผูถื้อหุน้บรษิัทย่อยบรษิัทไทยเดน มารีไทม ์จ ากดั (49%) 
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     

 พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาต ิ กรรมการและผูถื้อหุน้  

 นายชเนศร ์เพ็ญชาต ิ  กรรมการและผูถื้อหุน้  

 นายชนติร เพ็ญชาต ิ  กรรมการและผูถื้อหุน้  

 นายศรณัย ์ เพ็ญชาต ิ  กรรมการและผูถื้อหุน้  

 นางปรยินาฏ  ยงัส ์  ผูถื้อหุน้  
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1. ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมบุคคลและกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน  

ช่ือ และลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุด 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
30 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2563 

กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน เงินมดัจ า   เงินมดัจ าล่วงหนา้  3  เดือน  ในการเช่าอาคารส านกังาน 
บริษัท มาโณ จ ากดั 

 
728,491 728,773     

บริษัทร่วม เจา้หนีก้ารคา้   บริษัทฯ ไดจ้า้งใหบ้ริษัทรว่มซ่อมเรือเดินทะเลและมียอดคา้งจ่าย 
บริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอรว์ิส จ ากดั 

 
9,831,205 10,329,093 

กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
บริษัท มาโณ จ ากดั 

เจา้หนีอ่ื้น 
15,511,380 14,193,708 

บริษัทฯ มีค่าเช่าอาคารส านกังาน คา่บริการความเย็นคา้งจ่าย 

บริษัทร่วม เงินกูย้ืมระยะสัน้   บริษัทฯ ไดร้บัเงินกูย้ืมชั่วคราวเพ่ือเสรมิสภาพคล่องและไม่ไดก้ าหนดเวลา
จ่ายคืน  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.25 ต่อปี 
  
  

บริษัท เจ ชิปปิ้งเซอรว์ิส จ ากดั    
ยอด ณ วนัตน้ปี   15,910,113 16,900,627 
บวก เพ่ิมขึน้ระหว่างปี   - - 
หกั ลดลงระหวา่งปี   - (1,000,000) 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยน  (1,013,063) (392,372) 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน  1,019,231 401,459 
ยอด ณ วนัสิน้ปี   15,916,281 15,909,714 
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ช่ือ และลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุด ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

30 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2564  
บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน เงินกูย้ืมระยะสัน้   บริษัทฯ ไดร้บัเงินกูย้ืมจากกรรมการเพื่อเสริมภาพคล่องโดยไม่มี

ก าหนดเวลาจ่ายช าระคืนอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ต่อปี 
  
  

นายชเนศร ์ เพ็ญชาติ 
 

  
ยอด ณ วนัตน้ปี  

 
25,128,035 110,920,806 

บวก เพ่ิมขึน้ระหว่างปี  
 

10,621,347 200,000 
หกั ลดลงระหวา่งปี  

 
(6,074,000) (8,184,000) 

แปลงหนีเ้ป็นทนุ    
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 
(1,704,963) (2,539,635) 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 
 

1,690,910 2,607,291 
ยอด ณ วนัสิน้ปี  

 
29,661,329 103,004,462 

บริษัท นอรด์านาไลน ์เอเอส จ ากดั     

ยอด ณ วนัตน้ปี  7,411,037 6,935,420 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยน  0 0 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน  (38,778) 169,395 
ยอด ณ วนัสิน้ปี   7,372,259 7,104,815 
รวม  52,949,868 126,018,991  

บริษัทร่วม ดอกเบีย้คา้งจ่าย   บริษัทฯ ไดร้บัเงินกูย้ืมชั่วคราวเพ่ือเสรมิสภาพคล่องและไม่ได้
ก าหนดเวลาจ่ายคืน  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.25 – 3.0 ต่อปี บริษัท เจชิปปิ้ง เซอรว์ิส จ ากดั  1,508,619 1,150,580 

บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน     
นายชเนศร ์ เพ็ญชาติ และนางปริยนาฏ ยงัส ์  18,778,488 25,173,088  

รวม  20,287,107 26,323,668  

กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน เงินกูร้ะยะยาว   บริษัทฯ รบัเงินกูร้ะยะยาวเพื่อการลงทนุในบริษัทย่อย 
มีก าหนดเวลาคืนแน่นอน บริษัท นอรด์านาไลน ์เอเอส จ ากดั  10,512,985 10,553,900 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 705,670 257,775 
รวม  11,218,655 10,811,675  
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2.  รายได้และค่าใช้จ่าย 

ช่ือ และลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุด 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
30 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2564 

รายได้จากการให้บริการ งานเดินเรือ
รบัจา้ง  
เหมาเวลา 

  บริษัทย่อยไดร้บัคา่บริการเดินเรือจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งในราคาตลาด 

กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน   
บริษัท นอรด์านาไลน ์เอเอส จ ากดั  64,631,707 44,508,852  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าเช่า 
ค่าบริการความ
เย็น บริการอื่นๆ 

  บริษัท มาโณ จ ากดั ใหบ้ริษทัฯ เช่าอาคารส านกังานและใหบ้ริการความ
เย็นในอาคารส านกังานในราคาตลาด กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน   

บริษัท มาโณ จ ากดั 1,075,446 2,001,526   

ต้นทุนทางการเงิน ดอกเบีย้จ่าย   บริษัทฯ ไดร้บัเงินกูย้ืมชั่วคราวเพ่ือเสรมิสภาพคล่องและไม่ได้
ก าหนดเวลาจ่ายคืน  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.25 – 3.0 ต่อปี บริษัทร่วม    

บริษัท เจชิปปิ้ง เซอรว์ิส จ ากดั  174,261 181,912   

บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน      
นายชเนศร ์ เพ็ญชาติ และ 
นางปริยนาฏ ยงัส ์

 
368,636 1,592,459 

  

รวม  542,897 1,774,371   
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24. สรุปสาระส าคัญของสัญญาทีส่ าคัญในช่วงระยะเวลา 2 ปี   

• วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อบริษัท จุฑามาริติโม่ จ ากัด มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 

10,000 เหรียญสหรฐัและบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 100 และวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ไดท้ าสญัญาเช่าซือ้เรือเพื่อมา

ด าเนินการขนส่งสินคา้ทางทะเล จ านวน 1 ล า ชื่อเรือ M.V. WHITE TOKIO กับ Sun Alliance Co., Ltd. และ 

Japan & Hooho Ship Investment Inc.  

• วนัที่ 21 ตุลาคม 2563 บริษัทไดท้ าสญัญาบริหารจดัการเรือกบั บริษัท ซีฮอรส์ เฟอรร์ี่ จ ากัด  เพื่อบริหารเรือ ดิ 

บล ูดอลฟิน   

25. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้อาจแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

วิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งแนบไปพรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

 

 

 



 

 

 
 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 
เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพยแ์ละรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

 
 

ของ 

 
 

 
บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) 

 
 

เสนอต่อ 

 
 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 
จดัท ำโดย 

 
 
 

 
บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั 

 
 
 
 

5 พฤศจิกายน 2564 
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ค าย่อ ชื่อเต็ม 
บรษิัทฯ หรือ JUTHA บรษิัท จฑุำนำวี จ ำกดั (มหำชน) 
กลุ่มบรษิัทฯ JUTHA และบรษิัทในเครือ 
BET บรษิัท ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค โฮลดิง้ จ ำกดั 
GBP บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกดั 
GBPH บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั 
NAT บรษิัท นทลิน จ ำกดั 
AUSTIN Austin Asset Limited  
9Element บรษิัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ำกดั 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ หรือ IFA บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
พ.ร.บ. บรษิัทมหำชนฯ พระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 
ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไปซึ่งสินทรพัย ์

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นกำรท ำ
รำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ (รวมทัง้ที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำร
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบัติกำรของ
บรษิัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

NTA มลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ  
กำรเขำ้ท ำรำยกำร กำรเข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษัท  โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์โฮลดิง้ 

จ ำกดั 
สญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด สญัญำโอนกิจกำรทัง้หมดระหว่ำง BET และ GBPH 
RO กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมและผู้ถือหุ้น

บรุมิสิทธิเดิมทกุรำยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 
กำรเขำ้ซือ้หุน้ของ GBP โดย 
9Element 

กำรที่ 9Element ไดท้ ำกำรซือ้หุน้ GBP จำกผูถื้อหุน้เดิมเมื่อวนัที่ 2 กนัยำยน 2563 

FSC บรษิัท ที่ปรกึษำ เฟิรส์สตำร ์จ ำกดั 
GRAND บรษิัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ำกดั 
B100 ไบโอดีเซล (หรือเมทิลเอสเตอร)์ 
รำคำ B100 (EPPO Price) รำคำขำย B100 ที่ประกำศโดยกระทรวงพลงังำน 
น ำ้มนัดเีซล B7 น ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ที่ผสมไบโอดีเซลในสดัส่วนรอ้ยละ 7.00 โดยปรมิำตร 
น ำ้มนัดเีซล B10 น ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ที่ผสมไบโอดีเซลในสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 โดยปรมิำตร 
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ค าย่อ ชื่อเต็ม 
น ำ้มนัดเีซล B20 น ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ที่ผสมไบโอดีเซลในสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 โดยปรมิำตร 
RPO น ำ้มนัปำลม์กึ่งบรสิทุธ์ิ 

RPS ไขปำลม์สเตียรนิ 
ส่วนต่ำงรำคำ B100 กบั RPO และ 
RPS 

ส่วนต่ำง (Spread) ระหว่ำง รำคำ B100 (EPPO Price) กับรำคำ RPO และ RPS ที่
ประกำศโดยกรมกำรคำ้ภำยใน กระทรวงพำณิชย ์(DIT)  ยอ้นหลงั 12 เดือน (ตลุำคม 
2563 - กนัยำยน 2564)  

ส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำ B100 และ
วตัถดุิบ 

ส่วนต่ำง (Spread) ระหว่ำงรำคำ B100 ตำมประกำศของกระทรวงพลังงำนและ
รำคำตน้ทนุวตัถดุิบของ GBP 

Transesterification กำรท ำปฏิกิรยิำทำงเคมีทรำนสเ์อสเทอรฟิิเคชั่น 
สถำนกำรณ ์COVID-19 สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 
BOI บตัรส่งเสรมิคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ 
รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำง
กฎหมำย 

รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยที่จัดท ำโดย บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำย  
ซีเอ็มที จ ำกดั 

รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน 

รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินที่จดัท ำโดย บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด 
และ บรษิัท โอเคดี แอคเคำ้นต์ิง้ จ ำกดั 

AEDP2015 แผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2567 ที่ประกำศโดย
กระทรวงพลงังำน 

BDI ดชันีค่ำระวำงเรือ หรือ Baltic Dry Index  
ผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7 ผูค้ำ้น ำ้มันเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรคำ้น ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 

2543 (รวมถึงที่แกไ้ขเพิ่มเติม)  
DOEB กรมธุรกิจพลงังำน 
EPPO ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำนกระทรวงพลงังำน 
FAO องคก์ำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ 
OECD องคก์ำรเพื่อควำมรว่มมือและพฒันำเศรษฐกิจ 
ROJNA บรษิัท สวนอตุสำหกรรมโรจนะ จ ำกดั (มหำชน)  
AIE บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำชน)  
GGC บรษิัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)  
P/BV อตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชี  
P/E อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ  
EV/EBITDA อตัรำส่วนมลูค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย  ภำษีเงินได ้

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย  
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5 พฤศจกิำยน 2564 
 
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ 
 บรษิัท จฑุำนำวี จ ำกดั (มหำชน) 
 
เรื่อง ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท จุฑำนำวี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JUTHA”) ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 30 
กันยำยน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตัิใหบ้ริษัท ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค โฮ
ลดิง้ จ ำกดั (“BET”) (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ ดว้ยทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 200,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5.00 บำท โดยบรษิัทฯ จะถือหุน้รอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ที่
ออกและช ำระแลว้ทัง้หมด) ใหเ้ขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรทัง้หมดของบรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (“GBPH”) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจลงทนุในบรษิัทอื่น (“กำรเขำ้ท ำรำยกำร”) ทัง้นี ้BET จะรบัโอนมำซึ่งทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิและหนำ้ที่ตำมสญัญำ 
และพนกังำนทัง้หมดของ GBPH รวมถึงหุน้ในบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกัด (“GBP”) (เดิมชื่อบริษัท แอ็บโซลทู พำว
เวอร ์พี จ ำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล (“B100”) รวมทั้งผลิตภัณฑพ์ลอยไดจ้ำกกำรกลั่นไบโอดีเซล 
จ ำนวน 5,849,998 หุ้น จำกหุ้นที่ออกและช ำระแลว้ทั้งหมด 5,850,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 100.00 บำท หรือคิดเป็น
สัดส่วนกำรถือหุน้ประมำณรอ้ยละ 100.00 ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนกิจกำรทั้งหมดระหว่ำง BET และ 
GBPH (“สญัญำโอนกิจกำร”) โดยมีค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้หมด 400.00 ลำ้นบำท บวกดว้ยจ ำนวนเงินสดคงเหลือใน 
GBP ณ วันท ำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร ทั้งนี ้บริษัทฯ คำดว่ำค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทั้งหมดจะมีจ ำนวนไม่เกิน 
600.00 ลำ้นบำทโดยจะช ำระค่ำตอบแทนเป็นเงินสดทัง้จ ำนวน ณ วนัโอนกิจกำร ทัง้นี ้ก่อนกำรโอนกิจกำรทัง้หมด GBPH จะ
ช ำระคืนหนีสิ้นทั้งหมด และจะไม่มีหนีสิ้น สิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำอื่นใด และภำยหลังกำรโอนกิจกำรทั้งหมดดังกล่ ำว 
GBPH จะด ำเนินกำรเลิกกิจกำร 
 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว เขำ้ข่ำยเป็นกำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นมำเป็นของบรษิัทฯ ตำมมำตรำ 107 (2)(ข) แห่ง
พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ”) และถือเป็นรำยกำร
ไดม้ำซึ่งสินทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัที่
เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
2547 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย”์) โดยมีขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกบัรอ้ย
ละ 61.46 ตำมเกณฑม์ลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (“NTA”) ซึ่งค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมฉบบัสอบทำน ส ำหรบังวด 6 เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 ของบริษัทฯ และงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ของ GBP 
และจดัเป็นรำยกำรประเภทที่ 1 ที่มีขนำดรำยกำรสงูกว่ำหรือเท่ำกบัรอ้ยละ 50.00 แต่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 100.00 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มี
รำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยร์ำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือนยอ้นหลงันบัจำกวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติอนมุตัิ 
 
นอกจำกนี ้เนื่องจำก GBPH เป็นบรษิัทในเครือของบรษิัท นทลิน จ ำกดั (“NAT”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้มของบรษิัทฯ ในสดัสว่น
รอ้ยละ 26.18 ผ่ำน Austin Asset Limited (“AUSTIN”) และเป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้มของ GBPH ในสัดส่วนรอ้ยละ 65.00 ผ่ำน
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บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ ำกัด (“9Element”) กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจึงถือเป็นรำยกำรที่เ ก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียน
ในรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน”) โดยมีขนำดรำยกำร
เท่ำกับรอ้ยละ 560.52 ของมูลค่ำสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมฉบับสอบทำน ส ำหรบังวด 6 เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยรำยกำรดงักล่ำว มีมลูค่ำรำยกำรมำกกว่ำ 20.00 ลำ้นบำท และมำกกว่ำรอ้ยละ 3.00 ของ
มูลค่ำสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกับ NAT รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 
เดือนยอ้นหลงันบัจำกวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติอนมุัติ 
 
ดงันัน้ บริษัทฯ มีหนำ้ที่เปิดเผยสำรสนเทศของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ”) 
แต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร และจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิจำก
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย อีกทัง้ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงในวำระที่
เก่ียวขอ้ง 
 
ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรแต่งตัง้บรษิัท เจย ์
แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกัด (“ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงินที่ไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจำกบริษัทฯ GBPH 
GBP NAT AUSTIN และ 9Element ใหท้ ำหนำ้ที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในกำรใหค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรไดม้ำซึ่ง
สินทรพัยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ ในครัง้นี ้   
 
รำยงำนของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระฉบับนี ้จัดท ำขึน้จำกขอ้มูลที่ไดจ้ำกกำรสัมภำษณ ์และเอกสำรที่ไดร้ับจำกบริษัทฯ  
รวมถึงขอ้มลูที่เผยแพร่ต่อสำธำรณชนทั่วไป นอกจำกนี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำถึงสภำวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจบุนั 
ในกำรพิจำรณำเพื่อใหค้วำมเห็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ดงันัน้ หำกขอ้มลูที่ใชใ้นกำรศกึษำนีม้ีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำง
มีนยัส ำคญัในอนำคต อำจส่งผลใหค้วำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร เปล่ียนแปลงตำมไป
ดว้ย ซึ่งขอ้มลูที่ใชใ้นกำรจดัท ำรำยงำนฉบบันี ้ไดแ้ก่ 

• มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท จฑุำนำวี จ ำกดั (มหำชน) และสำรสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร  

• ขอ้มลูข่ำวสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร ซึ่งเผยแพร่ผ่ำนระบบขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์  และ/หรือเว็บไซตข์อง
บรษิัทฯ และ/หรือที่เปิดเผยในสำธำรณะ 

• แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบรษิัทฯ 

• งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีไดร้บัอนุญำต ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2561 - 2563 และส ำหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 

• งบกำรเงินของ GBPH ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีไดร้บัอนญุำต ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  

• งบกำรเงินของ GBP ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีไดร้บัอนุญำต ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 
และงบก ำไรขำดทนุภำยในส ำหรบังวด 8 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2564 ซึ่งอำ้งอิงงบกำรเงิน
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ฉบับตรวจสอบ ส ำหรับปี สิน้สุด 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินภำยใน ส ำหรับเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564 และ
รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน 

• รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยของ GBP ซึ่งจดัท ำโดย บริษัท ที่ปรกึษำกฎหมำย ซีเอ็มที จ ำกัด และจำกกำร
สมัภำษณผ์ูบ้ริหำรและบุคลำกรของ บริษัท ที่ปรกึษำกฎหมำย ซีเอ็มที จ ำกัด โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำ
และอำ้งอิงขอ้มลูขำ้งตน้ประกอบกำรจดัท ำควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ ทัง้ในส่วนของควำมสมเหตสุมผลของ
รำยกำร ควำมเป็นธรรมของรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำร และส่วนอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไดเ้ปิดเผยประเด็นควำมเส่ียง
ส ำคญัตำมรำยงำนดงักล่ำวทัง้หมดแลว้ดงัที่ปรำกฏในส่วนท่ี 1.2 ของรำยงำนฉบบันี ้  

• รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน GBP ซึ่งจดัท ำโดย บรษิัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกดั และบรษิัท โอเคดี แอคเคำ้นต์ิง้ 
จ ำกดั และจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและบคุลำกรของ บรษิัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกดั และบรษิัท โอเคดี แอคเคำ้นต์ิง้ จ ำกดั
โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำและอำ้งอิงขอ้มลูขำ้งตน้ประกอบกำรจดัท ำควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระ ทั้งในส่วนของควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร ควำมเป็นธรรมของรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำร และส่วนอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงไดเ้ปิดเผยประเด็นควำมเส่ียงส ำคัญตำมรำยงำนดังกล่ำวทั้งหมดแลว้ดังที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.2 ของ
รำยงำนฉบบันี ้  

• รำยงำนประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นของ GBP ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร ซึ่งจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระ 2 
รำย ไดแ้ก่ บรษิัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ำกดั และ บรษิัท ที่ปรกึษำ เฟิรส์สตำร ์จ ำกดั  

• สญัญำที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร 

• ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯ และ GBP 

• ขอ้มลูและเอกสำรที่ไดร้บัจำกบรษิัทฯ และ GBP 
 
นอกจำกนี ้กำรจดัท ำควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตัง้อยู่ภำยใตส้มมติฐำน ดงันี  ้

• ขอ้มลูและเอกสำรทัง้หมด ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดร้บัจำกบริษัทฯ และ GBP รวมถึงขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรสมัภำษณ์
ผูบ้ริหำรของบริษัทฯ และ GBP รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง มีควำมครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นจริง และควำมเห็นที่แสดงไวส้ำมำรถ
เชื่อถือไดแ้ละใกลเ้คียงกบัสภำพควำมจรงิ ณ ปัจจบุนั  

• ไม่มีเหตุกำรณใ์ดที่ไดเ้กิดขึน้ หรือก ำลงัจะเกิด หรือมีควำมเป็นไปไดว้่ำจะเกิด ที่อำจจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ผลประกอบกำรและสถำนะทำงกำรเงินของ GBPH และ GBP 

 
ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระขอรบัรองว่ำไดท้ ำหนำ้ที่ศกึษำและวิเครำะหข์อ้มลูต่ำงๆ ดงัที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐำนของขอ้มูลและกำรวิเครำะหอ์ย่ำงเที่ยงธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้บริษัทฯ  
เป็นส ำคญั  
 
ในกรณีที่ขอ้มูลและเอกสำรที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดร้ับดังกล่ำวขำ้งตน้ไม่ถูกตอ้ง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่
ครบถว้น และ/หรือมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ
ในกำรใหค้วำมเห็นในครัง้นี ้ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยนัถงึผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้
ในอนำคตจำกปัจจยัดงักล่ำวได ้อีกทัง้ ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหค้วำมเห็นแก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัรำยละเอียดขำ้งตน้เท่ำนัน้ โดยกำรตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิส ำหรบักำรเขำ้ท ำ
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รำยกำรในครัง้นี ้อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เป็นส ำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรศึกษำข้อมูลและพิจำรณำเหตุผล ข้อดี 
ขอ้ดอ้ย ปัจจยัควำมเส่ียง ขอ้จ ำกดั และควำมเห็นในประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวที่แนบมำ
พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ดว้ยควำมรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้กำรใหค้วำมเห็นนีม้ิไดเ้ป็นกำรรบัรองผลส ำเรจ็ของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่
อำจเกิดขึน้ และที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว ไม่
ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำถงึควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมี
รำยละเอียด ดงันี ้
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท จุฑำนำวี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JUTHA”) ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 
30 กันยำยน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตัิใหบ้ริษัท  ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค  
โฮลดิง้ จ ำกัด (“BET”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ ดว้ยทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท 
แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5.00 บำท โดยบริษัทฯ จะถือหุน้ประมำณรอ้ยละ 100.00 
ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทั้งหมด) ใหเ้ขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรทัง้หมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์โฮลดิง้ 
จ ำกัด (“GBPH”) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (“กำรเขำ้ท ำรำยกำร”) ทัง้นี ้BET จะรบัโอนมำซึ่งทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ
และหนำ้ที่ตำมสญัญำ และพนกังำนทัง้หมดของ GBPH รวมถึงหุน้ในบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกัด (“GBP”) (เดิมชื่อ
บรษิัท แอ็บโซลทู พำวเวอร ์พี จ ำกดั) จ ำนวน 5,849,998 หุน้ จำกหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมด 5,850,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100.00 บำท หรือคิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นประมำณรอ้ยละ 100.00 ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอน
กิจกำรทัง้หมดระหว่ำง BET และ GBPH (“สญัญำโอนกิจกำร”) โดย GBP ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล (“B100”) 
รวมทัง้ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกำรกลั่นไบโอดีเซล โดยกำรผลิต B100 นัน้เป็นกำรน ำเชือ้เพลิงเหลวที่ผลิตไดจ้ำกน ำ้มนัพืชและ
ไขมนัสตัว ์เช่น น ำ้มนัปำลม์กึ่งบรสิทุธ์ิ (Refined Palm Oil: “RPO”) และไขปำลม์สเตียรนิ (Refined Palm Stearin: “RPS”) มำ
ท ำปฏิกิริยำทำงเคมีที่ เรียกว่ำ ปฏิกิริยำทรำนส์เอสเตอริฟิเคชั่ น ( Transesterification Process) ของไตรกลีเซอไรด์ 
(Triglyceride) ที่อยู่ในน ้ำมันพืชและไขมันสัตว ์ร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เมทำนอล จนเกิดเป็นสำรเอสเตอร ์(Ester) ที่มี
คุณสมบตัิใกลเ้คียงกบัน ำ้มนัดีเซลจนสำมำรถใชท้ดแทนน ำ้มนัดีเซลไดโ้ดยตรง เรียกว่ำ ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งหมำยถึงน ำ้มนั
เชือ้เพลิงที่มีไบโอดีเซลอย่ำงเดียว โดยค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้หมดมีจ ำนวน 400.00 ลำ้นบำท บวกดว้ยจ ำนวนเงินสด
คงเหลือใน GBP ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร ทัง้นี ้บริษัทฯ คำดว่ำค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้หมดจะมีจ ำนวน
ไม่เกิน 600.00 ลำ้นบำท โดยจะช ำระค่ำตอบแทนเป็นเงินสดทั้งจ ำนวน ณ วันโอนกิจกำร ทั้งนี ้ก่อนกำรโอนกิจกำรทั้งหมด 
GBPH จะช ำระคืนหนีสิ้นทั้งหมด และจะไม่มีหนีสิ้น สิทธิและหนำ้ที่ตำมสัญญำอื่นใด และภำยหลังกำรโอนกิจกำรทั้งหมด
ดงักล่ำว GBPH จะด ำเนินกำรเลิกกิจกำร 
 
อย่ำงไรก็ดี GBPH เป็นบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จ ำกัด (“NAT”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้มของบริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 
26.18 ผ่ำน Austin Asset Limited (“AUSTIN”) ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ ธุรกิจ
พำณิชยน์ำวี โรงแรม อสงัหำรมิทรพัย ์และพลงังำนทดแทน และเป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้มของ GBPH ในสดัส่วนรอ้ยละ 65.00 ผ่ำน
บริษัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ำกัด (“9Element”) ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ ธุรกิจ
โรงแรม อสงัหำรมิทรพัย ์และพลงัำนทดแทน 
 
ทั้งนี ้กำรโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer) ผู้โอนจะไดร้บัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีตำมประมวลรัษฎำกร โดย 
GBPH จะจดทะเบียนเลิกบรษิัทและช ำระบญัชีภำยในปี 2565 ซึ่งเป็นรอบระยะเวลำบญัชีเดียวกนักบักำรโอนกิจกำรทัง้หมด  
 
โดยโครงสรำ้งของบรษิัทฯ ก่อนและหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำรมีรำยละเอียดดงันี ้
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โครงสร้างก่อนการเข้าท ารายการ      โครงสร้างหลังการเข้าท ารายการ 

 
 
ทัง้นี ้ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร นำย รุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ ซึ่งเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรหลกัของ GBP จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรของบรษิัทฯ โดยคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ก่อนและหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร มีรำยละเอียดดงันี ้
 

คณะกรรมการของบริษทัฯ กอ่นและหลังการเข้าท ารายการ  
ล าดับ ก่อนการเขา้ท ารายการ หลังการเข้าท ารายการ 

1 พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำต ิ พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำต ิ
2 นำย ชเนศร ์เพ็ญชำติ นำย ชเนศร ์เพ็ญชำต ิ
3 นำย ศรณัย ์เพ็ญชำต ิ นำย ศรณัย ์เพ็ญชำต ิ
4 นำย ชนิตร เพ็ญชำต ิ นำย ชนิตร เพ็ญชำต ิ
5 นำย ศิรชิยั สำครรตันกลุ นำย ศิรชิยั สำครรตันกลุ 
6 นำย อดลุย ์จนัทนจลุกะ นำย อดลุย ์จนัทนจลุกะ 
7 นำย ประมวล จนัทรช์ีวะ นำย ประมวล จนัทรช์ีวะ 
8 - นำย รุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ 

 
อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรขำ้งตน้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มบริษัท เพื่อจ ำกัดขอบเขตผลกระทบจำก
ธุรกิจพำณิชยน์ำวี และขยำยกิจกำรไปยงัธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ำกกำรกลั่นน ำ้มนัไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มโอกำส
ในกำรหำแหล่งรำยไดใ้หม่ที่มีควำมมั่นคง ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทฯ รบัมือกับผลกระทบจำกธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ ที่มีแนวโนม้
ลดลง อนัจะท ำใหผ้ลประกอบกำรโดยรวมของบรษิัทฯ ดีขึน้ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯและผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จึงมี
แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิัท ดงันี ้
1) กำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มของบริษัทฯ โดยกำรจดัตัง้บริษัทย่อยขึน้ใหม่ ไดแ้ก่ บริษัท จุฑำมำรีน จ ำกัด (“Jutha Marine”) 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะถือหุน้ประมำณรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมด ซึ่ง Jutha Marine จะลงทนุในธุรกิจ
ที่ปัจจุบันบริษัทฯ ด ำเนินกำรอยู่แทน โดยบริษัทฯ จะโอนกิจกำรทั้งหมดใหแ้ก่ Jutha Marine ทั้งนี ้ภำยหลังกำรโอน
กิจกำรทัง้หมดเสร็จสิน้ บริษัทฯ จะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบกิจกำรกำรลงทุนโดยถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding 
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Company) ทัง้นี ้บรษิัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจดัตัง้ Jutha Marine โดยคำดว่ำกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มของบรษิัทฯ ขำ้งตน้จะ
เสรจ็สมบรูณภ์ำยในเดือนมกรำคม 2565 

2) กำรจัดตั้งบริษัทย่อยขึน้ใหม่  ได้แก่ BET เพื่อเข้ำท ำรำยกำรเข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรทั้งหมดของ  GBPH โดยมี
รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนฉบบันี ้

 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ คำดว่ำจะไดร้บัแหล่งเงินทนุส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำร จำกกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สำมญัเดิมและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมทุกรำยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) จ ำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ 
(คิดเป็นอตัรำ 1 หุน้เดิม ต่อ 4 หุน้เพิ่มทนุ) ที่รำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 509.7 ลำ้นบำท โดยบรษิัท
ฯ จะน ำเงินท่ีไดร้บัจำกกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักล่ำวมำใชใ้นกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรรบัโอนกิจกำรฯ ทัง้จ ำนวน และหำกมีเงินท่ี
ไดร้ับจำกกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทุนดังกล่ำวคงเหลือจำกกำรเข้ำท ำรำยกำร บริษัทฯ จะน ำเงินคงเหลือดังกล่ำวใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวียนส ำหรบักำรขยำยกิจกำรในอนำคต (ถำ้มี) 
 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว เขำ้ข่ำยเป็นกำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นมำเป็นของบรษิัทฯ ตำมมำตรำ 107 (2)(ข) แห่ง
พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ”) และถือเป็นรำยกำร
ไดม้ำซึ่งสินทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัที่
เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
2547 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย”์) โดยมีขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกบัรอ้ย
ละ 61.46 ตำมเกณฑม์ลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (“NTA”) ซึ่งค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมฉบบัสอบทำนส ำหรบังวด 6 เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 ของบริษัทฯ และงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ของ GBP 
และจดัเป็นรำยกำรประเภทที่ 1 ที่มีขนำดรำยกำรสงูกว่ำหรือเท่ำกบัรอ้ยละ 50.00 แต่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 100.00 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มี
รำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยร์ำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือนยอ้นหลงันบัจำกวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติอนมุตัิ 
 
นอกจำกนี ้กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้
ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน”) โดยมีขนำดรำยกำรเท่ำกับรอ้ยละ 560.52 ของมูลค่ำสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมฉบบัสอบทำน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยรำยกำรดงักล่ำว มีมลูค่ำรำยกำร
มำกกว่ำ 20.00 ลำ้นบำท และมำกกว่ำรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนักบั NAT รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือนยอ้นหลงันบัจำกวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติอนมุตัิ 
 
ดงันัน้ บริษัทฯ มีหนำ้ที่เปิดเผยสำรสนเทศของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) 
แต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร และจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิจำก
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย อีกทัง้ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงในวำระที่
เก่ียวขอ้ง 
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ทัง้นี ้ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรในกรณีที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร มีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

สรุปขั้นตอนการด าเนินการในกรณีทีท่ีป่ระชุมผู้ถือหุน้อนุมัตกิารเข้าท ารายการ 
ก าหนดระยะเวลา การด าเนินการ 

ธันวำคม 2564 - มกรำคม 2565 บรษิัทฯ ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุ RO 
ธันวำคม 2564 - มกรำคม 2565 บรษิัทฯ จดัตัง้ BET  
ภำยในเดือนมกรำคม 2565 BET ช ำระค่ำโอนกิจกำรและรบัโอนกิจกำรทัง้หมดของ GBPH 

ภำยใน 2565 GBPH จะจดทะเบียนเลิกบรษิัทและช ำระบญัชี 
 
ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระท ำกำรประเมินมลูค่ำ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ดว้ยวิธีกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ 4 วิธี โดยผลกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP และควำม
เหมำะสมของแต่ละวิธี มีรำยละเอียดดงันี ้
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ GBP 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าเข้าท า
รายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ความเหมาะสม 
ในการพิจารณา 

ด้วยวธิีนี ้

มูลค่าประเมิน 
สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
มูลค่าเข้าท า
รายการ 

(หน่วย: ร้อยละ) 
1. วิธีมลูคำ่ตำมบญัช ี 68.42 

400.00 

ไม่เหมำะสม (82.89) 
2. วิธีปรบัปรุงมลูคำ่ตำมบญัชี 186.62 - 201.38 ไม่เหมำะสม (53.35) - (49.65) 
3. วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วน
ในตลำด 

   

- วิธีอตัรำส่วน P/BV 119.47 - 166.29 ไม่เหมำะสม (70.13) - (58.43)   
- วิธีอตัรำส่วน P/E 1,396.62 - 3,708.14 ไม่เหมำะสม 249.15 - 827.04 
- วิธีอตัรำส่วน EV/EBITDA 721.67 - 1,127.09 ไม่เหมำะสม 80.42 - 181.77 
4. วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
กระแสเงนิสด 

495.12 - 668.13  เหมาะสม 45.17 – 67.03  

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ดว้ยวิธีมลูค่ำปัจจบุนั
สุทธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม โดยมูลค่ำยุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP เท่ำกับ 495.12 - 
668.13 ลำ้นบำท ซึ่งมลูค่ำเขำ้ท ำรำยกำรท่ี 400.00 ลำ้นบำท อยู่ในช่วงมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ดงักล่ำว โดยมีมลูค่ำสงูกว่ำเป็น
จ ำนวน 95.12 – 268.13 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 45.17 - รอ้ยละ 67.03 
 
ทัง้นี ้จำกกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน ตำมสมมติฐำนดงัที่ปรำกฏในส่วน 1.3.1 ของรำยงำนฉบบันี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ
ประมำณกำรอตัรำผลตอบแทนของกำรลงทนุ (Return on Investment) จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีไ้ด ้ดงันี ้ 
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อัตราผลตอบแทนจากการเข้าท ารายการ 
ประเภทของผลตอบแทน มูลค่า / ระยะเวลา 

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิ (Net Present Value: NPV) 257.15 – 431.64 ลำ้นบำท 
อตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return: IRR) รอ้ยละ 22.06 – 28.11  
ระยะเวลำคืนทนุ (Payback Period) ประมำณ 3 – 4 ปี 

 
จำกกำรวิเครำะหข์องที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ เก่ียวกบัควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงควำมเป็นธรรมของรำคำและ
เงื่อนไขในกำรเข้ำท ำรำยกำรตำมร่ำงสัญญำโอนกิจกำรทั้งหมดระหว่ำง BET และ GBPH ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มี
ควำมเห็นว่ำ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว มีความเหมาะสม เนื่องจำก 
1. ค่ำตอบแทนของกำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำนวน 400.00 ลำ้นบำท บวกดว้ยจ ำนวนเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันท ำกำร

สดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร มีควำมเหมำะสม โดยมลูค่ำเขำ้ท ำรำยกำรที่ 400.00 ลำ้นบำท อยู่ในช่วงมลูค่ำยตุิธรรมของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระดว้ยวิธีมลูค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่มี
มลูค่ำเท่ำกบั 495.12 - 668.13 ลำ้นบำท 

2. เป็นกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไบโอดีเซล (“B100”) ที่มีศักยภำพในกำรเติบโตที่ดี จำกกำรเติบโตจำกอุปสงคข์องน ำ้มนั
ดีเซลหมนุเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องโดยช่วงปี 2557- 2566 แนวโนม้ปริมำณควำมตอ้งกำร
ใช้ไบโอดีเซลมีอัตรำกำรเติบโตเฉล่ีย (CAGR) เท่ำกับ รอ้ยละ 7.98 ต่อปี อีกทั้งเป็นธุรกิจที่ไดร้ับกำรสนับสนุนจำก
ภำครฐั ซึ่งก่อใหเ้กิดรำยไดท้ี่มั่นคงและต่อเนื่องในระยะยำว สอดคลอ้งกบัแผนกำรขยำยธุรกิจของบรษิัทฯ  

3. สรำ้งควำมหลำกหลำยของสินคำ้และบรกิำร กระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจโดยลดกำรพ่ึงพิงธุรกิจพำณิชยน์ำวี
ซึ่งมีควำมผนัผวนจำกสภำวะเศรษฐกิจโลกและกำรแข่งขนัที่สงูขึน้ของอตุสำหกรรมขนส่งทำงเรือ และขยำยธุรกิจไปยงั
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต  

4. สำมำรถรบัรูร้ำยไดแ้ละก ำไรจำก GBP ในงบกำรเงินรวมไดท้ันที และมีสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยไดเ้พิ่มขึน้ เนื่องจำก 
GBP มีโรงกลั่นไบโอดีเซล 1 แห่ง ซึ่งเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ โดยสำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทที่ 
2 ไดต้ัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ส่งผลให ้GBP มีผลประกอบกำรที่ดีขึน้อย่ำงต่อเนื่อง (ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 
GBP มีรำยได ้1,812.40 ลำ้นบำทและก ำไรสทุธิ 33.34 ลำ้นบำท) อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร บริษัทฯ อำจ
มีรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลเป็นรำยไดห้ลกั โดยจดัท ำงบก ำไรขำดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของ
บรษิัทฯ ส ำหรบังวด 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 - 30 มิถนุำยน 2564 ที่จดัท ำโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ มี
รำยละเอียดดงันี ้ 
 

งบก าไรขาดทนุรวมเสมอืน (Pro Forma) ของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดอืน ตั้งแตว่ันที ่1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64 
ในกรณีรวมผลการด าเนินงานของ GBP 

งบก าไรขาดทนุรวมเสมอืนของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64 
บริษัทฯ ก่อน 

การเข้าท ารายการ 
(1) 

GBP 
(2) 

บริษัทฯ หลัง 
การเข้าท ารายการ 

(3) = (1) + (2) 
รำยไดร้วม 151.87 1,815.38 1,967.25 
ค่ำใชจ้ำ่ยรวม (154.35) (1,772.32) (1,926.67) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นตน้ทนุทางการเงนิ
และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้

(2.48) 43.05 40.57 
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งบก าไรขาดทนุรวมเสมอืนของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64 
บริษัทฯ ก่อน 

การเข้าท ารายการ 
(1) 

GBP 
(2) 

บริษัทฯ หลัง 
การเข้าท ารายการ 

(3) = (1) + (2) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (12.62) (9.71) (22.33) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (15.10) 33.34 18.24 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (15.10) 33.34 18.24 
 

ทั้งนี ้ งบก ำไรขำดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ ดังแสดงข้ำงตน้ ใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรเท่ำนัน้ ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยนัถึงควำมครบถว้นและควำม
ถกูตอ้งของขอ้มลูทำงกำรเงินตำมที่ปรำกฏขำ้งตน้ของทัง้สองบรษิัทได ้โดยรำยละเอียดดงัที่ปรำกฎในส่วนที่ 1.2.2 ของ
รำยงำนฉบบันี ้

5. เป็นกำรลงทุนในกิจกำรที่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ( “BOI”) และ
ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีจำกผลขำดทุนสะสม โดยปัจจุบนั GBP อยู่ในช่วงไดร้บักำรลดหย่อนภำษีเงินไดน้ิติบคุคล
ส ำหรบัก ำไรสทุธิในอตัรำรอ้ยละ 50.00 ของอตัรำปกติ และ GBP มีผลขำดทุนสทุธิสะสมจ ำนวน 553.89 ลำ้นบำท ที่
สำมำรถน ำไปใชล้ดหย่อนภำษีไดจ้นถึงเดือนมกรำคม ปี 2568 

6. เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร เป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดปกติทั่วไป และเป็นเงื่อนไขที่
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยร่วมตกลงกัน  ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวมิไดท้ ำใหบ้ริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  เสียประโยชน ์เช่น 
เงื่อนไขที่ระบุว่ำค่ำตอบแทนอำจมีกำรปรบัในกรณีที่รำยกำรทรพัยสิ์นหรือหนีสิ้นของ GBPH ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อน
วันโอนกิจกำร มีกำรเปล่ียนแปลงจำกประมำณกำรซึ่งระบุไว้ในสัญญำ เงื่อนไขที่ระบุว่ำ GBPH จะด ำเนินกำรให ้
นำย ปวีณ ปำนบุญหอ้ม และนำย รุ่งนิรนัดร ์ตัง้สุรกิจ ซึ่งเป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำรหลักของ GBP ตกลงท ำงำนกับ 
GBP ต่อไปเป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีนบัแต่วนัโอนกิจกำร และเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีระบวุ่ำ GBP จะตอ้งไดร้บัช ำระ
คืนเงินกูย้ืมจำกผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรที่คำ้งช ำระครบถว้นสมบรูณ ์เป็นตน้ ทัง้นี ้เงื่อนไขบงัคบัก่อนของสญัญำโอน
กิจกำรทัง้หมดระบวุ่ำ บรษิัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้มลูและรำยละเอียดต่ำงๆ เก่ียวกบักิจกำรของ GBPH และพึงพอใจกบัผล
กำรตรวจสอบดงักล่ำว โดยบรษิัทฯ คำดว่ำ บรษิัทฯ BET GBPH และ GBP จะด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขบงัคบักอ่นไดเ้สรจ็
สิน้ทัง้หมดก่อนวนัโอนกิจำร โดยมีรำยละเอียดและควำมคืบหนำ้ของเงื่อนไขบงัคบัก่อน (ณ 27 ตุลำคม 2564) ตำมที่
ปรำกฎในส่วนท่ี 1.1.4 ของรำยงำนฉบบันี ้

 
อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหุน้ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนมุตัิ
กำรเขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้ 
 
1. มีควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงลกูคำ้นอ้ยรำย เนื่องจำกในปัจจบุนั GBP โดยมีลกูคำ้ 1 รำยเป็นลกูคำ้รำยใหญ่ อย่ำงไรก็ดี ที่

ผ่ำนมำ GBP สำมำรถส่งมอบไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนที่ลูกคำ้ก ำหนด อีกทั้งมีกำรให้
ส่วนลดที่เหมำะสม ดงันัน้ GBP คำดว่ำจะสำมำรถต่อสญัญำซือ้ขำยไบโอดีเซลกับลกูคำ้รำยดงักล่ำวไดใ้นอนำคต อีก
ทัง้ ผูบ้รหิำรมีแผนที่จะหำลกูคำ้รำยอื่นเพิ่มเติมในอนำคต เนื่องจำก GBP ยงัคงมีก ำลงักำรผลิตไบโอดีเซลเหลือ 

2. มีควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนของ GBP อำจไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงัจำกปัจจยัต่ำงๆ ไดแ้ก่ รำคำน ำ้มนัปำลม์ที่
น ำมำใชใ้นกำรผลิตไบโอดีเซล รำคำไบโอดีเซลที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลงังำน 
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(“EPPO”) และภยัพิบตัิธรรมชำติหรือเหตสุดุวิสยั เป็นตน้ อย่ำงไรก็ดี GBP มีกำรจดัท ำประกนัภยัอย่ำงสม ่ำเสมอ และมี
กำรจดัท ำประมำณกำรรำคำน ำ้มนัปำลม์ล่วงหนำ้ ท ำใหส้ำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนกำรผลิตไดอ้ย่ ำงมีประสิทธิภำพ
และสำมำรถสรำ้งก ำไรไดอ้ย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง 

3. มีควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงผูจ้ดัหำวตัถดุิบนอ้ยรำย เนื่องจำกผ่ำนมำ บรษิัทในเครือ NAT เป็นผูจ้ดัหำวตัถดุิบหลกัใหแ้ก่ 
GBP อย่ำงไรก็ดี GBP ไม่มีสญัญำหรือขอ้ผูกมดักับบริษัทดงักล่ำว นอกจำกนี ้ในกำรจดัซือ้วตัถุดิบ GBP จะมีขัน้ตอน
กำรสอบเทียบรำคำจำกผูจ้ดัหำวัตถุดิบรำยอื่นๆ หลำยรำยอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบที่มีคุณภำพในรำคำที่ต  ่ำ
ที่สุด และภำยหลังกำรเข้ำท ำรำยกำร GBP จะเป็นบริษัทย่อยของ JUTHA ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์ฯ ที่มีนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เป็นไปตำมเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก ำหนด จึงจะท ำใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัมีควำมโปรง่ใสและเป็นธรรม 

4. มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงควำมรู ้และประสบกำรณข์องผูบ้ริหำรของ GBP อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มี
เงื่อนไขว่ำผูบ้ริหำรของ GBP จะยงัคงเป็นผูบ้ริหำรต่อไปหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำรอย่ำงนอ้ย 2 ปี อีกทัง้ หำก GBP มีผล
กำรด ำเนินงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแผนที่จะว่ำจำ้งผูบ้ริหำรของ GBP ต่อไป เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของ
บรษิัทฯ ในอนำคต 

5. อำจมีผลกระทบดำ้นสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ใชสิ้ทธ์ิเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ 
(Rights Offering: RO) รอ้ยละ 80.00 และผลกระทบดำ้นรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) รอ้ยละ 64.59 เนื่องจำก
รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ี 0.30 บำทต่อหุน้ มีมลูค่ำต ่ำกว่ำรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำยที่ 1.55 บำทต่อหุน้ 

6. มีควำมเส่ียงที่ที่ดินที่ตัง้โรงงำนตกอยู่ในสภำพที่ดินไม่มีทำงออกสู่สำธำรณะ เนื่องจำกมีถนนทำงเขำ้ออกทำงเดียวคือ 
ถนนโรจนะ A9 ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธ์ิโดย ROJNA อย่ำงไรก็ดี ROJNA อนุญำตใหบ้ริษัทหรือโรงงำนภำยในพืน้ที่ใชถ้นน
ร่วมกัน โดยเรียกช ำระค่ำตอบแทนรำยปี โดยตรำบใดที่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำร ROJNA จะไม่ด ำเนินกำรใดๆ ที่ท  ำใหไ้ม่
สำมำรถใชถ้นนในโครงกำรเพื่อเป็นทำงเขำ้-ออก ซึ่งตำมกฎหมำยถือเป็นกำรใหค้วำมยินยอมโดยปรยิำย 

7. มีควำมเส่ียงจำกกำรครอบครองน ้ำมันเตำที่อยู่ระหว่ำงกำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่   
3 (ธพ.น. 2) ตำมพระรำชบญัญัติควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิง อย่ำงไรก็ดี รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย ระบวุ่ำ
ประเด็นดงักล่ำวไม่มีผลกระทบจนท ำใหก้ำรผลิตหยดุชะงกัแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้ในสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด ไดร้ะบุ
ให้ GBP ตอ้งมีใบอนุญำตดังกล่ำวก่อนวันโอนกิจกำรในเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อป้องกันควำมเส่ียงของบริษัทฯ ใน
ประเด็นดงักล่ำวดว้ย 

 
ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชนท์ี่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่
อำจเกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็น
ว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีความเหมาะสม ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ควรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถพิจำรณำขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ควำมเส่ียง ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขของกำรเขำ้ท ำรำยกำร ไดเ้พิ่มเติม
จำกรำยงำนฉบบันี ้
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ส่วนที ่1 การขออนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพยแ์ละรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน  

 
1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท จุฑำนำวี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JUTHA”) ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 
กันยำยน 2564 ไดม้ีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติใหบ้ริษัท ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค 
โฮ ลดิง้ จ ำกัด (“BET”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ ดว้ยทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท 
แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5.00 บำท โดยบริษัทฯ จะถือหุน้ประมำณรอ้ยละ 100.00 
ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทั้งหมด) ใหเ้ขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรทัง้หมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์โฮลดิง้ 
จ ำกัด (“GBPH”) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (“กำรเขำ้ท ำรำยกำร”) ทัง้นี ้BET จะรบัโอนมำซึ่งทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ
และหนำ้ที่ตำมสญัญำ และพนกังำนทัง้หมดของ GBPH รวมถึงหุน้ในบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกัด (“GBP”) (เดิมชื่อ
บรษิัท แอ็บโซลทู พำวเวอร ์พี จ ำกดั) จ ำนวน 5,849,998 หุน้ จำกหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมด 5,850,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100.00 บำท หรือคิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นประมำณรอ้ยละ 100.00 ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอน
กิจกำรทัง้หมดระหว่ำง BET และ GBPH (“สญัญำโอนกิจกำร”) โดย GBP ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล (“B100”) 
รวมทัง้ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกำรกลั่นไบโอดีเซล โดยกำรผลิต B100 นัน้เป็นกำรน ำเชือ้เพลิงเหลวที่ผลิตไดจ้ำกน ำ้มนัพืชและ
ไขมนัสตัว ์เช่น น ำ้มนัปำลม์กึ่งบรสิทุธ์ิ (Refined Palm Oil: “RPO”) และไขปำลม์สเตียรนิ (Refined Palm Stearin: “RPS”) มำ
ท ำปฏิกิริยำทำงเคมีที่ เรียกว่ำ ปฏิกิริยำทรำนส์เอสเตอริฟิเคชั่ น ( Transesterification Process) ของไตรกลีเซอไรด์ 
(Triglyceride) ที่อยู่ในน ้ำมันพืชและไขมันสัตว ์ร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เมทำนอล จนเกิดเป็นสำรเอสเตอร ์(Ester) ที่มี
คุณสมบตัิใกลเ้คียงกบัน ำ้มนัดีเซลจนสำมำรถใชท้ดแทนน ำ้มนัดีเซลไดโ้ดยตรง เรียกว่ำ ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งหมำยถึงน ำ้มนั
เชือ้เพลิงที่มีไบโอดีเซลอย่ำงเดียว โดยมีค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้หมด 400.00 ลำ้นบำท บวกดว้ยจ ำนวนเงินสดคงเหลือ
ใน GBP ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวันโอนกิจกำร ทั้งนี ้บริษัทฯ คำดว่ำค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้หมดจะมีจ ำนวนไม่เกิน 
600.00 ลำ้นบำท โดยจะช ำระค่ำตอบแทนเป็นเงินสดทัง้จ ำนวน ณ วนัโอนกิจกำร ทัง้นี ้ก่อนกำรโอนกิจกำรทัง้หมด GBPH จะ
ช ำระคืนหนีสิ้นทั้งหมด และจะไม่มีหนีสิ้น สิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำอื่นใด และภำยหลังกำรโอนกิจกำรทั้งหมดดังกล่ำว 
GBPH จะด ำเนินกำรเลิกกิจกำร 
 
อย่ำงไรก็ดี GBPH เป็นบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จ ำกัด (“NAT”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้มของบริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 
26.18 ผ่ำน Austin Asset Limited (“AUSTIN”) ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ ธุรกิจ
พำณิชยน์ำวี โรงแรม อสงัหำรมิทรพัย ์และพลงังำนทดแทน และเป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้มของ GBPH ในสดัส่วนรอ้ยละ 65.00 ผ่ำน
บริษัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ำกัด (“9Element”)  ”) ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ ธุรกิจ
โรงแรม อสงัหำรมิทรพัย ์และพลงัำนทดแทน 
 
ทั้งนี ้กำรโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer) ผู้โอนจะไดร้บัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีตำมประมวลรัษฎำกร โดย 
GBPH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทและช ำระบญัชีภำยในปี 2565 ซึ่งเป็นรอบระยะเวลำบญัชีเดียวกันกับกำรโอนกิจกำรทัง้หมด
โดย โครงสรำ้งของบรษิัทฯ ก่อนและหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำรมีรำยละเอียดดงันี ้
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โครงสร้างก่อนการเข้าท ารายการ      โครงสร้างหลังการเข้าท ารายการ 

 
 
ทัง้นี ้ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร นำย รุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ ซึ่งเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรหลกัของ GBP จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรของบรษิัทฯ โดยคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ก่อนและหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร มีรำยละเอียดดงันี ้
 

คณะกรรมการของบริษทัฯ กอ่นและหลังการเข้าท ารายการ  
ล าดับ ก่อนการเขา้ท ารายการ หลังการเข้าท ารายการ 

1 พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำต ิ พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำต ิ
2 นำย ชเนศร ์เพ็ญชำติ นำย ชเนศร ์เพ็ญชำต ิ
3 นำย ศรณัย ์เพ็ญชำต ิ นำย ศรณัย ์เพ็ญชำต ิ
4 นำย ชนิตร เพ็ญชำต ิ นำย ชนิตร เพ็ญชำต ิ
5 นำย ศิรชิยั สำครรตันกลุ นำย ศิรชิยั สำครรตันกลุ 
6 นำย อดลุย ์จนัทนจลุกะ นำย อดลุย ์จนัทนจลุกะ 
7 นำย ประมวล จนัทรช์ีวะ นำย ประมวล จนัทรช์ีวะ 
8 - นำย รุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ 

 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว เขำ้ข่ำยเป็นกำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นมำเป็นของบรษิัทฯ ตำมมำตรำ 107 (2)(ข) แห่ง
พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ”) และถือเป็นรำยกำร
ไดม้ำซึ่งสินทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัที่
เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
2547 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย”์) โดยมีขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกบัรอ้ย
ละ 61.46 ตำมเกณฑ์มูลค่ำสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิ  (“NTA”) ซึ่งค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมฉบับสอบทำน สิน้สุดวันที่ 30 
มิถุนำยน 2564 ของบริษัทฯ และงบกำรเงินฉบับตรวจสอบ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของ GBP และจัดเป็นรำยกำร
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ประเภทที่ 1 ที่มีขนำดรำยกำรสูงกว่ำหรือเท่ำกับรอ้ยละ 50.00 แต่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 100.00 ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรไดม้ำซึ่ง
สินทรพัยร์ำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือนยอ้นหลงันบัจำกวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติอนมุตัิ 
 
นอกจำกนี ้กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้
ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน”) โดยมีขนำดรำยกำรเท่ำกับรอ้ยละ 560.52 ของมูลค่ำสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมฉบบัสอบทำน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยรำยกำรดงักล่ำว มีมลูค่ำรำยกำร
มำกกว่ำ 20.00 ลำ้นบำท และมำกกว่ำรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนักบั NAT รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือนยอ้นหลงันบัจำกวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติอนมุตัิ 
 
ดงันัน้ บริษัทฯ มีหนำ้ที่เปิดเผยสำรสนเทศของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) 
แต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร และจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิจำก
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย อีกทัง้ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงในวำระที่
เก่ียวขอ้ง 
 
ทัง้นี ้ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรในกรณีที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร มีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

สรุปขั้นตอนการด าเนินการในกรณีทีท่ีป่ระชุมผู้ถือหุน้อนุมัตกิารเข้าท ารายการ 
ก าหนดระยะเวลา การด าเนินการ 

ธันวำคม 2564 - มกรำคม 2565 บรษิัทฯ ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุ RO 
ธันวำคม 2564 - มกรำคม 2565 บรษิัทฯ จดัตัง้ BET  
ภำยในเดือนมกรำคม 2565 BET ช ำระค่ำโอนกิจกำรและรบัโอนกิจกำรทัง้หมดของ GBPH 

 
1.1.1 วัน เดือน ปี ทีเ่ข้าท ารายการ 
 

ภำยหลังจำกที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ที่จะจดัใหม้ีขึน้ในวนัที่ 22 พฤศจิกำยน 2564 ไดม้ีมติอนุมัติกำรเขำ้ท ำ
รำยกำร บริษัทฯ จะเขำ้ลงนำมในสญัญำที่เก่ียวขอ้งภำยในเดือนธันวำคม ปี 2564 ทัง้นี ้บริษัทฯ คำดว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรจะ
เสร็จสมบูรณภ์ำยในเดือนมกรำคม ปี 2565 ภำยหลังจำกเงื่อนไขบังคับก่อน (รำยละเอียดจะแสดงไวใ้นหัวขอ้สรุปเงื่อนไข
ส ำคญัของสญัญำ) ทัง้หมดภำยใตส้ญัญำโอนกิจกำรเป็นผลส ำเรจ็ หรือถือว่ำเป็นผลส ำเรจ็ หรือไดร้บักำรผ่อนผนัจำกคู่สญัญำ
ฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง และไดม้ีกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรท ำใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบรูณต์ำมที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญำโอนกิจกำร  
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1.1.2 ประเภทและขนาดของรายการ 
 
กำรค ำนวณขนำดรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว ถือเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยต์ำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ โดยกำร
ค ำนวณขนำดรำยกำร ซึ่งอำ้งอิงงบกำรเงินรวมฉบบัสอบทำน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 ของบริษัทฯ และงบกำรเงินฉบบั
ตรวจสอบ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ของ GBP มีรำยละเอียดดงันี ้
 

การค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย ์
หลักเกณฑ ์  การค านวณ 

1. เกณฑม์ลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) =   NTA ของ GBP x สดัส่วนที่ไดม้ำ 
            NTA ของบรษิัทฯ 

 =  65.79 ลำ้นบำท x รอ้ยละ 100.00 
             107.04 ลำ้นบำท 

 = รอ้ยละ 61.46 
2. เกณฑก์ ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน = ไม่สำมำรถค ำนวณได ้เนื่องจำกบริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำน

ขำดทนุ 
3. เกณฑม์ลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน =     มลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทน 

     สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ 
 =        600.00 ลำ้นบำท /1 

     1,638.90 ลำ้นบำท 
 = รอ้ยละ 36.61 
4. เกณฑม์ลูค่ำหุน้ทนุท่ีออกเพื่อช ำระค่ำสินทรพัย ์ = ไม่สำมำรถค ำนวณได ้เนื่องจำกบรษิัทฯ มิไดอ้อกหลกัทรพัยเ์พื่อ

ช ำระค่ำสินทรพัย ์
หมำยเหตุ: /1 กำรเขำ้ท ำรำยกำรมีค่ำตอบแทนจ ำนวน 400.00 ลำ้นบำท และเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร ทัง้นี ้

หำกรำยกำรทรพัยส์ินหรือหนีส้ินของ GBPH ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกประมำณกำรซึ่งระบุไวใ้น
สญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด ค่ำตอบแทนอำจมีกำรปรบัใหส้อดคลอ้งกบัรำยกำรทรพัยส์ินหรือหนีส้ินดงักล่ำว (รำยละเอียดดงัที่ปรำกฏ
ในหัวขอ้ 1.1.4 สรุปเงื่อนไขส ำคัญของสัญญำ ของรำยงำนฉบับนี)้  ทั้งนี ้บริษัทฯ คำดว่ำค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทั้งหมดจะมี
จ ำนวนไม่เกิน 600.00 ลำ้นบำท 

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ รำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้มีขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกบัรอ้ยละ 61.46 ตำมเกณฑม์ลูค่ำสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิ จึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรประเภทที่ 1 ที่มีขนำดรำยกำรสงูกว่ำหรือเท่ำกบัรอ้ยละ 50.00 แต่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 100.00 ตำม
ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยร์ำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 
เดือนยอ้นหลงันบัจำกวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว ที่จะตอ้งน ำมำรวมเป็นขนำด
รำยกำร 
 
ดงันัน้ บรษิัทฯ มีหนำ้ที่เปิดเผยสำรสนเทศของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำร
เงินอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร  และจัดใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
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คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียง
ของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
 
ทั้งนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไม่ค ำนวณขนำดรำยกำรของ บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์โฮลดิง้ จ ำกัด ( “GBPH”) 
เนื่องจำก GBPH เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ซึ่งบริษัทที่ GBPH ถือหุน้มีเพียง
บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกดั (“GBP”)  และ GBPH จะปิดกิจกำรเมื่อกำรโอนกิจกำรทัง้หมดระหว่ำง BET และ GBPH 
เสรจ็สิน้ 
กำรค ำนวณขนำดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว ถือเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั โดยกำรค ำนวณขนำดรำยกำร ซึ่ง
อำ้งอิงงบกำรเงินรวมฉบบัสอบทำน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 ของบรษิัทฯ มีรำยละเอียดดงันี ้
ขนำดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั =    มลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทน 

          NTA ของบรษิัทฯ 
 =   600.00 ลำ้นบำท 

  107.04 ลำ้นบำท 
 = รอ้ยละ 560.52 

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ รำยกำรที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้มีขนำดรำยกำรเท่ำกบัรอ้ยละ 560.52 ของมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ โดยมีมลูค่ำรำยกำรมำกกว่ำ 20.00 ลำ้นบำท และมำกกว่ำรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ 
ตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกับ NAT รำยกำรอื่น ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน
ยอ้นหลงันบัจำกวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว ที่จะตอ้งน ำมำรวมเป็นขนำดรำยกำร 
 
ดงันัน้ บรษิัทฯ มีหนำ้ที่เปิดเผยสำรสนเทศของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำร
เงินอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร  และจัดใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียง
ของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
 
1.1.3 คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและลกัษณะความสัมพนัธร์ะหว่างกนั 

 
คู่สญัญำที่เก่ียวขอ้งส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรและลกัษณะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกนั มีรำยละเอียดดงันี ้ 
 
ผูโ้อนกิจกำร บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั 
ผูร้บัโอนกิจกำร บริษัท ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค โฮลดิง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท จุฑำนำวี จ ำกัด (มหำชน) ที่จะ

จดัตัง้ขึน้ใหม่ 
ควำมสมัพนัธ ์ • บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์โฮลดิง้ จ ำกัด มี NAT เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ โดยถือหุน้ทำงออ้ม

ในสดัส่วนรอ้ยละ 65.00 ผ่ำน 9Element 



รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 

   21  

• บรษิัท จฑุำนำวี จ ำกดั (มหำชน) มี NAT เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ โดยถือหุน้ทำงออ้มในสดัส่วนรอ้ย
ละ 26.18 ผ่ำน AUSTIN  

 
1.1.4 สรุปเงือ่นไขส าคัญของสัญญา 

 
รำ่งสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมดระหว่ำง BET และ GBPH มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปร่างสัญญาโอนกิจการทัง้หมด 
หวัข้อ รายละเอียด 

ผูโ้อนกิจกำร บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั 
ผูร้บัโอนกิจกำร บรษิัท ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค โฮลดิง้ จ ำกดั 
ทรพัยสิ์นท่ีโอน ทรพัยสิ์น หนีสิ้น สญัญำ สิทธิ หนำ้ที่ และภำระผกูพนัต่ำงๆ ในกำรประกอบกิจกำรทัง้หมดของ 

GBPH รวมถึงหุน้ในบรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกดั 
ค่ำตอบแทน 400.00 ลำ้นบำท และเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวันโอนกิจกำร ทั้งนี ้

หำกรำยกำรทรพัยสิ์นหรือหนีสิ้นของ GBPH ณ วันท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวันโอนกิจกำร มีกำร
เปล่ียนแปลงจำกประมำณกำรซึ่งระบุไวใ้นสญัญำ ค่ำตอบแทนอำจมีกำรปรบัใหส้อดคลอ้งกับ
รำยกำรทรพัยสิ์นหรือหนีสิ้นดงักล่ำว 

กำรช ำระค่ำตอบแทน ช ำระเป็นเงินสดโดย  

• ณ วันโอนกิจกำร: BET จะช ำระค่ำตอบแทนตำมรำคำโอนกิจกำรเบือ้งต้นซึ่งอ้ำงอิง
ประมำณกำรตำมที่ระบใุนสญัญำ 

• ภำยใน 2 วันหลังวนัโอนกิจกำร: BET และ GBPH จะช ำระ/คืนค่ำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำ
โอนกิจกำรเบือ้งตน้ (อ้ำงอิงประมำณกำรตำมที่ระบุในสัญญำ) กับรำคำโอนกิจกำร
สดุทำ้ย (อำ้งอิงกำรปรบัค่ำตอบแทนในกรณีที่รำยกำรทรพัยสิ์นหรือหนีสิ้นของ GBPH ณ 
วันท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร มีกำรเปล่ียนแปลงจำกประมำณกำรตำมที่ระบุใน
สัญญำ และอ้ำงอิงเงินสดหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันท ำกำร
สดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร ซึ่งจะจดัท ำขึน้ 1 วนัภำยหลงัวนัโอนกิจกำร) 

เงื่อนไขบงัคบัก่อน เงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูโ้อนกิจกำร 

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GBPH มีมติอนุมัติรำยกำร
ดงัต่อไปนี ้
- กำรโอนกิจกำรทัง้หมดใหแ้ก่ BET และกำรลงนำมในสญัญำที่เก่ียวขอ้ง 
- กำรเลิกบรษิัทและกำรเริ่มตน้ช ำระบญัชี 
- กำรแต่งตัง้ผู้ช  ำระบัญชี กำรก ำหนดอ ำนำจ และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผูช้  ำระ
บญัชี 

- กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี เพื่อตรวจสอบและรบัรองงบกำรเงินของบรษิัท สิน้สดุ ณ วนัจด
ทะเบียนเลิกกิจกำร และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชี 
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หวัข้อ รายละเอียด 

• GBP ไดร้บัช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรที่คำ้งช ำระครบถว้นสมบูรณ ์
(รำยละเอียดเพิ่มเติมดงัที่ปรำกฏในส่วนท่ี 1.1.6 ของรำยงำนฉบบันี)้ 

• คู่สญัญำภำยใตส้ญัญำต่ำงๆ ที่ส  ำคญัต่อกำรประกอบกิจกำรของ GBPH ที่มีผลใชบ้งัคบั 
ไดร้บัแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงกำรโอนสิทธิเรียกรอ้งทัง้หลำยที่มีต่อกันภำยใตส้ญัญำ
ไปยัง BET และ/หรือ ไดใ้หค้วำมยินยอมเป็นลำยลักษณอ์ักษรต่อกำรแปลงหนีใ้หม่โดย
กำรเปล่ียนตวัเจำ้หนีห้รือลกูหนี ้(แลว้แต่กรณี) จำก GBPH เป็น BET 

• GBPH ไดด้  ำเนินกำรยื่นค ำขอและอนุมัติที่เก่ียวข้องกับกำรโอนกิจกำรทั้งหมดภำยใต้
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งก ำหนดใหต้อ้งยื่นค ำขอต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกอ่นวนัโอนกิจกำร 

• ค ำรบัรองของ GBPH ถกูตอ้งแทจ้รงิทกุประกำร 

• ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงที่ก่อหรืออำจก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ 
GBPH และ GBP 

• GBP ไดร้บัใบอนญุำตครอบครองน ำ้มนัเชือ้เพลิง ตำม พ.ร.บ. ควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิงกอ่น
วนัโอนกิจกำร 

• GBP ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำมสญัญำเงินกูย้ืมกับสถำบนักำรเงิน 
หรือไดร้บัค ำขอผ่อนผนัเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกสถำบนักำรเงินเก่ียวกับกำรผิดเงื่อนไข
ทำงกำรเงิน (ถำ้มี) 

เงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูร้บัโอนกิจกำร 

• บริษัทฯ ในฐำนะผูถื้อหุน้รอ้ยละ 99.99 ของ BET และที่ปรกึษำของบริษัทฯ ไดต้รวจสอบ
ขอ้มลูและรำยละเอียดต่ำงๆ เก่ียวกบักิจกำรของ GBPH ตลอดจนกำรด ำเนินธุรกิจ ฐำนะ
กำรเงิน กำรประกอบกำร ตลอดจนทรพัยสิ์นของกิจกำรและเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ
พอใจกบัผลกำรตรวจสอบดงักล่ำวแลว้ 

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  ในฐำนะผูถื้อหุน้รอ้ยละ 
99.99 ของ BET มีมติอนมุตัิรำยกำรดงัต่อไปนี ้
- กำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมดจำก GBPH และกำรลงนำมในสญัญำที่เก่ียวขอ้ง 
- กำรเขำ้ลงนำมในสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด 
- กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 509.7 ลำ้นบำท เพื่อเสนอขำยหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) ในอตัรำ 1 หุน้เดิม ต่อ 4 หุน้เพิ่มทนุ 
ที่รำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.30 บำท เพื่อช ำระค่ำตอบแทน 

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BET มีมติอนุมัติรำยกำร
ดงัต่อไปนี ้
- กำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมดจำก GBPH และกำรลงนำมในสญัญำที่เก่ียวขอ้ง 
- กำรเขำ้ลงนำมในสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด 

• BET ไดด้  ำเนินกำรยื่นค ำขอและอนุมัติที่เก่ียวข้องกับกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดภำยใต้
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งก ำหนดใหต้อ้งยื่นค ำขอต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกอ่นวนัโอนกิจกำร 
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หวัข้อ รายละเอียด 
เงื่อนไขหรือขอ้ตกลงอื่นๆ • GBPH และ BET รบัทรำบว่ำ BET จะน ำเงินท่ีไดร้บัจำกเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) ของบริษัทฯ มำช ำระค่ำตอบแทน โดย 
บริษัทฯ ตกลงก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุน 
ภำยหลงัจำกเงื่อนไขบงัคบัก่อนส ำเรจ็ครบถว้นสมบรูณ ์

• GBPH และ BET ตกลงร่วมกันว่ำ GBPH จะด ำเนินกำรใหน้ำย ปวีณ ปำนบุญหอ้ม และ
นำย รุ่งนิรันดร ์ตั้งสุรกิจ ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรหลักของ GBP ตกลงท ำงำนกับ 

GBP ต่อไปเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับแต่วันโอนกิจกำร ภำยใตเ้งื่อนไขกำรจ้ำง
พนกังำนตำมธรรมเนียมปฏิบตัิปกติของ BET เพื่อให ้GBP สำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำง
ต่อเนื่อง 

• GBPH และ BET ตกลงด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรโอน
กิจกำรทั้งหมดตำมมำตรำ 74(1) (ค) แห่งประมวลรัษฎำกร และ/หรือ กฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง 

ภำษีอำกรและค่ำใชจ้่ำย GBPH และ BET ตกลงที่จะช ำระค่ำภำษี อำกรแสตมป์ และค่ำฤชำธรรมเนียมใด ๆ  ที่เกิดจำก
กำรท ำสัญญำโอนกิจกำรทั้งหมด หรือที่เกิดจำกกำรโอนกิจกำรทั้งหมด ตำมที่แต่ละฝ่ำยมี
ภำระหนำ้ที่ภำยใตบ้ทบญัญัติและหลกัเกณฑข์องกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

 
ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร เมื่อวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 โดย ณ วนัท่ี 26 ตลุำคม 2564 
ควำมคืบหนำ้หรือก ำหนดกำรของกำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขบงัคบัก่อนของคู่สญัญำ มีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

ความคืบหน้าหรือก าหนดการของการด าเนินการตามเงือ่นไขบังคับก่อนของคูส่ัญญา  

ล าดับ เงือ่นไขบังคับกอ่น 
ก าหนดการ/ความคืบหน้า  
ณ วันที ่27 ตุลาคม 2564 

ผู้โอนกจิการ 
1 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ 

GBPH มีมติอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรและรำยกำรอื่นๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง 

จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเดือนธันวำคม 2564 

2 GBP ได้รับช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมกำรท่ีคำ้งช ำระครบถว้นสมบรูณ ์

จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเดือนธันวำคม 2564 

3 คู่สญัญำภำยใตส้ญัญำต่ำงๆ ที่ส  ำคญัต่อกำรประกอบ
กิจกำรของ GBPH ที่มีผลใชบ้ังคับ ไดร้ับแจ้งเป็นลำย
ลักษณอ์ักษรถึงกำรโอนสิทธิเรียกรอ้งไปยัง BET และ/
หรือ ไดใ้ห้ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อกำร
แปลงหนีใ้หม่จำก GBPH เป็น BET 

GBPH จะช ำระหนีสิ้นใหแ้ลว้เสรจ็ 
ภำยในเดือนธันวำคม 2564 



รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 

   24  

ล าดับ เงือ่นไขบังคับกอ่น 
ก าหนดการ/ความคืบหน้า  
ณ วันที ่27 ตุลาคม 2564 

4 GBPH ไดด้  ำเนินกำรยื่นค ำขอและอนุมตัิที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรโอนกิจกำรทัง้หมดภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอโอนกิจกำรทัง้หมดต่อ
กรมสรรพำกรภำยในเดือนมกรำคม 2565 (ก่อนวนั

โอนกิจกำร) 
5 GBP ไดร้บัใบอนุญำตครอบครองน ำ้มนัเชือ้เพลิง ตำม 

พ.ร.บ. ควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิงก่อนวนัโอนกิจกำร 
จะด ำเนินกำรกบัหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้

ไดม้ำซึง่ใบอนญุำตดงักลำ่วอย่ำงครบถว้น 
ก่อนวนัโอนกิจกำร 

6 GBP ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำม
สญัญำเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงิน หรือไดร้บัค ำขอผ่อน
ผันเป็นลำยลักษณอ์ักษรจำกสถำบันกำรเงินเก่ียวกับ
กำรผิดเงื่อนไขทำงกำรเงิน (ถำ้มี) 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโดยจะเสรจ็สิน้ก่อนวนัโอน 

ผู้รับโอนกิจการ 
1 บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ 

เ ก่ียวกับกิจกำรของ GBPH และพอใจกับผลกำร
ตรวจสอบดงักล่ำว 

แลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

2 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ มีมติอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรและรำยกำรอื่นๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิ 
กำรเขำ้ท ำรำยกำร เมื่อวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  
และก ำหนดใหม้ีกำรจดัประชมุวสิำมญัผูถื้อหุน้ 

เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร  
ในวนัท่ี 22 พฤศจกิำยน 2564 

3 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ 
BET มีมติอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรและรำยกำรอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเดือนธันวำคม 2564 

4 BET ไดด้  ำเนินกำรยื่นค ำขอและอนุมัติที่เก่ียวข้องกับ
กำรโอนกิจกำรทัง้หมดภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

BET จะลงนำมในสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมดภำยใน
เดือนมกรำคม 2565 โดยให ้GBPH เป็นผูย้ื่นค ำขอ

โอนกิจกำรทัง้หมดต่อกรมสรรพำกร 
ภำยในเดือนมกรำคม 2565 (ก่อนวนัโอนกิจกำร) 

 
1.1.5 มูลค่าสิง่ตอบแทน เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และแหลง่เงนิทนุในการเข้าท ารายการ 
 
BET ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ จะช ำระค่ำตอบแทนส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำนวน 400.00 ลำ้นบำท บวก
ดว้ยจ ำนวนเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร โดยอำจมีกำรปรบัในกรณีที่รำยกำรทรพัยสิ์นหรือ
หนีสิ้นของ GBPH ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำรมีกำรเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้บริษัทฯ คำดว่ำค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำร
ทัง้หมดจะมีจ ำนวนไม่เกิน 600.00 ลำ้นบำท โดยจะช ำระค่ำตอบแทนเป็นเงินสดทัง้จ ำนวน ทัง้นี ้มลูค่ำส่ิงตอบแทน  ดงักล่ำว 
เป็นรำคำที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงรว่มกนั โดยบรษิัทฯ พิจำรณำมลูค่ำกิจกำร (Enterprise Value) ดว้ยวิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิ
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ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) และใช้วิธีอื่นๆ ตำมมำตรฐำนทั่วไปที่ใช้ในกำรตัดสินใจลงทุน
ประกอบกำรพิจำรณำดว้ย เช่น วิธีอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio Approach)  
 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ คำดว่ำจะไดร้บัแหล่งเงินทนุส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำร จำกกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สำมญัเดิมและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมทุกรำยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) จ ำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ 
(คิดเป็นอัตรำ 1 หุ้นเดิม ต่อ 4 หุ้นเพิ่มทุน) ที่รำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินประมาณ 509.7 ลา้นบาท โดย 
บริษัทฯ จะน าเงินที่ไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนดงักล่าวมาใชใ้นการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ ทัง้จ านวน และหาก
มีเงินท่ีไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวคงเหลือจากการเขา้ท ารายการ บรษิัทฯ จะน าเงินคงเหลือดงักล่าวใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนส าหรบัการขยายกิจการในอนาคต (ถา้มี) 
 

1.1.6 ข้อมูลทรัพยส์ิน  
 

จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรของ BET (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยบริษัทฯ จะถือหุน้ประมำณรอ้ยละ 100.00 
ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทั้งหมด) BET จะรบัโอนมำซึ่งทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิและหนำ้ที่ตำมสัญญำ และพนักงำน
ทัง้หมดของ GBPH รวมถึงหุน้ใน GBP ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมดระหว่ำง BET และ GBPH 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของ GBPH 
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของ GBPH ที่ BET จะรบัโอนมีรำยละเอียดและมลูค่ำ ณ 31 ธันวำคม 2563 ตำมงบกำรเงนิฉบบัตรวจสอบ 
ส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 3 กนัยำยน 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2563 ของ GBPH ดงันี ้
 

รายการสินทรัพย ์
1. เงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ หุ้นสำมัญของ GBP จ ำนวน 5,849,998 หุ้น จำกหุ้นที่ออกและช ำระแลว้ทั้งหมด 

5,850,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท หรือคิดเป็นสดัส่วนกำรถือหุน้ประมำณรอ้ยละ 100.00 โดยมีมลูคำ่ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 119,84 ลำ้นบำท 

2. สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น ไดแ้ก่ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยล่วงหนำ้ โดยมีมลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 0.01 บำท 
 
รายการหนีส้ิน  
ตำมรำ่งสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมดระหว่ำง BET และ GBPH ระบวุ่ำ ไม่มีรำยกำรหนีสิ้นท่ีจะโอนใหแ้ก่ BET 

 
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของ GBP 
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของ GBP มีรำยละเอียดและมลูค่ำ ณ 31 ธันวำคม 2563 ตำมงบกำรเงนิฉบบัตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ของ GBP ดงันี ้
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รายการสินทรัพย ์
1. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด โดยมีมูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 49.08 ลำ้นบำท ทั้งนี ้ตำมร่ำง

สญัญำโอนกิจกำรทัง้หมดระหว่ำง BET และ GBPH ระบุมลูค่ำคงเหลือตำมกำรประมำณกำร ณ วนัสดุทำ้ยก่อนวนั
โอนกิจกำรเท่ำกบั 141.83 ลำ้นบำท  

2. ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น โดยมีมลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 300.49 ลำ้นบำท 
3. สินคำ้คงเหลือ โดยมีมลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 155.40 ลำ้นบำท 
4. ที่ดิน อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ ไดแ้ก่ ที่ดิน ส่ิงปลกูสรำ้ง และเครื่องจกัร โดยมีมลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 

114.06 ลำ้นบำท  
5. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิ โดยมีมลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 2.63 ลำ้นบำท 
6. สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น โดยมีมลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 25.88 ลำ้นบำท 

 
ทัง้นี ้ที่ดินตำมขอ้ 4. เป็นที่ตัง้ของโรงกลั่นไบโอดีเซลของ GBP โดยเป็นกรรมสิทธ์ิสมบูรณข์อง GBP และมีภำระผกูพนัติด
จ ำนองกับสถำบนักำรเงินแห่งหนึ่ง โดยบริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ ำกัด (มหำชน) (“ROJNA”) มีถนนทำงเขำ้ออก
ทำงเดียว ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธ์ิโดยบริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ ำกัด (มหำชน) (“ROJNA”) ทัง้นี ้จำกกำรตรวจสอบ
รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยและกำรสัมภำษณผ์ูท้ี่เก่ียวขอ้ง พบว่ำ ROJNA ไม่ไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียน
ภำระจ ำยอมในส่วนของถนนภำยในโครงกำรใหก้ับ GBP และไม่ไดส้ละกรรมสิทธ์ิในพืน้ท่ีถนนใหเ้ป็นทำงสำธำรณะ ซึ่งท่ี
ผ่ำนมำ ROJNA ไม่ไดม้ีกำรจดทะเบียนในเรื่องดงักล่ำวใหก้ับบริษัท และ/หรือ โรงงำนรำยใดรำยหนึ่งในโครงกำร แต่ให้
ควำมยินยอมกำรใชถ้นนร่วมกันโดยกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรส่วนกลำงในกำรใชท้ี่ดินดังกล่ำว ทั้งนี ้ตรำบใดที่มีกำรจ่ำย
ค่ำบริกำร ROJNA จะไม่ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใชถ้นนในโครงกำรเพื่อเป็นทำงเขำ้-ออก ซึ่งตำมกฎหมำยถือ
เป็นกำรใหค้วำมยินยอมโดยปรยิำย 
 
ทัง้นี ้หำก ROJNA ใชสิ้ทธิไม่อนุญำตใหบ้ริษัทเป้ำหมำยใชถ้นนในโครงกำรเป็นทำงเขำ้-ออกสู่สำธำรณะ จะท ำใหท้ี่ดินท่ี
เป็นที่ตัง้ของ GBP ไม่มีทำงออกสู่สำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยจะใหค้วำมคุม้ครองแก่ผูท้ี่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นจำก
กำรไม่มีทำงเขำ้ออก โดยสำมำรถใชสิ้ทธิทำงศำลฟ้องรอ้งขอเปิดทำงจ ำเป็นออกสู่สำธำรณะได ้และศำลมีอ ำนำจพิจำรณำ
ใหสิ้ทธิเก่ียวกบัทำงจ ำเป็นตำมสมควรแก่กรณี โดยพิจำรณำจำกสภำพท่ีตัง้ของที่ดิน ควำมจ ำเป็นในกำรใชท้ำง และที่ดิน
ที่ลอ้มอยู่ เป็นตน้ เพื่อก ำหนดทำงเขำ้ออกใหก้บัเจำ้ของที่ดินที่ไดร้บัควำมเดือดรอ้น 

 
รายการหนีส้ิน  
1. เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน โดยมีมลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 400.00 ลำ้นบำท 
2. เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น โดยมีมลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 40.44 ลำ้นบำท 
3. เงินกูย้ืมธนำคำร โดยมีมลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 188.11 ลำ้นบำท 
4. ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน โดยมีมลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 1.18 ลำ้นบำท 

 
ทัง้นี ้เงื่อนไขบงัคบัก่อนตำมสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมดระหว่ำง BET และ GBPH ระบุว่ำ GBP จะตอ้งไดร้บัช ำระคืนเงิน
กูย้ืมจำกผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรท่ีคำ้งช ำระครบถว้นสมบรูณ ์ก่อนวนัโอนกิจกำร 
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โดย ขอ้มลูของ GBPH และ GBP มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1) ข้อมูลบริษัทโกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง้ จ ากัด (GBPH) 
 

ก) ข้อมูลทั่วไปของ GBPH 
ขอ้มลูทั่วไปของ GBPH มีรำยละเอียดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (“GBPH”) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105563130371 
วนัท่ีจดทะเบียน : 3 กนัยำยน 2563 
ที่ตัง้ : 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ไดแ้ก่ บริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกดั 

(“GBP”) 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 120,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 1,200,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท 

 
ข) ผู้ถือหุ้นของ GBPH 
ณ วนัท่ี 27 เมษำยน 2564 GBPH มีหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 1,200,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBPH 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

1 บรษิัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ากดั 1,199,997  100.00  
2 นำย ปวีณ ปำนบณุหอ้ม 1  0.00  
3 นำย รุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ ผ 0.00  
4 นำงสำว ฤทยัรตัน ์จวิะพงษก์ลู 1  0.00  

รวม 1,200,000 100.00 
ทีม่า: ฐานขอ้มูล BOL 

 
ค) คณะกรรมการของ GBPH 
ณ วนัท่ี 19 พฤษภำคม 2564 คณะกรรมกำรของ GBPH มีรำยละเอียดดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการของ GBPH  
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำย ปวีณ ปำนบณุหอ้ม กรรมกำร 
2 นำย รุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ กรรมกำร 

ทีม่า: หนงัสอืรบัรองบริษัทของ GBPH 
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ง) สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ GBPH 
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของ GBPH ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท แอคเค้ำติง้ คอมพลีท โซลูชั่น จ ำกัด ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรบักิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ (NPAEs) ส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 3 กนัยำยน 
2563 ถึง 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้ 
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ GBPH  
ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่3 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 31 ธ.ค. 63 
งบแสดงฐานะการเงนิ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มนุเวียน   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4.89  3.92  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.00  0.00  
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 4.89  3.92  
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน   
เงินลงทนุในบรษิัทย่อย /1 119.84  96.08  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 119.84 96.08  
รวมสินทรัพย ์ 124.73  100.00  

หนีส้นิ   
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น /2 0.00  0.00  
ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย - กจิกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั /2 0.13  0.11  
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - กจิกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั /2 5.00 4.01  
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น /2 0.01  0.01  
รวมหนีส้ิน 5.14 4.12 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 120.00 96.21  
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (0.42) (0.33) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 119.58 95.88  

หมำยเหต:ุ /1 เงินลงทนุในบริษัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกดั (GBP) ซึ่งบนัทึกดว้ยรำคำทนุ 
/2 GBPH จะช ำระหนีส้ินใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเดือนธันวำคม 2565 เพื่อเขำ้ท ำรำยกำร 

 
บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั/1 3 ก.ย./2 - 31 ธ.ค. 

63 งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 
รำยไดอ้ื่น 0.00  
รวมรายได้ 0.00  
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (0.28) 
รวมค่าใช้จ่าย (0.28) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (0.28) 
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บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั/1 3 ก.ย./2 - 31 ธ.ค. 
63 งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (0.13) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงนิได้ (0.42) 
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล - 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (0.42) 

หมำยเหต:ุ /1 ไม่สำมำรถค ำนวณสดัสว่นต่อรำยไดไ้ดเ้นื่องจำก GBPH ไม่มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจและมีมีรำยไดอ่ื้นเพียง 0.60 บำท 
    /2 นบัจำกวนัที่ 9Element เขำ้ซือ้ GBP จำกกลุ่มผูถ้ือหุน้เดิม ณ วนัที่ 2 กนัยำยน 2563 

 

2) ข้อมูลบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์จ ากัด (GBP) 
 

ก) ข้อมูลทั่วไปของ GBP 
ขอ้มลูทั่วไปของ GBP มีรำยละเอยีดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกดั (“GBP”)  

(เดมิชื่อบรษิัท แอ็บโซลทู พำวเวอร ์พี จ ำกดั) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 01025549006358 
วนัท่ีจดทะเบียน : 2 มิถนุำยน 2549 
ที่ตัง้ : 8/1 หมู่ที่ 11 ต ำบลหนองบวั อ ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล รวมทัง้ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกำรกลั่นไบโอดีเซล 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 585,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 5,850,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท 

 
ทัง้นี ้ท่ีดินที่เป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนของ GBP ขำ้งตน้ เป็นท่ีตัง้ของโรงกลั่นไบโอดีเซลของ GBP และเป็นกรรมสิทธิ์สมบรูณข์อง GBP 
และมีภำระผกูพนัติดจ ำนองกับสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ทัง้นี ้มีถนนทำงเขำ้ออกทำงเดียว ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธ์ิโดย บรษิัท สวน 
ROJNA ทั้งนี ้จำกกำรตรวจสอบรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยและกำรสัมภำษณผ์ูท้ี่เก่ียวขอ้ง พบว่ำ ROJNA 
ไม่ไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนภำระจ ำยอมในส่วนของถนนภำยในโครงกำรใหก้บั GBP และไม่ไดส้ละกรรมสิทธ์ิในพืน้ที่ถนนให้
เป็นทำงสำธำรณะ ซึ่งที่ผ่ำนมำ ROJNA ไม่ไดม้ีกำรจดทะเบียนในเรื่องดงักล่ำวใหก้บับรษิัท และ/หรือ โรงงำนรำยใดรำยหนึง่ใน
โครงกำร แต่ใหค้วำมยินยอมกำรใชถ้นนร่วมกนัโดยกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรส่วนกลำงในกำรใชท้ี่ดินดงักล่ำว ทัง้นี ้ตรำบใดที่มี
กำรจ่ำยค่ำบริกำร ROJNA จะไม่ด ำเนินกำรใดๆ ที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใชถ้นนในโครงกำรเพื่อเป็นทำงเขำ้-ออก ซึ่งตำมกฎหมำย
ถือเป็นกำรใหค้วำมยินยอมโดยปรยิำย 
 
ทั้งนี ้หำก ROJNA ใชสิ้ทธิไม่อนุญำตให้ GBP ใชถ้นนในโครงกำรเป็นทำงเขำ้-ออกสู่สำธำรณะ จะท ำใหท้ี่ดินที่เป็นที่ตัง้ของ 
GBP ไม่มีทำงออกสู่สำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยจะใหค้วำมคุม้ครองแก่ผูท้ี่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นจำกกำรไม่มีทำงเขำ้ออก 
โดยสำมำรถใชสิ้ทธิทำงศำลฟ้องรอ้งขอเปิดทำงจ ำเป็นออกสู่สำธำรณะได ้และศำลมีอ ำนำจพิจำรณำใหสิ้ทธิเก่ียวกับทำง
จ ำเป็นตำมสมควรแก่กรณี โดยพิจำรณำจำกสภำพที่ตัง้ของที่ดิน ควำมจ ำเป็นในกำรใชท้ำง และที่ดินที่ลอ้มอยู่ เป็นตน้ เพื่อ
ก ำหนดทำงเขำ้ออกใหก้บัเจำ้ของที่ดินที่ไดร้บัควำมเดือดรอ้น 
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ข) ลักษณะธุรกิจของ GBP 
GBP ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล รวมทัง้ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกำรกลั่นไบโอดีเซล โดยจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูค้ำ้
น ำ้มันเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรคำ้น ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 (รวมถึงที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (ผู้คำ้น ำ้มันท่ีมี
ปริมำณกำรคำ้น ำ้มนัแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตัง้แต่หน่ึงแสนเมตริกตันขึน้ไป หรือเป็นผูค้ำ้น ำ้มันชนิดก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวแต่เพียงชนิดเดียวที่มีปริมำณกำรคำ้ปีละตัง้แต่หำ้หมื่นเมตริกตนัขึน้ไปและไดร้บัใบอนุญำตจำกรฐัมนตรี) (“ผูค้ำ้น ำ้มนัตำม
มำตรำ 7”) โดยมีโรงกลั่นไบโอดีเซล 1 แห่ง ตัง้อยู่ในสวนอตุสำหกรรมโรจนะ โดยแต่เดิม GBP สำมำรถผลิตไดเ้ฉพำะไบโอดีเซลที่มี
ส่วนผสมของโมโนกลีเซอไรด ์(Monoglyceride) ไม่สงูกว่ำรอ้ยละ 0.70 โดยน ำ้หนกั (“ไบโอดีเซลประเภทที่ 1”) ซึ่งตำมประกำศกรม
ธุรกิจพลงังำน เรื่อง ก ำหนดลกัษณะและคุณภำพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมัน พ.ศ. 2562 (“ประกำศกรม
ธุรกิจพลงังำน เรื่อง คณุภำพไบโอดีเซล พ.ศ. 2562”) ก ำหนดใหใ้ชผ้สมเพื่อผลิตเป็นน ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจำก 
น ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ที่ผสมไบโอดีเซลในสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 โดยปรมิำตร (“น ำ้มนัดีเซล B10”)  
 
ต่อมำ บรษิัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ำกดั (“9Element”) ไดท้ ำกำรซือ้หุน้ GBP (เดิมชื่อ บรษิัท แอ็บโซลทู พำวเวอร ์พี จ ำกดั) จำกผูถื้อหุน้
เดิมเมื่อวนัที่ 2 กันยำยน 2563 (“กำรเขำ้ซือ้หุน้ของ GBP โดย 9Element”) โดยไดจ้ดัตัง้ GBPH เพื่อเขำ้ถือหุน้ใน GBP ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100.00 ของทุนช ำระแลว้หลังกำรเขำ้ซือ้หุ้นของ GBP โดย 9Element และไดท้ ำกำรปรบัปรุงโรงงำนและเครื่องจักรเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมของโมโนกลีเซอไรด ์(Monoglyceride) ไม่สงูกว่ำรอ้ยละ 0.40 โดยน ำ้หนกั (“ไบโอดีเซลประเภทที่ 2”) ซึ่ง
ตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง คุณภำพไบโอดีเซล พ.ศ. 2562 ก ำหนดใหใ้ชผ้สมเพื่อผลิตเป็นน ำ้มันดีเซล B10 และเป็น
มำตรฐำนใหม่ตำมที่ผูซ้ือ้ (ผูค้ำ้น ำ้มันตำมมำตรำ 7) ก ำหนด โดยภำยหลังกำรปรับปรุงโรงงำนแลว้เสร็จ GBP สำมำรถผลิต 
จ ำหน่ำย และได้รับรำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกำยน 2563 ส่งผลให้ GBP มีผล
ประกอบกำรท่ีดีขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้โครงสรำ้งรำยไดข้อง GBP มีรำยละเอียดดงันี ้
 

โครงสร้างรายได้ของ GBP 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 พ.ย. 63  
- 30 มิ.ย. 64 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำร
ขำยไบโอดีเซล/1 

693.18  99.92  673.10  99.96  942.28  99.73  2,346.99  99.79  

รำยไดอ้ื่นๆ/2 0.59  0.08  0.28  0.04  2.53  0.27  4.91  0.21  

รวม 693.77  100.00  673.38  100.00  944.81  100.00  2,351.90  100.00  
หมายเหต:ุ /1 รายไดจ้ากการขายไบโอดเีซลส าหรบังวด 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 มิถนุายน 2564 เป็นรายไดจ้ากการขายไบโอดเีซลประเภทที ่2 ทัง้หมด 

 /2 รายไดอื้น่ๆ ประกอบดว้ยรายไดด้อกเบีย้ และรายไดค้่าขนส่งทีเ่รียกเก็บจากลูกคา้ยอ้นหลงั 
ทีม่า:      งบการเงนิฉบบัตรวจสอบ ส าหรบัปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และ งบการเงนิภายใน เดอืนมกราคม - มิถนุายน 2564 และรายงานการ

ตรวจสอบสถานะการทางการเงนิ 
 

 
 
 
 



รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 

   31  

สินทรพัยท์ี่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 

สินทรพัยห์ลกัของ GBP ที่ใชใ้นกำรผลิตไบโอดีเซล ไดแ้ก่ โรงงำนและเครื่องจกัร โดยมีรำยละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้

 
                                                                    

 

  
หน่วยผลิตไบโอดีเซล ชดุเพ่ิมควำมบรสิทุธ์ิกลีเซอรีน ชดุน ำเมทำนอลกลบัมำใชใ้หม่ 

ทีม่า: ขอ้มูลจาก GBP 
 

ทั้งนี ้เนื่องจำก GBP มีนำ้มันเตำ ขนำดถังบรรจุ 20,000 ลิตร อยู่ในครอบครอง ซึ่งถือเป็นนำ้มนัชนิดไวไฟนอ้ย ตำม พ.ร.บ. 

ควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ก ำหนดใหต้อ้งมีใบอนญุำตประกอบกิจกำรควบคมุประเภทท่ี 3 (ธพ.น. 2) ซึ่ง GBP อยู่ระหว่ำงกำรขอ

ใบอนญุำตดงักล่ำว อย่ำงไรก็ดี รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย ระบวุ่ำประเด็นดงักล่ำวไม่มีผลกระทบจนท ำใหก้ำร

ผลิตหยุดชะงักแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้ในสัญญำโอนกิจกำรทั้งหมด ไดร้ะบุให ้GBP ตอ้งมีใบอนุญำตดังกล่ำวก่อนวันโอน

กิจกำรในเงื่อนไขบงัคบัก่อน เพื่อป้องกันควำมเส่ียงของบริษัทฯ ในประเด็นดงักล่ำวดว้ย โดยมีรำยละเอียดตำมส่วนที่ 1.1.4 

และ 1.2.3 ของรำยงำนฉบบันี ้
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ก ำลงักำรผลิตและควำมจ ุ
ก ำลงักำรผลิตและควำมจใุนกำรเก็บสินคำ้และวตัถดุิบของ GBP มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

ก าลังการผลิตและความจุในการเก็บสินค้าและวัตถุดิบของ GBP 

รายการ ก าลังการผลิต/ความจ ุ

ก ำลงักำรผลิตไบโอดีเซล 300,000 ลิตรต่อวนั 

ควำมจกุำรเก็บไบโอดีเซล 3,600,000 ลิตร 

ควำมจกุำรเก็บวตัถดุิบ 3,600 ตนั 

ควำมจกุำรเก็บผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกำรกลั่นไบโอดีเซล 1,500 ตนั 

ชั่วโมงกำรท ำงำนของเครื่องจกัร 24 ชั่วโมง 

อตัรำกำรผลิต (Utilizaion rate)  
ส ำหรบังวด 1 พ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64 

รอ้ยละ 66.90 - 97.29 

ทีม่า: ขอ้มูลจาก GBP,  ประกาศรายชื่อผูผ้ลิตไบโอดีเซลประเภทเมทลิเอสเตอร์ของกรดไขมนัทีไ่ดร้บัความเห็นชอบการจ าหน่ายหรือมีไวเ้พือ่จ าหน่ายไบ
โอดเีซลจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ วนัที ่23 กนัยายน 2564 

 

กำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์
GBP มีวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตไบโอดีเซลไดแ้ก่ น ำ้มนัปำลม์กึ่งบริสทุธ์ิ (“RPO”) และไขปำลม์สเตียริน (“RPS”) โดยน ำมำเขำ้
กระบวนกำรเปล่ียนเอสเทอร ์หรือกำรท ำปฏิกิริยำทำงเคมีทรำนสเ์อสเทอริฟิเคชั่น (“Transesterification”) ของไตรกลีเซอไรด ์
(Triglyceride) ที่อยู่ในน ้ำมันพืชและไขมันสัตว ์ร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เมทำนอล จนเกิดเป็นสำรเอสเตอร ์(Ester) ที่มี
คุณสมบตัิใกลเ้คียงกบัน ำ้มนัดีเซลจนสำมำรถใชท้ดแทนน ำ้มนัดีเซลไดโ้ดยตรง  เรียกว่ำ ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งหมำยถึงน ำ้มนั
เชือ้เพลิงที่มีไบโอดีเซลอย่ำงเดียว และที่มีคุณสมบตัิใกลเ้คียงกบัน ำ้มนัดีเซล จำกนัน้ GBP จึงจ ำหน่ำยผลิตภณัฑด์งักล่ำว ใหแ้ก่
ผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7 เพื่อน ำไปผสมกบัน ำ้มนัดีเซลหมนุเร็วในสดัส่วนตำมที่ภำครฐัก ำหนด และไดผ้ลผลิตเป็นน ำ้มนัดีเซลที่มี
ส่วนผสมของไบโอดีเซลส ำหรบัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูบ้รโิภค เช่น ไบโอดีเซล B10 และ ไบโอดีเซล B20 เพื่อใชก้บัยำนยนตท์ี่ใชเ้ครื่องยนต์
ดีเซลต่อไป 
 
ทัง้นี ้ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลนัน้ ภำครฐัไดอ้อกมำตรกำรและประกำศต่ำงๆ ส ำหรบัใชก้ ำหนด ควบคุม หรือใชเ้พยแพร่
เป็นขอ้มลูอำ้งอิงส ำหรบัผูป้ระกอบธุรกิจ เช่น  

• ประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เรื่อง คณุภำพไบโอดีเซล พ.ศ. 2562 ที่ก ำหนดลกัษณะ คณุภำพ และอตัรำส่วนของส่วนผสม
ต่ำงๆ ของไบโอดีเซลแต่ละประเภท รวมถึงกำรใชง้ำนไบโอดีเซลเพื่อผสมและผลิตเป็นน ำ้มนัดีเซลแต่ละประเภท 

• ประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เรื่อง ก ำหนดลกัษณะและคุณภำพของน ำ้มนัดีเซล พ.ศ. 2563 ที่ก ำหนดใหน้ ำ้มนัดีเซล B10 
เป็นน ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ชนิดพืน้ฐำนของประเทศ 

• รำคำ B100 ตำมประกำศของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำน (“EPPO”) ในแต่ละช่วงเวลำ ที่
เผยแพรเ่ป็นสำธำรณะ ทัง้นี ้ไม่ไดก้ ำหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจไบโอดีเซลตอ้งซือ้ขำย B100 ดว้ยรำคำตำมประกำศดงักล่ำว
แต่ใหใ้ชเ้ป็นรำคำอำ้งอิงในกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ดี EPPO มีหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดรำคำใหส้ะทอ้นรำคำวตัถดุิบหรือ
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ตน้ทนุกำรผลิตที่แทจ้รงิ เพื่อควำมเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต ดงันัน้ GBP จึงอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลง
ของรำคำ B100 อำ้งอิงตำมประกำศของ EPPO โดยมีรำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.2.2 ของรำยงำนฉบบันี ้

 
ใบอนญุำตหลกัที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 
จำกรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยของที่ปรึกษำทำงกฎหมำย ซึ่งระบุ GBP ด ำเนินกิจกำรโดยไดร้บัอนุญำตจำก
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งและมีใบอนุญำตหลกัที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจครบถว้น นอกเหนือจำกกำรขออนุญำตกำรมีน ำ้มนัเตำอยู่ใน
ครอบครองภำยในโรงงำน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขออนญุำตกบัหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรำยละเอียดใบอนญุำต ดงัต่อไปนี ้
 

ใบอนุญาตหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจของ GBP 
ล าดับ รายชื่อใบอนุญาต รายละเอียดส าคัญ 

1 ใบทะเบียนเป็นผูค้ำ้น ำ้มนั ตำมมำตรำ 10 (แบบ นพ.
105) เลขที่ รย.6/1/2557 ออกใหโ้ดยกรมธุรกจิพลงังำน 
วนัท่ี 2 เมษำยน 2557 

• GBP ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นผูค้ำ้น ำ้มนั ตำม พ.ร.บ.คำ้
น ำ้มนั มำตรำ 10/1 เมื่อวนัท่ี 20 มกรำคม 2557 

• ไม่มีวนัหมดอำย ุ
2 หนงัสือรบัรองกำรประกอบกิจกำรโรงงำนในเขต

ประกอบกำรอตุสำหกรรม ที่ ร.3/2554 ออกใหโ้ดย
อตุสำหกรรมจงัหวดัระยอง วนัท่ี 4 ตลุำคม 2554 

• GBP ได้รับหนังสือรับรองกำรประกอบกิจกำร
โรงงำนในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม ตำม 
พ.ร.บ.โรงงำน มำตรำ 12/2 และ มำตรำ 30/3  

• ทะเบียนโรงงำนเลขท่ี ข 3-7(1)-31/54 รย  

• ประเภทหรือชนิดของโรงงำนล ำดบัท่ี 7(1) กำรสกดั
น ำ้มนัจำกพืช หรือสตัวห์รือไขมนัจำกสตัว ์

• ประกอบกิ จ กำ รภำย ใน เ ขตป ร ะกอบกำ ร
อุตสำหกรรม ชื่อ บริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ 
จ ำ กั ด  ( มหำ ชน )  ต ำมป ร ะก ำศก ร ะทรว ง
อุตสำหกรรม ฉบับที่  1 (พ.ศ.2546) ลงวันที่  5 
กนัยำยน 2554 

• ประกอบกิจกำรผลิตไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัปำลม์ 

• GBP เป็นโรงงำนจ ำพวกที่ 3 ไดร้บักำรยกเวน้ไม่
ตอ้งมใีบอนญุำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) 
ตำมมำตรำ 12 พ.ร.บ.โรงงำน โดยเริ่มประกอบ
กิจกำรโรงงำน เมื่อวนัท่ี 15 สิงหำคม 2554 ตำมใบ
แจง้ลงวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2554 

3 หนงัสือรบัรองกำรใหค้วำมเห็นชอบกำรจ ำหน่ำยหรือมี
ไว้เพื่อจ ำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์อง
กรดไขมนั (แบบ ธพ.ค 407) เลขที่ 25/2562 ออกใหโ้ดย
กรมธุรกิจพลงังำน วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562 

• GBP ไดร้บัหนังสือรบัรองใหจ้ ำหน่ำยหรือมีไวเ้พื่อ
จ ำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรด
ไขมันชนิดที่ 2 ตำม พ.ร.บ.กำรคำ้น ำ้มันเชือ้เพลิง 
ตำมมำตรำ 25/4 
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ล าดับ รายชื่อใบอนุญาต รายละเอียดส าคัญ 
4 ใบอนญุำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ 

เลขที่ 12/2564 ออกใหโ้ดยองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล
หนองบวั วนัท่ี 28 มกรำคม 2564 

• GBP ประกอบกิจกำรที่ เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
ประเภทกิจกำรที่ เ ก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่ำนหิน 
สำรเคมี (ผลิตไบโอดีเซลจำกน ำ้มันปำลม์) ตำม
พ.ร.บ.กำรสำธำรณสขุ มำตรำ 33/5  

• หมดอำยวุนัท่ี 10 มกรำคม 2565  

• ใบอนญุำตดงักล่ำวตอ้งขอต่ออำยทุกุ 1 ปี  
 

5 ใบอนญุำตก่อสรำ้ง ท่ี 12/2563 ออกใหว้นัท่ี 7 
กมุภำพนัธ ์2563 

• อำคำร ชนดิโครงสรำ้งเหล็ก จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้
เป็นโครงสรำ้งเหล็กยดึหอกลั่น เมทำนอล มีควำม
กวำ้ง 6.00 เมตร ควำมยำว 11.50 เมตร พืน้ท่ีรวม 
69.00 ตำรำงเมตร 

6 หนงัสือรบัรองกำรก่อสรำ้งโดยไมต่อ้งขออนญุำตจำก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองบวั ท่ี รย. 
73203.02/1310 ออกใหว้นัท่ี 19 มิถนุำยน 2557 

• ฐำนรำกชนิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนำดเสน้ผ่ำน
ศนูยก์ลำง 15.00 เมตร จ ำนวน 4 ฐำน เพื่อใชเ้ป็น
ฐำนวำงถงัเหล็กขนำดควำมจ ุ 1,500 ลกูบำศก์
เมตร 

• ฐ ำน ร ำ กชนิ ด คอนก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  ขนำด
เสน้ผ่ำศนูยก์ลำง 6.10 เมตร จ ำนวน 2 ฐำน เพื่อใช้
เป็นฐำนวำงถังเหล็กขนำดควำมจุ 300 ลูกบำศก์
เมตร  

• ก ำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมสูง 1.00 เมตร 
ยำว 152.00 เมตร เพื่อใชเ้ป็นก ำแพงกนัของเหลว 

7 หนงัสือรบัรองกำรก่อสรำ้งโดยไมต่อ้งขออนญุำตจำก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองบวั  ที่ รย.
73203.02/529 ออกใหว้นัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2554 

• อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จ ำนวน 1 หลัง 
เพื่อใช้เป็นอำคำรสำนักงำน มีพืน้ที่รวม 233.00 
ตำรำงเมตร  

• อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จ ำนวน 1 หลัง 
เพื่อใชเ้ป็น อำคำรควบคุมและบ ำรุงรกัษำ มีพืน้ที่
รวม 280.00 ตำรำงเมตร  

•  อำคำรโครงสรำ้งเหล็ก 4 ชั้น จ ำนวน 1 หลัง เพื่อ
ใช้เป็น อำคำรกลั่นน ้ำมันธรรมชำติ มีพื ้นที่รวม 
972.00 ตำรำงเมตร  

•  อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จ ำนวน 1 หลัง 
เพื่อใช้เป็น อำคำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย มี
พืน้ท่ีรวม 32.00 ตำรำงเมตร  
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ล าดับ รายชื่อใบอนุญาต รายละเอียดส าคัญ 

• ฐำนคอนกรีตเหล็ก จ ำนวน 9 ฐำน เพื่อใชเ้ป็นฐำน
ที่ตัง้ถังบรรจุของเหลว มีพืน้ที่รวม 435.00 ตำรำง
เมตร  

• อำคำรโครงสรำ้งเหล็ก 3 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้
เป็น อำคำรล ำเลียงและขนถ่ำยวตัถดุิบ มีพืน้ท่ีรวม 
80.00 ตำรำงเมตร 

• โครงสรำ้งเหล็ก 1 ชั้น จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใชเ้ป็น 
อำคำรโรงตม้ มีพืน้ท่ีรวม 150.00 ตำรำงเมตร 

• คอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 1 ชุด เพื่อใชเ้ป็นฐำน
โรงหล่อเย็น มีพืน้ท่ีรวม 24.00 ตำรำงเมตร  

• คอนกรีตเสรมิเหล็ก จ ำนวน 1 ฐำน เพื่อใชเ้ป็นฐำน
อำคำรเครื่องปรบัอำกำศ มีพืน้ท่ีรวม 16.34 ตำรำง
เมตร  

• ฐำนคอนกรีตเสรมิเหล็ก จ ำนวน 1 ฐำน เพื่อใชเ้ป็น 
ฐำนวำงถงั N2 มีพืน้ท่ีรวม 18.00 ตำรำงเมตร  

8 ใบอนญุำตก่อสรำ้ง เลขที่ 12/2563 ขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบวั ลงวนัท่ี 7 กมุภำพนัธ ์2563 

• โครงสร้ำง เหล็ก  จ ำนวน 1 หลัง  เพื่ อใช้เ ป็น
โครงสรำ้งเหล็กยึดหอกลั่นเมทำนอล มีพืน้ที่รวม 
69.00 ตำรำงเมตร 

9 ใบอนญุำตใชเ้ครื่องวิทยโุทรคมนำคม เพื่อใชใ้นกจิกำร
เคลื่อนที่ทำงบก ออกใหโ้ดยคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ วนัท่ี 22 กนัยำยน 2563 จ ำนวน 8 ฉบบั 

• ใบอนญุำตนีใ้หใ้ชไ้ดต้ลอดอำยขุองเครื่องวิทยุ
คมนำคม 

หมายเหตุ: /1 พ.ร.บ.คา้น ้ามนั มาตรา 10 ผูใ้ดเป็นผูค้า้น ้ามนัทีมี่ปริมาณการคา้ปีละไม่ถึงปริมาณทีก่ าหนดตามมาตรา 7 (100,000 เมตริกตนัขึน้
ไป) แต่เป็นผูค้า้น ้ามนัทีมี่ปริมาณการคา้แต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณที่รฐัมนตรีประกาศก าหนด หรือเป็นผูค้า้น ้ามันที่มี
ขนาดของถงัทีส่ามารถเก็บน ้ามนัเชือ้เพลิงไดเ้กินปริมาณทีร่ฐัมนตรีประกาศก าหนด ตอ้งยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบด ี(ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรือ่ง ก าหนดปริมาณการคา้และขนาดของถงัเก็บน า้มนัเชือ้เพลิงทีมี่อยู่ของผูค้า้น า้มนัทีต่อ้งจดทะเบียนเป็นผูค้า้น า้มนัเชือ้เพลิง
ตามมาตรา 10 ขอ้ 3 ก าหนดใหผู้ใ้ดมีปริมาณการคา้น า้มนัแต่ละชนดิหรือรวมกนัทกุชนดิเกิน 30,000 เมตริกตนั หรือเป็นผูค้า้น า้มนัทีมี่
ขนาดของถงัทีส่ามารถเก็บน า้มนัเชือ้เพลิงแต่ละชนดิหรือรวมกนัทกุชนดิไดเ้กิน 200,000 ลิตร ตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนต่ออธิบด)ี   
/2 พ.ร.บ.โรงงำน มำตรำ 12 ผูป้ระกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 3 ตอ้งไดร้บัใบอนุญำตจำกผูอ้นุญำต และหำ้มมิใหผู้ใ้ดตัง้โรงงำนก่อน
ไดร้บัใบอนญุำต   
/3 พ.ร.บ.โรงงาน มาตรา 30 ใหร้ฐัมนตรีมีอ านาจก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหท้อ้งทีใ่ดทอ้งทีห่นึ่งเป็นเขตประกอบการ
อตุสาหกรรมได ้การประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที ่2 หรือโรงงานจ าพวกที ่3 ภายในเขตประกอบการอตุสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือ
เขตนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรม ใหไ้ดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาตตามมาตรา  แต่การ
ประกอบกิจการโรงงานดงักล่าวจะตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดและบทบญัญตัิอื่นทีเ่กี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการ
โรงงานตามพระราชบญัญตัินี ้โดยใหถ้ือเสมือนเป็นผูร้ับใบอนุญาต (พืน้ที่ภายในแนวเขตอุตสาหกรรม บมจ.โรจนะ ต าบลหนองบวั 
อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเขตประกอบการอตุสาหกรรมเมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2546)   
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/4 พ.ร.บ.การคา้น า้มนัเชือ้เพลิง มาตรา 25 หา้มมิใหผู้ค้า้น า้มนัจ าหน่ายหรือมีไวเ้พือ่จ าหน่ายซ่ึงน า้มนัเชือ้เพลิงทีมี่ลกัษณะหรือคุณภาพ
แตกต่างจากทีอ่ธิบดีประกาศก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ หรือทีย่งัมิไดร้บัความเห็นชอบจากอธิบด ี(ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื่อง 
ก าหนดลกัษณะและคณุภาพของไบโอดเีซลประเภทเมทลิเอสเตอร์ของกรดไขมนั ขอ้ 5 ก าหนดใหผู้ค้า้น า้มนัทีป่ระสงคจ์ะจ าหน่ายหรือมี
ไวเ้พือ่จ าหน่ายไบโอดเีซลประเภทเมทลิ เอสเตอร์ของกรดไขมนั ยืน่ขอความเห็บชอบจากอธิบดกี่อนจึงจะด าเนนิการได)้   
/5 พ.ร.บ.การสาธารณสุข มาตรา 33 หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการตามประเภทที่มีขอ้บญัญตัิทอ้งถิ่นก าหนดใหเ้ป็นกิจการทีต่อ้งมีการ
ควบคมุในลกัษณะทีเ่ป็นการคา้ เวน้แต่จะไดร้บัใบอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ่น   

 
ค) สรุปสัญญาส าคัญของ GBP 
สญัญำที่ส ำคญัในกำรด ำเนินงำนของ GBP โดยหลกัประกอบไปดว้ยสญัญำซือ้ขำยไบโอดีเซลกบัลกูคำ้ และสญัญำที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรบรหิำรจดักำร และสญัญำกูย้ืมเงิน โดยมีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1. สัญญาซือ้ขายไบโอดีเซล 
ในปัจจบุนั GBP มีลกูคำ้ประมำณ 18 รำย โดยมีรำยละเอียดของลกูคำ้ที่มีมลูค่ำกำรซือ้ขำยสงูสดุ 2 อนัดบัแรกดงันี ้ 

• ลกูคำ้รำยที่ 1 ประกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ำ้มนัปิโตรเลียมและธุรกิจคำ้ปลีกรำยใหญ่ของประเทศรำยหนึ่ง โดยมี
สดัส่วนมลูค่ำกำรซือ้ขำยไบโอดีเซลมำกกว่ำรอ้ยละ 80.00 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอดีเซลทัง้หมด  

• ลกูคำ้รำยที่ 2 ประกอบธุรกิจหลกัคือกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ำ้มนัปิโตรเลียม  
 
ทัง้นี ้ลกูคำ้ทัง้ 2 รำยไม่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกบับรษิัทฯ และ/หรือ GBPH นอกจำกนี ้GBP ยงัมีลกูคำ้รำยย่อยอื่นๆ ที่ซือ้ขำยไบโอ
ดีเซล และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้(Byproducts) ไดแ้ก่ กลีเซอรีนดิบท่ีมีควำมบรสิทุธ์ิรอ้ยละ 80.00 และกรดไขมนั  
 
โดยสญัญำซือ้ขำยไบโอดีเซลกบัลกูคำ้ที่มีมลูค่ำกำรซือ้ขำยสงูสดุ 2 อนัดบัแรก มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1. สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายไบโอดีเซลกับลูกค้ารายที ่1 ของ GBP  
คู่สญัญำ : บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกดั ("GBP") ในฐำนะผูข้ำย 

บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจคำ้ปลีกน ำ้มนัรำยหนึ่ง (“ผูซ้ือ้ผลิตภณัฑ”์) ในฐำนะผูซ้ือ้ 
(รวมเรียกว่ำ "คู่สญัญำ") 

อำยสุญัญำ : 1 ปี ตัง้แต่ 1 เมษำยน 2564 - 31 มีนำคม 2565 
ผลิตภณัฑ ์
ที่ซือ้ขำย 

: เมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมัน (ไบโอดีเซล) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งและผ่ำนมำตรฐำนขอ้ก ำหนดคณุภำพผลิตภณัฑข์องผูซ้ือ้ผลิตภณัฑ ์ตำมที่ระบใุนสญัญำ 

ปรมิำณกำร 
ซือ้ขำย 

: คู่สญัญำตกลงปริมำณขัน้ต ่ำส ำหรบักำรซือ้ขำยในแต่ละเดือนตำมสดัส่วนกำรผสมเมทิลเอสเตอร์
ของผูซ้ือ้ผลิตภณัฑ ์ซึ่งจะขึน้อยู่กบันโยบำยภำครฐั โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
อตัรำส่วนผสมเมทิลเอสเตอรใ์นน ำ้มนัดเีซล
หมนุเรว็ที่ภำครฐัประกำศ (หน่วย: รอ้ยละ) 

5.20 6.20 6.80 9.20 10.20 

ปริมาณแผนการรับขั้นต ่า (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 
ไตรมำส 1 ปี 2565 

13.57 16.17 17.74 24.00 26.61 
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ทัง้นี ้ปรมิำณกำรซือ้ขำยขำ้งตน้อำจมกีำรเปล่ียนแปลงในกรณีต่ำงๆ ดงันี ้

• ในกรณีที่ภำครฐัประกำศอัตรำส่วนผสมที่แตกต่ำงออกไปจำกตำรำงขำ้งตน้ ใหใ้ชว้ิธีเทียบ
บญัญัติไตรยำงคจ์ำกกรณีอตัรำส่วนท่ีรอ้ยละ 9.20 ตำมตำรำงขำ้งตน้ 

• ในกรณีที่ภำครฐัมีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยหรือนโยบำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรใชเ้มทิลเอ
สเตอร์ของผู้ซือ้ผลิตภัณฑ์ ผู้ซื ้อผลิตภัณฑ์มีสิทธิร้องขอกับ GBP ให้มีกำรเปล่ียนแปลง
ปรมิำณกำรซือ้ขำยใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยภำครฐั ทัง้นี ้ตำมแต่ที่คู่สญัญำจะตกลงกนั 

• ในกรณีที่ผู้ซือ้ผลิตภัณฑ์มีปริมำณควำมต้องกำรส่วนเพิ่มและ GBP ยังมีปริมำณเมทิล          
เอสเตอรเ์หลือ GBP จะตกลงที่จะเสนอรำคำและเงื่อนไขกำรจ ำหน่ำยปรมิำณส่วนเพิ่มใหแ้กผู่้
ซือ้ผลิตภณัฑเ์ป็นรำยแรก 

รำคำซือ้ขำย : รำคำซือ้ขำยเมทิลเอสเตอรส์ ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2564 เป็นไปตำมสตูรค ำนวณที่คู่สญัญำตกลงกัน
ดงันี ้
 
ราคาซือ้ขาย ณ วนัส่งมอบ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

= รำคำเมทิลเอสเตอรต์ำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำน 
ณ วนัส่งมอบ - ส่วนลดตำมที่ตกลงกนั + ค่ำขนส่งรำยคลงั 

ส ำหรบัไตรมำส 3-4 ปี 2564 และไตรมำส 1 ปี 2565 คู่สญัญำจะท ำกำรตกลงรำคำ และ/หรือ สตูร
รำคำเป็นช่วงเวลำ และเงื่อนไขกำรซือ้ขำยใหแ้ลว้เสร็จล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 10 วัน ก่อนที่รำคำ
และ/หรือสตูรรำคำดงักล่ำวจะมีผลบงัคบัใช ้
 
ในกรณีที่หน่วยงำนรำชกำรมีกำรยกเลิกประกำศ หรือเปลี่ยนแปลงหลกักำรคิดรำคำเมทิลเอสเตอร์
จำกปัจจุบนั หรือมีสถำนกำรณท์ี่ท  ำใหร้ำคำซือ้ขำยเมทิลเอสเตอรส่์งผลกระทบต่อผูซ้ือ้ผลิตภณัฑ ์
และ/หรือ GBP จนไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมสญัญำฉบบันีไ้ด ้ใหคู้่สญัญำฝ่ำยที่ไดร้บัผลกระทบ
แจง้สถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้เป็นลำยลกัษณอ์ักษรไปยงัคู่สัญญำอีกฝ่ำย และใหคู้่สญัญำเจรจำเพื่อ
ตกลงสตูรรำคำหรือรำคำใหม่ ภำยใน 30 วนั นบัแต่ที่มีกำรแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ทัง้นี ้ในช่วง
เวลำ 30 วนัดงักล่ำวใหซ้ือ้ขำยกนัตำมรำคำซือ้ขำยที่ตกลงกนัไวล่้ำสดุ 
 
ในกรณีที่  GBP ต้องขนส่งและส่งมอบเมทิลเอสเตอร์ให้แก่ผู้ซือ้ผลิตภัณฑ์ ณ คลังของผู้ซือ้
ผลิตภณัฑห์รือสถำนที่ที่ผูซ้ือ้ผลิตภณัฑก์ ำหนด ผูซ้ือ้ผลิตภณัฑม์ีหนำ้ที่ช  ำระค่ำขนส่งใหก้ับ GBP 
ตำมอตัรำที่ตกลงในสญัญำ 

กำรโอนสิทธิ : คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดจะโอนสิทธิและ/หรือหนำ้ที่ใดๆ ในสญัญำฉบบันีใ้หแ้ก่ผูอ้ื่นมิได ้เวน้แต่จะ
ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกอีกฝ่ำยหนึ่งก่อน 

กำรรกัษำควำมลบั : คู่สัญญำ จะไม่ใชห้รือเผยแพร่ขอ้มูลที่เป็นควำมลับใดๆ ที่ไดร้บัจำกอีกฝ่ำยหนึ่งใหแ้ก่บุคคลอื่น 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกอีกฝ่ำยหนึ่งก่อน ทัง้นี ้ไม่ใชบ้งัคบัในกรณีที่ฝ่ำย
หนึ่งฝ่ำยใดจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับนี ้ตำมที่กฎหมำย หรือกฎระ เบียบอื่นใด  
ที่รำชกำรก ำหนด หรือตำมค ำสั่งของศำล หรือเจ้ำหน้ำที่รัฐที่มีอ  ำนำจ หรือตลำดหลักทรัพยฯ์ 
ก ำหนด ทั้งนี ้คู่สัญญำฝ่ำยผู้เปิดเผยข้อมูลจะตอ้งแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งได้
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รบัทรำบ และตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนทำงกฎหมำยเพื่อขอใหคุ้ม้ครองขอ้มลูดงักล่ำวไม่ใหถ้กู
เปิดเผยต่อสำธำรณะ 

 
ทัง้นี ้ตัง้แต่ วนัที่สญัญำมีผลบงัคบัใช ้(1 เมษำยน 2564) ถึง 30 มิถุนำยน 2564 อตัรำส่วนผสมเมทิลเอสเตอรใ์นน ำ้มนัดีเซล
หมนุเร็วที่ภำครฐัประกำศ อำ้งอิงตำมประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เรื่อง ก ำหนดคุณภำพของน ำ้มนัดีเซล พ.ศ. 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 
10.00 ส ำหรบัน ำ้มนัดีเซล B10 ซึ่งเป็นน ำ้มนัดีเซลหมนุเร็วชนิดพืน้ฐำนของประเทศ โดย GBP และผูซ้ือ้ผลิตภณัฑ ์มีปริมำณ
กำรซือ้ขำยไบโอดีเซลเป็นไปตำมขอบเขตของสญัญำขำ้งตน้  
 
จำกกำรสัมภำษณผ์ูบ้ริหำรเก่ียวกับกำรท ำสัญญำซือ้ขำย B100 กับผูค้ำ้ปลีกน ำ้มนั ซึ่งจะใชว้ิธีกำรประกวดรำคำโดยผูผ้ลิต
หลำยรำย โดยผูซ้ือ้จะพิจำรณำและคดัเลือกผูผ้ลิต จำกส่วนลด (Discount) จำกรำคำ B100 (EPPO Price) ที่ผูผ้ลิตยื่นเสนอ 
และศกัยภำพของผูผ้ลิตทัง้ในเชิงคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรจดัส่งไบโอดีเซลในช่วงที่ผ่ำนมำ ทัง้นี ้กำรยื่นเสนอส่วนลด 
(Discount) ใหผู้ซ้ือ้นั้น GBP จะจัดท ำประมำณกำรรำยไดแ้ละตน้ทุนของกำรผลิต B100 ตำมสภำวะของตลำด ณ ช่วงเวลำ
นัน้ๆ เพื่อวิเครำะหแ์ละยื่นขอ้เสนอส่วนลดที่เหมำะสมใหแ้ก่ผูซ้ือ้ โดยจะเป็นส่วนลดที่คำดว่ำสำมำรถแข่งขนัไดก้ับผูผ้ลิตรำย
อื่นๆ และ GBP ยงัคงมีก ำไรท่ีเหมำะสมจำกกำรผลิตและขำย B100 
 
1.1. สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายไบโอดีเซลกับลูกค้ารายที ่2 ของ GBP  
คู่สญัญำ : บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกดั ("GBP") ในฐำนะผูข้ำย 

บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจคำ้ปลีกน ำ้มนัรำยหนึ่ง (“ผูซ้ือ้ผลิตภณัฑ”์) ในฐำนะผูซ้ือ้ 
(รวมเรียกว่ำ "คู่สญัญำ") 

อำยสุญัญำ : 5 เดือน 
รำยละเอียด : GPB จดัจ ำหน่ำยไบโอดีเซลใหคู้ส่ญัญำตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำฉบบันี ้

 
2. สัญญาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบริหารจัดการ  

 
2.1 สัญญาว่าจ้างบริหาร 
GBP ไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้งบรหิำรกบัผูใ้หบ้รกิำรรำยหนึ่ง เพื่อใหท้ ำหนำ้ที่เป็นท่ีปรกึษำใหค้  ำแนะน ำหรือใหข้อ้มลูในอตุสำหกรรม
หรือธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนดำ้นต่ำงๆ โดยเฉพำะกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล เนื่องจำกผู้
ใหบ้ริกำรมีควำมเชี่ยวชำญในกำรปรบัปรุงเครื่องจกัรใหส้ำมำรถผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ไดซ้ึ่งมีควำมจ ำเป็นเนื่องจำกเป็น
ลกัษณะของไบโอดีเซลตำมที่ภำครฐัและผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7 ก ำหนด โดยมีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้

 
สรุปสาระส าคัญของสัญญาว่าจ้างบริหาร 

คู่สญัญำ : บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกดั ("GBP") ในฐำนะผูร้บับรกิำร 
บรษิัทท่ีใหบ้รกิำรรำยหนึง่ ในฐำนะผูใ้หบ้รกิำร 
(รวมเรียกว่ำ "คู่สญัญำ") 

อำยสุญัญำ : 3 ปี ตัง้แต่ 1 พฤศจกิำยน 2563 - 31 ตลุำคม 2566 
มลูค่ำตำมสญัญำ : • ค่ำบรกิำรเดือนละ 630,000.00 บำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) 
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• GBP จะพิจำรณำจ่ำยโบนสัประจ ำปีใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำร ตำมผลประกอบกำรของ GBP โดยผู้
ใหบ้ริกำรจะไดร้บัส่วนแบ่งก ำไร (Profit Sharing) อตัรำรอ้ยละ 10.00 ของก ำไรสทุธิในส่วนท่ี
เกิน 70.00 ลำ้นบำท ทั้งนี ้หำกก ำไรสุทธิประจ ำปีของ GBP น้อยกว่ำ 70.00 ลำ้นบำท ผู้
ใหบ้รกิำรก็จะไม่ไดร้บักำรจ่ำยโบนสัประจ ำปี  

วตัถปุระสงคข์อง
สญัญำ   

: ใหค้  ำแนะน ำหรือใหข้อ้มลูในอตุสำหกรรมหรือธุรกิจที่เกียวขอ้งเพื่อพฒันำประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ในดำ้นต่ำงๆ รวมถึงปฏิบตัิงำนบรหิำรกำรขำย กำรจดัซือ้ งำนซ่อมบ ำรุง งำนควบคมุคณุภำพ งำน
ด้ำนควำมปลอดภัยและงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจของผู้รับบริกำรด ำ เนินไปไดอ้ย่ำง
ปลอดภยัและสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดอื่นๆ 

ขอบเขตกำร
ใหบ้รกิำร 

: • ผูใ้หบ้ริกำรตกลงใหค้  ำปรกึษำในเรื่องกำรบริหำรจดักำร ไดแ้ก่ 1) กำรขำยและกำรจดัซือ้ ซึ่ง
รวมถึง กำรขำยและกำรตลำด กำรบริกำรและให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกค้ำ กำรบริหำร
ควำมสมัพนัธก์ับลกูคำ้ กำรจดัซือ้วตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์และ กำรบริหำรกำรขนส่งสินคำ้ 2) 
กำรผลิต ซึ่งครอบคลมุถึง กำรผลิตและด ำเนินงำน กำรซ่อมบ ำรุงรกัษำ กำรดูแลดำ้นควำม
ปลอดภยั และกำรจดักำรคลงัสินคำ้ และ 3) งำนซ่อมบ ำรุงรกัษำ งำนควบคุมคุณภำพ งำน
ดำ้นควำมปลอดภยัและงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

• ผู้ให้บริกำรจัดท ำแผนงำนผลักดันให้ผลประกอบกำรของบริษัทฯ  และด ำเนินกำรต่ำงๆให้
เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไวร้ว่มกนั 

• ผูใ้หบ้รกิำรจดัท ำแผนโครงสรำ้งของบคุคลำกรใหแ้ก่ผูร้บับรกิำร 
 
2.2 ร่างสัญญาให้บริการกับ บริษัท นทลิน จ ากัด 
เนื่องจำก ที่ผ่ำนมำ NAT และ 9Element เป็นผูใ้หบ้รกิำรบรหิำรงำนแก่ GBP เพื่อช่วยในกำรด ำเนินงำน โดยมีสญัญำใหบ้รกิำร
ดำ้น (1) งำนระบบ ERP (2) ดำ้นกำรเงิน (3) ดำ้นบญัชีและภำษีอำกร (4) ดำ้นบริหำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย ์(5) ดำ้นบริหำร
จดักำรดำ้นกำรตลำด (6) ดำ้นกำรวำงแผนจดักำรบรหิำรระดบัองคก์ร และ (7) ดำ้นบรหิำรจดักำรดำ้นระบบ ซึ่งสญัญำขำ้งตน้
ทัง้หมดจะสิน้สดุลง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ดงันัน้ เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน ภำยหลงักำรเขำ้ท ำธุรกรรมรบัโอน
กิจกำรทัง้หมด GBP มีแผนจะท ำสญัญำจำ้งบริหำรองคก์รกับ NAT ในดำ้นบญัชีและภำษีอำกร ดำ้นกำรเงิน ดำ้นบริหำรงำน
ทรพัยำกรมนษุย ์และดำ้นกำรบรกิำรระบบโปรแกรมบรหิำรองคก์ร (ERP) ต่อไป และจะจำ้งบคุลำกรของ 9Element เพื่อเขำ้มำ
เป็นพนกังำนของ GBP เพื่อช่วยด ำเนินงำนดำ้นกำรตลำด กำรวำงแผนจดักำรบริหำรระดบัองคก์ร และกำรบริหำรจดักำรดำ้น
ระบบ เพื่อพฒันำงำนบรหิำรใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้และช่วยส่งเสรมิผลกำรด ำเนินงำนใหป้รบัตวัดีขึน้  
 

สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาให้บริการ 
คู่สญัญำ : บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกดั ("GBP") ในฐำนะผูร้บับรกิำร 

บรษิัท นทลิน จ ำกดั ในฐำนะผูใ้หบ้รกิำร (“NAT”) ในฐำนะผูใ้หบ้รกิำร 
(รวมเรียกว่ำ "คู่สญัญำ") 

อำยสุญัญำ : 1 ปี ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2565 - 31 ธันวำคม 2565 
วตัถปุระสงคข์อง
สญัญำ  
 

: ใหค้  ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ กำรสนับสนุน และใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นกำรบริหำรจัดกำรทั่วไปเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ GBP โดยครอบคลุมกำรบริกำรดำ้น บัญชี กำรเงิน บริหำรงำน
ทรพัยำกรมนษุย ์และระบบโปรแกรมบรหิำรองคก์ร (ERP)  
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ค่ำบรกิำร : ค่ำบรกิำรส ำหรบัแต่ละบรกิำร (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) มีรำยละเอียดดงันี ้

• ค่ำบรกิำรดำ้นบญัชีและกำรเงิน เดือนละ 48,000 บำท และ 

• ค่ำกำรใช ้Software ใหบ้รกิำรดำ้น ERP 2,700 ต่อสิทธิต่อเดือน และ 

• ค่ำบริกำรและระบบกำรจดักำรดำ้นกำรบริหำรบุคลำกร 1,000 บำท ต่อพนกังำน 1 คน 
และ สิทธิโปรแกรมส ำเรจ็รูปในกำรบรหิำรงำนบคุลำกร 191 บำท ต่อสิทธิต่อเดือน 

ขอบเขตกำร
ใหบ้รกิำร 

: กำรบรกิำรดำ้นบญัชีและภำษีอำกร 

• บริกำรดำ้นกำรจดัท ำบญัชีของ GBP เช่น กำรรบัวำงบิลจำกคู่คำ้ของผูร้บับริกำร จดัท ำ
รำยงำน PO/WO ที่คงคำ้ง ทะเบียนทรพัยสิ์นถำวร สินคำ้คงเหลือ รำยละเอียดประกอบ
งบกำรเงิน สมดุรำยวนั งบทดลอง และงบกำรเงิน 

• บรกิำรดำ้นภำษีอำกร เช่น กำรจดัท ำแบบภำษี พรอ้มน ำส่งกรมสรรพำกร 

• บริกำรงำนทะเบียนบริษัท เช่น รวบรวมดูแลทะเบียนหุ้น และกำรน ำส่งงบกำรเงิน
ประจ ำปีต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  

กำรบรกิำรดำ้นกำรเงิน 

• กำรจดักำรเอกสำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำเดือน รำยงำนประจ ำไตรมำส 
และกำรประสำนงำนกับสถำบันทำงกำรเงิน และ/หรือ หน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรเงินของ GBP 

กำรบรหิำรงำนทรพัยำกรมนษุย ์

• ใหบ้ริกำรดำ้นบุคลำกรและระบบจดักำรดำ้นกำรบริหำรบุคลำกร เช่น บริหำรนโยบำย
และแผนบคุลำกร เงินเดือนและเวลำเขำ้-ออกงำน สรรหำและคดัเลือกบคุลำกร ฝึกอบรม
และพฒันำบคุลำกร สวสัดิกำร และกิจกรรมสมัพนัธ ์

• ใหใ้ชสิ้ทธิโปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรบริหำรบุคลำกร (HRMS) ซึ่งครอบคลมุดำ้นระบบที่
เก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรบุคลำกร เช่น ระบบฐำนขอ้มลูพนกังำน และระบบฝึกอบรมและ
พฒันำ 

กำรบรกิำรระบบโปรแกรมบรหิำรองคก์ร (ERP) 

• ใหใ้ชสิ้ทธิโปรแกรม MS Dynamics AX หรือโปรแกรมอื่นใดที่ NAT เห็นว่ำเหมำะสม ที่มี
หวัขอ้กำรใชง้ำนหรือฟังกช์ั่นพืน้ฐำนตำมที่ระบใุนสญัญำ 

• จดัเตรียมกำรอบรมโปรแกรมที่ใหบ้รกิำรขำ้งตน้พรอ้มคู่มือส ำหรบัผูใ้ชง้ำน 

• จดักำรและสนบัสนนุโปรแกรมใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมมำตรฐำน 

• ใหก้ำรสนบัสนนุเพื่อแกไ้ขปัญหำที่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมใหแ้ก่ผูร้บับรกิำร 
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ควำมเห็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
เนื่องจำกคู่สญัญำของสญัญำใหบ้ริกำรตำมขอ้ 2.2 ขำ้งตน้ ไดแ้ก่ NAT ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้มของบริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 
26.18 ผ่ำน AUSTIN กำรเขำ้ท ำสญัญำดงักล่ำว จึงถือว่ำเป็นกำรท ำรำยกำรกบับคุคลเก่ียวโยงของบรษิัทฯ 
 
อย่ำงไรก็ดี ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำกำรเขำ้ท ำสญัญำขำ้งตน้ มีควำมเหมำะสม เนื่องจำก 

1. เป็นกำรใหบ้ริกำรที่มีก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี หลงัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรเพื่อใหเ้กิดควำมต่อเนื่อง ในกำรด ำเนินธุรกิจ
เมื่อมีกำรเปล่ียนผูถื้อหุน้ใหญ่จำก 9Element ซึ่ง NAT ถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 65.00 มำเป็นบรษิัทฯ 

2. ขอบเขตกำรใหบ้รกิำรมีควำมครอบคลมุกำรด ำเนินงำนของ GBP ส ำหรบังำนบรหิำรจดักำรทั่วไปในดำ้นต่ำงๆ 
3. ค่ำบรกิำรตำมสญัญำขำ้งตน้มีมลูค่ำประมำณ 123,910.00 บำทต่อเดือน ซึ่งเป็นอตัรำที่เหมำะสมเมื่อเทียบกับกำรท่ี

บริษัทฯ ตอ้งว่ำจำ้งบุคลำกรท ำงำนดำ้นบญัชี ดำ้นกำรเงิน ดำ้นบริหำรงำนทรพัยำกรมนุษย์ รวมถึงกำรลงทุนติดตัง้
ระบบโปรแกรมบรหิำรองคก์ร (ERP) อำจมีค่ำใชจ้่ำยที่สงูกว่ำค่ำบรกิำรตำมสญัญำขำ้งตน้  
 

ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำสญัญำขำ้งตน้ จึงมีควำมเหมำะสม และมิไดท้ ำใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชนแ์ต่อย่ำงใด 
 
3. สัญญากู้ยืมเงนิ 
GBP ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกูย้มืเงินระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินจ ำนวน 1 ฉบบักบัสถำบนักำรเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุในกำร
ซือ้กิจกำรจำกเจำ้ของเดิมและปรบัปรุงเครื่องจกัรและโรงงำน และเขำ้ท ำสญัญำกูย้มืเงินระยะสัน้จ ำนวน 2 ฉบบักบัสถำบนั
กำรเงินจ ำนวน 2 แหง่ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีรำยละเอยีดโดยสรุปดงันี ้
 
3.1. สัญญากู้ยืมเงนิระยะยาวกับสถาบันการเงนิแห่งที ่1 
คู่สัญญา  : สถำบนักำรเงินแห่งที่ 1 
ระยะเวลา : ก ำหนดช ำระ 8 ปี 
รายละเอียด : • วงเงิน 192.0 ลำ้นบำท  

• ยอดเงินกูค้งคำ้งปัจจบุนั 175.7 ลำ้นบำท 

• หลกัประกนั ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง และเคร่ืองจกัรกรรมสิทธิ์ของ GBP 

• เงื่อนไขทำงกำรเงิน/1 
- ด ำรงสดัสว่น Debt Service Coverage Ratio ไม่นอ้ยกว่ำ 1.00 เท่ำ 
- ด ำรงสดัสว่นหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 3.00 เทำ่ 

หมายเหตุ: /1 GBP มีประมาณการสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio ส าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ
ประมาณ 3.30 – 4.30 เท่า ซ่ึงเพียงพอต่อการช าระคืนเงินกู ้และไดด้ าเนินการช าระคืนเงินกูท้ีถ่ึงก าหนดตามสญัญาในปี 2564 
แลว้ โดย GBP มีสดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2564 เท่ากบั 9.00 เท่า และคาดว่าประมาณการสดัสว่น
หนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 จะเท่ากบัประมาณ 3.20 – 3.60 เท่า ซึ่ง GBP จะด าเนินการขอผ่อนผนั
เงือ่นไขทางการเงนิเรือ่งการด ารงสดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ใหแ้ลว้เสร็จก่อนการเขา้ท ารายการ 
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3.2. สัญญากู้ยืมเงนิระยะสั้นกับสถาบันการเงนิแห่งที ่1 
คู่สัญญา  : สถำบนักำรเงินแห่งที่ 1 
ระยะเวลา : 60 วนัจำกวนัเบกิ 
รายละเอียด : • วงเงิน 200.0 ลำ้นบำท  

• ยอดเงินกูค้งคำ้งปัจจบุนั 164.0 ลำ้นบำท 

• หลกัประกนั ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง และเคร่ืองจกัรกรรมสิทธิ์ของ GBP 

• เงื่อนไขทำงกำรเงิน/1 
- ด ำรงสดัสว่น Debt Service Coverage Ratio ไม่นอ้ยกว่ำ 1.00 เท่ำ 
- ด ำรงสดัสว่นหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 3.00 เทำ่ 

หมายเหตุ: /1 GBP มีประมาณการสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio ส าหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ
ประมาณ 3.30 – 4.30 เท่า ซ่ึงเพียงพอต่อการช าระคืนเงินกู ้และไดด้ าเนินการช าระคืนเงินกูท้ีถ่ึงก าหนดตามสญัญาในปี 2564 
แลว้ โดย GBP มีสดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2564 เท่ากบั 9.00 เท่า และคาดว่าประมาณการสดัสว่น
หนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 จะเท่ากบัประมาณ 3.20 – 3.60 เท่า ซึ่ง GBP จะด าเนินการขอผ่อนผนั
เงือ่นไขทางการเงนิเรือ่งการด ารงสดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ใหแ้ลว้เสร็จก่อนการเขา้ท ารายการ 

 
3.3. สัญญากู้ยืมเงนิระยะสั้นกับสถาบันการเงนิแห่งที ่2 
คู่สัญญา  : สถำบนักำรเงินแห่งที่ 2 
ระยะเวลา : 25 วนัจำกวนัท่ีระบใุนใบแจง้หนี ้(Invoice) (เงินกูย้มืระยะสัน้ลกัษณะเป็น Invoice Financing) 
รายละเอียด : • วงเงิน 300.0 ลำ้นบำท  

• ยอดเงินกูค้งคำ้งปัจจบุนั 129.9 ลำ้นบำท 
 
ง) ผู้ถือหุ้นของ GBP 
ณ วนัท่ี 11 สิงหำคม 2564 GBP มีหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 5,850,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GBP 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

1 บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั 5,849,998  100.00  
2 นำย ปวีณ ปำนบณุหอ้ม 1  0.00  
3 นำย รุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ 1  0.00  

รวม 5,850,000 100.00 
ทีม่า: ส าเนาบญัชีรายชือ่ผูถ้ือหุน้ของ GBP 
 
จ) คณะกรรมการของ GBP 
ณ วนัท่ี 21 ตลุำคม 2563 คณะกรรมกำรของ GBP มีรำยละเอียดดงันี ้
 
 
 
 



รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 

   43  

รายชื่อคณะกรรมการของ GBP 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำย ปวีณ ปำนบณุหอ้ม กรรมกำร 
2 นำย รุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ กรรมกำร 

ทีม่า: หนงัสอืรบัรองบริษัทของ GBP 

 
ทัง้นี ้กรรมกำรทัง้สองรำยขำ้งตน้ เป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม โดยลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคญัของบริษัท 
อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรของ GBP จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร 
 
ฉ) สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ GBP 
ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของ GBP ส ำหรบัปี 2561 - 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท   
แอคเคำ้ติง้ คอมพลีท โซลชูั่น จ ำกดั (ทัง้นี ้มิไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) และงบก ำไรขำดทนุ
ส ำหรบังวด 6 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2564 - 30 มิถุนำยน 2564 ซึ่งอำ้งอิงงบกำรเงินภำยใน และรำยงำนกำรตรวจสอบ
สถำนะทำงกำรเงิน มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ GBP ส าหรับปี 2561 - 2563 และส าหรับงวด 6 เดอืน ปี 2564 
บริษัท โกลบอล ไบโอ  
พาวเวอร ์จ ากดั 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

31 ธนัวาคม 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มนุเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 34.75  10.86  23.37  7.52  49.08  7.03  
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 32.18  10.06  82.00  26.40  300.49  43.04  
สินคำ้คงเหลือ 62.41  19.51  35.36  11.39  155.40  22.26  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 25.27  7.90  - - - - 
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 154.61  48.34  140.73  45.31  504.98  72.33  
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน       
ดอกเบีย้คำ้งรบั /1 - - - - 0.61  0.09  
เงินใหกู้ย้ืมแก่กจิกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั /1 - - - - 50.00  7.16  
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์สทุธิ 165.06  51.60  145.81  46.94  114.06  16.34  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิ - - - - 2.63  0.38  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.20  0.06  24.07  7.75  25.88  3.71  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 165.26  51.66  169.88  54.69  193.17  27.67  
รวมสินทรัพย ์ 319.87  100.00  310.61  100.00  698.15  100.00  

หนีส้นิหมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน /2 - - 30.00  9.66  400.00  57.29  
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 63.00  19.70  61.69  19.86  40.44  5.79  
เงินกูย้ืมระยะสัน้ 105.00  32.83  140.00  45.07  - - 
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บริษัท โกลบอล ไบโอ  
พาวเวอร ์จ ากดั 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

31 ธนัวาคม 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินกูย้ืมธนำคำร - ที่มีก ำหนดช ำระ 
ภำยใน 1 ปี /3 

24.00  7.50  24.00  7.73  24.80  3.55  

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 0.61  0.19  0.15  0.05  - - 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 192.61  60.21  255.84  82.37  465.24  66.64  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมธนำคำร /3 38.00  11.88  14.00  4.51  163.31  23.39  
ภำระผกูพน้ผลประโยชนพ์นกังำน 0.81  0.25  0.97  0.31  1.18  0.17  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 38.81  12.13  14.97  4.82  164.49  23.56  
รวมหนีส้ิน 231.41  72.35  270.81  87.19  629.73  90.20  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 535.00  167.26 535.00  172.24 585.00  83.79 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (446.55) 139.60 (495.20) 159.43 (516.58) 73.99 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 88.46  27.65  39.80  12.81  68.42  9.80  

หมำยเหตุ: /1 ดอกเบีย้คำ้งรบัและเงินใหกู้้ยืมแก่ บริษัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ำกัด (9Element) ซึ่ง GBP จะรบัช ำระคืนใหแ้ลว้เสร็จก่อนกำรเขำ้ท ำ
รำยกำร ตำมเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ระบไุวใ้นสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด 

/2 ตั๋วสญัญำใชเ้งินของสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง 
/3 เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง 

 
บริษัท โกลบอล ไบโอ  
พาวเวอร ์จ ากดั 
งบก าไรขาดทนุ  

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม/1 /3 1 ม.ค. 64 -  
30 มิ.ย. 64/2 /3 2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 693.18  99.92  673.10  99.96  942.28  99.73  1,812.40  99.84  
รำยไดอ้ื่นๆ 0.58 0.08  0.28  0.04  2.53  0.27 2.98  0.16  
รวมรายได้ 693.77  100.00  673.38  100.00  944.81  100.00  1,815.38  100.00  
ตน้ทนุกำรขำย (760.26) (109.58) (702.43) (104.32) (928.56) (98.28) (1,728.13) (95.19) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย (5.06) (0.73) (3.73) (0.55) - - - - 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (10.72) (1.55) (9.63) (1.43) (28.57) (3.02) (44.63) (2.46) 
ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำร
เปล่ียนแปลงของมลูค่ำสินคำ้
คงเหลือ 

- - - - - - 0.43  0.02  

รวมค่าใช้จ่าย (776.05) (111.86) (715.80) (106.30) (957.14) (101.30) (1,772.32) (97.63) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นตน้ทนุ
ทางการเงนิและค่าใชจ้่าย
ภาษีเงนิได ้

(82.28) (11.86) (42.42) (6.30) (12.32) (1.30) 43.05  2.37  
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บริษัท โกลบอล ไบโอ  
พาวเวอร ์จ ากดั 
งบก าไรขาดทนุ  

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม/1 /3 1 ม.ค. 64 -  
30 มิ.ย. 64/2 /3 2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (5.99) (0.86) (6.23) (0.93) (9.06) (0.96) (9.71) (0.53) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้

(88.27) (12.72) (48.65) (7.23) (21.38) (2.26) 33.34  1.84  

ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล - - - - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (88.27) (12.72) (48.65) (7.23) (21.38) (2.26) 33.34  1.84  

หมายเหต:ุ /1 อา้งอิงงบการเงนิฉบบัตรวจสอบ 
  /2 อา้งอิงงบการเงนิภายใน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ 
/3 ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 - 1 กนัยายน 2563 เป็นผลการด าเนินงานภายใตก้ารบริหารของผูถ้ือหุน้เดมิ และส าหรบั
ระยะเวลาตัง้แต่ 2 กนัยายน 2563 - 30 มิถนุายน 2564 เป็นผลการด าเนนิงานภายใตก้ารบริหารของ 9Element 

  

บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์จ ากัด 
หน่วย 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม/1 1 ม.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 64/2 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 2561 2562 2563 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เท่ำ 0.80  0.55  1.09  

 
 
 
 

N/A/4 
 
 
 
  

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 0.35  0.41  0.75  
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ (0.02) (0.13) N/A/3 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ เท่ำ 25.85  11.94  5.76  
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี ้ เท่ำ 9.10  11.94  22.32  
อตัรำส่วนหมนุเวยีนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 7.16  14.37  9.74  
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ีย วนั 40  31  16  
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 14  31  63  
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั 51  25  37  
วงจรเงินสด วนั 25  25  85  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ (9.68) (4.36) 1.46  4.65  
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ (11.86) (6.30) (1.30) 2.37  
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ
และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

รอ้ยละ (6.98) (1.01) 2.48  3.11  

อตัรำก ำไรสทุธิ รอ้ยละ (12.72) (7.23) (2.26) 1.84  
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ (66.58) (75.87) (39.51) N/A/4 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ รอ้ยละ (21.49) (13.46) (2.44) 

N/A/4. 
อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรพัย ์ รอ้ยละ 1.81  2.14  1.87  
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บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์จ ากัด 
หน่วย 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม/1 1 ม.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 64/2 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 2561 2562 2563 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 2.62  6.80  9.20  

N/A/4  อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 12.67  6.89  N/A/3 
หมายเหต:ุ /1 ค านวณจากงบการเงนิฉบบัตรวจสอบ 

  /2 ค านวณจากงบการเงนิภายใน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ 
/3  ไม่สามารถค านวณไดเ้นือ่งจากเป็นอตัราส่วนทีต่อ้งใชร้ายการจากงบกระแสเงนิสดซ่ึงไม่ไดป้รากฎในงบการเงนิฉบบัตรวจสอบส าหรบั

ปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
/4  ไม่สามารถค านวณไดเ้นือ่งจากเป็นอตัราส่วนทีต่อ้งใชร้ายการจากงบแสดงฐานะการเงิน และ/หรือ งบกระแสเงนิสด ซึ่ง GBP ไม่ไดมี้

การจดัท างบการเงนิภายใน หรือมีงบการเงนิทีต่รวจสอบหรือสอบทานส าหรบัช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

 
อย่ำงไรก็ดี 9Element ไดท้ ำกำรซือ้หุ้น GBP จำกผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2563 และไดท้ ำกำรปรับปรุงโรงงำนและ
เครื่องจักรเพื่อผลิตไบโอดีเซลประเภทท่ี 2 โดยภำยหลงักำรปรบัปรุงโรงงำนแลว้เสร็จ GBP สำมำรถผลิต จ ำหน่ำย และไดร้บั
รำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ไดต้ัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ส่งผลให ้GBP มีผลประกอบกำรที่ดีขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง ทัง้นี ้ผลกำรด ำเนินงำนของ GBP ส ำหรบังวด 8 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถนุำยน 2564 ซึ่งอำ้งอิง
งบกำรเงินฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี 2563 และงบกำรเงินภำยในส ำหรบังวด 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 - 30 มิถนุำยน 
2564 และรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
สรุปผลการด าเนินงานของ GBP ส าหรับงวด 8 เดือน ตั้งแตว่ันที ่1 
พฤศจิกายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564บริษทั โกลบอล ไบโอ พาว
เวอร ์จ ากดั 
งบก าไรขาดทนุ  

1 พ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64 

ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,346.99  99.79  
รำยไดอ้ื่นๆ 4.91  0.21  
รวมรายได้ 2,351.90  100.00  
ตน้ทนุกำรขำย (2,222.41) (94.49) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย - - 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (52.61) (2.24) 
ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรเปล่ียนแปลงของมลูคำ่สินคำ้คงเหลือ - - 
รวมค่าใช้จ่าย (2,275.02) (96.73) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นตน้ทนุทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 76.88  3.27  
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (13.11) (0.56) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 63.76  2.71  
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล - - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 63.76  2.71  
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บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์จ ากัด 
หน่วย 1 พ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 5.31  
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 3.27  
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย รอ้ยละ 4.09  
อตัรำก ำไรสทุธิ รอ้ยละ 2.71  

หมายเหตุ: อตัราส่วนอื่นๆ ไดแ้ก่ อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน และอตัราส่วนนโยบายทางการเงิน ไม่
สามารถค านวณไดเ้นือ่งจากเป็นอตัราส่วนทีต่อ้งใชร้ายการจากงบแสดงฐานะการเงิน และ/หรือ งบกระแสเงินสด ซ่ึง GBP ไม่ไดมี้การ
จดัท างบการเงนิภายใน หรือมีงบการเงนิทีต่รวจสอบหรือสอบทานส าหรบัช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

 
ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานของ GBP 
ผลการด าเนินงาน 
 
รายได้จากการขาย 
ส ำหรบัปี 2561 - 2563 GBP มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 693.18 ลำ้นบำท 673.10 ลำ้นบำท และ 942.28 ลำ้นบำท ในแต่ละงวด 
ตำมล ำดับ โดยรำยไดห้ลักของ GBP มำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท่ี์ไดจ้ำกกำรกลั่นน ำ้มันไบโอดีเซลจำกน ำ้มันปำลม์บริสทุธ์ิ 
ไดแ้ก่สำรเมทิลเอสเทอร ์ซึ่งมีคณุสมบตัิใกลเ้คียงกับน ำ้มนัดีเซล และจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7 เพื่อน ำไปผสมกับ
น ำ้มันดีเซลหมุนเร็วในสัดส่วนตำมที่ภำครฐัก ำหนด และไดผ้ลผลิตเป็นน ำ้มันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลส ำหรบัจ ำหน่ำย
ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคเพื่อใชก้บัยำนยนตท์ี่ใชเ้ครื่องยนตด์ีเซลต่อไป 
 
ทั้งนี ้ในปี 2562 GBP มีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงจ ำนวน 20.08 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 2.90 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ โดยมี
สำเหตหุลกัมำจำกผูถื้อหุน้เดิมของ GBP ประสบปัญหำในกำรปรบัปรุงโรงงำนจำกกำรผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 1 มำเป็นประเภทที่ 
2 ซึ่งเป็นมำตรฐำนใหม่ตำมที่ผูซ้ือ้ (ผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7) ก ำหนด รวมถึงมีปัญหำในกำรหำตลำดส ำหรบักำรขำยผลิตภัณฑ ์
ไบโอดีเซล จึงท ำใหม้ีรำยไดล้ดลงในงวดดงักล่ำว ต่อมำในปี 2563 GBP มีรำยไดจ้ำกกำรขำยเพิ่มขึน้จ ำนวน 269.18 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 39.99 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้  
 
อย่ำงไรก็ดี ส ำหรบังวด 8 เดือน ตัง้แต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2564 GBP มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 2,346.99 ลำ้น
บำท ซึ่งมำกกว่ำงวดปี 2561 - 2563 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่ 9Element ไดท้ ำกำรซือ้หุ้น GBP จำกผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 2 
กันยำยน 2563 (“กำรเข้ำซือ้หุ้นของ GBP โดย 9Element ”) และไดท้ ำกำรปรับปรุงโรงงำนและเครื่องจักรเพื่อผลิตไบโอดีเซล
ประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นมำตรฐำนใหม่ตำมที่ผูซ้ือ้ (ผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7) ก ำหนด โดยภำยหลงักำรปรบัปรุงโรงงำนแลว้เสร็จ GBP 
สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ได ้ส่งผลให ้GBP มีรำยไดเ้พิ่มมำกขึน้ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 จนถึง
ปัจจบุนั  
 
ต้นทุนการขาย 
ตน้ทุนกำรขำยของ GBP ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตไบโอดีเซล ซึ่งไดแ้ก่ น ำ้มนัปำลม์กึ่งบริสทุธ์ิ (“RPO”) และไข
ปำลม์สเตียริน (“RPS”) เป็นหลัก ทั้งนี ้ส ำหรบัปี 2561 - 2563 GBP มีตน้ทุนกำรขำยจ ำนวน 760.26 ลำ้นบำท 702.43 ลำ้นบำท 
และ 928.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นอตัรำก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้รอ้ยละ (9.68) รอ้ยละ (4.36) และรอ้ยละ 1.46 โดยในปี 
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2562 GBP มีตน้ทุนกำรขำยลดลงจ ำนวน 57.83 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.61 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ ตำมกำรลดลงของ
รำยไดใ้นงวดดงักล่ำว ต่อมำในปี 2563 GBP มีตน้ทนุกำรขำยเพิ่มขึน้จ ำนวน 226.13 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.19 เมื่อเทียบกบัปีก่อน
หนำ้ ตำมกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดใ้นงวดดงักล่ำว 
 
อย่ำงไรก็ดี ส ำหรบังวด 8 เดือน ตัง้แต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถนุำยน 2564 GBP มีตน้ทนุกำรขำยจ ำนวน 2,222.41 ลำ้นบำท 
คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.31 ซึ่งตน้ทนุกำรขำยดงักล่ำวมีมลูค่ำมำกกว่ำงวดปี 2561 - 2563 ตำมยอดขำยที่เพิ่มขึน้จำกกำร
ปรบัปรุงโรงงำนและเพิ่มประสิทธิภำพเพื่อผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ภำยหลงักำรเขำ้ซือ้หุน้ของ GBP โดย 9Element ในวนัที่ 2 
กนัยำยน 2563 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของ GBP  ประกอบดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร เป็นหลัก ทั้งนี ้ส ำหรับปี 2561 - 2563 GBP มี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 10.72 ลำ้นบำท 9.63 ลำ้นบำท และ 28.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 GBP มีค่ำใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำรลดลงจ ำนวน 1.09 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 10.13 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร
มิไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในงวดดงักล่ำว ต่อมำในปี 2563 GBP มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิ่มขึน้จ ำนวน 18.94 หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 196.57 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุหลกัจำกค่ำใชจ้่ำยตำมสัญญำว่ำจำ้งบริหำรกับผูใ้หบ้ริกำรรำยหน่ึง 
เพื่อใหท้ ำหนำ้ที่เป็นที่ปรกึษำใหค้  ำแนะน ำหรือใหข้อ้มลูในอตุสำหกรรมหรือธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเพื่อพฒันำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ดำ้นต่ำงๆ โดย GBP ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำดงักล่ำวในเดือนพฤศจิกำยนปี 2563 
 
อย่ำงไรก็ดี ส ำหรบังวด 8 เดือน ตัง้แต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2564 GBP มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 52.61  
ลำ้นบำท ซึ่งมำกกว่ำงวดปี 2561 - 2563 โดยมีสำเหตุหลกัจำกค่ำใชจ้่ำยตำมสญัญำกำรบริกำรบริหำรจดักำรกบับริษัท ไนน ์เอเล
เมนท ์จ ำกดั จ ำนวน 3 ฉบบั และสญัญำบรกิำร กบับรษิัท นทลิน จ ำกดั จ ำนวน 3 ฉบบั โดย GBP ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำดงักล่ำวในช่วง
ตน้ปี 2564 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ส ำหรบัปี 2561 - 2563 GBP มีผลขำดทุนสทุธิจ ำนวน 88.27 ลำ้นบำท 48.65 ลำ้นบำท และ 21.38 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็น
อัตรำขำดทุนสุทธิรอ้ยละ 12.72 รอ้ยละ 7.23 และรอ้ยละ 2.26 ตำมล ำดับ โดยในปี 2562 GBP มีผลขำดทุนสุทธิลดลงจ ำนวน 
39.62 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.88 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ ตำมกำรลดลงของรำยไดใ้นงวดดังกล่ำว ต่อมำในปี 2563 GBP มีผล
ขำดทุนสทุธิลดลงจ ำนวน 27.27 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 56.06 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ จำกกำรกลบัมำมีก ำไรขัน้ตน้ในงวด
ดงักล่ำว 
 
อย่ำงไรก็ดี ส ำหรบังวด 8 เดือน ตัง้แต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2564 GBP กลบัมำมีก ำไรสทุธิจ ำนวน 63.76 ลำ้นบำท 
ซึ่งมีสำเหตุหลกัจำกกำรปรบัปรุงโรงงำนและเพิ่มประสิทธิภำพเพื่อผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ภำยหลงักำรเขำ้ซือ้หุน้ของ GBP 
โดย 9Element ในวนัที่ 2 กนัยำยน 2563 
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ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย ์
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 319.87 ล้ำนบำท 310.61 ล้ำนบำท และ 698.15 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ซึ่งประกอบดว้ยสินทรพัยห์มนุเวียนจ ำนวน 154.61 ลำ้นบำท 140.73 ลำ้นบำท และ 504.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 48.34 รอ้ยละ 45.31 และรอ้ยละ 72.33 ของสินทรพัยร์วมในแต่ละงวด ตำมล ำดบั โดยสินทรพัยห์มนุเวียนหลักของ 
GBP คือลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 มีจ ำนวนเท่ำกบั 32.18 ลำ้นบำท 82.00 ลำ้นบำท และ 
300.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.81 รอ้ยละ 58.26 และรอ้ยละ 59.51 ของสินทรพัยห์มนุเวียนรวมในแต่ละงวด 
ตำมล ำดบั 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนจ ำนวน 165.26 ลำ้นบำท 169.88 ลำ้นบำท และ 193.17 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51.66 รอ้ยละ 54.69 และรอ้ยละ 27.67 ของสินทรพัยร์วมในแต่ละงวด ตำมล ำดบั โดยสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนหลกัของ GBP คือ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์สทุธิ ซึ่งประกอบดว้ยเครื่องจกัรส ำหรบักำรผลิตไบโอดีเซลเป็นหลกั โดย ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 มีจ ำนวนเท่ำกบั 165.06 ลำ้นบำท 145.81 ลำ้นบำท และ 114.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 99.88 รอ้ยละ 85.83 และรอ้ยละ 59.05 ของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนรวมในแต่ละงวด ตำมล ำดบั 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 สินทรพัยร์วมของ GBP ลดลงจ ำนวน 9.26 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ 
โดยสินทรพัยร์วมของ GBP ไม่ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัยะส ำคัญในปีดงักล่ำว และ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 สินทรพัย์
รวมของ GBP เพิ่มขึน้จ ำนวน 387.54 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 124.77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำร
เพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นตำมกำรเติบโตของรำยไดใ้นปี 2563 
 
หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 231.41 ลำ้นบำท 270.81 ลำ้นบำท และ 629.73 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ซึ่งประกอบดว้ยหนีสิ้นหมนุเวียนจ ำนวน 192.61 ลำ้นบำท 255.84 ลำ้นบำท และ 465.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
83.23 รอ้ยละ 94.47 และรอ้ยละ 73.88 ของหนีสิ้นรวมในแต่ละงวด ตำมล ำดับ โดยหนีสิ้นหมุนเวียนหลกัของ GBP คือเงินกูย้ืม
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน โดย GBP ท ำกำรกูย้ืมในรูปแบบตั๋วสญัญำใชเ้งินซึ่งออกโดยธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง โดย ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2562 - 2563 มีจ ำนวนเท่ำกับ 30.00 ลำ้นบำท และ 400.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.73 และ 
รอ้ยละ 85.98 ของหนีสิ้นหมุนเวียนรวมในแต่ละงวด ตำมล ำดับ ทั้งนี ้กำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวมีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจของ GBP 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีหนีสิ้นไม่หมุนเวียนจ ำนวน 38.81 ลำ้นบำท 14.97 ลำ้นบำท และ 164.49 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.77 รอ้ยละ 5.53 และรอ้ยละ 26.12 ของหนีสิ้นรวมในแต่ละงวด ตำมล ำดับ โดยหนี ้สินไม่
หมนุเวียนหลกัของ GBP คือ เงินกูย้ืมธนำคำร โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 มีจ ำนวนเท่ำกบั 38.00 ลำ้นบำท 14.00 ลำ้น
บำท และ 163.31 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 97.92 รอ้ยละ 93.52 และรอ้ยละ 99.28 ของหนีสิ้นไม่หมนุเวียนรวมใน
แต่ละงวด ตำมล ำดบั 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - 2563 หนีสิ้นรวมของ GBP เพิ่มขึน้จ ำนวน 39.40 ลำ้นบำท และ 358.92 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
17.02 และรอ้ยละ 132.54 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ ตำมล ำดบั โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงินซึ่งมีวตัถปุระสงคใ์นกำรใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน และเงินกูย้ืมธนำคำรซึ่งมีวตัถปุระสงคใ์นกำรใชเ้ป็นเงินทนุในกำรซือ้กิจกำร
จำกเจำ้ของเดิมและปรบัปรุงเครื่องจกัรและโรงงำน 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 88.46 ล้ำนบำท 39.80 ล้ำนบำท และ 68.42 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ โดยกำรเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุน้ในแต่ละงวด มีสำเหตุหลักจำกผลขำดทุนของ GBP ในแต่ละงวด ทั้งนี ้ใน
เดือนกนัยำยน ปี 2563 GBP มีกำรเพิ่มทนุที่ออกช ำระแลว้จ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นกำรออกหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ GBPH  
 
อัตราส่วนทางการเงนิ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.80 เท่ำ 0.55 เท่ำ และ 1.09 เท่ำตำมล ำดับ โดย 
GBP มีสภำพคล่องในกำรด ำเนินงำนดีขึน้จำกกำรที่มีรำยไดเ้พิ่มขึน้จำกกำรขำยไบโอดีเซลประเภทท่ี 2 ภำยหลงักำรเขำ้ซือ้หุน้
ของ GBP โดย 9Element  
 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
ส ำหรับปี 2561 - 2563 และงวด 8 เดือนตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 มิถุนำยน 2564 GBP มี อัตรำก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ 
เท่ำกับ รอ้ยละ (9.68) รอ้ยละ (4.36) รอ้ยละ 1.46 และรอ้ยละ 5.31 ในแต่ละงวด ตำมล ำดับ และมีอัตรำก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 
เท่ำกับรอ้ยละ (12.72) รอ้ยละ (7.23) รอ้ยละ (2.26) และรอ้ยละ 2.71 ในแต่ละงวด ตำมล ำดบั โดย GBP มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้และ
อตัรำก ำไรสทุธิปรบัตวัดีขึน้ โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรที่เครื่องจกัรของ GBP ไดร้บักำรปรบัปรุงภำยใตก้ำรบรหิำรของ 9Element ให้
มีประสิทธิภำพในกำรผลิตไบโอดีเซลใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของตลำดมำกขึน้ โดยสำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทที่ 
2 ซึ่งเป็นมำตรำฐำนใหม่ตำมที่ผูซ้ือ้ (ผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7) ก ำหนดได ้และไดร้บัรำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ตัง้แต่
วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ส่งผลให ้GBP มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่ดีขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
 
อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 GBP มีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 2.62 เท่ำ 6.80 เท่ำ และ 9.20 เท่ำ โดย 
ณ 31 ธันวำคม 2563 GBP มีอัตรำส่วนดังกล่ำวสูงขึน้โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงินซึ่งมีวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน และเงินกูย้ืมธนำคำรซึ่งมีวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้ป็นเงินทุนในกำรซือ้
กิจกำรจำกเจำ้ของเดิมและปรบัปรุงเครื่องจกัรและโรงงำน ใหส้ำมำรถผลิตไบโอดีเซลประเภทท่ี 2 ได ้  
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1.2 ความสมเหตสุมผลของรายการ 
 
1.2.1 วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของรายการ 

 
บริษัท จุฑำนำวี จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจพำณิชยน์ำวีระหว่ำงประเทศเป็นหลกั ซึ่งประกอบดว้ย (1) ธุรกิจเดินเรือแบบ
รับจ้ำงขนส่งเป็นระยะเวลำ (Time Charter) (2) ธุรกิจบริหำรจัดกำรเรือ (Ship Management) และ (3) กลุ่มธุรกิจเก่ียวกับ
กำรคำ้ทำงเรือ เช่น ธุรกิจนำยหนำ้จดัหำสินคำ้ ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยเรือ และธุรกิจนำยหนำ้เช่ำเรือ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมี
บริษัทในเครือที่สำมำรถด ำเนินงำนในลักษณะกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวกับกำรเดินเรือทะเล ซึ่งมีหนำ้ที่รบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือ
ระหว่ำงประเทศ และรบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวกับกำรขนส่งทำงทะเลอื่นๆ เช่น ธุรกิจขนถ่ำยสินคำ้ในเรือ ธุรกิจตวัแทนเรือ 
ธุรกิจซ่อมเรือ และธุรกิจขนส่งในไทย เป็นตน้ เพื่อช่วยสนบัสนุนกองเรือของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับภำวะทำงเศรษฐกิจและ
ตลำดเดินเรือโลกอย่ำงต่อเนื่องและครบวงจร โดยปัจจุบนั บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเรืออเนกประสงค ์5 ล ำ ส ำหรบัใชใ้นกำร
ประกอบธุรกิจ 
 
ทั้งนี ้ธุรกิจพำณิชยน์ำวีเป็นธุรกิจที่มีสภำพเป็นวัฏจักร ซึ่งผลประกอบกำรขึน้อยู่กับปริมำณควำมตอ้งกำรขนส่งสินคำ้และ
ปริมำณจ ำนวนเรือที่มีใหบ้ริกำรในช่วงนั้นๆ ที่มักผันผวนตำมภำวะเศรษฐกิจ และภำวะกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม ซึ่ง
ส่งผลใหร้ำยไดข้องบรษิัทฯ ค่อนขำ้งผนัผวน ดงัจะเห็นไดจ้ำกปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่สถำนกำรณ ์COVID-19 ระบำดรุนแรง ส่งผล
ใหป้ระเทศต่ำงๆทั่วโลกตอ้งเขำ้สู่สภำะวะกกัตวัและก ำหนดมำตรกำรรบัมือ จึงท ำใหค้วำมตอ้งกำรขนส่งสินคำ้และปรมิำณกำร
หมุนเวียนของสินคำ้ลดลงอย่ำงมำก ในขณะที่ปริมำณกำรเร่งต่อเรือใหม่ๆเขำ้สู่ตลำดเพิ่มขึน้ ส่งผลใหเ้กิดกำรสวนทำงกัน
ระหว่ำงอปุสงคแ์ละอปุทำน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบรษิัทฯ ค่อนขำ้งมำก อีกทัง้บรษิัทฯ ยงัคงมีผลประกอบกำร
ขำดทุนสะสมในอดีต ดังนั้น กำรเขำ้ท ำรำยกำรครัง้นีจ้ึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจำก
บริษัทฯ มีควำมประสงคท์ี่จะเขำ้ลงทุนในกิจกำรหรือธุรกิจที่มีศกัยภำพในกำรเติบโตและสรำ้งผลตอบแทนที่ดี (Opportunistic 
Investment) เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยของสินค้ำหรือบริกำรของกลุ่มบริษัทฯ  (Expansion & Diversification) และเพื่อ
กระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำรแสวงหำควำมรว่มมือทำงธุรกิจ (Synergy) 
 
กำรเขำ้ลงทนุใน GBP ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล (“B100”) ซึ่งเป็นกำรน ำเชือ้เพลิงเหลวที่ผลิตไดจ้ำกน ำ้มนั
พืชและไขมันสัตว ์เช่น น ำ้มันปำลม์กึ่งบริสุทธ์ิ (Refined Palm Oil: “RPO”) และไขปำลม์สเตียริน (Refined Palm Stearin: 
“RPS”) มำท ำปฏิกิริยำทำงเคมีที่เรียกว่ำ ปฏิกิริยำทรำนสเ์อสเตอริฟิเคชั่น (Transesterification Process) ของไตรกลีเซอไรด ์
(Triglyceride) ที่อยู่ในน ้ำมันพืชและไขมันสัตว ์ร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เมทำนอล จนเกิดเป็นสำรเอสเตอร ์(Ester) ที่มี
คุณสมบตัิใกลเ้คียงกบัน ำ้มนัดีเซลจนสำมำรถใชท้ดแทนน ำ้มนัดีเซลไดโ้ดยตรง เรียกว่ำ ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งหมำยถึงน ำ้มนั
เชือ้เพลิงที่มีไบโอดีเซลอย่ำงเดียว รวมทัง้ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกำรกลั่นไบโอดีเซล โดยมีโรงกลั่นที่สำมำรถผลิตไบโอดีเซล
ประเภทท่ี 2 ซึ่งเป็นมำตรฐำนใหม่ตำมที่ผูซ้ือ้ หรือ ผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7 (ผูค้ำ้น ำ้มนัท่ีมีปรมิำณกำรคำ้น ำ้มนัแตล่ะชนิด หรือ
รวมกันทุกชนิดปีละตัง้แต่หนึ่งแสนเมตริกตนัขึน้ไป หรือเป็นผูค้ำ้น ำ้มนัชนิดก๊ำซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวที่มีปรมิำณ
กำรคำ้ปีละตัง้แต่หำ้หมื่นเมตริกตนัขึน้ไปและไดร้บัใบอนุญำตจำกรฐัมนตรี)  ก ำหนด โดยสำมำรถจ ำหน่ำยไบโอดีเซลดงักล่ำว 
และรบัรูร้ำยไดต้ัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน ปี 2563 เป็นตน้มำ อีกทัง้ เป็นกำรลงทุนในธุรกิจที่ไดร้บักำรสนบัสนุนโดยภำครฐั จำก
กำรส่งเสรมิใหใ้ชน้ ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ที่ผสมไบโอดีเซลในสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ ส่งผลใหอ้ปุสงคข์องไบโอดีเซลในตลำดเพิ่มขึน้ (ตำม
รำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 หวัขอ้ สภำวะอตุสำหกรรมไบโอดีเซล ของรำยงำนฉบบันี)้ ซึ่งเป็นอีกปัจจยัสนบัสนุน



รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 

   52  

ใหผ้ลประกอบกำรของ GBP เติบโตอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่เริ่มเปิดด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 ในเดือน
พฤศจิกำยน 2563 เป็นตน้มำ โดยอัตรำเติบโตของรำยไดข้อง GBP ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2563 – เดือนมิถุนำยน 2564 มี
รำยละเอียดดงันี ้
 

อัตราเตบิโตของรายไดข้อง GBP ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – เดอืนมิถุนายน 2564 

รายการ 
ปี 2563 พ.ย. - ธ.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 64 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำร
ขำยไบโอดีเซล/1 

942.28  99.73  528.10 98.79 1,738.44 95.92 

รำยไดอ้ื่นๆ/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  
หมายเหต:ุ /1 รายไดจ้ากการขายไบโอดเีซลส าหรบังวด 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถนุายน 2564 เป็นรายไดจ้ากการขายไบโอดเีซลประเภทที ่2 ทัง้หมด 

 /2 รายไดอื้น่ๆ ประกอบดว้ยรายไดด้อกเบีย้ และรายไดค้่าขนส่งทีเ่รียกเก็บจากลูกคา้ยอ้นหลงั 
ทีม่า:      งบการเงินฉบบัตรวจสอบ ส าหรบัปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 - 2563 และ งบการเงินภายใน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 และรายงาน

การตรวจสอบสถานะการทางการเงิน 

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ จะเห็นว่ำผลประกอบกำรของ GBP  เพิ่มขึน้อย่ำงมำกตัง้แต่ GBP สำมำรถปรบัปรุงโรงงำนและเครื่องจกัร
จนท ำใหส้ำมำรถผลิตไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 ไดใ้นเดือนพฤศจิกำยน 2563 โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 ใน
เดือนพฤศจิกำยน – ธันวำคม 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 56.73 ของรำยไดร้วมทั้งปี 2563 และรำยไดค้รึ่งปีแรกของ 2564 มีอัตรำ
เติบโตขึน้จำกปี 2563 รอ้ยละ 92.34  
 
 ดังนั้น กำรเข้ำท ำรำยกำรในครัง้นี ้ถือเป็นก้ำวแรกส ำหรับกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไบโอดีเซลของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี
ศักยภำพและสำมำรถกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงลดกำรพึ่งพิงธุรกิจพำณิชยน์ำวีที่มีควำมผันผวน ตำม
แผนกำรปรบัโครงสรำ้งของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรหำแหล่งรำยไดใ้หม่ที่มีควำมมั่นคง ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทฯ รบัมือ
กับผลกระทบจำกธุรกิจปัจจุบนัของบริษัทฯ ที่มีแนวโนม้ลดลง อนัจะท ำใหผ้ลประกอบกำรโดยรวมของบริษัทฯ ดีขึน้ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยภำยหลงัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร JUTHA จะสำมำรถรบัรูผ้ลประกอบกำรได้
ทันที (ตำมรำยละเอียดดงัที่ปรำกฏในส่วนที่ 1.2.2 ของรำยงำนฉบบันี)้ และมีผลตอบแทนกำรลงทุนจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร 
ดงันี ้
 

อัตราผลตอบแทนจากการเข้าท ารายการ 
ประเภทของผลตอบแทน มูลค่า / ระยะเวลา 

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิ (Net Present Value: NPV) 257.15 – 431.64 ลำ้นบำท 
อตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return: IRR) รอ้ยละ 22.06 – 28.11  
ระยะเวลำคืนทนุ (Payback Period) ประมำณ 3 – 4 ปี 
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1.2.2  เปรียบเทยีบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการเข้าท ารายการ 
 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระท ำกำรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของกำรเขำ้ท ำรำยกำร โดยพิจำรณำจำกผลประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้
จะไดร้บัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ซึ่งเป็นกำรขยำยกำรลงทุนไปยงัธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล และผลิตภณัฑท์ี่ เก่ียวขอ้ง 
ดงันี ้
 
ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
 
1. เป็นการลงทุนในธุรกิจทีมี่ศักยภาพในการเติบโตทีด่ี สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล (“B100”) มีแนวโนม้กำรเติบโตที่ดี เนื่องจำกไดร้บัปัจจยัสนบัสนนุท่ีส ำคญัจำกภำครฐั โดยตัง้แต่ปี 
2560 ภำครฐัไดป้ระกำศใหอ้ตัรำผสมในน ำ้มนัดีเซลเชิงพำณิชย ์เพิ่มจำกรอ้ยละ 5.00 เป็นรอ้ยละ 7.00 (“น ำ้มนัดีเซล 
B7”) และยังส่งเสริมให้ใชน้ ำ้มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 20.00 โดยปริมำตร 
(“น ำ้มนัดีเซล B20”) ส ำหรบัรถบรรทกุขนำดใหญ่ ต่อมำในปี  2562 ภำครฐัไดป้ระกำศใหม้ีกำรใชน้ ำ้มนัดีเซลหมนุเร็วที่
ผสมไบโอดีเซลในสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 โดยปริมำตร (“น ำ้มนัดีเซล B10”) และก ำหนดใหค้ลงัน ำ้มนัทุกแห่งทั่วประเทศ
มีกำรผสมน ำ้มนัดีเซล B10 ไว ้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป รวมถึงก ำหนดใหส้ถำนีบริกำรน ำ้มนัทุกแห่งทั่ว
ประเทศจ ำหน่ำยน ำ้มนัดีเซล B10 ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 2563 เป็นตน้ไป และประกำศใหน้ ำ้มนัดีเซล B10 เป็นน ำ้มนั
ดีเซลหมุนเร็วชนิดพืน้ฐำนของประเทศ แทน น ำ้มันดีเซล B7 ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2563 (อำ้งอิงจำก แนวโนม้ธุรกิจ/
อุตสำหกรรม ปี 2564-2566: อุตสำหกรรมไบโอดีเซล จัดท ำโดย วิจัยกรุงศรี ฉบับวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 และ
ประกำศจำกกรมธุรกิจหลงังำน เรื่อง กำรก ำหนกลกัษณะและคณุภำพของน ำ้มนัดีเซล) 
 
นอกจำกนี ้ภำครฐัยงัช่วยอุดหนุนรำคำขำยปลีกของน ำ้มนัดีเซล B10 และ B20 ใหต้  ่ำกว่ำรำคำน ำ้มนัดีเซล B7 โดยใช้
เงินอุดหนุนจำกกองทุนน ำ้มัน เพื่อเป็นแรงจูงใจใหผู้ข้ับขี่เลือกใชน้ ำ้มนัดีเซลที่มีอัตรำกำรผสมไบโอดีเซลสงู ท ำใหอุ้ป
สงคข์องไบโอดีเซลเพิ่มขึน้ และส่งผลดีต่อธุรกิจผลิตไบโอดีเซล โดยรำคำขำยปลีกของน ำ้มนัดีเซล B7 B10 และ B20 ที่
จ ำหน่ำย ณ สถำนีบรกิำรน ำ้มนัทั่วประเทศของผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7 มีรำยละเอียดดงันี ้
 

ราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซล B7 B10 และ B20 ทีจ่ าหน่าย ณ สถานีบริการน ้ามันทั่วประเทศ 

ประเภท
น ้ามัน
ดีเซล 

ราคาขายปลีก (หน่วย: บาท/ลติร) 
บมจ.ปตท. 
น ้ามันและ
การค้าปลกี 

บมจ.บาง
จาก คอร์
ปอเรชั่น 

บจก.เชลล์
แห่ง

ประเทศไทย 

บมจ.เอสโซ่ 
(ประเทศ
ไทย) 

บมจ.
เชฟรอน 
(ไทย) 

บมจ.พีทจีี 
เอ็นเนอย ี

บมจ.ซัส
โก ้

B7 31.29 
B10 28.29 
B20 28.04 28.04 28.24 ไม่มีขอ้มลู 28.04 28.04 28.04 

ทีม่า: ราคาขายปลีกมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 จากส านกังาน
นโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน (“EPPO”) 
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จำกกำรสนับสนุนจำกภำครฐัขำ้งตน้ ส่งผลใหป้ริมำณกำรใชไ้บโอดีเซลขยำยตัวสูงขึน้ ท ำใหอ้ัตรำกำรผลิตโดยรวม
ปรบัตวัสงูขึน้ โดยกรมธุรกิจพลงังำน (“DOEB”) เปิดเผยว่ำปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัดเีซล B10 และ B20 รำยไตรมำส 
ตัง้แต่ปี 2562 - เดือนมิถนุำยน ปี 2564 มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยช่วง 6 เดือน ปี 2564 ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั
ดีเซล B10 และ B20 เท่ำกับ 73.75 ลำ้นลิตรต่อวัน จำกปี 2563 และ 2562 ที่เท่ำกับ 58.99 และ 13.62 ลำ้นลิตร/วนั 
โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามันดเีซล B10 และ B20 รายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2562 - เดือนมิถุนายน ปี 2564 

 
ทีม่า: รายงานสถิตปิริมาณการจ าหน่ายน า้มนัดเีซล B10 และ B20 โดยกองบริการธุรกิจและการส ารองน า้มนัเชือ้เพลิง กรมธุรกิจพลงังาน 

ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564 
  

ทั้งนี ้จำกอุปสงคค์วำมตอ้งกำรน ำ้มนัดีเซล B7 B10 และ B20 ที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อควำม
ตอ้งกำรไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ ้น้อย่ำงต่อเน่ือง โดยช่วงปี 2557 - 2566 แนวโนม้ปรมิำณควำมตอ้งกำรใชไ้บโอดีเซลอตัรำกำร
เติบโตเฉล่ีย (CAGR) เท่ำกบั รอ้ยละ 7.98 ต่อปี โดยปรมิำณควำมตอ้งกำรดงักล่ำว มีรำยละเอียดตำมที่แสดง ดงันี ้
 

ประมาณการปริมาณความตอ้งการใช้ไบโอดีเซลในประเทศไทยส าหรับปี 2557 - 2566  

 
ทีม่า: แนวโนม้ธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566 หวัขอ้ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล จัดท าโดยวิจัยกรุงศรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตธ้นาคาร

กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) DOEB และกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน ฉบบัวนัที ่21 พฤษภาคม 2564 
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ปี 2562
เฉล่ีย 13.62 ล้านลิตร/วัน

ปี 2563
เฉล่ีย 58.99 ล้านลิตร/วัน

6 เดือน ปี 2564
เฉล่ีย 73.75 ล้านลิตร/วัน

2.9 3.4 3.4 3.8 4.3 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

ปรมิาณความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลในอดีต (หน่วย: ลา้นลติร/วนั) ประมาณการปรมิาณความตอ้งการใชไ้บโอดีเซล (หน่วย: ลา้นลติร/วนั)
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อีกทั้ง ลักษณะโดยทั่วไปของในกำรท ำสัญญำซือ้ขำยไบโอดีเซลกับผูค้ำ้น ำ้มัน จะใชว้ิธีกำรประกวดรำคำจำกผูผ้ลิต
หลำยรำย ซึ่งผูซ้ือ้จะพิจำรณำและคดัเลือกผูผ้ลิต จำกส่วนลด (Discount) จำกรำคำ B100 (EPPO Price) ที่ผูผ้ลิตยื่น
เสนอ และศักยภำพของผูผ้ลิตทั้งในเชิงคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรจดัส่งไบโอดีเซล โดยในสญัญำซือ้ขำยไบโอ
ดีเซล จะมีกำรก ำหนดปริมำณกำรจัดส่งไบโอดีเซลแต่ละไตรมำสล่วงหน้ำ รวมทั้งก ำหนดรำคำซือ้ขำยไบโอดีเซล
ล่วงหนำ้ 1 ไตรมำส จึงท ำใหผู้ข้ำยสำมำรถคำดกำรณแ์ละบรหิำรจดักำรปรมิำณกำรผลิตและรำยไดล่้วงหนำ้ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบรหิำรและด ำเนินธุรกิจ 
 
ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ถือเป็นกำรลงทุนในธุรกิจที่มีศกัยภำพในกำรเติบโตจำกอุปสงคข์องน ำ้มนัดีเซล B10 
และ B20 ที่เพิ่มขึน้ อีกทั้งเป็นธุรกิจที่ไดร้บักำรสนับสนุนจำกภำครฐั และมีสัญญำซือ้ขำยไบโอดีเซลกับคู่คำ้ที่มีกำร
ก ำหนดปริมำณส่งมอบและรำคำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่ชดัเจน ซึ่งจะช่วยก่อใหเ้กิดรำยไดท้ี่มั่นคงและต่อเนื่องในระยะยำว 
สอดคลอ้งกบัแผนกำรขยำยธุรกิจของบรษิัทฯ  

 
2. สร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ และกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ที่มี

ศักยภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 

ในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจพำณิชยน์ำวีระหว่ำงประเทศเป็นธุรกิจหลัก โดยมีกำรใหบ้ริกำร
รบัจำ้งขนส่งเป็นระยะเวลำ (Time Charter) กำรบริหำรจัดกำรเรือ (Ship Management) และบริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ กำรใหบ้ริกำรเป็นนำยหนำ้จัดหำสินคำ้ ซือ้ขำยเรือ และเช่ำเรือ เป็นตน้ ทั้งนี ้ รำยไดต้ำมกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ 
ส ำหรบัปี 2561 - 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้  

 

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ ส าหรับปี 2561 - 2563  

 
ทีม่า: แบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ              

 
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกอตุสำหกรรมขนส่งทำงเรือเป็นธุรกิจที่มีควำมผนัผวนจำกปัจจยัหลำยประกำร ไดแ้ก่ ควำมผนัผวน
ของสภำวะเศรษฐกิจโลก กำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำรเรือท่ีสงูขึน้ กำรขำดแคลนแรงงำน ควำมผนัผวนของค่ำเงินบำท 
และสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นตน้ โดยในไตรมำสแรก ปี 2563 อุตสำหกรรมขนส่งทำงเรือไดร้ับผลกระทบจำก
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มำตรกำรกกัตวัเพื่อรบัมือกบัสถำนกำรณ ์COVID-19 ที่รุนแรงขึน้ ส่งผลใหค้วำมตอ้งกำรในกำรขนส่งสินคำ้และปรมิำณ
กำรหมุนเวียนของสินคำ้ลดลง และส่งผลกระทบต่อรำยไดจ้ำกธุรกิจพำณิชยน์ำวีของบริษัทฯ อีกทั้ง มำตรกำรกำร
ตรวจสอบผูต้ิดเชือ้ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้จำกกำรเปล่ียนลกูเรือ กำรขนถ่ำยสินคำ้ และกำร
กักเรือเป็นระยะเวลำ 14 วันก่อนเขำ้ท่ำเรือ อย่ำงไรก็ดี อุตสำหกรรมขนส่งทำงเรือในปี 2564 มีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ 
จำกแนวโนม้สถำนกำรณ ์COVID-19 ที่ดีขึน้ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกปรบัฟ้ืนตวั และเพิ่มปรมิำณกำรหมนุเวียนของสินคำ้
ในตลำดโลก ซึ่งสอดคลอ้งกบัดชันีค่ำระวำงเรือ หรือ Baltic Dry Index (“BDI”) ที่เป็นดชันีกลำงในกำรก ำหนดค่ำขนส่ง
สินคำ้ทำงทะเล ที่ปรบัตัวขึน้สู่ระดับเหนือ 4,000 จุดอีกครัง้นับตัง้แต่ปี 2553 ซึ่งสะทอ้นควำมตอ้งกำรใชเ้รือเพื่อกำร
ขนส่งสินคำ้มำกขึน้ หลงัจำกเศรษฐกิจทั่วโลกฟ้ืนตวั โดยดชันีค่ำระวำงเรือ (BDI) เฉล่ียยอ้นหลงัรำยเดือน ตัง้แต่เดือน
มกรำคม ปี 2558 - เดือนกนัยำยน 2564 มีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) เฉลี่ยย้อนหลังรายเดอืน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558 - เดือนกนัยายน ปี 2564 

 
ทีม่า: www.investing.com ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 
ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะท ำใหบ้รษิัทฯ เพิ่มควำมหลำกหลำยของสินคำ้และบรกิำรในปัจจบุนั และกระจำย
ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยลดกำรพึ่งพิงธุรกิจพำณิชยน์ำวีซึ่งมีควำมผนัผวนจำกสภำวะเศรษฐกิจโลกและกำร
แข่งขันที่สูงขึน้ของอุตสำหกรรมขนส่งทำงเรือ อีกทั้ง ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลที่มีอุปสงค์
เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องและไดร้บักำรสนบัสนนุจำกภำครฐั เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต  
 

3. สามารถรับรู้รายได้และก าไรได้ทันท ีและมีสินทรัพยท์ีก่่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ 
GBP ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล โดยมีโรงกลั่นไบโอดีเซล 1 แห่ง ตัง้อยู่ในสวนอุตสำหกรรมโรจนะ ซึ่ง
เดิมผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 1 ต่อมำในเดือนกันยำยน ปี 2563 GBP ไดท้ ำกำรปรบัปรุงโรงงำนและเครื่องจักรเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นมำตรฐำนใหม่ตำมที่ผูซ้ือ้ (ผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7) ก ำหนด โดยมีก ำลังกำรผลิต 
300,000 ลิตรต่อวนั โดยภำยหลงักำรปรบัปรุงโรงงำนแลว้เสร็จ GBP สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 
ไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ส่งผลให ้GBP มีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 
GBP มีรำยได ้1,812.40 ลำ้นบำท ก ำไร 33.34 ลำ้นบำท ส ำหรบัผลประกอบกำรท่ีผ่ำนมำตัง้แต่เดือนพฤศจกิำยน 2563 
- มิถนุำยน 2564 มีรำยละเอียดดงันี ้
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รายได้และก าไรสุทธขิอง GBP ส าหรับเดอืนพฤศจิกายน - ธันวาคม ปี 2563 และไตรมาส 1 - 2 ปี 2564 

 
ทีม่า: งบการเงินของ GBP ส าหรบัเดอืนพฤศจิกายน 2563 - เดือนมิถุนายน 2564 โดยอา้งอิง งบการเงินฉบบัตรวจสอบ ส าหรบัปี สิน้สดุ 

31 ธนัวาคม 2563 งบการเงนิภายใน เดอืนมกราคม - มิถนุายน 2564 และรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ 
 

ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี  ้จะท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถรบัรูร้ำยไดแ้ละก ำไรจำก GBP ในงบกำรเงินรวมไดท้นัที อีก
ทัง้ บรษิัทฯ จะมีสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยไดเ้พิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต  
 
อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร บรษิัทฯ อำจมีรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลเป็นรำยไดห้ลกั โดย
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดจ้ดัท ำงบก ำไรขำดทนุรวมเสมือน (Pro Forma) ของบรษิัทฯ ส ำหรบังวด 6 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 
1 มกรำคม 2564 - 30 มิถุนำยน 2564 ในกรณีรวมผลกำรด ำเนินงำนของ GBP โดยอำ้งอิงงบกำรเงินฉบับตรวจสอบ
ของบริษัทฯ และงบกำรเงินภำยในของ GBP รวมถึงรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินของ GBP ส ำหรบัช่วง
ระยะเวลำดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 
งบก าไรขาดทนุรวมเสมอืน (Pro Forma) ของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดอืน ตั้งแตว่ันที ่1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64 ใน

กรณีรวมผลการด าเนินงานของ GBP 

งบก าไรขาดทนุรวมเสมอืนของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64 
บริษัทฯ ก่อน 

การเข้าท ารายการ 
(1) 

GBP 
(2) 

บริษัทฯ หลัง 
การเข้าท ารายการ 

(3) = (1) + (2) 
รำยไดร้วม 151.87 1,815.38 1,967.25 
ค่ำใชจ้ำ่ยรวม (154.35) (1,772.32) (1,926.67) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นตน้ทนุทางการเงนิ
และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้

(2.48) 43.05 40.57 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (12.62) (9.71) (22.33) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (15.10) 33.34 18.24 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (15.10) 33.34 18.24 
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ทั้งนี ้ งบก ำไรขำดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ ดังแสดงข้ำงตน้ ใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรเท่ำนัน้ ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยนัถึงควำมครบถว้นและควำม
ถกูตอ้งของขอ้มลูทำงกำรเงินตำมที่ปรำกฏขำ้งตน้ของทัง้สองบรษิัทได ้
 

4. เป็นการลงทุนในกิจการทีไ่ด้รับสิทธิประโยชนท์างภาษีจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
GBP ไดร้บักำรสนบัสนุนจำกภำครฐัตำมบตัรส่งเสริมคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI”) ที่ไดร้บักำรยกเวน้และ
ลดหย่อนอตัรำภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสทุธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร รวมถึงกำรน ำผลขำดทุนสทุธิสะสมที่
เกิดขึน้ในช่วงที่ไดร้บัสิทธิขำ้งตน้มำใช้ลดหย่อนภำษีได ้โดยตำมเงื่อนไขของ BOI ที่ GBP ไดร้บันั้น ปัจจุบัน GBP อยู่
ในช่วงไดร้บักำรลดหย่อนภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธิในอัตรำรอ้ยละ 50.00 ของอัตรำภำษีนิติบุคคลปกติ
จนถึงเดือนมกรำคม ปี 2568  รวมถึงมีผลขำดทนุสทุธิสะสมจ ำนวน 553.89 ลำ้นบำท ที่สำมำรถน ำไปใชล้ดหย่อนภำษี
ไดจ้นถึงเดือนมกรำคม ปี 2568 เช่นกนั ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะท ำใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษี
จำกผลขำดทนุสะสมของ GBP จนถึงเดือนมกรำคม ปี 2568 
 

ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
 
1. มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย 

สืบเนื่องจำกที่ 9Element ไดเ้ขำ้ซือ้ GBP (เดิมชื่อ บริษัท แอ็บโซลทูพำวเวอรพ์ี จ ำกัด) จำกกลุ่มผูถื้อหุน้เดิม และต่อมำ
ไดท้ ำสัญญำซือ้ขำยไบโอดีเซลกับผู้คำ้น ำ้มันรำยใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศเป็นระยะเวลำหนึ่งปี (ดังรำยละเอียดที่
ปรำกฏในส่วนที่ 1 หัวขอ้ 1.1.6 ของรำยงำนฉบบันี)้ ซึ่งจำกกำรสัมภำษณผ์ูบ้ริหำร พบว่ำ โดยปกติสัญญำซือ้ขำยกับ
ผูค้ำ้ปลีกน ำ้มันจะเป็นสัญญำปีต่อปี โดย ในช่วงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564 GBP มีสัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำย 
B100 จำกลกูคำ้รำยดงักล่ำวคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 80.00 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย B100 ทัง้หมด ดว้ยเหตนุี ้จึงท ำให ้
GBP มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลูกคำ้น้อยรำย โดยหำกลูกคำ้ไม่ต่อสัญญำหรือขอเจรจำปรับลดรำคำ  และ/หรือ 
ปรบัปรุงเงื่อนไขกำรซือ้ขำยไบโอดีเซล อำจส่งผลกระทบต่อรำยไดข้อง GBP ใหต้  ่ำลงหรือมีควำมผนัผวนมำกขึน้ 
 
อย่ำงไรก็ดี ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ GBPมีโอกำสสูงในกำรต่อสัญญำซือ้ขำยไบโอ
ดีเซลกบัลกูคำ้รำยปัจจบุนั รวมทัง้มีศกัยภำพในกำรหำลกูคำ้รำยอื่นเพิ่มเติมในอนำคต ดว้ยเหตผุลดงัต่อไปนี ้
 
1) นับแต่ที่ 9Element ไดเ้ขำ้ซือ้ GBP จำกกลุ่มผูถื้อหุน้เดิม (เดิมชื่อ บริษัท แอ็บโซลูทพำวเวอรพ์ี จ ำกัด) ในเดือน

กันยำยน 2563 และไดท้ ำกำรปรบัปรุงโรงงำนและเครื่องจกัรในเดือนตุลำคม 2563 และสำมำรถเปิดด ำเนินกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 ไดใ้นเดือนพฤศจิกำยน 2563 ดงันัน้ ในปี 2563 GBP ไดอ้ยู่ภำยใตก้ำร
บริหำรงำนของกลุ่ม NAT เป็นระยเวลำเพียง 4 เดือน โดยที่มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 และ
ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ในเดือนพฤศจิกำยน - ธันวำคม 2563 เป็นจ ำนวน 534.59 ลำ้นบำท จำกรำยไดร้วมทัง้ปี 2563 
ที่ 942.28 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 56.73 ของรำยไดร้วมทั้งปี และในช่วงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซลและผลิตภณัฑพ์ลอยไดเ้พิ่มขึน้อย่ำงมำก โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
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รายได้จากการจ าหน่ายไบโอดเีซลและผลิตภัณฑพ์ลอยได้ ตัง้แต่เดอืนมกราคม - 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 
กรดไขมนั/1 0.17 0.89  
รวมรายได้ 534.59 1,812.40 
รวมรายได้ พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 2,346.99 

หมายเหต:ุ /1 ผลิตภณัฑ์พลอยไดจ้ากการผลิตไบโอดเีซล (B100) 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ GBP สำมำรถสรำ้งรำยไดเ้พิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภำพทัง้ในส่วนของกำร
ผลิตและกำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 ไดเ้ป็นอย่ำงดี อีกทัง้ สำมำรถพิสจูนไ์ดว้่ำอุปสงคข์องไบโอดีเซลใน
ตลำดมีค่อนขำ้งสูง จึงส่งผลให ้GBP สำมำรถจ ำหน่ำยไบโอดีเซลและรบัรูผ้ลประกอบกำรไดท้ันทีหลังจำกเปิด
ด ำเนินกำรผลิตไบโอดีเซล ประเภทท่ี 2 ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 
 

2) เนื่องจำกนโยบำยของรฐับำลที่ไดป้ระกำศใหม้ีกำรใชน้ ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ที่ผสมไบโอดีเซลในสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ จำก
รอ้ยละ 7.00 (“น ำ้มนัดีเซล B7”) เป็นรอ้ยละ 10.00 โดยปริมำตร (“น ำ้มนัดีเซล B10”) และก ำหนดใหน้ ำ้มนัดีเซล 
B10 เป็นน ำ้มนัดีเซลหมนุเร็วชนิดพืน้ฐำนของประเทศ แทน น ำ้มนัดีเซล B7 ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2563 ส่งผลให้
อปุสงคข์องไบโอดีเซลในตลำดเพิ่มมำกขึน้ ซึ่งเป็นผลดีต่อ GBP เนื่องจำก หำก GBP สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยไบ
โอดีเซลที่มีคณุภำพ รำคำ และส่วนลดที่เหมำะสมเทียบเคียงไดก้บัผูผ้ลิตไบโอดีเซลรำยอื่น จะท ำให ้GBP สำมำรถ
จ ำหน่ำยไบโอดีเซลไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและมีผลประกอบกำรท่ีมั่นคง 
 

3) บริษัทที่เป็นผูถื้อหุน้รวมถึงบริษัทในกลุ่มของผูถื้อหุน้ดังกล่ำวของ JUTHA และ GBP ไดแ้ก่ บริษัท นทลิน จ ำกัด 
และบริษัท ซีออยล ์จ ำกัด (มหำชน) เป็นผูม้ีประสบกำรณใ์นกำรคำ้น ำ้มนัมำกว่ำ 20 ปี มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจเป็น
อย่ำงมำกในกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั ในปรมิำณ และ รำคำที่เหมำะสม และมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัผูค้ำ้ปลีกน ำ้มันรำย
ใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศ ซึ่งเป็นลกูคำ้ปัจจุบนัของ GBP และเป็นอีกปัจจยัส ำคญัที่ท  ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของ 
GBP เติบโตขึน้อย่ำงต่อเนื่องหลังจำกเปิดด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563 และท ำให้
สำมำรถเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยไบโอดีเซลกบัลกูคำ้รำยใหญ่ดงักล่ำวได ้

 

4) จำกกำรสัมภำษณผ์ู้บริหำร พบว่ำ โดยปกติสัญญำซือ้ขำยกับผู้คำ้ปลีกน ำ้มันจะเป็นสัญญำปีต่อปี ซึ่ง กำรต่อ
สัญญำซือ้ขำยไบโอดีเซลกับคู่คำ้รำยปัจจุบันฉบับถัดไป โดยทั่วไปจะใชว้ิธีกำรประกวดรำคำกับผูผ้ลิตรำยอื่นๆ 
ประกอบกับกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจัดส่ง B100 ที่ผ่ำนมำ โดยผูจ้ะซือ้จะประเมินประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของผูผ้ลิตที่ผ่ำนมำ ทัง้ในดำ้นคณุภำพ และระยะเวลำในกำรจดัส่งที่ตรงเวลำไปยงัปลำยทำงที่ผูซ้ือ้ก ำหนด 
ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำ GBP สำมำรถส่งมอบไบโอดีเซลประเภทท่ี 2 ที่มีคณุภำพตรงตำมมำตรฐำนท่ีลกูคำ้ก ำหนด อีกทัง้มี
กำรให้ส่วนลดที่เหมำะสม เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจของข้อเสนอให้กับลูกคำ้ ดังนั้น GBP คำดว่ำจะสำมำรถต่อ
สญัญำซือ้ขำยไบโอดีเซลกบัลกูคำ้ไดใ้นอนำคต  
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5) ผูบ้ริหำรของ GBP มีแผนที่จะหำลกูคำ้รำยอื่นเพิ่มเติมอย่ำงสม ่ำเสมอในอนำคต เนื่องจำก GBP ยงัคงมีก ำลงักำร
ผลิตไบโอดีเซลเหลือ ซึ่งจะช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลกูคำ้นอ้ยรำย และมีลกูคำ้ใหม่มำทดแทนลกูคำ้รำย
เดิมไดท้นัท่วงที หำกผูซ้ือ้รำยเดิมพิจำรณำไม่ต่อสญัญำในอนำคต  

 
2. มีความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานของ GBP อาจไม่เป็นไปตามทีค่าดหวัง 

ผลกำรด ำเนินงำนของ GBP ขึน้อยู่กับหลำยปัจจยั อำทิเช่น (1) รำคำน ำ้มนัปำลม์ที่น ำมำใชใ้นกำรผลิตไบโอดีเซล ซึ่ง
ค่อนขำ้งผนัผวนตำมฤดกูำล (Seasonal Effect) โดยเฉพำะในช่วงฤดฝูน (เดือนเมษำยน - มิถนุำยน) ที่ผลผลิตปำลม์จะ
ออกสู่ตลำดจ ำนวนมำก ท ำใหอุ้ปทำนในตลำดมำกกว่ำอุปสงค ์ท ำใหร้ำคำน ำ้มนัปำลม์ลดต ่ำลงมำก ซึ่งอำจส่งผลให้
น ำ้มันส ำเร็จที่ผลิตแลว้ในคลังสินคำ้ของ GBP มีตน้ทุนสูงกว่ำรำคำน ำ้มันปำลม์ในตลำด (2) รำคำไบโอดีเซล โดย 
ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำนกระทรวงพลงังำน (“EPPO”) มีหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดรำคำใหส้ะทอ้นรำคำวตัถดุิบ
หรือตน้ทุนกำรผลิตที่แทจ้ริง เพื่อควำมเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต ดังนั้น หำก GBP จัดหำวตัถุดิบดว้ยตน้ทุนสงู
กว่ำคู่แข่งรำยอื่น อำจส่งผลให ้GBP มีก ำไรนอ้ยลง และอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรประกวดรำคำเพื่อ
เสนอขำยไบโอดีเซล และ (3) ควำมเส่ียงจำกภยัพิบตัิธรรมชำติหรือเหตุสดุวิสยั  ซึ่งส่งผลกระทบใหโ้รงกลั่นไม่สำมำรถ
เปิดด ำเนินกำรได ้โดยปัจจยัต่ำงๆ เหล่ำนี ้อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อรำคำขำย B100 ของ GBP ซึ่งอำจจะท ำใหร้ำยได้
หรือก ำไรไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงั  

 
อย่ำงไรก็ดี จำกกำรสัมภำษณผ์ูบ้ริหำรของ GBP มีกำรพิจำรณำและวิเครำะหส์ภำวะตลำดเพื่อคำดกำรณ์รำคำและ
ปริมำณกำรขำย B100 และผลิตภณัฑท์ี่เป็นผลพลอยไดล่้วงหนำ้ รวมถึงวำงแผนกำรจดัซือ้วตัถุดิบในกำรผลิต รวมถึง
สอบเทียบรำคำวัตถุดิบจำกผู้จัดหำวัตถุดิบหลำยรำย เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสำมำรถสรำ้งก ำไรไดอ้ย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง นอกจำกนี ้GBP ยังมีกำรจัดท ำประกันภัยอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อคุม้ครองควำมสญูเสียหรือควำมเสียหำยอนัเกิดจำกภยัพิบตัิ  

 
3. มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย 

ที่ผ่ำนมำ บริษัทในเครือ NAT ที่เป็นผู้ถือหุ้นของ GBP เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบหลักให้แก่ GBP โดยวัตถุดิบจำกบริษัท
ดังกล่ำวมีคุณภำพไดม้ำตรฐำน และมีรำคำที่สำมำรถแข่งขันไดก้ับผูจ้ัดหำวัตถุดิบรำยอื่นได ้อย่ำงไรก็ดี GBP ไม่มี
สัญญำหรือขอ้ผูกมัดในกำรซือ้ขำยวตัถุดิบกับบริษัทดงักล่ำว นอกจำกนี ้ในกำรจดัซือ้วตัถุดิบ GBP จะมีขั้นตอนกำร
สอบเทียบรำคำจำกผูจ้ดัหำวตัถุดิบรำยอื่นๆ หลำยรำยอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบที่มีคุณภำพในรำคำที่ต  ่ำที่สุด 
และภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร GBP จะเป็นบรษิัทย่อยของ JUTHA ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่มี
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เป็นไปตำมเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ หำก GBP ซือ้วตัถุดิบจำกบริษัทในเครือ NAT 
ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั JUTHA จะท ำใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัมีควำมโปรง่ใสและเป็นธรรม 
 

4. มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความรู้ และประสบการณข์องผู้บริหารของ GBP 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้เป็นกำรลงทนุในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จึงมีควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณข์องผูบ้รหิำรของ GBP อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีเงื่อนไขว่ำผูบ้รหิำรของ GBP จะยงัคง
เป็นผูบ้รหิำรต่อไปหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำรอย่ำงนอ้ย 2 ปี อีกทัง้ หำก GBP มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีอย่ำงต่อเนื่อง บรษิัทฯ 
มีแผนท่ีจะว่ำจำ้งผูบ้รหิำรของ GBP ต่อไป เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต 
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5. อาจมีผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ส าหรับผู้ถือหุ้นทีไ่ม่ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering: RO) และผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีแหล่งเงินทนุจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมและผูถื้อ
หุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรำยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) จ ำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ (คิดเป็นอตัรำ 
1 หุน้เดิม ต่อ 4 หุน้เพิ่มทนุ) ที่รำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.30 บำท โดยหำกผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิเพิ่มทนุดงักล่ำว อำจท ำให้
ไดร้บัผลกระทบดำ้นสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) รอ้ยละ 80.00 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงันี ้ 
ผลกระทบดำ้นสัดส่วนกำรถือหุน้ 
(Control Dilution) 

= จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทนุ RO 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกและช ำระแลว้ 

+ จ ำนวนหุน้บรุมิสิทธิที่ออกและช ำระแลว้ 
+ จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุ RO 

 =                                1,699,041,644 
          422,210,411 + 2,550,000 + 1,699,041,644 

 = รอ้ยละ 80.00 
  
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกรำคำเสนอขำยที่ 0.30 บำทต่อหุน้ มีมลูค่ำต ่ำกว่ำรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำยที่ 1.55 บำทต่อหุน้ 
ผูถื้อหุน้จึงอำจไดร้บัผลกระทบดำ้นรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) รอ้ยละ 64.59 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ
ดงันี ้
 
ผลกระทบดำ้นรำคำตลำดของหุน้ 
(Price Dilution) 

= รำคำตลำดก่อนเสนอขำย - รำคำตลำดหลงัเสนอขำย 
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

 =        1.55 - 0.55 
             1.55 

 = รอ้ยละ 64.59 
โดย   
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย = รำคำซือ้ขำยถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก (Volume Weighted Average Price: 

VWAP) ยอ้นหลงั 7 วนัท ำกำร จนถึงวนัที่ 30 กันยำยน 2564 ซึ่งเป็นวนัที่
บริษัทฯ เผยแพร่มติคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำ
รำยกำรในครัง้นี ้

 = 1.55 บำทต่อหุน้ 
รำคำตลำดหลงัเสนอขำย = (รำคำตลำดของหุน้สำมญั x จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกและช ำระแลว้) 

+ (รำคำเสนอขำย x จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทนุ RO) 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกและช ำระแลว้ 

+ จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุ 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. มีความเสี่ยงทีท่ีด่ินทีต่ั้งโรงงานตกอยู่ในสภาพทีด่ินไม่มีทางออกสู่สาธารณะ 
เนื่องจำกที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงกลั่นไบโอดีเซลของ GBP มีถนนทำงเขำ้ออกทำงเดียวคือ ถนนโรจนะ A9 ซึ่งถือเป็น
กรรมสิทธ์ิโดยบริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ ำกัด (มหำชน) (“ROJNA”) โดยจำกรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำง
กฎหมำยและกำรสัมภำษณผ์ู้ที่เก่ียวขอ้ง พบว่ำ ROJNA ไม่ไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนภำระจ ำยอมในส่วนของถนน
ภำยในโครงกำรใหก้บั GBP และไม่ไดส้ละกรรมสิทธ์ิในพืน้ท่ีถนนใหเ้ป็นทำงสำธำรณะ ซึ่งที่ผ่ำนมำ ROJNA ไม่ไดม้ีกำร
จดทะเบียนในเรื่องดงักล่ำวใหก้ับบริษัท และ/หรือ โรงงำนรำยใดรำยหนึ่งในโครงกำร แต่ใหค้วำมยินยอมกำรใชถ้นน
ร่วมกันโดยกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรส่วนกลำงในกำรใชท้ี่ดินดงักล่ำว ทัง้นี ้ตรำบใดที่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำร ROJNA จะไม่
ด ำเนินกำรใดๆ ที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใชถ้นนในโครงกำรเพื่อเป็นทำงเขำ้-ออก ซึ่งตำมกฎหมำยถือเป็นกำรใหค้วำมยินยอม
โดยปรยิำย 
 
ทัง้นี ้หำก ROJNA ใชสิ้ทธิไม่อนญุำตใหบ้รษิัทเป้ำหมำยใชถ้นนในโครงกำรเป็นทำงเขำ้-ออกสู่สำธำรณะ จะท ำใหท้ี่ดินที่
เป็นที่ตัง้ของ GBP ไม่มีทำงออกสู่สำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยจะใหค้วำมคุม้ครองแก่ผูท้ี่ไดร้บัควำมเดือดรอ้น
จำกกำรไม่มีทำงเขำ้ออก โดยสำมำรถใชสิ้ทธิทำงศำลฟ้องรอ้งขอเปิดทำงจ ำเป็นออกสู่สำธำรณะได ้และศำลมีอ ำนำจ
พิจำรณำใหสิ้ทธิเก่ียวกับทำงจ ำเป็นตำมสมควรแก่กรณี โดยพิจำรณำจำกสภำพที่ตัง้ของที่ดิน  ควำมจ ำเป็นในกำรใช้
ทำง และที่ดินที่ลอ้มอยู่ เป็นตน้ เพื่อก ำหนดทำงเขำ้ออกใหก้บัเจำ้ของที่ดินที่ไดร้บัควำมเดือดรอ้น 
 

7. มีความเสี่ยงจากการครอบครองน ้ามันเตาทีอ่ยู่ระหว่างการขออนุญาต 
เนื่องจำก GBP มีน ำ้มันเตำ ขนำดถังบรรจุ 20,000 ลิตร อยู่ในครอบครองโดยยังมิไดม้ีใบอนุญำตประกอบกิจกำร

ควบคมุประเภทที่ 3 (ธพ.น. 2) ตำมพระรำชบญัญัติควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิง จำกกำรสมัภำษณท์ี่ปรกึษำกฎหมำย พบวำ่ 

กำรกระท ำดงักล่ำวไม่ไดถื้อเป็นกำรท ำผิดกฎหมำยอำญำ แต่เนื่องจำกบทลงโทษของพระรำชบญัญัติควบคุมน ำ้มนั

เชือ้เพลิงใชบ้ทลงโทษทำงอำญำ จึงอำจท ำให ้GBP หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ไดร้บัโทษตำมมำตรำ 65 และมำตรำ 78 ของ

พระรำชบญัญัติควบคุมน ำ้มนัเชือ้เพลิง คือจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรบัไม่เกิน 200,000 บำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรบั อย่ำงไรก็ดี 

จำกรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยและกำรสมัภำษณผ์ูท้ี่เก่ียวขอ้งพบว่ำ เนื่องจำก GBP มีแผนที่จะเพิ่ม

ปริมำณกำรเก็บน ำ้มันเตำ ซึ่ง GBP ไดเ้ข้ำหำรือกับเจำ้หน้ำที่ของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องแลว้ โดยเบือ้งตน้เจำ้หนำ้ที่

แนะน ำให ้GBP จดัเตรียมสถำนที่จดัเก็บน ำ้มนัเตำใหเ้รียบรอ้ย แลว้จึงด ำเนินกำรขอใบอนุญำต ซึ่งปัจจุบนั GBP อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้ตำมแนวปฏิบตัิของหน่วยงำนและระยะเวลำตำมคู่มือประชำชนเก่ียวกบักำรยื่นขออนญุำต

ดังกล่ำว มีก ำหนดเวลำในกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตของเจำ้หนำ้ที่ประมำณ 30 วันท ำกำรนบัแต่วนัที่เจำ้หนำ้ที่ได้

รบัค ำขออนญุำตพรอ้มเอกสำรประกอบครบถว้น  

 
ดงันัน้ ปรกึษำทำงกฎหมำยจึงใหค้วำมเห็นว่ำ กำรที่ GBP ไม่มีใบอนุญำตดงักล่ำวไม่มีไดผ้ลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ของ GBP จนท ำใหก้ำรผลิตหยดุชะงกัแต่อย่ำงใด เนื่องดว้ยน ำ้มนัเตำเป็นเพียงเชือ้เพลิงอย่ำงหนึ่งที่ใชใ้นกำรผลิต โดย 
GBP สำมำรถใชเ้ชือ้เพลิงชนิดอื่นทดแทนได  ้นอกจำกนี ้บริษัทฯ และ GBPH ไดม้ีขอ้ตกลงว่ำ ก่อนวนัโอนกิจกำร GBP 
จะตอ้งมีใบอนญุำตดงักล่ำวไวใ้นครอบครองเป็นที่เรียบรอ้ย รวมทัง้ใหร้ะบปุระเด็นดงักล่ำวไวใ้นเงื่อนไขบงัคบัก่อนของ
สัญญำโอนกิจกำรทั้งหมดระหว่ำง  BET และ GBPH ด้วย  ทั้งนี ้ หำก GBP เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินกำรขอ
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ใบอนุญำตดังกล่ำว อำจจะส่งผลให้บริษัทฯ มีควำมเส่ียงในกำรเข้ำท ำธุรกรรมรับโอนกิจกำรทั้งหมดล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนดกำรเบือ้งตน้ที่คำดว่ำจะแลว้เสร็จในเดือนมกรำคม 2565 อย่ำงไรก็ดี จำกกำรสอบถำมเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง 
พบว่ำ GBP จะสำมำรถไดร้บัใบอนญุำตภำยในเดือนธันวำคม 2564   
 

ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 
 
1. ไม่มีความเสี่ยงจากการเพิ่มทุนไม่ส าเร็จ  

กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีแหล่งเงินทนุจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมและผูถื้อ
หุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรำยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering: RO) จ ำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ (คิดเป็นอตัรำ 
1 หุน้เดิม ต่อ 4 หุน้เพิ่มทนุ) ที่รำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.30 บำท โดยในกรณีที่บรษิัทฯ ไดร้บัเงินลงทนุจำกกำรเพิ่มทนุ RO 
ไม่เพียงพอ บริษัทฯ อำจตอ้งจัดหำเงินลงทุนเพิ่มเติมโดยกำรกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงิน ดังนั้น หำกบริษัทฯ ไม่เข้ำท ำ
รำยกำรในครัง้นี ้จะท ำใหบ้ริษัทฯ ไม่มีควำมเส่ียงในกำรไดร้บัเงินลงทนุจำกกำรเพิ่มทนุ RO ที่ไม่เพียงพอ อนัเป็นเหตใุห้
บริษัทฯ อำจมีภำระหนีสิ้น ตน้ทุนทำงกำรเงิน และอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้จำกกำรกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงิน นอกจำกนี ้ ยังช่วยลดควำมเส่ียงจำกผลกระทบด้ำนสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) และ
ผลกระทบดำ้นรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเพิ่มทนุ RO อีกดว้ย 

 
2. มีความสามารถในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต 

หำกไม่เขำ้ท ำรำยกำร บริษัทฯ จะยงัคงมีเงินสด เงินทุนหมนุเวียน และควำมสำมำรถในกำรเพิ่มทนุส ำหรบักำรลงทนุใน
ธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมในอนำคต อย่ำงไรก็ดี กำรลงทุนในอนำคตนัน้มีควำมไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ อำจไม่ไดร้บัโอกำสใน
กำรลงทุนในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลที่มีศกัยภำพในระยะเวลำอันสัน้  อีกทัง้ อำจไม่ไดร้บัเงื่อนไขในกำรเขำ้
ลงทนุท่ีดีเช่นกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
 

ข้อด้อยและความเสี่ยงของการไม่เข้าท ารายการ 
 
1. เสียโอกาสในการลงทุนทีมี่ศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้บริษัทฯ 

หำกไม่เขำ้ท ำรำยกำร บริษัทฯ จะสูญเสียโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี
แนวโนม้กำรเติบโตที่ดี จำกอปุสงคข์องน ำ้มนัดีเซลที่มีส่วนผสมของ B100 เช่น น ำ้มนัดีเซล B7 B10 และ B20 ที่เพิ่มขึน้ 
อีกทัง้เป็นธุรกิจที่ไดร้บักำรสนบัสนุนจำกนโยบำยของรฐับำลที่ส่งเสริมผูบ้ริโภคใหใ้ชไ้บโอดีเซลผสมกับน ำ้มนัดีเซลใน
สดัส่วนที่เพิ่มขึน้รวมถึงไดร้บักำรผลกัดนัใหม้ีกำรผลิตที่มำกขึน้ตำมแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก 
2558 - 2579 ของกระทรวงพลงังำน นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะสญูเสียโอกำสในกำรลงทุนในโรงกลั่นที่มีศกัยภำพในกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนที่ผู้คำ้น ้ำมันตำมมำตรำ 7 ก ำหนด ซึ่งมี
ศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องใหแ้ก่บรษิัทฯ 
 

2. การลงทุนในอนาคตอาจใช้ระยะเวลาพิจารณานาน และมีความเสี่ยงทีจ่ะไม่ได้รับผลตอบแทนตามทีค่าดหวัง 

หำกไม่เขำ้ท ำรำยกำร บริษัทฯ อำจตอ้งหำโอกำสในกำรลงทุนอื่นๆ ตำมแผนกำรขยำยธุรกิจเพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำย
ของสินคำ้และบริกำรในปัจจุบัน และกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยกำรลงทุนในอนำคตนั้นมีควำมไม่
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แน่นอน โดยบริษัทฯ อำจไม่ไดร้บัโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจที่มีศกัยภำพและมีควำมมั่นคงในระยะเวลำอนัสัน้ หรือ
อำจใชร้ะยะเวลำพิจำรณำกำรลงทนุนำน อีกทัง้ อำจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกขอ้เสนอกำรลงทนุตำมที่คำดหวงั 
 

1.2.3 เปรียบเทยีบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการเข้าท ารายการกับบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกนัและบุคคลภายนอก 
 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระท ำกำรเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันและ
บคุคลภำยนอก โดยพิจำรณำจำกปัจจยัที่เก่ียวขอ้งต่ำงๆ ดงันี ้
 
ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
 
1. ไม่ต้องวางเงนิมัดจ าในการเข้าลงทุน 

ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรครัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่ตอ้งใชเ้งินสด หรือสินทรพัยอ์ื่นๆ เพื่อเป็นเงินมดัจ ำส ำหรบักำรเขำ้ศกึษำโครงกำร 
หรือกำรเขำ้ตรวจสอบสถำนะ (Due Diligence) หรือกำรเจรจำเงื่อนไขก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร เนื่องจำก GBPH เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั JUTHA โดยหำกบรษิัทฯ เขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก อำจมีเงื่อนไขระบใุหว้ำงเงินสด หรือ
สินทรพัย ์เพื่อเป็นเงินมดัจ ำก่อนเขำ้ท ำรำยกำร ซึ่งอำจท ำใหบ้รษิัทฯ เสียโอกำสในใชป้ระโยชนจ์ำกเงินสด หรือสินทรพัย์
นัน้ๆ  
 

2. ความรวดเร็วในการเจรจาตกลงและติดต่อประสานงาน 
เนื่องจำก NAT เป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้มของ GBPH ในสดัส่วนรอ้ยละ 65.00 ผ่ำน 9Element และเป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้มของ
บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 26.18 ผ่ำน AUSTIN ดังนั้น GBPH จึงมีควำมคุ้นเคยกับ JUTHA เป็นอย่ำงดี ท ำให้
กระบวนกำรตรวจสอบหรือสอบทำน (Due Diligence) ขอ้มลูต่ำงๆ กระบวนกำรเจรจำตกลงรำคำและเงื่อนไขของกำร
เขำ้ท ำรำยกำร รวมถึงกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไปไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 
 

ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
 
1. อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นการเข้าท ารายการ 

ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรครัง้นี ้บรษิัทฯ อำจมีควำมเส่ียงดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจจะเกิดขึน้ ดงัต่อไปนี ้ 
 
1) เนื่องจำก NAT เป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้มของ GBPH ในสดัส่วนรอ้ยละ 65.00 ผ่ำน 9Element และเป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้ม

ของ JUTHA ในสดัส่วนรอ้ยละ 26.18 ผ่ำน AUSTIN จึงอำจท ำใหเ้กิดขอ้สงสยัดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
อำทิเช่น กำรเจรจำตกลงรำคำและเงื่อนไขของกำรเขำ้ท ำรำยกำร กำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยหุน้โดยมไิดม้ีกำรเปิดรบั
ขอ้เสนอจำกผูส้นใจรำยอื่น เป็นตน้ ซึ่งปัจจยัเหล่ำนีอ้ำจส่งผลกระทบต่อประโยชนส์งูสดุที่ผูถื้อหุน้รำยย่อยจะไดร้บั  

 
อย่ำงไรก็ดี ในกำรลงคะแนนเสียงส ำหรบักำรพิจำรณำอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย อีกทัง้ บริษัทฯ ไดว้่ำจำ้งที่ปรกึษำกฎหมำย และที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ เพื่อรว่มพิจำรณำถึงควำมสมเหตสุมผล ควำมเป็นธรรม และเงื่อนไขต่ำงๆ ของกำรเข้ำท ำ
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รำยกำรในครัง้นี ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นแนวทำงหนึ่งที่สำมำรถรกัษำผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้
รำยย่อยทกุรำย จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี  ้ 

 
2) อำจเกิดขอ้สงสยัดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ระหว่ำง GBP และ บรษิัทในเครือ NAT ซึ่งเป็นผูจ้ดัหำวตัถดุิบ

หลักที่ใชใ้นกำรผลิตไบโอดีเซลให้กับ GBP อำทิเช่น กำรเจรจำตกลงรำคำซือ้และรำคำขำยวัตถุดิบ กำรจัดซือ้
วตัถดุิบหลกัจำกบรษิัทในเครือ NAT ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยมิไดจ้ดัซือ้จำกบคุคลภำยนอก 
 
อย่ำงไรก็ดี กำรจดัซือ้วตัถดุิบหลกัในกำรผลิต B100 ของ GBP จะใชว้ิธีกำรประกวดรำคำจำกผูข้ำยรำยหลำย ซึ่ง
ท ำให ้GBP สำมำรถเปรียบเทียบรำคำและคุณภำพของวตัถุดิบ ซึ่งที่ผ่ำนมำ บริษัทในเครือ NAT สำมำรถเสนอ
วัตถุดิบที่มีคุณภำพที่  ไดม้ำตรฐำน และรำคำซือ้ขำยที่สำมำรถแข่งขันกับผูจ้ดัหำวตัถุดิบรำยอื่นได้ ท ำให ้GBP 
เลือกจดัซือ้วตัถดุิบจำกบรษิัทดงักล่ำว ทัง้นี ้GBP ไม่ไดม้ีขอ้ผกูมดัหรือสญัญำกบับรษิัทในเครือ NAT และสำมำรถ
จดัซือ้วตัถุดิบกับบุคคลภำยนอกได ้หำกไดร้บักำรเสนอรำคำขำยที่ดีกว่ำและคุณภำพวตัถุดิบดีเทียบเท่ำกับที่ซือ้
จำกบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 
3) นอกจำกนีG้BP มีแผนจะเขำ้ท ำสญัญำใหบ้ริกำรกับ NAT ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ทำงออ้มของบริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 

26.18 ผ่ำน AUSTIN เพื่อรบับริกำรดำ้น บัญชี กำรเงิน บริหำรงำนทรพัยำกรมนุษย ์และระบบโปรแกรมบริหำร
องคก์ร (ERP) เพื่อพฒันำงำนบริหำรใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้และช่วยส่งเสริมผลกำรด ำเนินงำนใหป้รบัตัวดีขึน้  
(รำยละเอียดดงัแสดงในหวัขอ้ 1.1.6) ซึ่งอำจท ำใหเ้กิดขอ้สงสยัดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์อำทิเช่น กำร
เจรจำตกลงอัตรำค่ำบริกำร กำรเขำ้ท ำสัญญำว่ำจำ้งบริหำรกับ NAT ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยมิไดจ้ดัหำ
สญัญำรบับรกิำรจำกบคุคลภำยนอก 
 
อย่ำงไรก็ดี กำรใหบ้ริกำรดงักล่ำวเป็นกำรท ำสญัญำที่มีก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี หลงัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรเพื่อให้
เกิดควำมต่อเนื่อง ในกำรด ำเนินธุรกิจเมื่อมีกำรเปล่ียนผูถื้อหุน้ใหญ่จำก 9Element ซึ่ง NAT ถือหุน้อยู่ในสดัส่วน
รอ้ยละ 65.00 มำเป็นบริษัทฯ และค่ำบริกำรตำมสญัญำมีอตัรำที่เหมำะสมเมื่อเทียบกับกำรที่บริษัทฯ ตอ้งว่ำจำ้ง
บุคลำกรท ำงำนดำ้นบัญชี ดำ้นกำรเงิน ดำ้นบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย ์หรือตอ้งลงทุนติดตัง้ระบบ โปรแกรม
บริหำรองคก์ร (ERP) ซึ่งอำจมีค่ำใชจ้่ำยที่สงูกว่ำค่ำบริกำรตำมสญัญำกับ NAT ทัง้นี ้ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร
และสิน้สดุระยะเวลำใหบ้ริกำรตำมสญัญำ GBPไม่ไดม้ีขอ้ผูกมดัว่ำจะตอ้งต่อสญัญำดงักล่ำวกบั NAT โดย GBP 
สำมำรถว่ำจ้ำงบุคลำกรดำ้นต่ำงๆ  และติดตั้งระบบโปรแกรมบริหำรองคก์ร (ERP) หรือเลือกรับบริกำรจำกผู้
ใหบ้รกิำรซึ่งเป็นบคุคลภำยนอกได ้โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

 

2. เกิดรายการระหว่างกันภายหลังการเข้าท ารายการ 
ในปัจจุบัน บริษัทในเครือ NAT ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ JUTHA เป็นผูจ้ัดหำวัตถุดิบหลักที่ใชใ้นกำรผลิตไบโอ
ดีเซลใหแ้ก่ GBP และ GBP มีแผนจะเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้งบรหิำรกบั NAT เพื่อรบับรกิำรดำ้นงำนบรหิำรจดักำรทั่วไปใน
ดำ้นต่ำงๆ(รำยละเอียดดังแสดงในหัวขอ้ 1.1.6) ดังนั้น หำกภำยหลังกำรเขำ้ท ำรำยกำร GBP ซือ้วัตถุดิบ และ/หรือ 
ว่ำจำ้งผูบ้รหิำร และ/หรือ บคุลำกรเพื่อเขำ้มำบรหิำรจดักำร GBP จำกกลุ่มบรษิัทดงักล่ำว จะเขำ้ข่ำยเป็นกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน อย่ำงไรก็ดี JUTHA ไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันเพื่อควำมโปร่งใสและเป็นธรรมใน
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กำรเขำ้ท ำรำยกำร รวมทัง้ปฎิบตัิตำมมำตรำ 89/7 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ซึ่งก ำหนดว่ำใน
กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งปฎิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำม
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฎิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมกำร 
ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 
 
ช่วยคลี่คลายความกังวลด้านความโปร่งใสของการเข้าท ารายการ 

กำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ท ำใหไ้ม่เกิดกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันระหว่ำงบริษัทฯ กับผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ หรือกลุ่ม
บคุคลที่มีผลประโยชนร์ะหว่ำงกนั 
 
ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 
 
อาจเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินงาน และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากเดิม 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก อำจท ำใหบ้ริษัทฯ ตอ้งใชร้ะยะเวลำและค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขของขอ้เสนอที่ไดร้บัจำกบุคคลภำยนอกมำกกว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรกับ GBPH เช่น กำร
ตรวจสอบและ/หรือสอบทำน (Due Diligence) ขอ้มูลของคู่สัญญำ กำรเจรจำต่อรองรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำร 
เป็นตน้ โดยระยะเวลำกำรด ำเนินกำรที่เพิ่มขึน้ อำจส่งผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ อีกทั้ง กำรเขำ้ท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอกนัน้ ไม่อำจรบัประกนัไดว้่ำบริษัทฯ จะไดร้บัขอ้เสนอที่มีรำคำและเงื่อนไขที่ดีกว่ำขอ้เสนอที่ไดร้บัจำก GBPH ใน
ครัง้นี ้เนื่องจำกผูบ้รหิำรของ JUTHA รูจ้กัและมีควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัผูบ้รหิำรของ NAT มำก่อน จึงท ำใหส้ำมำรถเจรจำต่อรอง
ขอ้เสนอและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดง้่ำยขึน้ ท ำใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัขอ้เสนอและเงื่อนไขของกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่ดี
และยตุิธรรม ซึ่งจะช่วยรกัษำผลประโยชนส์งูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
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1.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
 
1.3.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 
 
เนื่องจำกตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ JUTHA ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 30 กันยำยน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตัิให้ BET (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บริษัทฯ จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ ดว้ยทุนจดทะเบียน
และช ำระแลว้จ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 200,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5.00 บำท โดยบรษิัทฯ 
จะถือหุน้ประมำณรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมด) ใหเ้ขำ้ซือ้และรับโอนกิจกำรทัง้หมดของ GBPH 
ซึ่งประกอบธุรกิจลงทนุในบรษิัทอื่น โดย BET จะรบัโอนมำซึ่งทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิและหนำ้ที่ตำมสญัญำ และพนกังำนทัง้หมด
ของ GBPH รวมถึงหุน้สำมญัของ GBP นอกจำกนี ้ก่อนกำรโอนกิจกำรทัง้หมด GBPH จะช ำระคืนหนีสิ้นทัง้หมด และจะไม่มี
หนีสิ้น สิทธิและหนำ้ที่ตำมสญัญำอื่นใด และภำยหลงักำรโอนกิจกำรทัง้หมดดงักล่ำว GBPH จะด ำเนินกำรเลิกกิจกำร GBPH 
จะท ำกำรเลิกบริษัทและกำรเริ่มตน้ช ำระบญัชี ดงันัน้ สินทรพัยท์ี่ BET จะไดร้บัภำยหลงัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
หุน้สำมญัของ GBP 
 
ดว้ยเหตนุี ้ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอสระจึงพิจำรณำจำกมลูค่ำส่วน
ของผูถื้อหุน้ของ GBP โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำ ดว้ยวิธีกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ 4 วิธี ดงันี ้
 
1) วิธีมลูค่ำตำมบญัชี (Book Value Approach) 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่ำตำมบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 
3) วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนในตลำด (Market Comparable Approach) 
4) วิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 
โดยรำยละเอียดกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP แต่ละวิธี มีรำยละเอียดดงันี ้
 
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 
กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีนี ้จะแสดงมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้โดยอำ้งอิงจำกมลูค่ำตำมบญัชีที่ปรำกฎ
อยู่ในงบกำรเงิน ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยกำรประเมินมูลค่ำในครัง้นี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงจำกงบกำรเงินฉบบั
ตรวจสอบส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบล่ำสดุ ณ วนัท่ีจดัท ำรำยงำนควำมเห็นฉบบั
นี ้โดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี ้
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ GBP ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 
รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 585.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (516.58) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 68.42 
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จำกตำรำงขำ้งตน้ มูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีมูลค่ำตำมบัญชีเท่ำกับ 68.42 ลำ้นบำท ซึ่งต ่ำกว่ำมูลค่ำเขำ้ท ำ
รำยกำรท่ี 400.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 331.58 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 82.89 
 
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)  
 
กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีนี ้เป็นกำรน ำมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ตำมบญัชีของ GBP ตำมงบกำรเงิน
ฉบบัตรวจสอบส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบล่ำสดุ ณ วนัท่ีจดัท ำรำยงำนควำมเห็น
ฉบบันี ้และปรบัปรุงดว้ยรำยกำรส่วนเพิ่ม (ลด) ของมลูค่ำทรพัยสิ์นของ GBP ที่มีกำรประเมินมลูค่ำใหม่ เพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่ำที่
ใกลเ้คียงกบัปัจจบุนั 
 
ทั้งนี ้ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำมลูค่ำที่ดิน ส่ิงปลูกสรำ้ง และเครื่องจกัรของ GBP โดยอำ้งอิงรำคำประเมินตำม
รำยงำนกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นซึ่งจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  ก.ล.ต. 
จ ำนวน 2 รำย ไดแ้ก่ บริษัท ที่ปรกึษำ เฟิรส์สตำร ์จ ำกัด (“FSC”) และบริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ำกัด (“GRAND”) 
ซึ่งจดัท ำรำยงำน ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 โดยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ถึงวนัที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจดัท ำรำยงำนฉบบันี้ 
และมีวตัถุประสงคเ์พื่อสำธำรณะ ทัง้นี ้ผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระทัง้ 2 รำย ประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นดว้ยวิธีตน้ทุน (Cost 
Approach) และมีควำมเห็นว่ำวิธีต้นทุนเป็นวิธีที่ เหมำะสมที่สุด เนื่องจำกทรัพย์สินที่ประเมินเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะ
เฉพำะตวั และถือครองเพ่ือใชป้ระโยชนต์ำมวตัถุประสงคข์องผูถื้อกรรมสิทธ์ิ ทั้งนี ้ทรพัยสิ์นของ GBP ที่มีกำรประเมินมลูค่ำ
ใหม่โดยผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระทัง้ 2 รำย มีขอ้มลูโดยสรุปดงันี ้(รำยละเอียดกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นดงัที่ปรำกฏใน
เอกสำรแนบ 2 ของรำยงำนฉบบันี)้ 
 

สรุปข้อมูลทรัพยส์ินของ GBP ทีมี่การประเมินมูลคา่ใหม่ 
ทรัพยส์ิน FSC GRAND 
ที่ดิน/1 ที่ดินซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 ซอย A8 สวนอตุสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) ถนนสำยเขำนอ้ย-บำ้นค่ำย (ทล. 

3574) ต ำบลหนองบัว อ ำเภอบำ้นค่ำย จังหวัดระยอง โฉนดที่ดินเลขที่ 63252 เนือ้ที่ดิน 10.00 ไร่ ซึ่งเป็น
กรรมสิทธ์ิสมบรูณข์อง GBP และมีภำระผกูพนัติดจ ำนองกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง 

ส่ิงปลกูสรำ้ง ส่ิงปลกูสรำ้งจ ำนวน 15/2 รำยกำร ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 8/1 
หมู่ที่ 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง)  
ถนนสำยเขำนอ้ย-บำ้นค่ำย (ทล. 3574) ต ำบลหนอง
บวั อ ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 
1) อำคำรส ำนกังำน จ ำนวน 1 หลงั 
2) อำคำรควบคมุ และบ ำรุงรกัษำ จ ำนวน 1 หลงั 
3) อำคำรกลั่นน ำ้มนัสงู 4 ชัน้ จ ำนวน 1หลงั 
4) อำคำรล ำเลียงและขนถ่ำยวตัถดุิบ จ ำนวน 1 หลงั 
5) อำคำรชั่งน ำ้หนกัและอำคำรป้อมยำม จ ำนวน 1 

หลงั 

ส่ิงปลูกสรำ้งจ ำนวน 7/2 รำยกำร ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 8/1 
หมู่ที่ 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) 
ถนนสำยเขำนอ้ย-บำ้นค่ำย (ทล. 3574) ต ำบลหนอง
บวั อ ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 
1) อำคำรส ำนกังำน จ ำนวน 1 หลงั 
2) อำคำรควบคมุ และบ ำรุงรกัษำ จ ำนวน 1 หลงั 
3) อำคำรดแูลรกัษำควำมปลอดภยั จ ำนวน 1 หลงั 
4) อำคำรล ำเลียงและขนถ่ำยวตัถดุิบ จ ำนวน 1 หลงั 
5) อำคำรหอ้งเครื่องกรอง จ ำนวน 1 หลงั 
6) ที่จอดรถหลงัคำคลมุ จ ำนวน 1 หลงั 
7) ถนนและลำนคอนกรีต จ ำนวน 1 รำยกำร 
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ทรัพยส์ิน FSC GRAND 
6)  พื ้นที่ฐำนที่ตั้งถังบรรจุของเหลว (ทั้งหมด13

ฐำน) จ ำนวน 1 รำยกำร 
7) อำคำรโรงหล่อเย็น จ ำนวน 1 หลงั 
8) อำคำรโรงตม้ จ ำนวน 1 หลงั 
9) ฐำนวำงเครื่องจกัร และ แอร ์(Air Compressor) 

จ ำนวน 1 รำยกำร 
10)  อำคำรดบัเพลิง จ ำนวน 1 หลงั 
11)  ที่จอดรถหลงัคำคลมุ จ ำนวน 1 หลงั 
12)  ฐำนวำงถงับรรจสุำรเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร 
13)  ฐำนวำงคลูล่ิงทำวเวอร ์จ ำนวน 1 รำยกำร 
14)  อำคำรหอ้งเครื่องกรอง จ ำนวน 1 หลงั 
15)  พืน้ท่ีถนนคอนกรีตและรัว้ จ ำนวน 1 รำยกำร 

เครื่องจกัร เครื่องจกัรจ ำนวน 26 รำยกำร ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 8/1 หมู่
ที่ 11 ต ำบลหนองบวั อ ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง 
ไดแ้ก่ 
 
1) หน่วยผลิตไบโอดีเซล (Methyl ester Production 

Unit) จ ำนวน 1 เครื่อง 
2) หอระบำยควำมรอ้น (Cooling Tower) จ ำนวน 1 

เครื่อง 
3) เครื่องอัดอำกำศ (Air Compressor) จ ำนวน 1 

เครื่อง 
4) ระบบสูบถ่ำยน ้ำมันและสำรเคมี  จ ำนวน 1 

รำยกำร 
5) หมอ้ไอน ำ้ (Boiler) จ ำนวน 1 รำยกำร 
6) ถังเก็บน ำ้มันและสำรเคมี (Tank Farm) จ ำนวน 

10 รำยกำร 
7) ชุดถังเก็บวตัถุดิบและสำรเคมี (Tank) จ ำนวน 1 

รำยกำร 
8) ชุดถังปฏิกิริยำ (Methyl ester Reactor) จ ำนวน 

1 รำยกำร 
9) ระบบดับเพลิง (Fire Pump System) จ ำนวน 1 

รำยกำร 
10)  ชดุเพ่ิมควำมบรสิทุธ์ิกลีเซอรีน จ ำนวน 1 รำยกำร 

เครื่องจกัรจ ำนวน 26 รำยกำร ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 8/1 หมู่
ที่  11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) 
ถนนสำยเขำนอ้ย-บำ้นค่ำย (ทล. 3574) ต ำบลหนอง
บวั อ ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 
1) หน่วยผลิตไบโอดีเซล (Methyl ester Production 

Unit) จ ำนวน 1 เครื่อง 
2) หอระบำยควำมรอ้น (Cooling Tower) จ ำนวน 1 

เครื่อง 
3) เครื่องอัดอำกำศ (Air Compressor) จ ำนวน 1 

เครื่อง 
4) ระบบสูบถ่ำยน ้ำมันและสำรเคมี  จ ำนวน 1 

รำยกำร 
5) หมอ้ไอน ำ้ (Boiler) จ ำนวน 1 รำยกำร 
6) ถังเก็บน ำ้มันและสำรเคมี (Tank Farm) จ ำนวน 

10 รำยกำร 
7) ชุดถังเก็บวตัถุดิบและสำรเคมี (Tank) จ ำนวน 1 

รำยกำร 
8) ชุดถังปฏิกิริยำ (Methyl ester Reactor) จ ำนวน 

1 รำยกำร 
9) ระบบดับเพลิง (Fire Pump System) จ ำนวน 1 

รำยกำร 
10) ชุด เ พ่ิมควำมบริสุท ธ์ิกลี เซอ รีน จ ำนวน 1 

รำยกำร 
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ทรัพยส์ิน FSC GRAND 
11)  ชุดน ำ เมทำนอลกลับมำใช้ใหม่  จ ำนวน 1 

รำยกำร 
12)  เครื่องชั่ งรถบรรทุก (Truck Scale) จ ำนวน 1 

รำยกำร 
13)  หม้อแปลงไฟฟ้ำ  (Transformer) จ ำนวน 1 

รำยกำร 
14)  หอระบำยควำมรอ้น (Cooling Tower) จ ำนวน 

1 รำยกำร 
15)  เครื่องสบูสญุญำกำศ (Vacuum Pump) จ ำนวน 

1 รำยกำร 
16)  ชดุถงัเก็บวตัถดุิบ (Tank) จ ำนวน 1 รำยกำร 
17)  ชดุกรองน ำ้มนั (Filter) จ ำนวน 1 รำยกำร 
 
โดยเครื่องจักรล ำดับ 1- 11 ได้จดทะเบียนกับ
ส ำนักงำนทะเบียนเครื่องจักรแลว้ ส่วนเครื่องจักร
ล ำดับที่ 12 - 17 ยังไม่ไดจ้ดทะเบียนเครื่องจักรกับ
ส ำนกังำนทะเบียนเครื่องจกัรกลำง 

11) ชุดน ำ เมทำนอลกลับมำใช้ใหม่  จ ำนวน 1 
รำยกำร 

12) เครื่องชั่ งรถบรรทุก (Truck Scale) จ ำนวน 1 
รำยกำร 

13) หม้อแปลงไฟฟ้ำ  (Transformer) จ ำนวน 1 
รำยกำร 

14) หอระบำยควำมรอ้น (Cooling Tower) จ ำนวน 
1 รำยกำร 

15) เ ค รื่ อ ง สูบสุญญำกำศ  ( Vacuum Pump) 
จ ำนวน 1 รำยกำร 

16) ชดุถงัเก็บวตัถดุิบ (Tank) จ ำนวน 1 รำยกำร 
17)   ชดุกรองน ำ้มนั (Filter) จ ำนวน 1 รำยกำร 
โดยเครื่องจักรล ำดับ 1- 11 ได้จดทะเบียนกับ
ส ำนักงำนทะเบียนเครื่องจักรแลว้ ส่วนเครื่องจักร
ล ำดับที่ 12 - 17 ยังไม่ไดจ้ดทะเบียนเครื่องจักรกับ
ส ำนกังำนทะเบียนเครื่องจกัรกลำง 

หมายเหตุ : /1 ทีด่ินทีเ่ป็นทีต่ ัง้ส านกังานของ GBP เป็นทีต่ ัง้ของโรงกลั่นไบโอดเีซลของ GBP มีถนนทางเขา้ออกทางเดยีว ซ่ึงถือเป็นกรรมสทิธิโ์ดย 
บริษัท สวน ROJNA ทัง้นี ้จากการตรวจสอบรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการสมัภาษณ์ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง พบว่า 
ROJNA ไม่ไดด้ าเนนิการจดทะเบียนภาระจ ายอมในส่วนของถนนภายในโครงการใหก้บั GBP และไม่ไดส้ละกรรมสทิธิใ์นพืน้ทีถ่นน
ใหเ้ป็นทางสาธารณะ ซ่ึงทีผ่่านมา ROJNA ไม่ไดมี้การจดทะเบียนในเรื่องดงักล่าวใหก้บับริษัท และ/หรือ โรงงานรายใดรายหนึ่งใน
โครงการ แต่ใหค้วามยินยอมการใชถ้นนร่วมกนัโดยการเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางในการใชท้ีด่นิดงักล่าว (รายละเอียดแสดงดงั
หวัขอ้ 1.1.6) 

/2 จ านวนสิ่งปลูกสรา้งที่ประเมินระหว่าง FSC และ GRAND ต่างกัน เนื่องมาจากผูป้ระเมินแต่ละเจ้าใชเ้กณฑ์ในการแยกประเภท
ระหว่างสิ่งปลูกสรา้งและเครื่องจักรแตกต่างกนั โดยจ านวนสิ่งปลูกสรา้งที ่FSC ประเมินมูลค่าจะอา้งอิงมาจากใบอนญุาตก่อสรา้ง
อาคาร และ/หรือ กรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสรา้ง ประกอบกับการส ารวจอาคารและสิ่งปลูกสรา้ง รวมทัง้ส่วนปรบัปรุงพฒันาบนทีด่ิน ณ 
สถานทีจ่ริง ในขณะที ่GRAND จะพิจารณาเฉพาะอาคารทีมี่โครงสรา้งหลงัคาคลุมและมีฐานรากทีย่ึดเหนีย่วกบัโครงสรา้งอาคาร
เป็นสิ่งปลูกสรา้ง ส่วนสิ่งปลูกสรา้งงานโครงสรา้ง หรือฐานรากที่ก่อสรา้งเพื่อรองรับการใชป้ระโยชน์รวมกับเครื่องจักรจะน าไป
ประเมินมูลค่ารวมกบัมูลค่าของเครื่องจักร จึงท าใหจ้ านวนมูลค่าสิ่งปลูกสรา้งทีป่ระเมินมีจ านวนรายการทีน่อ้ยกว่า และมูลค่าของ
เครือ่งจกัรทีป่ระเมินไดจึ้งสูงกว่า FSC เนือ่งจากมีการรวมฐานรากเขา้ไปดว้ย 
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จำกทรพัยสิ์นของ GBP ที่มีกำรประเมินมลูค่ำใหม่ ไดแ้ก่ ที่ดิน ส่ิงปลกูสรำ้ง และเครื่องจกัร ดงัแสดงขำ้งตน้ ผลกำรประเมิน
มลูค่ำทรพัยสิ์นของ GBP ดว้ยวิธีตน้ทนุของผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระทัง้ 2 รำย สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

สรุปราคาประเมินทรัพยส์นิของ GBP โดยผู้ประเมินราคาทรัพยส์ินอิสระ 

ทรัพยส์ิน 
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพยส์นิอิสระ (หน่วย: ล้านบาท) 

FSC GRAND 
ที่ดิน 34.00 30.00  
ส่ิงปลกูสรำ้ง 29.87  9.00 
เครื่องจกัร 142.69 152.80 
รวม 206.56 191.80 

หมายเหต ุ: รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิดงัทีป่รากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี ้
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ รำคำประเมินของที่ดิน ส่ิงปลกูสรำ้ง และเครื่องจกัรของ GBP มีมลูค่ำระหว่ำง 191.80 - 206.56 ลำ้นบำท 
โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระน ำรำคำประเมินดังกล่ำวมำปรบัปรุงมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ตำมบัญชีของ GBP ณ วันที่ 30 
มิถนุำยน 2564 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ GBP ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญช ี
รายการ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564 68.42 
ส่วนเปล่ียนแปลงระหว่ำง 1 มกรำคม – 30 มิถนุำยน 2564 33.35 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 101.77 
รำยกำรปรบัปรุง  
หกั มลูค่ำที่ดิน ส่ิงปลกูสรำ้ง และเครื่องจกัรตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 (106.95) 
บวก รำคำประเมินของที่ดิน ส่ิงปลูกสรำ้ง และเครื่องจกัร ซึ่งประเมินโดยผูป้ระเมิน

รำคำทรพัยสิ์นอิสระ 
191.80 - 206.56 

ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังปรับปรุง 186.62 - 201.38 
 
จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีปรบัปรุงมลูค่ำตำมบญัชีเท่ำกับ 186.62 - 201.38 ลำ้นบำท ซึ่งต ่ำ
กว่ำมลูค่ำเขำ้ท ำรำยกำรท่ี 400.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 198.62 - 213.38 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49.65 - 53.35 
 
3) วิธีเปรียบเทยีบกับอัตราสว่นในตลาด (Market Comparable Approach) 
 
กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอตัรำส่วนต่ำงๆ ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจคลำ้ยคลงึกนักบักำรประกอบธุรกิจของ GBP โดยมีสมมติฐำนหลกัว่ำบรษิัทท่ี
มีลักษณะกำรด ำเนินงำนคลำ้ยคลึงกัน จะมีอัตรำส่วนทำงกำรเงิน เช่น อัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี (Price to Book 
Value Ratio) อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio) และอตัรำส่วนมลูค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EV/EBITDA Ratio) ที่ใกลเ้คียงกัน ทัง้นี ้เนื่องจำก GBP 
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ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงคัดเลือกบริษัทเทียบเคียงซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอรเ์ป็นหลกั โดยบริษัทเทียบเคียงมี
รำยละเอียดดงันี ้

รายละเอียด GBP และบริษัทเทยีบเคียง 

ชื่อบริษทั 
ลักษณะการ 
ประกอบธุรกิจ 

สัดส่วน
รายได้ /1 

(หน่วย: ล้านบาท) 
มูลค่าตาม

ราคาตลาด /2 
สินทรัพย ์

/3 
รายได้ /4 

ก าไรสุทธิ 
/4 

บรษิัท โกลบอล ไบโอ 
พำวเวอร ์จ ำกดั 
(“GBP”) 

ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอ
ดีเซล รวมทัง้ผลิตภณัฑ์
พ ล อ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร
กลั่นไบโอดีเซล 

รอ้ยละ
96.57/5 

N/A 1,017.58/6 3,520.48/7 95.64/7 

รายละเอียดบริษัทเทยีบเคียง 
บรษิัท เอไอ เอนเนอร์
จี จ ำกดั (มหำชน) 
(“AIE”) 

ผลิตไบโอดีเซล น ้ำมัน
พืช กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ  
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ล
พลอยได้ จำกน ้ำมัน
ปำลม์ดิบคณุภำพดี 

รอ้ยละ 
90.18 

8,423.99 2,423.65 5,494.97 495.05 

บรษิัท โกลบอลกรีน 
เคมิคอล จ ำกดั 
(มหำชน) (“GGC”) 

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ผ ลิ ต ภัณฑ์ เ ค มี เ พื่ อ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  โ ด ยมี
ผลิตภัณฑ์ คือ เมทิล
เ อ ส เ ท อ ร์  แ ฟ ต ตี ้
แอลกอฮอล ์กลีเซอรีนบ
ริสุทธ์ิ และผลิตภัณฑ์
พลอยไดห้ลำยประเภท 

รอ้ยละ 
73.32 

11,976.90 12,457.22 18,863.12 839.10 

บรษิัท พลงังำน
บรสิทุธ์ิ จ ำกดั 
(มหำชน) (“EA”) 

ถื อหุ้น ในบริษัทย่ อย 
แ ล ะ บ ริ ษั ท ร่ ว ม 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจหลัก 3 
ด้ำน  ได้แก่  (1) ธุ รกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอ
ดี เ ซ ล  (2) ธุ ร กิ จ
โ ร ง ไ ฟ ฟ้ ำ พ ลั ง ง ำ น
หมุน เ วี ย น  แ ละ  (3) 
ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจ
วิจัยและพัฒนำ  ธุรกิจ

รอ้ยละ 
31.66 

228,462.50 81,829.94 17,859.83 5,205.59 
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ชื่อบริษทั 
ลักษณะการ 
ประกอบธุรกิจ 

สัดส่วน
รายได้ /1 

(หน่วย: ล้านบาท) 
มูลค่าตาม

ราคาตลาด /2 
สินทรัพย ์

/3 
รายได้ /4 

ก าไรสุทธิ 
/4 

พั ฒ น ำ  ผ ลิ ต แ ล ะ
จ ำหน่ำยแบตเตอรี่ ฯลฯ 

หมายเหต:ุ /1 สดัส่วนรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอร์ต่อรายไดร้วม โดยอา้งอิงจากรายงานประจ าปี 2563 ของแต่ละบริษัท 
 /2 อา้งอิง SETSMART ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564  

 /3 อา้งอิงตามงบการเงนิฉบบัสอบทาน สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2564 ของแต่ละบริษัท  
 /4 อา้งอิงผลการด าเนนิงานยอ้นหลงั 12 เดือน นบัจาก 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถนุายน 2564 ตามงบการเงนิของแต่ละบริษัท 

/5 สดัส่วนรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอร์ต่อรายไดร้วม โดยอา้งอิงจากงบการเงินของ GBP ส าหรับเดือนพฤศจิกายน 2563 - 
เดือนมิถุนายน 2564 โดยอา้งอิง งบการเงินฉบบัตรวจสอบ ส าหรบัปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินภายใน เดือนมกราคม – มิถุนายน 
2564 และรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ 

/6 อา้งอิงงบการเงนิภายใน ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2564 
/7 โดยอา้งอิงจากงบการเงนิของ GBP ส าหรบัเดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนมิถนุายน 2564 โดยอา้งอิง งบการเงนิฉบบัตรวจสอบ ส าหรบัปี สิน้สดุ 

31 ธันวาคม 2563 งบการเงินภายใน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 และรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ และท าการปรบัใหเ้ต็มปี 
(Annualize) 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ บริษัทจดทะเบียนที่เหมำะสมในกำรเทียบเคียงกับ GBP คือ AIE และ
GGC เนื่องจำกทัง้ 2 บรษิัท ประกอบธุรกิจหลกัและมีรำยไดห้ลกัจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอรเ์หมอืน 
GBP ในขณะที่ EA มีกลุ่มบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลำกหลำยและมีรำยไดส่้วนใหญ่มำจำกกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียน ทั้งนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดจ้ัดท ำกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP ตำมวิธีเปรียบเทียบกับ
อตัรำส่วนในตลำด โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 
ก) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) 
 
กำรประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี 
(“P/BV”) ของบริษัทเทียบเคียง โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณค่ำเฉล่ีย P/BV ยอ้นหลงั 15 - 360 วนัท ำกำร จนถึงวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2564 ซึ่งเป็นวนัท่ีบรษิัทฯ เผยแพรม่ติคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้โดยกำร
ประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี ้
 

ค่าเฉลี่ย P/BV ย้อนหลังของบริษัทเทยีบเคียง 
บริษัทเทยีบเคียง 
(หน่วย: เท่า) 

วันท าการย้อนหลัง 
15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

AIE 3.70x 3.62x 3.32x 3.37x 3.40x 2.87x 2.48x 
GGC 1.16x 1.15x 1.11x 1.09x 1.09x 1.04x 1.02x 

ค่าเฉลี่ย 2.43x 2.39x 2.22x 2.23x 2.24x 1.96x 1.75x 
ทีม่า: Capital IQ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และกำรค ำนวณของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
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จำกตำรำงข้ำงตน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP โดยน ำค่ำเฉล่ีย P/BV ของบริษัท
เทียบเคียง ย้อนหลัง 15 - 360 วันท ำกำร จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564 มำคูณกับมูลค่ำตำมบัญชีของ GBP ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบล่ำสดุ โดยกำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี ้
 

การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ GBP ตามวิธอีัตราสว่นราคาต่อมูลค่าตามบัญช ี

วันท าการย้อนหลัง 
ค่าเฉลี่ย P/BV 
(หน่วย: เท่า)  

(1) 

มูลค่าตามบัญช ี
(หน่วย: ล้านบาท)  

(2) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

(3) = (1) x (2) 
15 วนั 2.43x 

68.42 

166.29 
30 วนั 2.39x 163.32 
60 วนั 2.22x 151.73 
90 วนั 2.23x 152.80 
180 วนั 2.24x 153.54 
270 วนั 1.96x 133.88 
360 วนั 1.75x 119.47 

ช่วงมูลคา่ส่วนของผู้ถือหุน้ 119.47 - 166.29 
 
จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีอตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชีเท่ำกับ 119.47 - 166.29 ลำ้น
บำท ซึ่งต ่ำกว่ำมูลค่ำเขำ้ท ำรำยกำรที่ 400.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 233.71- 280.53 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 58.43 - 
70.13 
 
ข) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach) 
 
กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ (“P/E”) ของ
บริษัทเทียบเคียง โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณค่ำเฉล่ีย P/E ยอ้นหลงั 15 - 360 วนัท ำกำร จนถึงวนัที่ 30 กันยำยน 
2564 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ เผยแพร่มติคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้โดยกำรประเมิน
มลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี ้
 

ค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลังของบริษัทเทยีบเคียง 
บริษัทเทยีบเคียง 
(หน่วย: เท่า) 

วันท าการย้อนหลัง 
15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

AIE 16.09x 15.74x 15.16x 15.76x 17.46x 21.86x 43.91x 
GGC 13.52x 13.47x 17.90x 20.54x 25.46x 29.69x 33.63x 

ค่าเฉลี่ย 14.81x 14.60x 16.53x 18.15x 21.46x 25.78x 38.77x 
ทีม่า: Capital IQ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และกำรค ำนวณของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
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จำกตำรำงข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประเมินมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP โดยน ำค่ำเฉล่ีย P/E ของบริษัท
เทียบเคียง ยอ้นหลงั 15 - 360 วนัท ำกำร จนถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 มำคณูก ำไรสทุธิของ GBP ส ำหรบัรอบผลประกอบกำร
ยอ้นหลงั 8 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยอำ้งอิง งบกำรเงินฉบบัตรวจสอบ ส ำหรบัปี 
สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินภำยใน เดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564 และรำยงำนตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน ซึ่งมี
กำรปรบัใหเ้ป็นเต็มปี (Annualize) ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงผลกำรด ำเนินงำนของ GBP ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 
2563 เป็นตน้ไป เนื่องจำกเป็นเดือนท่ี GBP สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ประเภทที่ 2 เพื่อสะทอ้นผลกำรด ำเนินงำนท่ี
แทจ้รงิในปัจจบุนั โดยกำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี ้

 
การประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ GBP ตามวิธอีัตราสว่นราคาต่อก าไรสุทธ ิ

วันท าการย้อนหลัง 
ค่าเฉลี่ย P/E 
(หน่วย: เท่า)  

(1) 

ก าไรสุทธ ิ
(หน่วย: ล้านบาท)  

(2) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

(3) = (1) x (2) 
15 วนั 14.81x 

95.64 

1,416.24 
30 วนั 14.60x 1,396.62 
60 วนั 16.53x 1,581.19 
90 วนั 18.15x 1,735.68 
180 วนั 21.46x 2,052.59 
270 วนั 25.78x 2,465.45 
360 วนั 38.77x 3,708.14 

ช่วงมูลคา่ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,396.62 - 3,708.14 
จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิเท่ำกบั 1,396.62 - 3,708.14 ลำ้นบำท 
ซึ่งสูงกว่ำมูลค่ำเข้ำท ำรำยกำรที่ 400.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 996.62 - 3,308.14 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 249.15 - 
827.04 
 
ค) วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคา และค่า

ตัดจ าหน่าย (EV/EBITDA Ratio Approach) 
 
กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำอตัรำส่วนมลูค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนหักดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (“EV/EBITDA”) ของบริษัทเทียบเคียง โดยที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระค ำนวณค่ำเฉล่ีย EV/EBITDA ยอ้นหลงั 15 - 360 วนัท ำกำร จนถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ซึ่งเป็นวนัที่
บรษิัทฯ เผยแพรม่ติคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้โดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำว
มีรำยละเอียดดงันี ้
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ค่าเฉลี่ย EV/EBITDA ย้อนหลงัของบริษทัเทยีบเคียง 
บริษัทเทยีบเคียง 
(หน่วย: เท่า) 

วันท าการย้อนหลัง 
15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

AIE 12.56x 12.28x 11.70x 12.13x 13.04x 13.56x 15.93x 
GGC 7.18x 7.15x 7.72x 8.10x 8.53x 9.10x 9.11x 

ค่าเฉลี่ย 9.87x 9.72x 9.71x 10.11x 10.79x 11.33x 12.52x 
ทีม่า: Capital IQ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และกำรค ำนวณของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
 
จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP โดยน ำค่ำเฉล่ีย EV/EBITDA ของบรษิัท
เทียบเคียง ยอ้นหลงั 15 - 360 วนัท ำกำร จนถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 มำคณู EBITDA ของ GBP ส ำหรบัรอบผลประกอบกำร
ยอ้นหลงั 8 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยอำ้งอิง งบกำรเงินฉบบัตรวจสอบ ส ำหรบัปี 
สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินภำยใน เดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564 และรำยงำนตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน ซึ่งมี
กำรปรบัใหเ้ป็นเต็มปี (Annualize) และบวกดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และสินทรพัยอ์ื่นๆ ที่ไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนิน
ธุรกิจ (Non-operating Assets) จำกนัน้จึงหกัดว้ยหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ทัง้นี ้ตำมเงื่อนไขของ 
รำ่งสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด ช่วงมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้มีรำยกำรปรบัปรุง ไดแ้ก่ (1) ประมำณกำรเงินสดคงเหลือใน GBP ณ 
วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร อำ้งอิงตำมรำ่งสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด และ (2) เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย
กำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงันี ้
 

การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP ตามวิธีอัตราส่วน EV/EBITDA 

รายการ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

วันท าการย้อนหลัง 
15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

ค่ำเฉล่ีย EV/EBITDA (หน่วย: เทำ่) 
(1) 

9.87x 9.72x 9.71x 10.11x 10.79x 11.33x 12.52x 

EBITDA (2) 144.40 
มลูค่ำกจิกำร (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 
ณ 31 ธ.ค. 63 (4)/1 

49.08 

บวก:  เงินใหกู้ย้ืมแก่กจิกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ณ 31 ธ.ค. 63 (5)  

50.00 

หกั หนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ ณ 31 
ธ.ค. 63 (6) 

(588.11) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ (7) = (3) 
+ (4) + (5) - (6) 

936.54 914.03 913.50 971.09 1,068.56 1,146.92 1,318.92 

ช่วงมูลคา่ส่วนของผู้ถือหุน้ 913.50 - 1,318.92 
รำยกำรปรบัปรุง 
หกั: ประมำณกำรเงินสดคงเหลือ
ใน GBP ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อน

(141.83) 
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รายการ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

วันท าการย้อนหลัง 
15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

วนัโอนกิจกำร อำ้งองิตำมรำ่ง
สญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด/2 
หกั: เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั ณ 31 ธ.ค.63 

(50.00) 

ช่วงมูลคา่ส่วนของผู้ถือหุน้ 721.67 - 1,127.09 
หมายเหต:ุ /1 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ  30 กนัยายน 2564 มีมูลค่า 83.31 ลา้นบาท  
    /2 ทีป่รึกษาทางการเงนิของบริษัทฯ ประมาณการเงนิสดคงเหลือใน GBP ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัโอนกิจการ อา้งอิงตามงบการเงิน

ภายใน ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2564  ทีค่  านวณโดย (1) เงนิสดและรายการทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด ณ 30 มิถนุายน 2564 (2) บวกดว้ย เงนิ
ทีจ่ะไดร้บัจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (3) ลบดว้ย เงินทีช่  าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ โดยช าระคืนใหย้อดเงินกูย้ืมระยะสัน้
เท่ากบั ปริมาณเงนิทนุหมุนเวียนของบริษัทขัน้ต ่า (เท่ากบั ลูกหนีก้ารคา้ + สนิคา้คงเหลือ – เจา้หนีก้ารคา้) อย่างไรก็ด ีมูลค่าเงนิสด
คงเหลือใน GBP ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัโอนกิจการจริง อาจมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าทีป่ระมาณการไว ้ตามงบแสดง
ฐานะทางการเงนิ ณ วนัดงักล่ำว 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีอตัรำส่วนมลูค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้
จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำยเท่ำกับ 721.67 - 1,127.09 ลำ้นบำท ซึ่งสูงกว่ำมูลค่ำเข้ำท ำรำยกำรที่ 
400.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 321.67 - 727.09 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 80.42 - 181.77 
 
4) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 
กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสด
ในอนำคตของ GBP โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรจดัท ำประมำณ
กำรทำงกำรเงินดว้ยอตัรำคิดลด (Discount rate) ที่เหมำะสม ซึ่งกระแสเงินสดประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ (1) กระแสเงินสด
จำกช่วงระยะเวลำประมำณกำร 6 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 - 31 ธันวำคม 2569 ซึ่งเป็นระยะเวลำที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม เนื่องจำกสะทอ้นแผนกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และแนวโนม้กำรเติบโต
ในช่วง 5 ปีภำยหลงัจำกกำรรบัโอนกิจกำร รวมถึงพิจำรณำผลประกอบของ GBP ภำยหลงัจำกที่สิทธิประโยชนท์ำงภำษีสิน้สดุ
ลง ในวนัท่ี 29 มกรำคม 2568 และ (2) มลูค่ำกิจกำร ณ ปีประมำณกำรสดุทำ้ย (Terminal Value) ซึ่งอำ้งอิงกระแสเงินสดอสิระ 
ณ ปีประมำณกำรสดุทำ้ยเป็นตวัแทนของกระแสเงินสดที่จะเกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยตัง้อยู่บนสมมติฐำนว่ำ GBP 
จะยังคงด ำเนินธุรกิจต่อไปหลังสิน้สุดระยะประมำณกำร (Going Concern Basis) โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงที่มีนัยส ำคัญ
เกิดขึน้ ภำยใตส้ภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณปั์จจุบนั เพื่อหำมลูค่ำปัจจุบนัสทุธิของส่วนของผูถื้ อหุน้ของ GBP ณ วนัที่ 5 
มกรำคม 2565 ซึ่งเป็นวนัท่ีคำดว่ำกำรโอนกิจกำรจะมีผลบงัคบัใช ้อำ้งอิงตำมรำ่งสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด 
 
ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ในครัง้นี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจัดท ำประมำณกำรทำงกำรเงินภำยใต้
สมมติฐำนทำงกำรเงินต่ำงๆ ที่มีสำระส ำคญัต่อกำรประเมินมลูค่ำ โดยอำ้งอิงขอ้มลูและข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เปิดเผยสู่สำธำรณะ 
รวมถึงขอ้มลูที่ไดร้บัจำก GBP และขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรของ GBP ประกอบกับขอ้มลูจำกรำยงำนกำรตรวจสอบ
สถำนะทำงกำรเงินที่จัดท ำโดย บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด และ บริษัท โอเคดี แอคเคำ้นต์ิง้ จ ำกัด รวมถึงขอ้มูลจำกกำร
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สมัภำษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง (“รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน”) และรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยที่จดัท ำโดย 
บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำย ซีเอ็มที จ ำกัด รวมถึงข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง (“รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำง
กฎหมำย”) ที่ไดร้บัจำกบริษัทฯ โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระน ำขอ้มลูจำกรำยงำนดงักล่ำวมำใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำร 
เช่น รำยไดแ้ยกตำมประเภทของสินคำ้และลูกคำ้ รำยละเอียดตน้ทุนแยกตำมหมวด (ตน้ทุนวัตถุดิบหลัก ตน้ทุนสำรเคมีอื่น 
ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนบุคลำกรฝ่ำยผลิต) รำยละเอียดค่ำใชจ้่ำย ขอ้มลูค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีตำมที่ GBP ไดร้บัสิทธิประโยชน์
กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI กำรจัดหมวดหมู่ของรำยกำรในงบฐำนะทำงกำรเงิน เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่ไดจ้ำกกำร
สมัภำษณผ์ูบ้ริหำรที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม ประกอบกำรจดัท ำสมมติฐำน ประมำณ
กำรทำงกำรเงิน และประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
 
ทัง้นี ้สมมติฐำนในกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ มีรำยละเอียดดงันี ้ 
 
ก) สมมติฐานภาพรวม 
 

สรุปสมมติฐานภาพรวม 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

วนัท่ีประเมินมลูค่ำ 5 มกรำคม 2565 (วนัท่ีคำดวำ่กำรโอนกิจกำรจะมีผลบงัคบัใช)้ รำ่งสญัญำโอนกจิกำร
ทัง้หมด 

ระยะเวลำ 
ประมำณกำร 

1 มกรำคม 2564 - 31 ธันวำคม 2569 
โดยระยะเวลำตัง้แต่ 1 มกรำคม 2564 - 30 มิถนุำยน 2564  
อำ้งอิงผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึน้จริง ตำมงบกำรเงินภำยในของ GBP 
และขอ้มลูตำมรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน 

- งบกำรเงินฉบบั
ตรวจสอบของ GBP ปี 
2564 

- งบกำรเงินภำยในของ 
GBP 

- รำยงำนกำรตรวจสอบ
สถำนะทำงกำรเงิน  

อตัรำเงินเฟ้อ รอ้ยละ 2.00 ต่อปี 
อำ้งอิงตำมอตัรำเงินเฟ้อเป้ำหมำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ภำษีนิติบคุคล รอ้ยละ 20.00 กรมสรรพำกร 
ก ำลงักำรผลิต 
(ลิตร/วนั) 

300,000 ลิตรต่อวนั 
อำ้งอิงตำมรำยชื่อผูผ้ลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมนั
ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบกำรจ ำหน่ำยหรือมีไวเ้พื่อจ ำหน่ำยไบโอดีเซลจำก
กรมธุรกิจพลงังำน 

ประกำศจำกกรมธุรกจิ
พลงังำน กระทรวง
พลงังำน ณ วนัท่ี 23 
กนัยำยน 2564 

 
 
 
 
 
 



รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 

   79  

ข) สมมติฐานรายได้ 
รำยไดข้อง GBP แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
1. รำยไดจ้ำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล (B100) 
2. รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิต - กลีเซอรีน 
3. รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิต - กรดไขมนั 
 
ทัง้นี ้รำยละเอียดของสมมติฐำนรำยได ้สำมำรถสรุปได ้ดงันี ้
 

สรุปสมมติฐานรายได ้
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

1. รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล (B100) 
1.1 ราคาขายต่อหน่วย (บาท/ลิตร) 
เดือนมกรำคม - มิถนุำยน 2564: อำ้งอิงตำมผลประกอบกำรท่ีเกดิขึน้จรงิ และรำยงำนกำร
ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน โดยรำคำขำยต่อหน่วย (บำท/ลิตร) มีรำยละเอยีด ดงันี ้
 
 

2564 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
38.47 38.95 35.63 32.87 34.78 34.17 

 
ทัง้นี ้ในเดือน กมุภำพนัธ ์- มีนำคม GBP ไดเ้ริ่มจ ำหน่ำย B100 โดยตรงใหแ้ก่ผูค้ำ้ปลีกน ำ้มนัรำย
ใหญ่ของประเทศรำยหน่ึง และไดท้ ำสญัญำซือ้ขำยกบัผูค้ำ้ปลีกน ำ้มนัรำยดงักล่ำว เป็นระยะเวลำ 
1 ปี ระหว่ำงเมษำยน 64 - มีนำคม 65 โดยมกีำรก ำหนดกำรค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วย ที่องิกบั
รำคำขำย B100 ที่ประกำศโดยกระทรวงพลงังำน (“รำคำ B100 (EPPO Price)”) พรอ้มทัง้ มีกำร
ก ำหนดปรมิำณรบัซือ้ขัน้ต ่ำจำก GBP เป็นรำยไตรมำส  
 
อย่ำงไรก็ดี โดยทั่วไปในกำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซล หรือ B100 ผูซ้ือ้และผูข้ำยจะอำ้งอิงรำคำขำย 
B100 จำกรำคำที่ประกำศโดยกระทรวงพลังงำน  หรือรำคำ B100 (EPPO Price) ซึ่งรำคำที่
ประกำศดงักล่ำวจะมำจำกกำรค ำนวณตำมสูตรของกระทรวงพลังงำน โดยรำคำขำย B100 จะ
แปรผันกับรำคำของวตัถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิต ไดแ้ก่ น ำ้มันปำลม์ดิบ (CPO) น ำ้มันปำลม์กึ่ง
บริสุทธ์ิ (Refined Palm Oil: “RPO”) และ ไขปำลม์สเตียริน (Refined Palm Stearin: “RPS”) ที่
อ้ำงอิงจำกรำคำที่ประกำศโดยกรมกำรคำ้ภำยใน กระทรวงพำณิชย ์ดังนั้น จำกกำรพิจำรณำ
ขอ้มูลยอ้นหลังตัง้แต่เดือน มกรำคม 2560 - กันยำยน 2564 พบว่ำกำรเปล่ียนแปลงของรำคำ 
B100 (EPPO Price) และรำคำวัตถุดิบที่ ใช้ในกำรผลิต B100 มีลักษณะแปรผันตำมกัน 
(รำยละเอียด ดงัที่ปรำฏในเอกำรแนบ 1 หวัขอ้ สภำวะอตุสำหกรรมไบโอดีเซล) 
 

- งบกำรเงินฉบบั
ตรวจสอบของ GBP 
ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ของ GBP ชว่ง พ.ย.
63 - มิ.ย. 64 

- รำยงำนกำร
ตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน 

- รำคำไบโอดีเซล 
(B100) ที่ประกำศ
โดยกระทรวง
พลงังำน (EPPO) ปี 
2560 - ก.ย. 2564 

- สญัญำซือ้ขำยไบโอ
ดีเซล 

- รำคำซือ้ขำยไบโอ
ดีเซล (B100) ของ 
GBP ในช่วง ม.ค. - 
มิ.ย. 64 

- สมัภำษณผ์ูบ้รหิำร  
- ประมำณกำรโดย 

IFA 
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สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 
ทัง้นี ้ตัง้แตเ่ดือนกรกฎำคม 64 เป็นตน้ไป ประมำณกำรรำคำขำยต่อหน่วย ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระ แบ่งกำรประมำณกำรเป็น 2 ส่วน ดงันี ้
1. ราคาซือ้ขายกับคู่คา้ทีมี่สัญญาแล้ว: อำ้งองิกำรค ำนวณรำคำขำยตำมสญัญำ  
ส ำหรบั รำคำ B100 (EPPO Price) ช่วงเดือนกรกฎำคม - กันยำยน 2564 ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระ ประมำณกำรโดยอำ้งอิงรำคำเฉล่ีย B100 (EPPO Price) รำยเดือนที่ประกำศโดยกระทรวง
พลงังำน  
 
ส ำหรับ รำคำ B100 (EPPO Price) เดือน ตุลำคม 2564 เป็นตน้ไป ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 
ประมำณกำรโดยอ้ำงอิงรำคำเฉล่ีย B100 (EPPO Price) ย้อนหลัง 12 เดือน (ตุลำคม 2563 - 
กนัยำยน 2564) ซึ่งพิจำรณำจำกแนวโนม้ และปัจจยัที่ส่งผลต่อรำคำ B100 ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่ำน
มำ อำทิเช่น 

• กำรเปล่ียนแปลงของรำคำวตัุดิบจำกผลกระทบของฤดูกำล (Seasonal Effect) ที่แนวโนม้
รำคำแปรผกผนักบัผลผลิตของปำลม์น ำ้มนั โดยช่วงปลำยปีถึงตน้ปีถดัไป รำคำ B100 มกัมี
รำคำสูงกว่ำช่วงกลำงปี เนื่องจำกช่วงกลำงปี (เดือนสิงหำคม - พฤศจิกำยน) เป็นช่วงที่
ผลผลิตปำลม์มีปริมำณที่สูงกว่ำช่วงอื่นๆ ของปี (อ้ำงอิงจำก รำยงำนศึกษำรำคำน ำ้มัน
ปำลม์ที่จดัท ำโดย GBP) 

• นโยบำยภำครฐัที่ส่งเสริมใหก้ำรใช้น ำ้มนัดีเซล B10 มำกขึน้ จำกเดิมที่มีเฉพำะน ำ้มนัดีเซล 
B7 และ B20 (เฉพำะรถบรรทกุใหญ่) โดยน ำ้มนัดีเซล B10 เริ่มใชค้รัง้แรกในปี 2562 และใน
ปี 2563 กรมธุรกิจพลังงำนประกำศใหน้ ำ้มันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน ำ้มันดีเซลพืน้ฐำน
ส ำหรบัรถดีเซลทั่วไป  แทนน ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ B7 โดยมีน ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ B7 เป็นน ำ้มนั
ทำงเลือกส ำหรบัรถที่ไม่สำมำรถใช ้น ำ้มันดีเซลหมุนเร็ว B10 ได ้และน ำ้มันดีเซลหมุนเร็ว  
B20 เป็นน ำ้มนัทำงเลือกส ำหรบัรถบรรทกุขนำดใหญ่ ตัง้แต่ 1 ตลุำคม 2563 เป็นตน้ไป 

• แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 ที่ประกำศโดย
กระทรวงพลงังำน ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซลหรือ B100 ส ำหรบัใชภ้ำค
ขนส่งในแต่ละปีเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเป้ำหมำยในกำรผลิต  B100 ปี 2562 2569 และ 
2579 เท่ำกับ 7.10 10.00 และ 14.00 ล้ำนลิตร/วัน ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตไบโอดีเซล (B100) 
ปัจจบุนั มีจ ำนวน 14 รำย รวมก ำลงักำรผลิต B100 เท่ำกบั 9.40 ลำ้นลิตร / วนั (อำ้งอิงตำม
รำยชื่อผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมันโดยกรมธุรกิจ
พลงังำน ณ วนัท่ี 23 กนัยำยน 2564) 

 
ดว้ยเหตุนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงเห็นว่ำ เนื่องจำก รำคำขำยไบโอดีเซล (B100) แปรผัน
ตำมรำคำของวตัถดุบิ ซึ่งเปล่ียนไปตำมปรมิำณผลผลิตของปำลม์น ำ้มนัในแตล่ะช่วงของปี รวมถงึ
อุปสงคข์องของไบโอดีเซลยังคงมีอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรสนับสนุนจำกภำครฐัและอุปทำนของ 
B100 ที่มำจำกผูผ้ลิต 14 รำยตำมที่ไดร้บัอนญุำตจำกกระทรวงพลงังำน ดงันัน้ กำรประมำณกำร
รำคำขำย B100 โดยอ้ำงอิงจำกรำคำ B100 (EPPO Price) เฉล่ียย้อนหลัง 12 เดือน (ตุลำคม 
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2563 - กันยำยน 2564) จึงมีควำมเหมำะสม ส ำหรบักำรประมำณกำรตัง้แต่ เดือน ต.ค. 2564 
เป็นตน้ไปและมีอตัรำกำรเติบโตเท่ำกบั รอ้ยละ 2.00 ต่อปี ตำมอตัรำเงินเฟ้อเป้ำหมำย (ประกำศ
โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย) ซึ่งสำมำรถสรุปได ้ดงันี ้
 
รายละเอียด ก.ค. - ก.ย. 2564 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป อัตราการเติบโต 
รำคำ B100 
(EPPO Price) 

36.28 - 40.65 
 

38.63 รอ้ยละ 2.00 ต่อปี  
ตำมอตัรำเงินเฟ้อ 

(-) ส่วนลด ตำมที่ตกลงกนัในสญัญำ - 
(+) ค่ำขนสง่ ค่ำเฉล่ีย เม.ย. - มิ.ย. 64 รอ้ยละ 2.00 ต่อปี  

ตำมอตัรำเงินเฟ้อ 
ราคาขาย 
ต่อหน่วย 

31.96 - 36.33 35.72 - 

 
2. ราคาซือ้ขายกับคู่ค้าอื่นทีไ่ม่มีสัญญา: ประมำณกำรเท่ำกบัรำคำซือ้ขำยกบัคูค่ำ้ที่มสีญัญำ 

ที่เท่ำกบั 35.72 บำท/ลิตร และมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี ตำมอตัรำเงินเฟ้อ  
 
เนื่องจำก จำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำร และพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในช่วงที่ผ่ำนมำตำมงบ
กำรเงินภำยใน และรำยงำนตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน พบว่ำ GBP มีกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยไบโอดีเซลใหแ้ก่ คู่คำ้และผูค้ำ้ปลีกน ำ้มนัรำยใหญ่รำยอื่น  โดยรำคำซือ้ขำยกบัผูซ้ือ้
รำยอื่นที่ไม่มีสัญญำมีควำมไม่แน่นอน ซึ่งปรบัเปล่ียนไปตำมสถำวะตลำดและกำรเจรจำ
ต่อรอง ณ เวลำนัน้ๆ  ซึ่งกำรซือ้ขำยไบโอดีเซลโดยทั่วไปผูซ้ือ้และผูข้ำยจะอำ้งอิงจำกรำคำไบ
โอดีเซลตำมที่ประกำศโดยกระทรวงพำณิชย ์(EPPO Price) อย่ำงไรก็ดี ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระพิจำรณำรำคำซือ้ขำยไบโอดีเซล (B100) ช่วงเดือนมกรำคม - มิถนุำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ 
จำกงบกำรเงินภำยใน และรำยงำนกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน พบว่ำ รำคำซือ้ขำยมีควำม
ใกลเ้คียงกับค่ำเฉล่ียของรำคำซือ้ขำยกับคู่คำ้รำยที่มีสัญญำซือ้ขำยแลว้ ดังนั้น ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระจึงเห็นว่ำ กำรประมำณประมำณกำรรำคำซือ้ขำยกับคู่คำ้อื่นที่ไม่มีสญัญำ
เท่ำกบัรำคำซือ้ขำยกบัคู่คำ้ที่มีสญัญำแลว้จึงมีควำมเหมำะสม  

1.2 ปริมาณการขาย B100  
ในช่วง เดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถนุำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ GBP มีอตัรำกำรผลิต และ ปรมิำณ
กำรขำย B100 ดงันี ้
 
 
 

- ง บ ก ำ ร เ งิ น ฉ บั บ
ตรวจสอบของ GBP 
ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ของ GBP ช่วง พ.ย.
63 - มิ.ย. 64 
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รายละเอียด 
2563 2564 

พ.ย. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. 
ก ำลงักำรผลิต 300,000.00 ลิตร/วนั หรือ 108.00 ลำ้นลิตร/ปี 
อตัรำกำร
ผลิต/Utilization 
rate 
(ปริมำณกำรผลิต) 

รอ้ยละ  
66.90 - 84.31 
(6.02 - 7.84 ลำ้น

ลิตร/เดือน) 

รอ้ยละ  
89.97 

(8.37 ลำ้นลิตร) 
 

รอ้ยละ  
84.67 - 94.19 
(7.11-8.76 ลำ้น
ลิตร/เดือน) 

รอ้ยละ  
84.64- 97.29 
(7.87 - 8.76 
ลำ้นลิตร/เดือน) 

 
- คูค้ำ้ทีมีสญัญำ - - /1 รอ้ยละ  

80.84 - 92.78 
(6.79 - 8.63
ลำ้นลิตร/เดือน) 

รอ้ยละ  
84.64- 97.29 
(7.87 - 8.76 
ลำ้นลิตร/เดือน) 

 
- คู่ค่ำอื่น รอ้ยละ  

66.90 - 84.31 
(6.02 - 7.84 ลำ้น

ลิตร/เดือน) 

รอ้ยละ  
89.97 

(8.37 ลำ้นลิตร) 

รอ้ยละ  
1.41 - 3.83 
(0.12 - 0.33
ลำ้นลิตร/เดือน) 

- 

หมายเหต ุ/1 เป็นข่วงที ่GBP ไดมี้การซือ้ขายกบัผูค้า้ปลีกน า้มนัรายหนึ่ง ตัง้แต่ ก.พ. - มี.ค. 2564 เพือ่ประเมินคณุภาพ
ของ B100  ทีผ่ลิตได ้และประสทิธิภาพการผลิตและการขนส่งไปยงัคลงัน า้มนั โดย GBP ไดท้ าสญัญา
ซือ้ขายกบัผูค้า้ปลีกรายดงักล่าว ตัง้แต่ 1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 

 

ทัง้นี ้เนื่องดว้ย ตำมแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2567 ที่ประกำศ
โดยกระทรวงพลังงำน (“AEDP2015”) ระบุว่ำ รฐับำลจะส่งเสริมเชือ้เพลิงชีวภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ทดแทนและลดกำรน ำเขำ้น ำ้มันดิบ และก ำหนดเป้ำหมำยส่งเสริมกำรผลิตเชือ้เพลิงชีวภำพ ในส่วน
ของไบโอดีเซลเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง จำก 7.10 ลำ้นลิตร/วัน ในปี 2562 เป็น 10.00 และ 14.00 ลำ้น
ลิตร/วัน ในปี 2569 และ 2579 ตำมล ำดับ รวมถึง นโยบำยภำครฐัไดม้ีกำรส่งเสริมใหใ้ชน้ ำ้มันดีเซล 
B10 มำกขึน้ จำกเดิมที่มีเฉพำะน ำ้มนัดีเซล B7 และ B20 (เฉพำะรถบรรทกุใหญ่) โดยน ำ้มนัดีเซล B10 
เริ่มใชต้ัง้แต่ปี 2562 และในปี 2563 กรมธุรกิจพลังงำนประกำศใหน้ ำ้มันดีเซลหมนุเร็ว B10 เป็น
น ำ้มนัดีเซลพืน้ฐำนส ำหรบัรถดีเซลทั่วไป แทนน ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ B7  ซึ่งลว้นส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่ออปุสงคข์องไบโอดีเซล  
 
ในส่วนของอุปทำน แมว้่ำในปัจจุบนั (ณ 23 กันยำยน 2564)  ผูผ้ลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันที่ได้รับควำมเห็นชอบกำรจ ำหน่ำยหรือมีไว้เพื่อจ ำหน่ำยไบโอดีเซลจำกกรมธุรกิจ
พลงังำน จะมีทัง้หมด 14 รำย ที่ก ำลงักำรผลิตรวม 9.40 ลำ้นลิตร/วัน เพิ่มขึน้จำก 13 รำย  ที่มีก ำลัง
กำรผลิตรวม 8.53 ลำ้นลิตร/วัน (ณ ธันวำคม 2563) และควำมตอ้งกำรในกำรใชน้ ำ้มันโดยรวมอำจ
ไดร้บัผลกระทบจำกกำรปิดเมือง (Lockdown) ในช่วงสถำนกำรณ ์COVID-19 อย่ำงไรก็ดี วิจยักรุงศรี
คำดว่ำ ควำมตอ้งกำรใชไ้บโอดีเซลยังคงมีศักยภำพในกำรขยำยตวัเพิ่มขึน้เนื่องจำก กำรเพิ่มขึน้ของ

- ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน 

- ร ำ ค ำ ไ บ โ อ ดี เ ซ ล 
(B100)  ที่ ประกำศ
โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง
พลังงำน (EPPO) ปี 
2560 - ก.ย. 2564 

- สัญญำซือ้ขำยไบโอ
ดีเซล 

- รำคำซื ้อขำยไบโอ
ดี เ ซล  (B100) ของ 
GBP ในช่วง ม.ค. - 
มิ.ย. 64 

- แผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำน
ทำงเลือก พ.ศ. 2558 
- 2567 ที่ประกำศโดย
กระทรวงพลงังำน 

- แ น ว โ น้ ม ธุ ร กิ จ /
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม  ปี  
2564- 2566: 
อุตสำหกรรมไบโอ
ดีเซล โดยวิจยักรุงศรี 
(21 พ.ค. 2564) 

- สมัภำษณผ์ูบ้รหิำร  
- ประมำณกำรโดย 

IFA 
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กำรใชน้ ำ้มนัดีเซล B10 จำกกำรผลกัดนัของภำครฐั ทัง้นี ้วิจยักรุงศรีคำดว่ำควำมตอ้งกำรใชไ้บโอดีเซล
ที่ยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มขึน้จะสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบกำรเพิ่มก ำลงักำรผลิต ส่งผลใหอ้ตัรำกำรใชก้ ำลัง
กำรผลิตของอุตสำหกรรมไบโอดีเซลจะอยู่ที่ระดับเฉล่ียรอ้ยละ 60.00 - 62.00 ของก ำลังกำรผลิต
ทั้งหมด จำก รอ้ยละ 59.00 ปี 2563 รำยละเอียดเพิ่มเติม ดังที่ปรำกฏใน เอกสำรแนบ 1 หัวข้อ 6. 
สภำวะอตุสำหกรรม ของรำยงำนฉบบันี ้
ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณกำรปรมิำณกำรขำยเป็น 2 ช่วง ดงันี ้

• ในช่วงครึง่ปีหลงัของ ปี 2564 - เดือนมีนำคม 2565: ประมำณกำรปริมำณกำรขำยเท่ำกับปริมำณ
กำรขำยตำมสญัญำซือ้ขำยที่ท  ำกบัผูค้ำ้ปลีกน ำ้มนั และ 

• ส ำหรบัเดือนเมษำยน ปี 2565 เป็นตน้ไป แบ่งกำรประมำณกำรเป็น 2 ส่วน ดงันี ้
1. คู่คำ้ทีมีสญัญำ: จำกกำรพิจำรณำในช่วงที่ผ่ำนมำภำยหลงัจำกที่ผูข้ำยไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำรของ 

GBP จำกกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและได้มีกำรปรับปรุงเครื่องจักร GBP สำมำรถผลิตและ
จ ำหน่ำยไบโอดีเซลไดเ้พิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2563  (ดงัรำยละเอียดที่
ปรำกฏในส่วนที่ 1 หวัขอ้ 1.1.6 ของรำยงำนฉบบันี)้ แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภำพทัง้ในส่วนของ
กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำย น ำ้มนั B100 ประเภทที่ 2 (ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมของโมโนกลีเซอ
ไรด ์ไม่สงูกว่ำรอ้ยละ 0.40 โดยน ำ้หนกั) ของ GBP ไดเ้ป็นอย่ำงดี และสำมำรถพิสจูนไ์ดว้่ำมี
ควำมตอ้งกำรในตลำดอยู่มำก และ ในช่วงตน้ปี 2564 GBP ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกับผูค้ำ้ปลีก
น ำ้มนัรำยใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศ ซึ่งจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำร พบว่ำ โดยปกติสัญญำ
ซือ้ขำยกับผูค้ำ้ปลีกน ำ้มันจะเป็นสัญญำปีต่อปี โดยในกำรต่อสัญญำนั้น ผูซ้ือ้จะวิธีกำร
ประกวดรำคำจำกผู้ผลิตหลำยรำย ซึ่งผู้ซือ้จะพิจำรณำและคัดเลือกผู้ผลิต จำกส่วนลด 
(Discount) จำกรำคำ B100 (EPPO Price) ที่ผูผ้ลิตยื่นเสนอ และศกัยภำพของผูผ้ลิตทั้งใน
เชิงคณุภำพและประสิทธิภำพในกำรจดัส่งไบโอดีเซลช่วงที่ผ่ำนมำ ทัง้นี ้เนื่องจำก GBP เคย
ผ่ำนช่วงทดลองซือ้ขำย (เดือนกุมภำพนัธ ์- มีนำคม 2564) และไดร้บัสญัญำซือ้ขำย (เดือน
เมษำยน 2564 - มีนำคม 2565) กบัผูค้ำ้ปลีกน ำ้มนัรำยนี ้ โดย GBP ไดท้ ำกำรจ ำหน่ำยและ
จดัส่งไบโอดีเซลที่ผ่ำนคุณภำพและมีประสิทธิภำพแก่ผูซ้ือ้เรื่อยมำ รวมถึงบริษัทที่เป็นผูถื้อ
หุน้รวมถึงบริษัทในกลุ่มของผูถื้อหุ้นดังกล่ำวของ JUTHA และ GBP ไดแ้ก่ บริษัท นทลิน 
จ ำกัด และบริษัท ซีออยล ์จ ำกัด (มหำชน) เป็นผูม้ีประสบกำรณใ์นกำรคำ้น ำ้มนัมำกว่ำ 20 
ปี มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงมำกในกำรจ ำหน่ำยน ้ำมัน ในปริมำณ และ รำคำที่
เหมำะสม และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คำ้ปลีกน ำ้มันรำยดังกล่ำว ดว้ยเหตุนี ้ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระจึงเห็นว่ำ GBP จะสำมำรถต่อสัญญำกับผู้ค้ำปลีกน ้ำมันรำยนี ้โดยมี
ปรมิำณกำรขำยเท่ำกบัสญัญำปัจจบุนัไดต้ลอดช่วงระยะเวลำประมำณกำร 
 

2. คู่คำ้อื่น: จำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำร ประกอบกบักำรพิจำรณำเอกสำรซือ้ขำยไบโอดีเซลของ 
GBP รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน และงบกำรเงินภำยใน ของ GBP พบว่ำ
ผูบ้รหิำรคำดว่ำในช่วงครึง่ปีหลงั GBP จะมีกำรซือ้ขำยไบโอดีเซลกับผูค้ำ้น ำ้มนัรำยอื่นคิด
เป็นประมำณ 200,000 - 300,000 ลิตรต่อเดือน รวมถึง มีแผนในกำรติดต่อผูค้ำ้ปลีกน ำ้มนั
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รำยอื่นเพิ่มเติมในช่วงตน้ปี 2565 ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรบนหลกั
ควำมระมดัระวงั (Conservative Basis) ใหป้รมิำณกำรขำยส่วนเพิ่มเริ่มในปี 2565 เท่ำกบั
รอ้ยละ 2.00 ของก ำลงักำรผลิต หรือคิดเป็น 2.16 ลำ้นลิตร/ปี โดยมีอตัรำกำรเติบโตเท่ำกบั
รอ้ยละ 10.00 ต่อปี ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวมี
ควำมเป็นไปไดแ้ละไม่เกินควำมสำมำรถในกำรผลิตของ GBP 

รายละเอียด ก.ค. - ธ.ค. 2564 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
ก ำลงักำรผลิต 300,000.00 ลิตร/วนั หรือ108.00 ลำ้นลิตร/ปี 
อตัรำกำรผลิต 
(ปรมิำณกำรผลิต) 

รอ้ยละ 88.16 
(24.00 ลำ้นลิตร/ไตรมำส) 

รอ้ยละ 90.89 - 91.82 
(98.16 - 99.16 ลำ้นลิตร/ปี) 

- คูค้ำ้ทีมีสญัญำ รอ้ยละ 88.16  
(24.00 ลำ้นลิตร/ไตรมำส) 

รอ้ยละ 88.16  
(96.00 ลำ้นลิตร/ปี) 

- คู่คำ่อื่น - รอ้ยละ 2.00 (2.16 ลำ้นลิตร/ปี) 
โดยมีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 

10.00 ต่อปี  
2. รายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต - กลีเซอรีน  
รำคำขำยต่อหน่วย 
(บำท/ลิตร) 

เนื่องจำก รำคำกลีเซอรีนมิไดม้ีรำคำอำ้งอิงจำกหน่วยงำนรฐั จำกกำร
สัมภำษณ์ผู้บริหำรในกำรซือ้ขำยกลีเซอรีน GBP จะติดต่อและแจ้ง
ปรมิำณกลีเซอรีนที่มีไปยงัผูซ้ือ้แต่ละรำย จำกนัน้หำกผูซ้ือ้สนใจ ผูซ้ือ้แต่
ละรำยจะเสนอรำคำซือ้มำยัง GBP และด ำเนินกำรเจรจำต่อรำคำที่
เหมำะสมร่วมกัน ณ เวลำนั้นๆ  โดยช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - 
มิถุนำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ มีผูซ้ือ้กลีเซอรีน 6 รำย และส่วนใหญ่มีกำรซือ้
ขำยกนัประจ ำ 
 
ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ จึงประมำณกำรรำคำขำยต่อหน่วย
ของกลีเซอรีน โดยอำ้งอิงผลประกอบกำรยอ้นหลงั ดงันี ้ 

พ.ย. - ธ.ค. 
2563 

ม.ค. - มิ.ย.  
2564 

ก.ค. 2564  
เป็นต้นไป 

อัตราการ
เติบโต 

8.04 
เฉลี่ยตำมผล
ประกอบกำร

จริง 

9.39 
เฉล่ียตำมผล

ประกอบกำรจรงิ 

9.20 
ตำมค่ำเฉล่ีย 
พ.ย.63 - มิ.ย. 

64 

รอ้ยละ  
2.00 ต่อปี 

ตำมอตัรำเงิน
เฟ้อ 

 

- ง บ ก ำ ร เ งิ น ฉ บั บ
ตรวจสอบของ GBP 
ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ของ GBP ช่วง พ.ย.
63 - มิ.ย. 64 

- ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน 

- สมัภำษณผ์ูบ้รหิำร  
- ประมำณกำรโดย 

IFA 

ปรมิำณขำย  
(ลำ้นลิตร) 

ประมำณกำรเป็นรอ้ยละของปริมำณำกำรขำย B100 เนื่องจำกเป็นผล
พลอยไดจ้ำกกำรผลิต B100 ดงันี ้
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รายละเอียด 
พ.ย. - ธ.ค. 

2563 
ม.ค. - มิ.ย. 

2564 
ก.ค. 2564 เป็น

ต้นไป 
ปรมิำณกำร
ขำย 
(หน่วย: รอ้ย
ละของ
ปรมิำณกำร
ขำย B100)  

รอ้ยละ 10.03 
เฉล่ียตำม 

ผลประกอบกำร
จรงิ 

รอ้ยละ 16.25 
เฉล่ียตำม 

ผลประกอบกำร
จรงิ 

รอ้ยละ 15.27  
ตำมค่ำเฉล่ีย  
พ.ย. 63 - มิ.ย. 

64 

 

3. รายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต - กรดไขมนั  
รำคำขำยต่อหน่วย 
(บำท/ลิตร) 

เนื่องจำก รำคำกรดไขมนัมิไดม้ีรำคำอำ้งอิงจำกหน่วยงำนรฐั จำกกำร
สัมภำษณ์ผู้บริหำรในกำรซือ้ขำยกรดไขมัน GBP จะติดต่อและแจ้ง
ปรมิำณกรดไขมนัท่ีมีไปยงัผูซ้ือ้แต่ละรำย จำกนัน้หำกผูซ้ือ้สนใจ ผูซ้ือ้แต่
ละรำยจะเสนอรำคำซือ้มำยัง GBP และด ำเนินกำรเจรจำต่อรำคำที่
เหมำะสมร่วมกัน ณ เวลำนั้นๆ  โดยช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - 
มิถนุำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ มีผูซ้ือ้กรดไขมนั 4 รำย และส่วนใหญ่มีกำรซือ้
ขำยกนัประจ ำ 
 
ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ จึงประมำณกำรรำคำขำยต่อหน่วย
ของกรดไขมนัโดยอำ้งอิงผลประกอบกำรยอ้นหลงั ดงันี ้ 
พ.ย. - ธ.ค. 

2563 
ม.ค. - มิ.ย. 

2564 
ก.ค. 2564 
เป็นต้นไป 

อัตราการ
เติบโต 

4.15 
เฉลี่ยตำมผล
ประกอบกำร

จริง 

5.34 
เฉล่ียตำมผล

ประกอบกำรจรงิ 

6.03 
ตำมค่ำเฉล่ีย 
พ.ย.63 - มิ.ย. 

64 

รอ้ยละ  
2.00 ต่อปี 

ตำมอตัรำเงิน
เฟ้อ  

- ง บ ก ำ ร เ งิ น ฉ บั บ
ตรวจสอบของ GBP 
ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ของ GBP ช่วง พ.ย.
63 - มิ.ย. 64 

- ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน 

- สมัภำษณผ์ูบ้รหิำร  
- ประมำณกำรโดย 

IFA 

ปรมิำณขำย  
(ลำ้นลิตร) 

ประมำณกำรเป็นรอ้ยละของปริมำณำกำรขำย B100 เนื่องจำกเป็นผล
พลอยไดจ้ำกกำรผลิต B100 ดงันี ้

รายละเอียด 
พ.ย. - ธ.ค. 

2563 
ม.ค. - มิ.ย. 

2564 
ก.ค. 2564 
เป็นต้นไป 

ปรมิำณกำรขำย
(หน่วย: รอ้ยละ
ของปรมิำณกำร
ขำย B100) 

รอ้ยละ 0.52 
เฉล่ียตำมผล
ประกอบกำร

จรงิ 

รอ้ยละ 0.29 
เฉล่ียตำมผล
ประกอบกำร

จรงิ 

รอ้ยละ 0.38 
ตำมค่ำเฉล่ีย  
พ.ย. 63 - มิ.ย. 

64  
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ค) สมมติฐานต้นทุนขาย  
ตน้ทนุขำยของ GBP แบ่งเป็น 5 ประเภท ดงันี ้
1. ตน้ทุนวตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่ น ำ้มนัปำลม์กึ่งบริสทุธ์ิ (Refined Palm Oil: “RPO”) และ  ไขปำลม์สเตียริน (Refined Palm 

Stearin: “RPS”) 
2. ตน้ทนุสำรเคมีอื่นที่ใชใ้นกระบวนกำรผลิต 
3. ตน้ทนุผนัแปร (Variable Cost) 
4. ตน้ทนุบคุลำกรฝ่ำยผลิต 
5. ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 

 
ทัง้นี ้รำยละเอียดของสมมติฐำนตน้ทนุขำย สำมำรถสรุปได ้ดงันี ้
 

สรุปสมมติฐานตน้ทุนขาย 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

1. ต้นทนุวตัถุดิบหลกั 
น ำ้มนัปำลม์กึ่งบรสิทุธ์ิ (Refined Palm Oil: “RPO”) และ  ไขปำลม์สเตียรนิ (Refined Palm Stearin: “RPS”) 
ตน้ทนุต่อหน่วย 
 

เนื่องจำกวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิต B100 คือ RPO และ RPS โดยช่วงที่
ผ่ำนมำ แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงของรำคำ B100 และ RPO กับ RPS ในช่วง
ปี 2560 - กนัยำยน 2564 มีควำมสอดคลอ้งกนั ดงัที่ปรำกฏใน เอกสำรแนบ 1 
หวัขอ้ 6. สภำวะอตุสำหกรรม ของรำยงำนฉบบันี ้ 
 
หำกพิจำรณำส่วนต่ำง (Spread) ระหว่ำง รำคำ B100 (EPPO Price) กบัรำคำ 
RPO และ RPS ที่ประกำศโดยกรมกำรคำ้ภำยใน กระทรวงพำณิชย ์(DIT)  
ยอ้นหลัง 12 เดือน (ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) (“ส่วนต่ำงรำคำ B100 
กับ RPO และ RPS”) ซึ่งเป็นช่วงเวลำเดียวกบัระยะเวลำที่ใชใ้นกำรประมำณ
กำรรำคำ B100 ต่อหน่วยขำ้งตน้ ส่วนต่ำง (Spread)  ดงักล่ำวมีรำยละเอียด 
ดงันี ้
  

บาท/ลิตร 
2563 2564 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย. 
รำคำ B100 
(EPPO Price) 

32.57 
- 

40.90 

39.89 
- 

42.50 

36.59 
- 

38.13 

36.28  
- 

40.65 

ส่วนต่าง (Spread) ระหว่าง B100 กับ 
RPO 3.17 - 5.17 4.99 - 6.19 5.40 - 6.41 5.22 - 7.27 
เฉลี่ย 5.63 
RPS 4.60 - 7.05 7.37 - 9.55 6.82 - 8.46 6.43 - 7.86 
เฉลี่ย 7.38 

- งบกำรเงินฉบับ
ต ร ว จสอบของ 
GBP ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง  GBP ช่ ว ง 
พ.ย.63 - มิ.ย. 64 

- ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน 

- ข้ อ มู ล บ ท
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ที่
เ ก่ียวข้องตำมที่
ป ร ำ ก ฏ ใ น 
เอกสำรแนบ 1 
หัวข้อ 6. สภำวะ
อตุสำหกรรม 

- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ผูบ้รหิำร  

- ประมำณกำรโดย 
IFA 
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ทัง้นี ้จำกกำรพิจำรณำแนวโนม้รำคำ B100 และวตัถดุิบหลกั ประกอบกบักำร
พิจำรณำขอ้มลูสภำวะอตุสำหกรรม B100 และปำลม์น ำ้มนั รวมถึงสมัภำษณ์
ผู้บริหำร พบว่ำ รำคำ B100 RPO และ RPS มีแนวโน้มกำรปรบัตัวขึน้-ลงที่
สอดคล้องกันตำมข้อมูลที่ปรำกฏใน เอกสำรแนบ 1 หัวข้อ 6. สภำวะ
อตุสำหกรรม ของรำยงำนฉบบันี ้ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณ
กำรตน้ทนุวตัถดุิบหลกั (RPO RPS) ดงันี ้
- ช่วงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564: อ้ำงอิงตำมผลกำรด ำเนินงำนที่

เกิดขึน้จริง ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินภำยใน เดือนมกรำคม - มิถุนำยน 
2564 และ รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน 

- เดือนกรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป: ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงประมำณกำร
ตน้ทนุ  RPO และ RPS และตน้ทนุวตัถดุิบหลกัของกำรผลิต B100 ดงันี ้
 
ตน้ทุน  RPO และ RPS = (รำคำ B100 (EPPO Price) - ส่วนต่ำงรำคำ 
B100 กับ RPO และ RPS ที่รวมตน้ทุนในกำรจัดหำที่เกิดขึน้จริง (เฉล่ีย
ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถนุำยน 2564)  
 
จำกนัน้ น ำตน้ทุน RPO และ RPS ขำ้งตน้ มำค ำนวณตน้ทุนวตัถุดิบหลกั
ในกำรผลิตตำมอัตรำส่วน RPO : RPS ที่ใช้ในกำรผลิต B100 ซึ่งกำร
ประมำณกำรดังกล่ำว ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระอ้ำงอิงจำกข้อมูล
วตัถุดิบที่ใชใ้นกำรผลิตที่เกิดขึน้จริงดงัที่ปรำกฏในรำยงำนกำรตรวจสอบ
สถำนะทำงกำรเงิน งบกำรเงินและงบกำรเงินภำยในของ GBP ช่วงเดือน
พฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2564 ประกอบกับกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำร
ของ GBP 

ปรมิำณกำรใช ้ 
 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณกำร ดงันี ้
- ช่วงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564: อ้ำงอิงตำมผลกำรด ำเนินงำนที่

เกิดขึน้จริง ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินภำยใน เดือนมกรำคม - มิถุนำยน 
2564 และ รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน 

- เดือนกรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป: ประมำณกำรเท่ำกับ ปริมำณกำรขำย 
B100  
 

อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินฉบับตรวจสอบ งบกำรเงินภำยในของ GBP รำยงำนกำร
ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน ขอ้มลูของ GBP และกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรรวมถึง
ประมำณกำรโดย IFA 
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2. ต้นทนุสารเคมีอืน่ทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต 
ตน้ทนุต่อหน่วย เช่น เมทิลแอลกอฮอล์, Sodium Methylate, Hydrochloric Acid และอื่นๆ 

เป็นตน้ 
 
ทั้งนี ้จำกกำรพิจำรณำข้อมูลกำรผลิตที่เกิดขึน้จริงช่วงพฤศจิกำยน 2563 - 
มิถุนำยน 2564 ตำมงบกำรเงินของ GBP ข้อมูลปริมำณกำรใช้สำรเคมีที่
ปรำกฏในรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน และกำรสัมภำษณ์
ผูบ้ริหำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ ประมำณกำรตน้ทุนดงักล่ำว เป็นตน้ทุน
ต่อปรมิำณกำรผลิต B100 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

พ.ย. - ธ.ค.  
63  

ม.ค. - มิ.ย.  
64  

ก.ค. 64  
เป็นต้นไป  

อัตราการเติบโต 

1.12 - 1.21  
บำท/ลิตร 
ตำมผล

ประกอบกำรจรงิ 

1.11 - 1.41 
บำท/ลิตร 
ตำมผล

ประกอบกำรจรงิ 

1.23 บำท/ลิตร 
(ค่ำเฉล่ียชว่ง 

พ.ย.63 - มิ.ย.64) 

รอ้ยละ 2.00 ต่อปี  
ตำมอตัรำเงินเฟ้อ 

 

- งบกำรเงินฉบับ
ต ร ว จสอบของ 
GBP ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง  GBP ช่ ว ง 
พ.ย.63 - มิ.ย. 64 

- ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน 

- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ผูบ้รหิำร  

- ประมำณกำรโดย 
IFA 

ปรมิำณกำรใช ้ 
 

จำกกำรพิจำรณำขอ้มูลกำรผลิตที่เกิดขึน้จริงช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - 
มิถุนำยน 2564ตำมงบกำรเงินของ GBP ข้อมูลปริมำณกำรใช้สำรเคมีที่
ปรำกฏในรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน และกำรสัมภำษณ์
ผูบ้รหิำร  
 
ทัง้นี ้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรปรมิำณกำรใช ้ดงันี ้
- ช่วงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564: อ้ำงอิงตำมผลกำรด ำเนินงำนที่

เกิดขึน้จรงิ ตำมที่ปรำกฏในรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน 
- เดือนกรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป: เท่ำกบัปรมิำณกำรขำย B100 

3. ต้นทนุผันแปร (Variable Cost) 
ตน้ทนุผนัแปร เช่น ค่ำซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร (เป็นค่ำซ่อมแซมเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักร

สำมำรถใชง้ำนไดป้กติ เช่น ค่ำชิน้ส่วนอะไหล่ ค่ำท ำควำมสะอำดเครื่อง ค่ำ
ตรวจสอบเครื่องจกัร เป็นตน้)  ค่ำน ำ้ ค่ำไฟ ค่ำน ำ้มนัและสำรหล่อเย็น เป็นตน้   
 
ทัง้นี ้จำกกำรพิจำรณำขอ้มลูกำรผลิตที่เกิดขึน้จรงิช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2563 
- มิถุนำยน 2564 ตำมงบกำรเงินของ GBP ตน้ทุนผนัแปรที่ปรำกฏในรำยงำน
กำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน และกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระ ประมำณกำรตน้ทุนดงักล่ำว เป็นรอ้ยละของรำยไดจ้ำกกำร
ขำย ดงันี ้

- งบกำรเงินฉบับ
ต ร ว จสอบของ 
GBP ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง  GBP ช่ ว ง 
พ.ย.63 - มิ.ย. 64 

- ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน 
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พ.ย. - ธ.ค. 63  ม.ค. - มิ.ย. 64  ก.ค. 64 เป็นต้นไป  

รอ้ยละ 1.79 - 1.90 
ตำมผลประกอบกำรจริง 

รอ้ยละ 1.09 - 1.72 
ตำมผลประกอบกำรจริง 

รอ้ยละ 1.57 (ค่ำเฉลี่ย
ช่วง พ.ย.63 - มิ.ย.64) 

 

- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ผูบ้รหิำร  

- ประมำณกำรโดย 
IFA 

4. ต้นทนุบุคลากรฝ่ายผลิต  
ตน้ทนุบคุลำกร
ฝ่ำยผลิต 

เช่น เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ สวสัดิกำรต่ำงๆ เป็นตน้ 
 
ทั้งนี ้จำกกำรพิจำรณำ ขอ้มูลตำมงบกำรเงินของ GBP พฤศจิกำยน 2563 - 
มิถุนำยน 2564 รวมถึงข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน และกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ ประมำณ
กำรตน้ทุนบุคลำกร ตัง้แต่ เดือนกรกฎำคม 64 เป็นตน้ไป โดยอำ้งอิงตน้ทุน
ดงักล่ำวเดือน มิ.ย. 64  

พ.ย. - ธ.ค. 63  ม.ค. - มิ.ย. 64  
ก.ค. 64  
เป็นต้นไป  

อัตราการเติบโต 

เฉลี่ย 0.90 
ลำ้นบำท/เดือน 

ตำมผล
ประกอบกำรจริง 

เฉลี่ย 1.04 
ลำ้นบำท/เดือน 

ตำมผล
ประกอบกำรจริง 

1.12 
ลำ้นบำท/เดือน 
อำ้งอิงตำม  
มิ.ย. 64 

รอ้ยละ 4.00 ต่อปี
อำ้งอิงตำม

นโยบำยของ GBP  

หมายเหต ุระหว่าง ไตรมาส 4 ปี 2563 - ไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นช่วงทีต่น้ทนุบคุลากรฝ่าย
ผลิต ต ่ากว่าช่วงอื่น เนื่องจาก GBP มีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบับคุลากร  

- งบกำรเงินฉบับ
ต ร ว จสอบของ 
GBP ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง  GBP ช่ ว ง 
พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 

- ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน 

- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ผูบ้รหิำร  

- ประมำณกำรโดย 
IFA 

5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
ค่ำเส่ือมรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

เช่น เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้โรงงำน อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เป็นต้น โดยค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย ซึ่ง
ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยุกำรใชป้ระโยชน์
โดยประมำณของสินทรพัย ์ดงันี ้

รายการ 
อายุการใช้ประโยชน์

โดยประมาณของสนิทรัพย ์
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 
เครื่องจกัร 5 - 10 ปี 
เครื่องตกแต่งและติดตัง้ 5 - 10 ปี 
ระบบไฟฟ้ำ และน ำ้ประปำ 5 ปี 
เครื่องมือเครื่องใชใ้นโรงงำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
อปุกรณส์ ำนกังำน 5 ปี 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 5 ปี 

- งบกำรเงินฉบับ
ต ร ว จสอบของ 
GBP ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง  GBP ช่ ว ง 
พ.ย.63 - มิ.ย. 64 
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ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ พิจำรณำตน้ทุนในส่วนนีจ้ำกงบกำรเงินฉบบั
ตรวจสอบปี 2563 และงบกำรเงินภำยใน โดยประมำณค่ำเส่ือมรำคำและค่ำ
จดัจ ำหน่ำยเป็นเสน้ตรงโดยอำ้งอิงตน้ทนุดงักล่ำวของเดือนมิถนุำยน 2564 

 
ง) สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของ GBP ประกอบดว้ย 
1. ค่ำจำ้งบรหิำรและรบับรกิำร 
2. ค่ำจำ้งบรหิำรและค่ำที่ปรกึษำ (บคุคลภำยนอก) 
3. ค่ำผูส้อบบญัชี 
4. ค่ำใชจ้่ำยบคุลำกร 
5. ค่ำใชจ้่ำยส ำนกังำนและสำธำรณปูโภค 
6. ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ครัง้เดียว (One-time Expense) 
7. ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำสินคำ้คงเหลือ 
8. ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 

 
ทัง้นี ้รำยละเอียดของสมมติฐำนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร สำมำรถสรุปได ้ดงันี ้ 
 

สรุปสมมติฐานค่าใชจ้่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ค่ำจ้ำงบริหำรและ
รบับรกิำร 

เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจดักำรและใหบ้ริกำรส่วนอื่นๆ นอกเหนือจำกงำนของ
ฝ่ำยปฏิบตัิกำรและฝ่ำยผลิต 
 
คู่สญัญำ: บรษิัท นทลิน จ ำกดั และบรษิัท ไนน ์เอเลเมนท ์จ ำกดั 
 
จำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำร พบว่ำภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร GBP จะไม่ต่อ
สญัญำที่เก่ียวขอ้งกับกำรบริหำรจดักำรทัง้หมดที่ท  ำกับ NAT และ 9Element
ซึ่งจะสิน้สุดลง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดย GBP จะท ำสัญญำใหบ้ริกำร
รำยปีฉบับใหม่กับ NAT เพื่อใหค้  ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ กำรสนับสนุน และให้
ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรบริหำรจดักำรทั่วไปเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของ 
GBP โดยครอบคลมุกำรบริกำรดำ้น บญัชีและภำษีอำกร กำรเงิน บริหำรงำน
ทรพัยำกรมนุษย ์และระบบโปรแกรมบริหำรองคก์ร (ERP) (รำยละเอียดดงัที่
ปรำกฏใน 1.1.6 หัวข้อ สรุปสัญญำที่ส ำคัญของ GBP ของรำยงำนฉบับนี)้  
ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวโดย
แบ่งเป็น 2 ช่วง ดงันี ้

- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง  GBP ช่ ว ง 
พ.ย.63 - มิ.ย. 64 

- สั ญ ญ ำ ที่
เ ก่ียวข้องกับกำร
บรหิำรจดักำร  

- ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบสถำนะ
ทำงกำรเงิน 

- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ผูบ้รหิำร  

- ประมำณกำรโดย 
IFA 



รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 

   91  

สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 
1. ช่วงปี 2564: ค่ำจำ้งบรหิำรและรบับรกิำร มีรำยละเอียด ดงันี ้
 

รายละเอียด ปี 2564 
ค่ำบรกิำรบรหิำรดำ้นกำรวำงแผน

จดักำรบรหิำรระดบัองคก์ร 
2.49 ลำ้นบำท/ เดือน  

ค่ำบรหิำรจดักำรดำ้นระบบ 0.35 ลำ้นบำท/ เดือน 
ค่ำบรกิำรดำ้นบรหิำร 
จดักำรทรพัยำกรบคุคล 

0.04 ลำ้นบำท/ เดือน 

ค่ำบรกิำรดำ้นบญัชีและภำษีอำกร 0.025 ลำ้นบำท/ เดือน 
ค่ำบรกิำรดำ้นกำรเงิน 0.023 ลำ้นบำท/ เดือน 

ค่ำบรกิำรบรหิำรจดักำรดำ้น
กำรตลำด 

4.60 ลำ้นบำท (เม.ย.64) 
1.80 ลำ้นบำท/ เดือน  

(พ.ค.-ธ.ค.64) 
ค่ำบรกิำรระบบ ERP 0.03 ลำ้นบำท/ เดือน 

 
2. ตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป: GBP มีแผนเขำ้ท ำสัญญำใหบ้ริกำรกับ NAT 

ฉบับใหม่โดยมีขอบเขตกำรใหบ้ริกำร คือ ใหค้  ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ กำร
สนับสนุน และให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั่ วไปเพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของ GBP โดยครอบคลมุกำรบริกำรดำ้น บญัชี
และภำษีอำกร กำรเงิน บริหำรงำนทรพัยำกรมนษุย ์และระบบโปรแกรม
บรหิำรองคก์ร (ERP) 
 
โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เห็นว่ำ มีท ำสัญญำว่ำจ้ำงดังกล่ำวมี
ควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรจัดกำรทั่วไปของ GBP ตำมขอบเขตงำน
บริกำรข้ำงต้น โดยประมำณกำรค่ำบริกำรอ้ำงอิงตำมร่ำงสัญญำที่
เก่ียวขอ้งประกอบกบักำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำร ตำมรำยละเอียด ดงันี ้
 

รายละเอียด ปี 2564 อัตราการเติบโต 
ค่ำบริกำรดำ้นบญัชีและภำษี
อำกร 

25,000.00 บำทต่อเดือน 

รอ้ยละ 2.00 ต่อปี  
ตำมอตัรำเงินเฟ้อ 

ค่ำบริกำรดำ้นกำรเงิน 23,000.00 บำทต่อเดือน 

ค่ำบริหำรงำนทรพัยำกรบคุคล 48,910.00 บำทต่อเดือน 
ค่ำบริกำรโปรแกรมดำ้นบญัชี 27,000.00 บำทต่อเดือน  
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ค่ำจำ้งบรหิำรและ
ค่ำที่ปรกึษำ 
(บคุคลภำยนอก) 

เป็นกำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกมำใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำ และบริหำรจัดกำร
โดยมุ่งเนน้ดำ้นกำรปฏิบตัิกำรและกำรผลิตในส่วนของโรงงำนผลิต B100 ตำม
ขอบเขตงำน ดงัที่ปรำกฏใน 1.1.6 หวัขอ้ สรุปสญัญำที่ส ำคญัของ GBP ของ
รำยงำนฉบบันี ้ ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสงัเขป ดงันี ้
 
ระยะเวลำของสญัญำ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 31 ตลุำคม 2566 
ค่ำบรกิำรรำยเดือน เท่ำกบั 0.63 ลบ. / เดือน  
โบนสัประจ ำปี เท่ำกบั รอ้ยละ 10.00 ของก ำไรสทุธิส่วนท่ีเกิน 70.00 ลำ้นบำท 
 
ทัง้นี ้จำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำร พบว่ำ ที่ปรกึษำขำ้งตน้เป็นผูใ้หค้  ำปรกึษำมี
ส่วนส ำคัญในกำรปรบัปรุงระบบกำรผลิตใหม้ีประสิทธิภำพ และไดผ้ลผลิต 
B100 ที่มีคุณภำพตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของตลำด ดงันัน้ ประมำณกำร
ใหบ้ริษัทต่อสัญญำดงักล่ำวภำยหลังจำกสิน้สุดสัญญำในปี 2566 ตำมหลกั
ควำมระมดัระวงั (Conservative Basis) โดยมีอตัรำกำรเติบโตเท่ำกับ รอ้ยละ 
2.00 ต่อปี ตำมอตัรำเงินเฟ้อ 

- สั ญ ญ ำ จ้ ำ ง
บริหำรจัดกำรที่
เก่ียวขอ้ง 

- ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบสถำนะ
ทำงกฎหมำย 

- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ผู้ บ ริ ห ำ ร ข อ ง 
GBP 

- ประมำณกำรโดย 
IFA 

ค่ำผูส้อบบญัชี เท่ำกับ 0.25 ลบ./เดือน โดยมีอตัรำกำรเติบโตเท่ำกับรอ้ยละ 2.00 ต่อปี ตำม
อตัรำเงินเฟ้อ 

- งบกำรเงินฉบับ
ต ร ว จสอบของ 
GBP ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง  GBP ช่ ว ง 
พ.ย.63 - มิ.ย. 64 

- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ผูบ้รหิำร  

- ประมำณกำรโดย 
IFA 

ค่ำใชจ้ำ่ยบคุลำกร เช่น เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ สวสัดิกำรต่ำงๆ เป็นตน้ 
 
ทัง้นี ้จำกกำรพิจำรณำ ขอ้มลูตำมงบกำรเงินของ GBP ช่วงเดือนพฤศจิกำยน 
2563 - มิถุนำยน 2564  และกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำร ปัจจุบนั GBP มีบุคลำกร 
จ ำนวน 5 คน โดยภำยหลงัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร เพื่อทดแทนสญัญำว่ำจำ้ง
บริหำรและรับบริกำรที่จะหมดลงในปี 2564 GBP มีแผนว่ำจ้ำงบุคลำกร
เพิ่มเติม ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2565 จ ำนวน 8 คน ประกอบดว้ย ทีมผูบ้ริหำรและ
บุคลำกรฝ่ำยกำรขำยและฝ่ำยตลำด ดังนั้น  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 
ประมำณกำรตน้ทุนบุคลำกร ตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป โดยมี
รำยละเอียด ดงันี ้
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พ.ย. - ธ.ค. 

63  
2564 2565 

เป็นต้นไป 
อัตราการ
เติบโต ม.ค. - มิ.ย. ก.ค. - ธ.ค. 

จ ำนวนบคุลำกร (คน) 

5 5 5 13 - 
ค่ำใชจ้ำ่ยตอ่เดือน (ลำ้นบำทต่อเดือน) 
เฉล่ีย 0.38 
ลำ้นบำท/
เดือน 
ตำมผล

ประกอบกำร
จรงิ 

เฉล่ีย 0.28 
ลำ้นบำท/
เดือน 
ตำมผล

ประกอบกำร
จรงิ 

0.19 
ลำ้นบำท/
เดือน 

อำ้งองิตำม  
มิ.ย. 64 

0.19  
ลำ้นบำท/
เดือน 

อำ้งองิตำม  
มิ.ย. 64 

รอ้ยละ 4.00 
ต่อปี ตำม
นโยบำยของ 

GBP 

 
ค่ำใชจ้ำ่ย
ส ำนกังำนและ
สำธำรณปูโภค 

เช่น ค่ำ รปภ. ค่ำแม่บำ้น คำ่ส่วนกลำง-สำธำรณปูโภค ค่ำของใชส้ ำนกังำน ค่ำ
ซ่อมแซมออฟฟิศ เป็นตน้ 
 
ทัง้นี ้จำกกำรพิจำรณำ ขอ้มลูตำมงบกำรเงินของ GBP ช่วงเดือนพฤศจิกำยน 
2563 - มิถุนำยน 2564  และกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระ ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว ดงันี ้

พ.ย. - ธ.ค. 63  ม.ค. - มิ.ย. 64  
ก.ค. 64 เป็นต้น

ไป  
อัตราการเติบโต 

เฉลี่ย 0.19 
ลำ้นบำท/เดือน 

ตำมผล
ประกอบกำรจริง 

เฉลี่ย 0.20 
ลำ้นบำท/เดือน 

ตำมผล
ประกอบกำรจริง 

0.20 
ลำ้นบำท/เดือน 
อำ้งอิงตำม

ค่ำเฉลี่ย ม.ค. - 
มิ.ย. 64 

รอ้ยละ 2.00 ต่อปี  
ตำมอตัรำเงินเฟ้อ 

 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้
ค รั้ ง เ ดี ย ว  (One-
time Expense) 

เช่น เงินบรจิำค ค่ำรบัรอง เป็นตน้  
 
ทัง้นี ้จำกกำรพิจำรณำ ขอ้มลูตำมงบกำรเงินของ GBP ช่วงเดือนพฤศจิกำยน 
2563 - มิถุนำยน 2564 และกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร พบว่ำ GBP จะไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้แล้ว ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ประมำณกำร
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว ดงันี ้

พ.ย. - ธ.ค. 63  ม.ค. - มิ.ย. 64  ก.ค. 64 เป็นต้นไป  

0.10 ลำ้นบำท 
ตำมผลประกอบกำรจริง 

2.19 ลำ้นบำท 
ตำมผลประกอบกำรจริง 

- 
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ผลขำดทุนจำกกำร
ด้ อ ย ค่ ำ สิ น ค้ ำ
คงเหลือ 

จำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำร รำยกำรดงักล่ำวเกิดจำกกำรเปรียบเทียบมลูค่ำ
สินคำ้คงเหลือตำมรำคำตลำด กบัตน้ทนุตำมบญัชี  ซึ่งแบง่ 2 กรณี ดงันี ้ 
1.ในกรณีที่มูลค่ำตำมรำคำตลำด > มูลค่ำตำมบัญชี GBP จะมีกำรตัง้รบัรู ้
ขำดทนุ  

2. ในกรณีที่มูลค่ำตำมรำคำตลำด  < มูลค่ำตำมบัญชี GBP จะมีกำรกลับ
รำยกำรท่ีเคยรบัรูข้ำดทนุไป 

 
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกรำยกำรนีเ้ป็นรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด และเป็นรำยกำรที่
ตอ้งอำ้งอิงรำคำตลำดในอนำคตซึ่งมีควำมไม่แน่นอน ดงันัน้ ในช่วงประมำณ
กำร IFA จึงมิไดป้ระมำณกำรค่ำใชจ้่ำยรำยกำรดงักล่ำว 

ค่ำเส่ือมรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

เช่น อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องใชใ้นส ำนกังำน เป็นตน้  
ซึ่งค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยุกำรใชป้ระโยชน์
โดยประมำณของสินทรพัย ์ดงันี ้

รายการ 
อายุการใช้ประโยชน์

โดยประมาณของสนิทรัพย ์
อำคำรและส่ิงปลกูสรำ้ง 10 - 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 
เครื่องจกัร 5 - 10 ปี 
เครื่องตกแต่งและติดตัง้ 5 - 10 ปี 
ระบบไฟฟ้ำ และน ำ้ประปำ 5 ปี 
เครื่องมือเครื่องใชใ้นโรงงำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
อปุกรณส์ ำนกังำน 5 ปี 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 5 ปี 
ทัง้นี ้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ พิจำรณำค่ำใชจ้่ำยในส่วนนีจ้ำกงบกำรเงิน
ฉบบัตรวจสอบปี 2563 และงบกำรเงินภำยใน โดยประมำณค่ำเส่ือมรำคำและ
ค่ำจดัจ ำหน่ำยเป็นเสน้ตรงโดยอำ้งองิตน้ทนุดงักล่ำวเดือนมิถนุำยน 2564 

- งบกำรเงินฉบับ
ต ร ว จสอบของ 
GBP ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง  GBP ช่ ว ง 
พ.ย.63 - มิ.ย. 64 

 
จ) สมมติฐานต้นทุนทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
 

สรุปสมมติฐานตน้ทุนทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดนิ้ติบคุคล 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 1. ดอกเบีย้จ่ำยของเงินกูร้ะยะยำว จำกสถำบนักำรเงินแห่งที่ 1 เทำ่กบั MLR -
1.00 หรือรอ้ยละ 4.25 ต่อปี 

 

- สัญญำกู้ยืมเงิน
กั บ ส ถ ำ บั น
กำรเงิน 
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2. ดอกเบีย้จ่ำยของเงินกูร้ะยะสัน้ (P/N) ดงันี ้

- สถำบนักำรเงินแห่งที่ 1: เท่ำกบั MLR -1.00 หรือรอ้ยละ 4.25 ต่อปี 
- สถำบนักำรเงินแห่งที่ 2: เท่ำกบัรอ้ยละ 2.66 ต่อปี 

- ประมำณกำรโดย 
IFA 

ค่ำใชจ้่ำยทำงภำษี 
 

เนื่องจำก GBP ไดร้บัสิทธิประโยชนก์ำรส่งเสรมิกำรลงทนุจำก BOI (ปัจจบุนั - 
29 มกรำคม 2568) ดงันัน้ อตัรำภำษีเงินไดน้ิติบุคคล และขำดทุนสะสม เป็น
ดงันี ้

รายละเอียด 2564 - 2567 
2568 2569  

เป็นต้นไป 1 - 29 ม.ค. 30 ม.ค. - 31ธ.ค. 
อตัรำภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล  

รอ้ยละ 10.00 รอ้ยละ19.21 รอ้ยละ 20.00 
รอ้ยละ 
20.00 

ขำดทนุสะสม
ทำงภำษีท่ี

สำมำรถน ำมำ
ลดภำษีได ้

ณ สิน้ปี 2563คงเหลือ 553.89 
ลำ้นบำท ใชไ้ดต้ัง้แต่ปี 2564 

- - 

 

- งบกำร เ งินของ 
GBP  

- ภ.ง.ด. 50 และ 51 
ปี 2563 ของ GBP 

- บัตรส่งเสริมกำร
ลงทุน ลงวันที่  4 
ก.พ. 2554 

 
ฉ) สมมติฐานเงนิทุนหมุนเวียน 
 

สรุปสมมติฐานเงนิทนุหมุนเวยีน 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ลกูหนีก้ำรคำ้ ระยะเวลำหมนุเวียน เท่ำกบั 20.28 วนั ค่ำเฉล่ีย  
มี.ค. - มิ.ย. 2564 สินคำ้คงเหลือ ระยะเวลำหมนุเวียน เท่ำกบั 13.24 วนั 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ ระยะเวลำหมนุเวียน เท่ำกบั 27.20 วนั 
สินทรพัย ์
หมนุเวียนอื่น 

ระยะเวลำหมนุเวียน เท่ำกบัรอ้ยละ 0.18 ของตน้ทนุวตัถดุิบ 
เช่น ภำษีซือ้ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ (Undue Input Vat ) เป็นตน้ 

ค่ำเฉล่ีย  
มี.ค. - มิ.ย. 2564 

สินทรพัยไ์ม่ 
หมนุเวียนอื่น 

ระยะเวลำหมนุเวียน เท่ำกบัรอ้ยละ 0.58 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้หมด 
เช่น ลกูหนีก้ำรคำ้สรรพำกร เป็นตน้ 

ค่ำเฉล่ีย  
มี.ค. - มิ.ย. 2564 

หนี้สินหมุนเวียน
อื่น 

ประมำณกำรคงที่เท่ำกบั 0.99 ลำ้นบำท 
เช่น ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยพนกังำน ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

งบกำรเงินภำยใน
เดือน มิ.ย. 2564 

ร ำ ยก ำ รที่ มี ก ำ ร
ช ำระภำยใน 
ปี 2564 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ ประมำณกำร ดงันี ้

หน่วย: ล้านบาท 2563 
2564 

30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 
สินทรัพย ์

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 
46.28 67.48 - 

เนื่องจำกไดเ้ครดิตกำรซือ้วตัถดุิบจำกผูจ้ัดหำวตัถดุิบ 
รำยกำรคำ้งรบั -  4.11 - 

- งบกำรเงินฉบับ
ต ร ว จสอบของ 
GBP ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง  GBP ช่ ว ง 
พ.ย.63 - มิ.ย. 64 

- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ผูบ้รหิำร  
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เน่ืองจำกเป็นรำยกำรคำ้งจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับรำยกำรเงินจ่ำย
ล่วงหนำ้ ซึ่งจะไม่มีรำยกำรดงักล่ำวในอนำคต 

ลกูหนีอ้ื่น 

1.77 0.05 - 

ทีผ่ำนมำ เป็นรำยกำรเก่ียวกบั 
- เป็นรำยกำรตั้งรอรบัเงินจำกลูกคำ้ (ท่ีซือ้กลีเซอรีน) ท่ี

โอนเงินมำไม่ครบจ ำนวน  
จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร รำยกำรขำ้งตน้จะช ำระทั้งหมด
ภำยในปี 2564  

หนีส้ิน 

คำ้งใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 

7.51 5.75 - 

เดิมเป็นส่วนท่ีค้ำงจ่ำยกับผู้จัดหำวัตถุดิบส ำหรับกำรซื ้อ
วตัถุดิบเงินสด ซึ่งต่อไปจะไม่มีรำยกำรดงักล่ำวเน่ืองจำกได้
เครดิตจำกผูจ้ดัหำวตัถดุิบ 

คำ้งใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย
กบับริษัทอื่นๆ 

0.08 17.21 - 

เดิมเป็นกำรตัง้ส่วนท่ีคำ้งจ่ำยค่ำท่ีปรกึษำท่ีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้
ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564 ในขณะท่ีใบแจ้งหนี้มำเดือน
กนัยำยน 2564 ซึ่งต่อไปจะไม่มีรำยกำรดงักล่ำว  

- ประมำณกำรโดย 
IFA 

 
ช) สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) 
 

สรุปสมมติฐานค่าใชจ้่ายในการลงทุน (CAPEX) 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ลงทนุ (CAPEX) 

เป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทุนที่เก่ียวกับกำรปรบัปรุงพฒันำ และ/หรือ ซ่อมบ ำรุง 
สินทรพัยใ์หม้ีอำยกุำรใชง้ำนท่ีมำกขึน้ 
 
จำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำร พบว่ำ GBP ไดม้ีกำรลงทนุปรบัปรุงเครื่องจกัร และ
โปรแกรม คอมพิวเตอร ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรผลิตเมื่อปลำยปี 
2563 ถึงตน้ปี 2564 GBP จึงยงัไม่มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อซ่อมบ ำรุงครัง้
ใหญ่ (Major Overhaul) ในช่วง 2-3 ปีนี ้อย่ำงไรก็ดี จำกกำรพิจำรณำขอ้มลู
มูลค่ำทดแทนใหม่  (Replacement Cost New: RCN) (รำยละเอียดดังที่
ปรำกฏในเอกสำรแนบ 2 ของรำยงำนฉบบันี)้ ประกอบกบัสมัภำษณผ์ูป้ระเมิน
รำคำทรพัยสิ์นทรพัย ์พบว่ำ ส่ิงปลกูสรำ้งและเครื่องจกัรมีอำยุกำรใชง้ำนจริง 
15 - 20 ปี โดยมีตน้ทุนทดแทนใหม่ของส่ิงปลกูสรำ้งและเครื่องจกัรที่ประเมิน
โดยผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นทรพัย ์เท่ำกบั 291.73 และ 308.58 ลำ้นบำท หรือ 
คิดเป็นค่ำเฉล่ีย เท่ำกบั 300.16 ลำ้นบำท ทัง้นี ้เนื่องจำก GBP ยงัไม่มีแผนกำร
ลงทุนที่ชัดเจนในปีใดปีหนึ่ง ดังนั้น บนหลักควำมระมดัระวงั (Conservative 

- งบกำรเงินฉบับ
ต ร ว จสอบของ 
GBP ปี 2564 

- งบกำรเงินภำยใน
ข อ ง  GBP ช่ ว ง 
พ.ย.63 - มิ.ย. 64 

- สั ม ภ ำ ษ ณ์
ผู้ บ ริ ห ำ ร  ผู้
ป ร ะ เ มิ น ร ำ ค ำ
ทรัพย์ สินอิ ส ร ะ 
และปรับปรุงโดย 
IFA 
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Basis) ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงอำ้งอิงมูลค่ำทดแทนใหม่ดังกล่ำว และ
ประมำณกำรกำรลงทนุของ GBP ในลกัษณะของกำรส ำรองเงินในแต่ละปีเพื่อ
ใชจ้่ำยในกำรลงทุนปรบัปรุงพฒันำสินทรพัยใ์นอนำคต โดยน ำมลูค่ำทดแทน
ใหม่ขำ้งตน้มำเฉล่ียตำมอำยุกำรใชง้ำนจริงที่ 15 - 20 ปี เพื่อใหเ้ป็นมลูค่ำเงิน
ลงทนุต่อปี  
 
ทัง้นี ้จำกสมมติฐำนขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณกำรใหเ้งิน
ลงทุนในปี 2565 - 2568 เท่ำกับ 15.00 ลำ้นบำท/ปี และในปี 2569 เป็นตน้ไป 
เท่ำกบั 20.00 ลำ้นบำท /ปี ตำมรำยละเอียด ดงันี ้

2564 2565 - 2568 2569 
8.55 ลำ้นบำท 
(เกดิขึน้จรงิ) 

15.00 ลำ้นบำท/ปี 20.00 ลำ้นบำท/ปี 
 

 
ซ) สมมติฐานการช าระคืนเงนิกู้ยืม 
ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสัน้ และเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ดงันี ้
 

สรุปสมมติฐานการช าระคนืเงนิกู้ยืม 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ เงินกูร้ะยะสัน้คงเหลือ เท่ำกบั 400.00 ลำ้บำท ณ 31 ธันวำคม 2563 
โดยมีรำยละเอียดวงเงินกู ้ดงันี ้

เงินกู้ วงเงินกู้ อัตราดอกเบีย้ ก าหนดช าระ 
สถาบันการเงินแห่งที่1 

O/D 20.00 ลำ้นบำท 
MOR  

(รอ้ยละ 5.875) 
- 

P/N 200.00 ลำ้นบำท 
MLR -1  

(รอ้ยละ 4.25) 
60 วนัจำก 
วนัเบิก 

P/N 100.00 ลำ้นบำท 
MLR -1  

(รอ้ยละ 4.25) 
60 วนัจำก 
วนัเบิก 

สถาบันการเงินแห่งที่2 

PN  300.00 ลำ้นบำท รอ้ยละ 2.66 
25 วนัจำกวนัท่ี 
ใน Invoice  

- สัญญำกู้ยืมเงิน
กั บ ส ถ ำ บั น
กำรเงิน 

- ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบสถำน
ทำงกฎหมำย 

- ประมำณกำรโดย 
IFA 

เงินกูย้ืมระยะยำว เงินกูร้ะยะยำวคงเหลือ เท่ำกบั 188.11 ลำ้บำท ณ 31 ธันวำคม 2563 
โดยมีรำยละเอียดวงเงินกู ้ดงันี ้
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สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 
เงินกู้ วงเงินกู้ อัตราดอกเบีย้ ก าหนดช าระ 

สถาบันการเงินแห่งที่1 

เงินกูย้ืมระยะยำว 192.00 ลำ้นบำท 
MLR -1  

(รอ้ยละ 4.25) 

8 ปี  
จ่ำยช ำระเงินตน้ 

6.20 ลำ้นบำท/ไตร
มำส  

 
ฌ) สมมติฐานอื่น 
ประกอบดว้ย เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคล/กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน และเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร 
ดงันี ้
 

สรุปสมมติฐานอืน่ 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม แ ก่
บุ คคล /กิ จกำรที่
เก่ียวขอ้งกนั 

เงินกูร้ะยะสัน้คงเหลือ เท่ำกับ 50.00 ลำ้บำท และดอกเบีย้รบัคงคำ้งเท่ำกับ 
0.61 ลำ้นบำท ณ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีเงื่อนไขอัตรำดอกเบีย้ไม่ดอ้ยไป
กว่ำอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 
 
อำ้งอิงตำมร่ำงสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด GBP จะตอ้งไดร้บัช ำระคืนเงินกูย้ืม
จำกผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรท่ีคำ้งช ำระครบถว้นสมบรูณก์่อนเขำ้ท ำรำยกำร 

- ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบสถำน
ทำงกฎหมำย 

- ร่ ำ งสัญญำโอน
กิจกำรทัง้หมด 

 
เงินสดคงเหลือใน 
GBP ณ วันท ำกำร
สดุทำ้ยก่อนวนัโอน
กิจกำร 

ประมำณกำรเท่ำกบั 141.83 ลำ้นบำท  
โดย BET จะตอ้งช ำระแก่ GBPH ภำยใน 2 วันหลังวนัโอนกิจกำร ตำมที่ระบุ
ในรำ่งสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด  

ร่ ำ ง สั ญ ญ ำ โ อ น
กิจกำรทัง้หมด 

 
ญ) สมมติฐานมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 
 

สรุปสมมติฐานมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 
สมมติฐาน ค าอธิบาย อ้างอิง 

มลูค่ำสดุทำ้ย ประมำณกำรมลูค่ำสดุทำ้ย (Terminal Value) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2569 โดย
ไม่มีอัตรำกำรเติบโตของกระแสเงินสด (Terminal Growth) ตำมหลักควำม
ระมดัระวงั (Conservative Basis) เนื่องจำก ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ 
ในระยะยำว รถยนตท์ี่ขบัเคล่ือนดว้ยระบบไฟฟ้ำ (EV) มีโอกำสเขำ้มำทดแทน
รถยนต์ที่ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์สันดำปภำยใน ( Internal Combustion 
Engine : ICE) หรือที่ใชเ้ชือ้เพลิงน ำ้มนั 

ประมำณกำรโดย 
IFA 
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ฎ) สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount rate) 
 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระใชต้น้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็นอตัรำ
คิดลดในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของ GBP ซึ่งตน้ทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วง
น ำ้หนกัสำมำรถค ำนวณไดต้ำมสมกำรดงันี ้
 
 

 
 
อย่ำงไรกด็ี ในกำรค ำนวณหำตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัจ ำเป็นตอ้งค ำนวณหำตน้ทนุของส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) ซึ่ง
ค ำนวณไดจ้ำกสมกำร Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรำยละเอียดตำมสมกำร ดงันี ้
 
 

 
 
โดยที่ 

Rf = อตัรำดอกเบีย้ปรำศจำกควำมเส่ียง โดยอำ้งอิงอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับำลอำย ุ10 ปี ณ วนัที่ 30 
กันยำยน 2564 ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเลือกใชพ้นัธบตัรรฐับำลอำยุ 10 ปี เนื่องจำกเป็นพนัธบตัร
ระยะยำวที่มีสภำพคล่องมำกที่สุดท ำให้สะท้อนอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนที่ปรำศจำกควำมเส่ียงได้
เหมำะสมที่สดุ เท่ำกบัรอ้ยละ 1.89 ต่อปี (ที่มำ: www.thaibma.or.th)  

Rm = อัตรำผลตอบแทนตลำด โดยอำ้งอิงกำรเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ียของดชันีตลำดหลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลัง 20 ปี 
ตัง้แต่เดือนตลุำคม 2544 - กนัยำยน 2564 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลำที่สะทอ้นสภำวะเศรษฐกิจและกำรลงทนุใน
ตลำดหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลำต่ำงๆไดด้ีกว่ำกำรใชข้อ้มลูในช่วงระยะเวลำสัน้ ซึ่งเท่ำกับรอ้ยละ 11.97 (ที่มำ: 
www.set.or.th และกำรค ำนวณของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ)  

 = ค่ำสมัประสิทธ์ิควำมแปรปรวนของบรษิัทเทียบเคียง ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยท์ี่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์พลอยไดเ้ป็นหลัก (โดยมีรำยละเอียดดังที่ปรำกฏในส่วนท่ี 1.3.1 
หวัขอ้กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนในตลำด ของรำยงำนฉบบันี)้ โดย
อำ้งองิจำกค่ำเฉล่ียยอ้นหลงั 1 ปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 ซึ่งเท่ำกบั 1.02 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท 
มูลค่าตามราคา

ตลาด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายไบโอ

ดีเซล 

Unlevered 
Beta 

GGC บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล 11,976.90 รอ้ยละ 73.32 0.99 

AIE บมจ. เอไอ เอนเนอรจ์ ี 8,423.99 รอ้ยละ 90.18 1.04 

ค่าเฉลี่ย 1.02 
ทีม่า: Capital IQ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1 - t) x [D/(D+E)] 

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 
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จำกนัน้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรปรบัผลกระทบจำกกำรก่อหนีโ้ดยน ำโครงสรำ้งเงินทุนของบริษัท
ขำ้งตน้ออกตำมสมกำร (Unlevered Beta = Levered Beta / (1+(1-tax) x (IBD/E)) จะไดค้่ำ Unlevered 
Beta และน ำโครงสรำ้งเงินทนุเป้ำหมำยของ GBP อำ้งอิงจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำร เขำ้ไปแทนตำมสมกำร 
Levered Beta = Unlevered Beta x (1+(1-tax) x (D/E))ซึ่งจะไดค้่ำเบตำ้เท่ำกบั 2.24 

 
โดยรำยละเอียดกำรค ำนวณหำ Ke ไดแ้สดงดงัตำรำงดำ้นล่ำงดงันี ้
 

การค านวณต้นทนุของส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ของ GBP 
ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ สมมติฐานทีใ่ช ้

Risk-free Rate (Rf) (1) รอ้ยละ 1.89 
Risk Premium (Rm - Rf) (2) รอ้ยละ 10.08 

 (3) 2.24 
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)] ร้อยละ 24.44 

 
จำก Ke ดงัแสดงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดค้  ำนวณหำ WACC โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

Ke = ตน้ทนุของส่วนของผูถื้อหุน้จำกสมกำร Capital Asset Pricing Model (CAPM) เท่ำกบัรอ้ยละ 24.44 
Kd = ตน้ทุนทำงกำรเงินของหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ของ GBP โดยค ำนวณจำกตน้ทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วง

น ำ้หนกัของ GBP ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 3.65 โดยอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ถวัเฉล่ีย
ตำมวงเงินท่ีปรำกฏในสญัญำเงินกูท้ี่ GBP ไดร้บัปัจจบุนั 

t = อตัรำภำษีเงินไดน้ิติบุคคลของ GBP เท่ำกับรอ้ยละ 20.00 ทัง้นี ้GBP ไดร้บักำรยกเวน้ภำษี จ ำนวนรอ้ยละ 
50.00 และสำมำรถน ำผลขำดทุนสะสมทำงภำษีที่เกิดขึน้ในช่วงที่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีมำหกักับ
ก ำไรสทุธิก่อนเสียภำษีไดจ้นถึงวนัท่ี 29 มกรำคม 2568 

D/(D+E) = อัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบีย้ต่อทุนของ GBP ตำมโครงสรำ้งเงินทุนเป้ำหมำย อ้ำงอิงจำกกำร
สมัภำษณผ์ูบ้รหิำร เท่ำกบัรอ้ยละ 60.00 

การค านวณต้นทนุทางการเงนิถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (WACC) ของ GBP 
ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ สมมติฐานทีใ่ช ้

Cost of Equity หรือ Ke (1) รอ้ยละ 24.44 
Cost of Debt หรือ Kd (2) รอ้ยละ 3.65 
D/(D+E) (3) รอ้ยละ 60.00 
อตัรำภำษีเงินไดน้ติิบคุคล หรือ t (4) รอ้ยละ 20.00 
ต้นทนุทางการเงนิถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก หรือ WACC 
(5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)}  

ร้อยละ 11.53 

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ ตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (WACC) ของ GBP เท่ำกบัรอ้ยละ 11.53 
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ฏ) การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสดอิสระ 
 
จำกสมมติฐำนขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดจ้ดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสดอิสระ และคิดลดดว้ยตน้ทุนทำงกำรเงิน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (WACC) เพื่อค ำนวณมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระ และมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP โดย
มีรำยละเอียดดงันี ้
 

ประมาณการกระแสเงนิสดอิสระ ณ วันที ่5 มกราคม 2565 (วันทคีาดว่าการโอนกิจการจะมีผลบังคับใช้) 
รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 2564/1 2565 2566 2567 2568 2569 

รำยได ้ 3,558.30 3,648.86 3,737.90 3,829.76 3,924.61 4,022.68 
ตน้ทนุขำย (3,392.25) (3,482.32) (3,567.48) (3,647.32) (3,743.13) (3,842.47) 
ก าไรขั้นต้น 166.05 166.55 170.42 182.43 181.48 180.21 
รำยไดอ้ื่น/2 2.98 - - - - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (80.49)  (50.34)  (52.62)  (55.32)  (54.12)  (55.36)  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้ (EBIT) 88.54  116.21  117.80  127.11  127.36  124.85  

หกั ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคล - - - - (24.46)  (24.97)  
บวก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 26.70 26.45 21.58 8.49 8.45 8.47 
บวก(หกั) ส่วนเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 335.92 (0.95) (2.43) (2.24) (2.86) (2.68) 
หกั ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (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 มลูค่ำสดุทำ้ย (Terminal Value) - - - - - 719.06  
กระแสเงินสดอิสระทัง้หมด 442.61  128.58  122.91  113.11  90.48  801.94  
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระ/3 1,261.52 อตัราคิดลด (Discount Rate) เท่ากบัรอ้ยละ 11.53 โดยใชค้ิดลดกระแสเงนิ

สดอิสระของปี 2565 - 2569 เพื่อค านวณมูลค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
กระแสเงนิสดอิสระ ณ วนัที ่5 มกราคม 2565 (วนัทีค่าดว่าการโอนกิจการจะ
มีผลบงัคบัใช)้ 
 

บวก เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 
เงินสด ณ 31 ธ.ค. 63 

49.08 

หกั หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ ณ 31 ธ.ค. 63 (588.11) 
บวก เงินใหกู้ย้ืมแกก่ิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  

ณ 31 ธ.ค.63 
50.00 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น 722.50  
รำยกำรปรบัปรุง 
หกั ประมำณกำรเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วนัท ำ

กำรสดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร /4 
(141.83) 

หกั เงินใหกู้ย้ืมแกก่ิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  
ณ 31 ธ.ค.63 

(50.00) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้นหลัง
ปรับปรุง (Adjusted Equity Value) 

580.67 

หมายเหต:ุ /1 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ใชผ้ลประกอบการทีเ่กิดขึน้จริงอา้งอิงตามงบการเงนิภายในและขอ้มูลจากรายงานการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงนิ โดยรายละเอียดของผลประกอบการช่วงเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2564 ดงัทีป่รากฏในส่วนที ่1.1.6 ของรายงานฉบบันี ้

/2 ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รับจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกันโดยอา้งอิงตามผลประกอบการที่เกิดขึน้จริงช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2564 อย่างไรก็ดี ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระมิไดป้ระมาณการรายการดงักล่าวในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 เนือ่งจากมี
ความเห็นว่า รายไดส้่วนดงักล่าวมิไดเ้ป็นรายไดจ้ากการด าเนนิงานปกต ิ

/3 ค านวณจากกระแสเงินสดอิสระปี 2564 โดยไม่คิดลด รวมกับกระแสเงินสดอิสระปี 2565 - 2569 ที่คิดลดถึงวนัที่ 5 มกราคม 2565 
(วนัทีค่าดว่าการโอนกิจการจะมีผลบงัคบัใช)้ ทัง้นี ้กระแสเงนิสดอิสระปี 2564 ทีไ่ม่คดิลด เนือ่งจากทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระพิจารณา
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เงินสดสุทธิของ GBP ณ 31 ธันวาคม 2564 จากการน ากระแสเงินสดอิสระดงักล่าวมาบวกเงินสดและสุทธิกบัหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 

/4 อา้งอิงตามร่างสญัญาโอนกิจการทัง้หมด โดยทีป่รึกษาทางการเงินอิสระแสดงมูลค่าส่วนของผูถ้ือหุน้ กรณีเงินสดคงเหลือใน GBP ณ 
วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัโอนกิจการ เท่ากบั 200.00 ลา้นบาท ดงัทีป่รากฏในส่วนทา้ยของส่วนที ่1.3.1 ของรายงานฉบบันี ้

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดเท่ำกบั 580.67 ลำ้นบำท 
 
ฐ) การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของผลการด าเนินงาน (Sensitivity Analysis) 
 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระท ำกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP โดย
พิจำรณำปัจจยัหลกัที่คำดว่ำจะมผีลกระทบต่อมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของส่วนของผูถื้อของ GBP ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระ เห็น
ว่ำ ส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรในครัง้นี ้กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวจำกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน มีควำม
เหมำะสม เนื่องจำก สำมำรถสะทอ้นควำมไม่แน่นอนของกำรเปล่ียนเแปลงของสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำด รวมถึง
แผนกำรด ำเนินธุรกิจของ GBP อย่ำงไรก็ดี ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมิไดว้ิเครำะหค์วำมอ่อนไหวจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
ต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เนื่องจำกปัจจัยดังกล่ำวเป็นกำร
เปล่ียนแปลงของโครงสรำ้งเงินทุน (Capital Structure) และตน้ทุนทำงกำรเงินของส่วนของผูถื้อหุน้และตน้ทุนเงินทำงกำรเงิน
ของหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ของ GBP ซึ่งอำจไม่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อผลด ำเนินงำน 
  
ทัง้นี ้ปัจจยัที่ใชใ้นกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ดงันี ้ 
1. อตัรำกำรผลิต B100 เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ทัง้หมดตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป ประมำณกำรใหม้ีช่วง เพิ่ม/ลด เท่ำกบั รอ้ย

ละ 2.00 โดยอำ้งอิงจำกช่วงควำมต่ำงของอตัรำกำรผลิต B100 ที่ประมำณกำรในปี 2565 กับบขอ้มูลยอ้นหลงัที่ีเกิดขึน้
จรงิในช่วงครึง่ปีแรก ปี 2564   

2. ส่วนต่ำง (Spread) ระหว่ำงรำคำ B100 ตำมประกำศของกระทรวงพลงังำนและรำคำตน้ทุนวตัถดุิบของ GBP (“ส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำ B100 และวตัถุดิบ”) ประมำณกำรใหม้ีช่วง เพิ่ม/ลด เท่ำกับ รอ้ยละ 1.50 โดยอำ้งอิงจำกช่วงควำมต่ำงของ
ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำ B100 และวตัถดุิบตำมท่ีประมำณกำร กบัขอ้มลูยอ้นหลงัที่ีเกิดขึน้จรงิในช่วงครึง่ปีแรก ปี 2564 
 

จำกปัจจยัขำ้งตน้ สำมำรถสรุปได ้ดงันี ้
 

ปัจจัยหลกัทีใ่ช้ในการวิเคราะหค์วามอ่อนไหว 
ปัจจัย กรณีฐาน กรณีเพิ่มขึน้/ลดลง 

1.  อตัรำกำรผลิต B100 เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่
ลกูคำ้ทัง้หมดตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป 

รอ้ยละ 90.89 เพิ่มขึน้/ลดลง รอ้ยละ 2.00 

2. ส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำ B100 และวตัถดุิบ ตำมสดัสว่นของวตัถดุิบที่ผสมใน B100 เพิ่มขึน้/ลดลง รอ้ยละ 1.50 
 
จำกปัจจยัดงัแสดงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมลูค่ำส่วน
ของผูถื้อหุน้ของ GBP โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

อัตราการผลิต B100 เพื่อจ าหน่ายให้แกลู่กค้าทัง้หมด 
ตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป 

ลดลงร้อยละ 2.00 กรณีฐาน เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.00 

ส่วนต่างระหว่าง
ราคา B100 และ

วัตถุดบิ 

ลดลงร้อยละ 1.50 495.12 516.82 538.52 
กรณีฐาน 557.79 580.67 603.56 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.50 619.99 644.06 668.13 
 
จำกผลกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวดงัตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงิน
สดเท่ำกบั 495.12 - 668.13 ลำ้นบำท ซึ่งสงู(ต ่ำ)กวำ่มลูค่ำเขำ้ท ำรำยกำรท่ี 400.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 95.12 - 268.13 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 45.17 - 67.03  
 
ทัง้นี ้จำกสมมติฐำนและประมำณกำรทำงกำรเงินขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอตัรำผลตอบแทนของกำร
ลงทนุ (Return on Investment) จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีไ้ดด้งันี ้ 
 

อัตราผลตอบแทนจากการเข้าท ารายการ 
ประเภทของผลตอบแทน มูลค่า / ระยะเวลา 

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิ (Net Present Value: NPV) 257.15 – 431.64 ลำ้นบำท 
อตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return: IRR) รอ้ยละ 22.06 – 28.11  
ระยะเวลำคืนทนุ (Payback Period) ประมำณ 3 – 4 ปี 

 
สรุปผลการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP 
 
ผลกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ดว้ยวิธีกำรประเมินมลูค่ำจ ำนวน 4 วิธี และควำมเหมำะสมของแต่ละวิธี มี
รำยละเอียดดงันี ้
 

สรุปความเหมาะสมของวิธกีารประเมินมูลค่า 

วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

1. วิธีมลูคำ่ตำมบญัช ี ไม่เหมำะสม วิธีนีพ้ิจำรณำมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ณ 
ขณะใดขณะหน่ึง โดยมิไดค้  ำนึงถึงศกัยภำพในกำร
เติบโต ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดของ GBP 
ในอนำคต 

2. วิธีปรบัปรุงมลูคำ่ตำม
บญัชี 

ไม่เหมำะสม แมว้่ำวิธีนีไ้ดพ้ิจำรณำมลูค่ำที่ดิน ส่ิงปลกูสรำ้งและ
เครื่องจักรโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ 
อย่ำงไรก็ดี  วิ ธีนี ้มิได้ค  ำนึงถึงศักยภำพในกำร
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วิธีการประเมินมูลค่า 
ความเหมาะสม 

ในการพิจารณาด้วยวธิีนี ้
ค าอธิบาย 

เติบโต ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดของ GBP 
ในอนำคต 

3. วิธีเปรียบเทียบกบั
อตัรำส่วนในตลำด 

ไม่เหมำะสม แม้ว่ำวิธีนีไ้ดพ้ิจำรณำอัตรำส่วนทำงกำรเงินของ
บริษัทเทียบเคียงที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำน
คลำ้ยคลึงกับ GBP อย่ำงไรก็ดี บริษัทเทียบเคียง
ดังกล่ำว อำจมีควำมแตกต่ำงจำก GBP ในดำ้น
ต่ำงๆ ไดแ้ก่ กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย โครงสรำ้งเงินทนุ 
สภำพคล่องกำรซือ้ขำย และอื่นๆ อีกทั้ง วิธีนีม้ิได้
ค  ำนึงถึงศักยภำพในกำรเติบโต ควำมสำมำรถใน
กำรท ำก ำไร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรสรำ้ง
กระแสเงินสดของ GBP ในอนำคต 

4. วิธีมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิ
ของกระแสเงินสด 

เหมำะสม วิ ธี นี ้ ไ ด้พิ จ ำ รณำศั ก ย ภ ำพ ใ นก ำ ร เ ติ บ โ ต 
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึงควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งกระแสเงินสดของ GBP ในอนำคต 
ตำมนโยบำยของบรษิัท 

 
ทัง้นี ้ผลกำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP สำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสว่นของผู้ถือหุน้ของ GBP 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าเข้าท า
รายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ความเหมาะสม 
ในการพิจารณา 

ด้วยวธิีนี ้

มูลค่าประเมิน 
สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
มูลค่าเข้าท า
รายการ 

(หน่วย: ร้อยละ) 
1. วิธีมลูคำ่ตำมบญัช ี 68.42 

400.00 

ไม่เหมำะสม (82.89) 
2. วิธีปรบัปรุงมลูคำ่ตำมบญัชี 186.62 - 201.38 ไม่เหมำะสม (53.35) - (49.65) 
3. วิธีเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วน

ในตลำด 
   

- วิธีอตัรำส่วน P/BV 119.47 - 166.29 ไม่เหมำะสม (70.13) - (58.43)   
- วิธีอตัรำส่วน P/E 1,396.62 - 3,708.14 ไม่เหมำะสม 249.15 - 827.04 
- วิธีอตัรำส่วน EV/EBITDA 721.67 - 1,127.09 ไม่เหมำะสม 80.42 - 181.77 
4. วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ

กระแสเงนิสด 
495.12 - 668.13  เหมาะสม 45.17 – 67.03  
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จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ดว้ยวิธีมลูค่ำปัจจบุนั
สุทธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม โดยมูลค่ำยุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP เท่ำกับ 495.12 - 
668.13 ลำ้นบำท ซึ่งมลูค่ำเขำ้ท ำรำยกำรท่ี 400.00 ลำ้นบำท อยู่ในช่วงมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ดงักล่ำว โดยมีมลูค่ำสงูกว่ำ เป็น
จ ำนวน 95.12 – 268.13 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 45.17 - รอ้ยละ 67.03 
 
ทั้งนี ้ หำกพิจำรณำมูลค่ำของส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBPH ที่ถือหุ้นสำมัญ GBP จ ำนวน 5,849,998 หุ้น จำกหุ้นสำมัญที่
จ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 5,850,000 หุ้นของ GBP (ส่วนที่เหลือถือโดยนำย รุ่งนิรันดร ์ตั้งสุรกิจ และ นำย ปวีณ ปำนบุญหอ้ม 
จ ำนวนคนละ 1 หุน้) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99996 ของหุน้สำมญัทัง้หมดของ GBP โดยอำ้งอิงมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ตำมงบ
กำรเงินฉบบัตรวจสอบ ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบล่ำสดุ และปรบัปรุงดว้ยส่วน
เพิ่ม (ลด) ของมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนใน GBP ที่มีกำรประเมินมลูค่ำใหม่โดย IFA ดว้ยวิธีมลูค่ำปัจจุบนัสทุธิของกระแส
เงินสด รวมถึงส่วนลดของเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร จะไดว้่ำ มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ 
GBPH อยู่ในช่วง 494.86 - 667.87 ลำ้นบำท (กรณีฐำน เท่ำกบั 580.41 ลำ้นบำท) 
 
ในกรณีที่เงินสดคงเหลือใน GBP ณ วันท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร เท่ำกับ 200.00 ลำ้นบำท (อำ้งอิงตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรของ JUTHA ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 30 กันยำยน 2564 ที่ระบุว่ำ BET จะช ำระค่ำตอบแทนส ำหรบักำรเขำ้ท ำ
รำยกำร 400.00 บำท บวกดว้ยจ ำนวนเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนที่เหลืออยู่ใน GBP 1 วันท ำกำรก่อนวันโอนกิจกำร โดยที่
ค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรทัง้หมดจะมีจ ำนวนไม่เกิน 600.00 บำท ดงัที่ปรำกฏใน สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์(ตำม
บัญชี 2) และกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ JUTHA) ดังนั้น ผลกำรประเมินส่วนของผู้ถือหุ้นของ GBP ตำม
สมมติฐำนทำงกำรเงินดงัที่แสดงในส่วนที่ 1.3.1 ขำ้งตน้ จะไดม้ลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ตำมวิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของ
กระแสเงินสดเท่ำกบั 522.50 ลำ้นบำท และมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ตำมกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ
มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP ภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัตำมที่แสดงในส่วนก่อนหนำ้นีม้ีรำยละเอียด ดงันี ้
 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  
กรณีทีเ่งนิสดคงเหลอืใน GBP ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวนัโอนกิจการ เท่ากับ 200.00 ล้านบาท 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

อัตราการผลิต B100 เพื่อจ าหน่ายให้แกลู่กค้าทัง้หมด 
ตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป 

ลดลงร้อยละ 2.00 กรณีฐาน เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.00 
ส่วนต่างระหว่าง
ราคา B100 และ

วัตถุดบิ 

ลดลงร้อยละ 1.50 436.95 458.65 480.35 
กรณีฐาน 499.61 522.50 545.38 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.50 561.82 585.89 609.96 
 
จำกตำรำงขำ้งตน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ มูลค่ำยุติธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ของ GBP เท่ำกับ 436.95 - 
609.96  ลำ้นบำท ที่ประเมินดว้ยวิธีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีกำรประเมินที่เหมำะสม โดยที่มูลค่ำเขำ้ท ำ
รำยกำรที่ 400.00 ลำ้นบำท อยู่ในช่วงมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ดังกล่ำว โดยมีมูลค่ำสูงกว่ำ  เป็นจ ำนวน 36.95 – 209.96 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.24 - รอ้ยละ 52.49 
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1.3.2 ความเป็นธรรมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำควำมเป็นธรรมของเงื่อนไขกำรเขำ้ท ำรำยกำร จำกเอกสำรที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัมำจนถึงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2564 ไดแ้ก่ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 30 กันยำยน 2564 และร่ำงสญัญำโอนกิจกำร
ทั้งหมดระหว่ำง BET และ GBPH โดยกำรใหค้วำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำเงื่อนไขดังที่
ปรำกฏในเอกสำรดังกล่ำวนั้นไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญั ภำยหลังจำกวันที่จดัท ำรำยงำนฉบับนี ้ทั้งนี ้ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ เงื่อนไขในการเข้าท ารายการในคร้ังนี ้มีความเหมาะสม เนื่องจำกเงื่อนไขและขอ้ก ำหนด
ต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร เป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดปกติทั่วไป และเป็นเงื่อนไขที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยรว่มตกลง
กนั  ซึ่งเงื่อนไขดงักล่ำวมิไดท้ ำใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชน ์อำทิเช่น 

• เงื่อนไขค่ำตอบแทนจ ำนวน 400.00 ลำ้นบำท และเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร โดย
อำจมีกำรปรับในกรณีที่รำยกำรทรัพย์สินหรือหนี ้สินของ GBPH ณ วันท ำกำรสุดท้ำยก่อนวันโอนกิจกำร มีกำร
เปล่ียนแปลงจำกประมำณกำรซึ่งระบไุวใ้นสญัญำ 

• เงื่อนไขกำรช ำระค่ำตอบแทนเป็นเงินสด โดย ณ วันโอนกิจกำร BET จะช ำระตำมรำคำโอนกิจกำรเบือ้งตน้ซึ่งอำ้งอิง
ประมำณกำรตำมที่ระบุในสัญญำ และภำยใน 2 วันหลังวันโอนกิจกำร BET และ GBPH จะช ำระ/คืนค่ำส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำโอนกิจกำรเบือ้งตน้กับรำคำโอนกิจกำรสุดทำ้ย (อำ้งอิงกำรปรบัค่ำตอบแทนในกรณีที่ รำยกำรทรพัยสิ์น
หรือหนีสิ้นของ GBPH มีกำรเปล่ียนแปลง และอำ้งอิงเงินสดหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วนัท ำกำร
สดุทำ้ยก่อนวนัโอนกิจกำร ซึ่งจะจดัท ำขึน้ 1 วนัภำยหลงัวนัโอนกิจกำร) 

• เงื่อนไขที่ระบุว่ำ GBPH จะด ำเนินกำรใหน้ำย ปวีณ ปำนบุญหอ้ม และนำย รุ่งนิรนัดร ์ตัง้สุรกิจ ซึ่งเป็นกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรหลกัของ GBP ตกลงท ำงำนกับ GBP ต่อไปเป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีนบัแต่วนัโอนกิจกำร ภำยใตเ้งื่อนไข
กำรจำ้งพนกังำนตำมธรรมเนียมปฏิบตัิปกติของ BET เพื่อให ้GBP สำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

• เงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุว่ำ GBP จะตอ้งไดร้บัช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกผู้ถือหุน้และ/หรือกรรมกำรที่คำ้งช ำระครบถว้น
สมบรูณ ์

• เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ระบุว่ำ คู่สญัญำภำยใตส้ญัญำต่ำงๆ ที่ส  ำคญัต่อกำรประกอบกิจกำรของ GBPH ที่มีผลใชบ้งัคับ 
ไดร้บัแจง้เป็นลำยลักษณอ์ักษรถึงกำรโอนสิทธิเรียกรอ้งทั้งหลำยที่มีต่อกันภำยใตส้ัญญำไปยัง BET และ/หรือ ไดใ้ห้
ควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรต่อกำรแปลงหนีใ้หม่โดยกำรเปล่ียนตวัเจำ้หนีห้รือลูกหนี ้(แลว้แต่กรณี) จำก GBPH 
เป็น BET 

• เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ระบวุ่ำบริษัทฯ BET และ GBPH จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ที่
ประชมุผูถื้อหุน้ส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้และรำยกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยถกูตอ้งสมบรูณต์ำมกฎหมำย 

• เงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุว่ำ BET และ GBPH ไดด้  ำเนินกำรยื่นค ำขอและอนุมัติที่เก่ียวขอ้งกับกำรโอนกิจกำรทัง้หมด
ภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งก ำหนดใหต้อ้งยื่นค ำขอต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก่อนวนัโอนกิจกำร  
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ส่วนที ่2 สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ  

 

จำกกำรวิเครำะหข์องที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงควำมเป็นธรรมของรำคำและ
เงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมรำ่งสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมดระหว่ำง BET และ GBPH ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำ 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว มีความเหมาะสม เนื่องจำก 
1. ค่ำตอบแทนของกำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำนวน 400.00 ลำ้นบำท บวกดว้ยจ ำนวนเงินสดคงเหลือใน GBP ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ย

ก่อนวนัโอนกิจกำร มีควำมเหมำะสม โดยมลูค่ำเขำ้ท ำรำยกำรที่ 400.00 ลำ้นบำท อยู่ในช่วงมลูค่ำยุติธรรมของส่วนของผู้
ถือหุน้ของ GBP ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระดว้ยวิธีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่มีมูลค่ำเท่ำกับ 
495.12 - 668.13 ลำ้นบำท 

2. เป็นกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไบโอดีเซล (“B100”) ที่มีศกัยภำพในกำรเติบโตที่ดี จำกกำรเติบโตจำกอุปสงคข์องน ำ้มนัดีเซล
หมนุเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสดัส่วนที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องโดยช่วงปี 2557- 2566 แนวโนม้ปริมำณควำมตอ้งกำรใช้ไบโอ
ดีเซลมีอัตรำกำรเติบโตเฉล่ีย (CAGR) เท่ำกับ รอ้ยละ 7.98 ต่อปี อีกทั้งเป็นธุรกิจที่ไดร้ับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ซึ่ง
ก่อใหเ้กิดรำยไดท้ี่มั่นคงและต่อเนื่องในระยะยำว สอดคลอ้งกบัแผนกำรขยำยธุรกิจของบรษิัทฯ  

3. สรำ้งควำมหลำกหลำยของสินคำ้และบรกิำร กระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจโดยลดกำรพึ่งพิงธุรกิจพำณิชยน์ำวีซึ่งมี
ควำมผันผวนจำกสภำวะเศรษฐกิจโลกและกำรแข่งขันท่ีสูงขึน้ของอุตสำหกรรมขนส่งทำงเรือ และขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต 

4. สำมำรถรบัรูร้ำยไดแ้ละก ำไรจำก GBP ในงบกำรเงินรวมไดท้นัที และมีสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยไดเ้พิ่มขึน้ เนื่องจำก GBP มี
โรงกลั่นไบโอดีเซล 1 แห่ง ซึ่งเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ โดยสำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ไดต้ัง้แต่
วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 ส่งผลให ้GBP มีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้อย่ำงต่อเนื่อง (ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 GBP มีรำยได ้
1,812.40 ลำ้นบำท และก ำไรสทุธิ 33.34 ลำ้นบำท) อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร บริษัทฯ อำจมีรำยไดจ้ำกธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลเป็นรำยไดห้ลกั โดยจดัท ำงบก ำไรขำดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ ส ำหรบังวด 6 
เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2564 - 30 มิถนุำยน 2564 ที่จดัท ำโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ มีรำยละเอียดดงันี ้

 

งบก าไรขาดทนุรวมเสมอืน (Pro Forma) ของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดอืน ตั้งแตว่ันที ่1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64 ใน
กรณีรวมผลการด าเนินงานของ GBP 

งบก าไรขาดทนุรวมเสมอืนของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64 
บริษัทฯ ก่อน 

การเข้าท ารายการ 
(1) 

GBP 
(2) 

บริษัทฯ หลัง 
การเข้าท ารายการ 

(3) = (1) + (2) 
รำยไดร้วม 151.87 1,815.38 1,967.25 
ค่ำใชจ้ำ่ยรวม (154.35) (1,772.32) (1,926.67) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นตน้ทนุทางการเงนิ
และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้

(2.48) 43.05 40.57 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (12.62) (9.71) (22.33) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (15.10) 33.34 18.24 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (15.10) 33.34 18.24 
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ทัง้นี ้งบก ำไรขำดทุนรวมเสมือน (Pro Forma) ของบริษัทฯ ดงัแสดงขำ้งตน้ ใชเ้ป็นขอ้มลูอำ้งอิงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
อนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรเท่ำนัน้ ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยนัถึงควำมครบถว้นและควำมถูกตอ้งของ
ขอ้มลูทำงกำรเงินตำมที่ปรำกฏขำ้งตน้ของทัง้สองบรษิัทได ้โดยรำยละเอียดดงัที่ปรำกฎในส่วนที่ 1.2.2 ของรำยงำนฉบบันี ้

5. เป็นกำรลงทุนในกิจกำรที่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI”) และ
ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีจำกผลขำดทนุสะสม โดยปัจจุบนั GBP อยู่ในช่วงไดร้บักำรลดหย่อนภำษีเงินไดน้ิติบคุคล
ส ำหรบัก ำไรสทุธิในอตัรำรอ้ยละ 50.00 ของอตัรำปกติ และ GBP มีผลขำดทุนสทุธิสะสมจ ำนวน 553.89 ลำ้นบำท ที่
สำมำรถน ำไปใชล้ดหย่อนภำษีไดจ้นถึงเดือนมกรำคม ปี 2568 

6. เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร เป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดปกติทั่วไป และเป็นเงื่อนไขที่
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยร่วมตกลงกัน  ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวมิไดท้ ำใหบ้ริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เสียประโยชน ์เช่น 
เงื่อนไขที่ระบุว่ำค่ำตอบแทนอำจมีกำรปรบัในกรณีที่รำยกำรทรพัยสิ์นหรือหนีสิ้นของ GBPH ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อน
วันโอนกิจกำร มีกำรเปล่ียนแปลงจำกประมำณกำรซึ่งระบุไว้ในสัญญำ เงื่อนไขที่ระบุว่ำ GBPH จะด ำเนินกำรให ้
นำย ปวีณ ปำนบุญหอ้ม และนำย รุ่งนิรนัดร ์ตัง้สุรกิจ ซึ่งเป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำรหลักของ GBP ตกลงท ำงำนกับ 
GBP ต่อไปเป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีนบัแต่วนัโอนกิจกำร และเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ระบวุ่ำ GBP จะตอ้งไดร้บัช ำระ
คืนเงินกูย้ืมจำกผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรท่ีคำ้งช ำระครบถว้นสมบูรณ ์เป็นตน้ ทัง้นี ้เงื่อนไขบงัคบัก่อนของสญัญำโอน
กิจกำรทัง้หมดระบวุ่ำ บรษิัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้มลูและรำยละเอียดต่ำงๆ เก่ียวกบักิจกำรของ GBPH และพึงพอใจกบัผล
กำรตรวจสอบดงักล่ำว โดยบรษิัทฯ คำดว่ำ บรษิัทฯ BET GBPH และ GBP จะด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขบงัคบักอ่นไดเ้สรจ็
สิน้ทัง้หมดก่อนวนัโอนกิจำร โดยมีรำยละเอียดและควำมคืบหนำ้ของเงื่อนไขบงัคบัก่อน (ณ 27 ตุลำคม 2564) ตำมที่
ปรำกฎในส่วนท่ี 1.1.4 ของรำยงำนฉบบันี ้

 

อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหุน้ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนมุตัิ

กำรเขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้ 

1. มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลูกคำ้นอ้ยรำย เนื่องจำกในปัจจุบัน GBP มีลูกคำ้ 1 รำยเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ อย่ำงไรก็ดี ที่

ผ่ำนมำ GBP สำมำรถส่งมอบไบโอดีเซลประเภทที่ 2 ที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนที่ลูกคำ้ก ำหนด อีกทั้งมีกำรให้

ส่วนลดที่เหมำะสม ดงันัน้ GBP คำดว่ำจะสำมำรถต่อสญัญำซือ้ขำยไบโอดีเซลกับลกูคำ้รำยดงักล่ำวไดใ้นอนำคต อีก

ทัง้ ผูบ้รหิำรมีแผนที่จะหำลกูคำ้รำยอื่นเพิ่มเติมในอนำคต เนื่องจำก GBP ยงัคงมีก ำลงักำรผลิตไบโอดีเซลเหลือ 

2. มีควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนของ GBP อำจไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงัจำกปัจจยัต่ำงๆ ไดแ้ก่ รำคำน ำ้มนัปำลม์ที่

น ำมำใชใ้นกำรผลิตไบโอดีเซล รำคำไบโอดีเซลที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลงังำน 

(“EPPO”) และภยัพิบตัิธรรมชำติหรือเหตสุดุวิสยั เป็นตน้ อย่ำงไรก็ดี GBP มีกำรจดัท ำประกนัภยัอย่ำงสม ่ำเสมอ และมี

กำรจดัท ำประมำณกำรรำคำน ำ้มนัปำลม์ล่วงหนำ้ ท ำใหส้ำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนกำรผลิตไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ

และสำมำรถสรำ้งก ำไรไดอ้ย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง 

3. มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูจ้ดัหำวตัถดุิบนอ้ยรำยโดยมีบรษิัทในเครือ NAT เป็นผูจ้ดัหำวตัถดุิบหลกั อย่ำงไรก็ดี GBP ไม่มี

สญัญำหรือขอ้ผูกมดักับบริษัทดงักล่ำว นอกจำกนี ้ในกำรจดัซือ้วตัถดุิบ GBP จะมีขัน้ตอนกำรสอบเทียบรำคำจำกผูจ้ดัหำ

วตัถุดิบรำยอื่นๆ หลำยรำยอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบในรำคำที่ดีที่สดุ และภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร GBP จะเป็น
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บริษัทย่อยของ JUTHA ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เป็นไปตำม

เกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จึงจะท ำใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัมีควำมโปรง่ใสและเป็นธรรม  

4. มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงควำมรู ้และประสบกำรณข์องผูบ้รหิำรของ GBP อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีเงื่อนไข

ว่ำผูบ้รหิำรของ GBP จะยงัคงเป็นผูบ้รหิำรต่อไปหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำรอย่ำงนอ้ย 2 ปี อีกทัง้ หำก GBP มีผลกำรด ำเนินงำน

ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง บรษิัทฯ มีแผนที่จะว่ำจำ้งผูบ้รหิำรของ GBP ต่อไป เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต 

5. อำจมีผลกระทบด้ำนสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่ใช้สิทธ์ิเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

(Rights Offering: RO) รอ้ยละ 80.00 และผลกระทบดำ้นรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) รอ้ยละ 64.59 เนื่องจำกรำคำ

เสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ 0.30 บำทต่อหุน้ มีมลูค่ำต ่ำกว่ำรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำยที่ 1.55 บำทต่อหุน้ 

6. มีควำมเส่ียงที่ที่ดินที่ตัง้โรงงำนตกอยู่ในสภำพที่ดินไม่มีทำงออกสู่สำธำรณะ เนื่องจำกมีถนนทำงเขำ้ออกทำงเดียวคือ ถนน

โรจนะ A9 ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธ์ิโดย ROJNA อย่ำงไรก็ดี ROJNA อนุญำตใหบ้ริษัทหรือโรงงำนภำยในพืน้ที่ใชถ้นนร่วมกัน 

โดยเรียกช ำระค่ำตอบแทนรำยปี โดยตรำบใดที่มีกำรจ่ำยค่ำบรกิำร ROJNA จะไม่ด ำเนินกำรใดๆ ที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใชถ้นน

ในโครงกำรเพื่อเป็นทำงเขำ้-ออก ซึ่งตำมกฎหมำยถือเป็นกำรใหค้วำมยินยอมโดยปรยิำย 

7. มีควำมเส่ียงจำกกำรครอบครองน ้ำมันเตำที่อยู่ ระหว่ำงกำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่   

3 (ธพ.น. 2) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน ำ้มนัเชือ้เพลิง อย่ำงไรก็ดี รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย ระบุว่ำ

ประเด็นดงักล่ำวไม่มีผลกระทบจนท ำใหก้ำรผลิตหยุดชะงกัแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้ในสญัญำโอนกิจกำรทัง้หมด ไดร้ะบุให ้

GBP ตอ้งมีใบอนุญำตดังกล่ำวก่อนวันโอนกิจกำรในเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อป้องกันควำมเส่ียงของบริษัทฯ ในประเด็น

ดงักล่ำวดว้ย 

 

ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชนท์ี่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงที่

อำจเกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็น

ว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีความเหมาะสม ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ควรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้

 

อย่ำงไรก็ดี กำรตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้อยู่ในดุลพินิจของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็น

ส ำคญั ซึ่งผูถื้อหุน้ควรจะศึกษำขอ้มลูและพิจำรณำเหตุผล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจยัควำมเส่ียง ขอ้จ ำกัด และควำมเห็นในประเด็น

พิจำรณำต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวที่แนบมำพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นีด้ว้ยควำมรอบ

ครอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

 

บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกัด ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระของบรษิัทฯ ขอรบัรองว่ำไดท้ ำหนำ้ที่ ศึกษำ และ

วิเครำะหข์อ้มลูต่ำงๆ ดังที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐำนของขอ้มูลและกำรวิเครำะห์

อย่ำงเที่ยงธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้รำยย่อยเป็นส ำคญั 

ทั้งนี ้กำรใหค้วำมเห็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ อำ้งอิงจำกขอ้มูลที่ไดร้ับจำกเอกสำร และ /หรือจำกกำรสัมภำษณ์

ผูบ้ริหำรของบริษัทฯ GBPH และ GBP ตลอดจนขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสำธำรณชน และขอ้มลูอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยที่ปรกึษำทำงกำร

เงินอิสระตัง้ขอ้สมมติฐำนว่ำขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้มีควำมถูกตอ้งและเป็นจริง ดงันัน้ หำกขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ถูกตอ้ง และ/
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หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคัญในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงิน

อิสระในกำรให้ควำมเห็นในครัง้นี ้ดว้ยเหตุนีท้ี่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยันถึงผลกระทบจำกปัจจัยดังกล่ำวที่อำจ

เกิดขึน้ต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในอนำคตได ้อีกทัง้ ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์

เพื่อใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังรำยละเอียดขำ้งตน้เท่ำนั้น และกำรใหค้วำมเห็นของที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงินอิสระนี ้มิไดเ้ป็นกำรรบัรองผลส ำเรจ็ของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ 

 

    ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
 

         

(น.ส.จิรยง อนมุำนรำชธน) 

                                                                                 กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูค้วบคมุกำรปฏิบตัิงำน         

                                                                                          บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั  

                                                                                              ในฐำนะท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ  
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลบริษทั จุฑานาวี จ ากดั (มหาชน) 
 

1. ประวัติและความเป็นมา 
 
บรษิัท จฑุำนำวี จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “JUTHA”) ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุำยน 2519 โดยบรษิัทฯ และบรษิัทในเครือ
ประกอบธุรกิจพำณิชยน์ำวีระหว่ำงประเทศเป็นหลกั ซึ่งประกอบดว้ย (1) ธุรกิจเดินเรือแบบรบัจำ้งขนส่งเป็นระยะเวลำ (Time 
Charter) (2) ธุรกิจบรหิำรจดักำรเรือ (Ship Management) และ (3) กลุ่มธุรกิจเก่ียวกบักำรคำ้ทำงเรือ เช่น ธุรกิจนำยหนำ้จดัหำ
สินคำ้ ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยเรือ และธุรกิจนำยหนำ้เช่ำเรือ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทในเครือที่สำมำรถด ำเนินงำนใน
ลกัษณะกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวกบักำรเดินเรือทะเล ซึ่งมีหนำ้ที่รบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่ำงประเทศ และรบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจ
ที่เก่ียวกบักำรขนส่งทำงทะเลอื่นๆ เช่น ธุรกิจขนถ่ำยสินคำ้ในเรือ ธุรกิจตวัแทนเรือ ธุรกิจซ่อมเรือ และธุรกิจขนส่งในไทย เป็นตน้ 
เพื่อช่วยสนบัสนุนกองเรือของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับภำวะทำงเศรษฐกิจและตลำดเดินเรือโลกอย่ำงต่อเนื่องและครบวงจร 
โดยปัจจบุนั บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีเรืออเนกประสงค ์5 ล ำ ส ำหรบัใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 
 
โดยบรษิัทฯ มีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั ดงันี ้

ปี 2535 : แปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชน 
ปี 2557 : เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 650,700,000 บำท 
ปี 2560 : บริษัทฯ ไดท้ ำกำรขำยเรือจฑุำธรรมรกัษำ เนื่องจำกเรือมีอำยกุำรใชง้ำนมำเป็นระยะเวลำนำนและ

ถึงก ำหนดกำรเขำ้อู่แหง้ซึ่งจะก่อใหเ้กิดค่ำใชจ้่ำยที่สงูซึ่งไม่คุม้กบัรำยไดท้ี่จะไดร้บั 
ปี 2561 : • บริษัทฯ ได้รับบริหำรเรือต่อใหม่อีก 1 ล ำเมื่อช่วงเดือนมิถุนำยนโดยเป็นเรือขนส่งสินค้ำ

อเนกประสงค ์ขนำดประมำณ 12,580 เดทเวทตนัท่ีเครนยกสินคำ้ขนำด 300 ตนั 

• บรษิัทฯ ไดร้บัใบประกำศเกียรติคณุจำกกองบญัชำกำรทหำรชำยฝ่ังแห่งสหรฐัอเมรกิำ(USCG) 
ที่จัด ขึน้ ณ จัสแม็กไทย กรุงเทพฯ ในโอกำสที่เรือบริหำรไดเ้ขำ้ร่วมปฏิบัติกำรซอ้มกำรกู้ภัย
ฉกุเฉินทำงทะเล (AMVER AWARD) 

ปี 2562 : บรษิัทฯ ไดม้ีกำรขำยหุน้ บรษิัท บทด จ ำกดั จ ำนวน 2,026,086 หุน้ เป็นเงินทัง้สิน้ 20,260,860 บำท 
ใหก้บั บรษิัท พรมิำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2563 : • วนัที่ 7 กรกฎำคม 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้บริษัทย่อยในชื่อบรษิัท จุฑำมำรติิโม่ จ ำกัด โดยมีทนุ
จดทะเบียน เท่ำกับ 10,000 เหรียญสหรฐั โดยบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100.00 
และไดเ้ช่ำซือ้เรือเพื่อด ำเนินกำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเล จ ำนวน 1 ล ำ ไดแ้ก่ เรือ M.V. WHITE 
TOKIO 

• วนัที่ 21 ตุลำคม 2563 บริษัทฯ ไดท้ ำสญัญำบริหำรจดักำรเรือกับ บริษัท ซีฮอรส์ เฟอรร์ี่ จ ำกดั 
เพื่อบรหิำรเรือ ดิ บล ูดอลฟิน 

• วันที่  18 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนเป็น 422,385,213 บำท แบ่งออกเป็น 
140,795,071 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 3.00 บำท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมญั 138,245,071 หุน้ และ
หุน้บรุมิสิทธิ 2,550,000 หุน้ 
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• วนัที่ 21 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 851,906,175 บำท ท ำใหบ้ริษัทมี
ทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 1,274,291,388 บำท โดยออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 283,968,725 
หุน้ มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 3.00 บำท คิดเป็นทนุท่ีช ำระแลว้ 422,385,213 บำท 

• วนัท่ี 24 ธันวำคม 2563 บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้จ ำนวน 1,274,291,388 บำท และมีทนุ
ที่ช  ำระแลว้ 955,718,541 บำท จำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ำกดัตำม 
โครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทุนคือ นำย ชเนศร ์เพ็ญชำติ จ ำนวน 88,888,888 หุ้น และ AUSTIN 
ASSET LIMITED จ ำนวน 88,888,888 หุน้ 

ทีม่า: แบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแลว้จ ำนวน 1,274.28 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้ที่ช  ำระ
แลว้จ ำนวน 424.76 ลำ้นหุน้ โดยแบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 422.21 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 3.00 บำท และหุน้บุริมสิทธิ
จ ำนวน 2.55 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 3.00 บำท ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีโครงสรำ้งกำรถือหุน้ในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงันี ้
 

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ 
 

 
 

ทีม่า: แบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ 
หมายเหต:ุ แสดงเฉพาะบริษัททีบ่ริษัทฯ ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10.00 ขึน้ไป 

 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทในเครือ (“กลุ่มบรษิัทฯ”) มีรำยละเอียดดงันี ้
1) บริษัท จุฑำนำวี จ ำกัด (มหำชน) - บริษัทใหญ่ มีหนำ้ที่รบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่ำงประเทศที่เป็นธุรกิจหลกัของ

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบดว้ย (1) ธุรกิจเดินเรือแบบรบัจำ้งขนส่งเป็นระยะเวลำ (Time Charter) (2) ธุรกิจบริหำรจดักำรเรือ 
(Ship Management) และ (3) กลุ่มธุรกิจเก่ียวกบักำรคำ้ทำงเรือ ประกอบดว้ย ธุรกิจนำยหนำ้จดัหำสินคำ้ ธุรกิจนำยหนำ้
ซือ้ขำยเรือ และธุรกิจนำยหนำ้เช่ำเรือ 

2) บริษัท เจ ชิปป้ิง เซอรว์ิส จ ำกัด - บริษัทร่วม มีหนำ้ที่รบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวกบักำรขนส่งทำงทะเลอื่นๆ เช่น ธุรกิจขน
ถ่ำยสินคำ้ในเรือ ธุรกิจตวัแทนเรือ ธุรกิจซ่อมเรือ ธุรกิจขนส่งในประเทศ เป็นตน้ 

3) บรษิัท ไทยเดน มำรีไทม ์จ ำกดั - บรษิัทย่อย มีหนำ้ที่รบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่ำงประเทศ 
4) บรษิัท จฑุำมำรติิโม่ จ ำกดั - บรษิัทย่อย มีหนำ้ที่รบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่ำงประเทศ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ใหบ้ริกำร 2 รูปแบบเป็นหลกั ไดแ้ก่ (1) กำรใหบ้ริกำรดว้ยเรืออเนกประสงค ์(Multipurpose) ของบริษัทฯ แบบรบัจำ้ง
ขนส่งเป็นระยะเวลำ (Time Charter) และ (2) กำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่น โดยกำร
ให้บริกำรรับจำ้งขนส่งเป็นระยะเวลำ (Time Charter) นั้น บริษัทฯ จะให้บริกำรดว้ยเรือของบริษัทฯ ที่มีอยู่จ  ำนวน 5 ล ำ โดยมี
เสน้ทำงกำรเดินเรือทั่วโลก ในขณะที่กำรใหบ้ริกำรบรหิำรจดักำรเรือนัน้ บรษิัทฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกคู่คำ้ใหบ้รหิำรจดักำรเรือที่
มีเสน้ทำงกำรเดินเรือทั่วโลกเช่นกนั  
 
1) การให้บริการเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter)  
บริษัทฯ ใหบ้ริกำรเดินเรือในเสน้ทำงทั่วโลกตำมระยะเวลำจำ้งขนส่งและเงื่อนไขที่ไดต้กลงไว ้โดยบริษัทฯ จะเป็นผูค้ดัเลือกผู้
จำ้งขนส่งเรือ (Charterer) ผ่ำนกำรติดต่อนำยหนำ้ต่ำงประเทศที่ดีเป็นที่ไวว้ำงใจในตลำดและมีควำมสำมำรถในกำรต่อรองสงู 
โดยลกูคำ้กลุ่มนีจ้ะเป็นบริษัทขนำดใหญ่และมีควำมมั่นคงสงู ปัจจุบนั บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบับริกำรดำ้นนีเ้ป็นอย่ำงมำก 
เพรำะสำมำรถลดควำมเส่ียงในดำ้นกำรหำสินคำ้และรำคำน ำ้มนัได ้อีกทัง้ยงัท ำใหบ้ริษัทฯ มีรำยไดท้ี่แน่นอน โดยเรือของกลุ่ม
บรษิัทฯ ที่ไดน้ ำมำใหบ้รกิำรขำ้งตน้มีดงันี ้

• เรือจฑุำมำลี (M.V. Nordana Malee) 
• เรือจฑุำวำสนำ (M.V. Nordana Andrea) 
• เรือจฑุำปัทมำ (M.V. Jutha Patthama) 
• เรือเฟรเดนสบอรค์ (M.V. Fredensborg) (M.V.BBC ILLINOIS) 
• เรือ White Tokio (M.V. White Tokio) 

 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะท ำสญัญำรบัจำ้งขนส่งเป็นแบบระยะสัน้ในเสน้ทำง Intra-Asia และเป็นแบบระยะยำวในเสน้ทำงรอบโลก โดย 
บริษัทฯ มุ่งเนน้กลยุทธบ์ริกำรของเรือทัง้ 5 ล ำนี ้ใหเ้ป็นกำรท ำสญัญำรบัจำ้งขนส่งเป็นช่วงระยะเวลำประมำณ 3 - 6 เดือนต่อ
ครัง้ เพื่อใหส้ำมำรถปรบัเปล่ียนกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้หมำะสมกบัสภำวะตลำดในแต่ละช่วงเวลำ 
 
2) การให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) 
กำรใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรเรือแก่บรษิัทอื่นเริ่มตัง้แต่ปลำยปี 2550 ดว้ยควำมพรอ้มดำ้นประสบกำรณท์ี่ผูบ้ริหำรและพนกังำน
สั่งสมมำเป็นระยะเวลำยำวนำน ต่อมำบริษัทฯ ไดม้ีกำรขยำยกำรรบับริหำรจัดกำรเรือที่มีขนำดใหญ่ขึน้และมีประเภทเรือ
หลำกหลำยมำกขึน้ เช่น เรือส ำหรบับรรทุกรถ และอื่นๆ ทัง้นี ้ดว้ยประสิทธิภำพในกำรบริหำรและควำมสำมำรถในกำรควบคมุ
ตน้ทุน ส่งผลให้บริษัทฯ ไดร้ับควำมไวว้ำงใจจำกพันธมิตรต่ำงๆ ให้บริหำรจัดกำรเรือที่มีเสน้ทำงเดินเรือรอบโลกในฐำนะ 
Technical Managers 
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ทัง้นี ้โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิัทฯ มีรำยละเอียดดงันี ้
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. - มิ.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัจำ้ง
ขนส่งเป็นระยะเวลำ  
(Time Charter) 

277.26 90.38 223.17 63.61 205.83 94.86 73.87 88.08 

รำยไดจ้ำกกำรบรหิำรจดักำรเรือ  
(Ship Management) 

14.62 4.76 11.11 3.17 0.62 0.28 0.85 1.01 

รำยไดอ้ื่นๆ 14.91 4.86 116.56 33.22 10.54 4.86 9.15 10.91 

รวม 306.79 100.00 350.84 100.00 216.99 100.00 83.87 100.00 
ทีม่า: งบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบส าหรบัปี 2561 - 2563 และฉบบัสอบทานส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน 2564 ของบริษัทฯ 

 
3. ผู้ถือหุ้น 
 
ณ วนัท่ี 18 ตลุำคม 2564 บรษิัทฯ มีหุน้สำมญัที่ออกและช ำระแลว้จ ำนวน 422,210,411 หุน้ โดยมีรำยละเอียดผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

1 นำยชเนศร ์เพ็ญชำต ิ 156,716,737  37.12  
2 AUSTIN ASSET LIMITED 110,518,517  26.18  
3 นำงปรยินำฏ ยงัส ์ 14,912,733  3.53  
4 นำยถำวร สขุศรีสรำญจิตร 9,293,200  2.20  
5 นำยสพุจน ์ลำภำนนัตร์ตัน ์ 7,500,000  1.78  
6 บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เพื่อผูฝ้ำก 
7,493,400  1.77  

7 นำย วชิยั จิรเจรญิกิจกลุ 5,740,800  1.36  
8 นำย ชรนิทร ์โซนี่ 3,226,900  0.76  
9 พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำต ิ 2,404,234  0.57  
10  บรษิัท ไทยเอ็นวดีีอำร ์จ ำกดั 2,304,729  0.55  

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 320,111,250  75.82  
ผูถื้อหุน้อื่น 102,099,161  24.18  
รวม 422,210,411  100.00  

ทีม่า: www.set.or.th 
หมายเหต:ุ ตารางขา้งตน้แสดงเฉพาะผูหุ้น้สามญั โดยไม่รวมหุน้บริุมสทิธิจ านวน 2,550,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท 
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4. คณะกรรมการ 
 
ณ วนัท่ี 21 กนัยำยน 2564 คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ มีรำยละเอยีดดงันี ้
 

คณะกรรมการของบริษทัฯ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 พล.ร.ต. ชำโณ เพ็ญชำต ิ ประธำนกรรมกำร  
2 นำย ชเนศร ์เพ็ญชำติ กรรมกำรผูจ้ดักำร / กรรมกำร 
3 นำย ศรณัย ์เพ็ญชำต ิ กรรมกำร  
4 นำย ชนิตร เพ็ญชำต ิ กรรมกำร  
5 นำย ศิรชิยั สำครรตันกลุ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
6 นำย อดลุย ์จนัทนจลุกะ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ  
7 นำย ประมวล จนัทรช์ีวะ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ  

ทีม่า: www.set.or.th 

 
5. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด 
ส ำหรบัปี 2561 - 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม และงบกำรเงินฉบบัสอบทำน ส ำหรบัไตรมำส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 
มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2561 - 2563 และไตรมาส 2 ปี 2564 
บริษัทฯ 31 ธ.ค. 

30 มิ.ย. 2564 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มนุเวียน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด 

30.30  1.75  30.36  1.85  30.43  1.97  32.99  2.01  

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนี ้
หมนุเวยีนอื่น 

4.72 0.27  4.03  0.25  31.07  2.01  66.60  4.06  

พสัดคุงเหลือ 60.64  3.50  51.42  3.12  59.49  3.85  73.25  4.47  
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 95.66  5.52  85.81  5.21  120.99  7.83  172.84  10.55  
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน         
เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 23.59  1.36  21.23  1.29  20.30  1.31  21.32  1.30  
เงินลงทนุระยะยำวอื่น 15.44  0.89  1.81  0.11  1.80  0.12  1.92  0.12  
เรือเดินทะเลและอปุกรณ ์ 1,592.94  91.84  1,312.89  79.79  1,226.20  79.32  1,267.08  77.31  
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - 173.81  11.24  173.10  10.56  
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บริษัทฯ 31 ธ.ค. 
30 มิ.ย. 2564 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น 0.88  0.05  0.30  0.02  0.27  0.02  0.27  0.02  
ลกูหนีเ้งินชดใชค้่ำเสียหำย 3.53  0.20  221.24  13.45  0.56  0.04  - - 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2.38  0.14  2.19  0.13  2.05  0.13  2.37  0.14  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 1,638.76  94.48  1,559.66  94.79  1,424.99  92.17  1,466.06  89.45  
รวมสินทรัพย ์ 1,734.42  100.00  1,645.47  100.00  1,545.98  100.00  1,638.90  100.00  
หนีส้นิหมุนเวียน         
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

79.36  4.58  125.28  7.61  125.98  8.15  105.82  6.46  

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนี้
หมนุเวยีนอื่น 

240.79  13.88  235.46  14.31  195.77  12.66  203.85  12.44  

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี 

47.50  2.74  110.17  6.70  316.71  20.49  34.13  2.08  

เงินกูย้ืมระยะยำวส่วนท่ี
จดัเป็นหนีสิ้นหมนุเวียน 

258.95  14.93  212.70  12.93  389.98  25.23  216.38  13.20  

หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ส่วนท่ี
ถึงก ำหนดช ำระ 
ภำยใน 1  ปี 

0.07  0.00  0.07  0.00  20.20  1.31  28.83  1.76  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคล
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

112.16  6.47  134.76  8.19  47.95  3.10  52.95  3.23  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบรษิัท
อื่น 

23.41  1.35  23.40  1.42  23.40  1.51  23.41  1.43  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 762.24  43.95  841.84  51.16  1,119.99  72.45  665.37  40.60  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน 

582.29  33.57  486.07  29.54  3.68  0.24  527.18  32.17  

หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 0.18  0.01  - - - - - - 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ - - 0.12  0.01  160.22  10.36  150.26  9.17  
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบคุคล
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.36  0.65  10.55  0.64  10.51  0.68  11.22  0.68  

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่
หมนุเวยีนส ำหรบั
ผลประโยชนพ์นกังำน 

15.91  0.92  15.29  0.93  19.17  1.24  18.83  1.15  
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บริษัทฯ 31 ธ.ค. 
30 มิ.ย. 2564 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 609.74  35.16  512.03  31.12  193.58  12.52  707.49  43.17  
รวมหนีส้ิน 1,371.98  79.10  1,353.87  82.28  1,313.57  84.97  1,372.86  83.77  
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุท่ีออกช ำระแลว้ - หุน้
สำมญั 

414.74  23.91  414.74  25.20  948.07  61.32  1,266.63  77.29  

ทนุท่ีออกช ำระแลว้ - หุน้
บรุมิสิทธิ 

7.65  0.44  7.65  0.46  7.65  0.49  7.65  0.47  

ส่วนเกิน(ต ่ำ)มลูคำ่หุน้สำมญั 82.19  4.74  82.19  5.00  (371.14) (24.01) (657.85) (40.14) 
ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม - จดัสรร
แลว้ส ำรองตำมกฎหมำย 

25.80  1.49  25.80  1.57  25.80  1.67  25.80  1.57  

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม - ยงั
ไม่ไดจ้ดัสรร 

(159.10) (9.17) (207.63) (12.62) (350.32) (22.66) (358.88) (21.90) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

(175.07) (10.09) (187.24) (11.38) (182.82) (11.83) (176.04) (10.74) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 196.21  11.31  135.51  8.24  77.24  5.00  107.31  6.55  
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจ
ควบคมุ 

166.23  9.58  156.09  9.49  155.17  10.04  158.73  9.69  

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 362.44  20.90  291.60  17.72  232.41  15.03  266.04  16.23  
 
บริษัทฯ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 1 ม.ค. -  

30 มิ.ย. 64 
งบก าไรขาดทนุ 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 277.26  90.38  223.17  63.61  205.83  94.86  127.05  83.75  
รำยไดจ้ำกกำรรบับรหิำร
จดักำรเรือ 

14.62  4.76  11.11  3.17  0.62  0.29  1.66  1.09  

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 1.43  0.46  - - 1.55  0.72  19.69  12.98  
รำยไดจ้ำกกำรเคลมประกนั - - 89.56  25.53  - - - - 
รำยไดอ้ื่น 13.48  4.40  27.00  7.69  8.99  4.14  3.31  2.18  
รวมรายได้ 306.79  100.00  350.84  100.00  216.99  100.00  151.71  100.00  
ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร (270.74) (88.25) (276.11) (78.70) (279.58) (128.85) (130.28) (85.87) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (50.94) (16.60) (50.25) (14.32) (47.75) (22.00) (24.07) (15.87) 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน - - (24.92) (7.10) - - - - 
รวมค่าใช้จ่าย (321.68) (104.85) (351.28) (100.12) (327.33) (150.85) (154.35) (101.74) 
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บริษัทฯ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 1 ม.ค. -  
30 มิ.ย. 64 

งบก าไรขาดทนุ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการ
ด าเนินงาน 

(14.89) (4.85) (0.44) (0.12) (110.34) (50.85) (2.64) (1.74) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุ
ในบรษิัทรว่ม 

3.00  0.98  2.24  0.64  1.12  0.52  0.16  0.11  

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นตน้ทนุ
ทางการเงนิและค่าใชจ้่าย
ภาษีเงนิได ้

(11.89) (3.88) 1.80  0.51  (109.22) (50.33) (2.48) (1.63) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (48.00) (15.65) (48.65) (13.87) (31.32) (14.44) (12.62) (8.32) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้

(59.89) (19.52) (46.85) (13.35) (140.54) (64.77) (15.10) (9.96) 

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ - - - - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (59.89) (19.52) (46.85) (13.35) (140.54) (64.77) (15.10) (9.96) 

 
บริษัทฯ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 1 ม.ค. - 30 

มิ.ย. 64 งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 2563 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 81.56  (10.33) 149.28  1.37  
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (40.44) 12.46  (21.38) (12.80) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงิน (9.19) 45.04  (116.00) 21.14  
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิ่มขึน้(ลดลง) (3.12) (47.26) (13.47) (6.57) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สุทธ ิ

28.81  (0.09) (1.57) 3.14  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ตน้งวด 1.53  30.30  30.36  30.43  
ปรบัปรุงผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียน (0.04) 0.15  1.64  (0.58) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ สิน้งวด 30.30  30.36  30.43  32.99  

 
บริษัทฯ 

หน่วย 
31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ  2561 2562 2563 2564 
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เท่ำ 0.13  0.10  0.11  0.26  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 0.05  0.04  0.05  0.15  
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ 0.10  (0.01) 0.15  0.05  
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ เท่ำ 57.86  53.56  11.76  6.62  
อตัรำส่วนหมนุเวยีนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 4.29  4.93  5.04  4.05  
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี ้ เท่ำ 1.18  1.16  1.30  1.49  
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บริษัทฯ 
หน่วย 

31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 
อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ  2561 2562 2563 2564 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 6  7  31  51 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั 85  74  72  90  
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ีย วนั 309  315  281  244  
วงจรเงินสด วนั (218) (234) (178) (103) 
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการท าก าไร  
อตัรำก ำไรขัน้ตน้  รอ้ยละ 7.24 (17.85) (35.42) (1.22) 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ (4.85) (0.12) (50.85) (1.74) 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือม
รำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 

รอ้ยละ 34.18 34.61 3.76 41.31 

อตัรำก ำไรสทุธิ  รอ้ยละ (19.52) (13.35) (64.77) (9.96) 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้  
(ส่วนของบรษิัทใหญ่) 

รอ้ยละ (26.77) (29.26) (131.81) (90.85) 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยร์วม รอ้ยละ (0.67) 0.11 (6.84) (3.92) 
อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เท่ำ 0.17  0.21  0.14  0.17  
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ  
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผูถื้อหุน้ เท่ำ 3.79  4.64  5.65  5.16  
อตัรำส่วนควำมสำมำรถ 
ในกำรช ำระดอกเบีย้ 

เท่ำ (0.25) (0.04) (3.49) (0.20) 

ทีม่า: การค านวณจากบริษัทฯ 

 
ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ผลการด าเนินงาน 
 
รายได้ 
ส ำหรบัปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรำยไดร้วมจ ำนวน 306.79 ลำ้นบำท 350.84 ลำ้นบำท 216.99 
ลำ้นบำท และ 151.71 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดห้ลกัของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย (1) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัจำ้งขนส่งเป็น
ระยะเวลำ (Time Charter) และ (2) รำยไดจ้ำกกำรรบับรหิำรจดักำรเรือ (Ship Management) ทัง้นี ้ส ำหรบัปี 2561 - 2563 และงวด 
6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรบริกำรรบัจ้ำงขนส่งเป็นระยะเวลำ (Time Charter) จ ำนวน 277.26 ลำ้นบำท 
223.17 ลำ้นบำท 205.83 ลำ้นบำท และ 127.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมีรำยไดจ้ำกกำรรบับรหิำรจดักำรเรือจ ำนวน 14.62 ลำ้น
บำท 11.11 ลำ้นบำท 0.62 ลำ้นบำท และ 1.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกำรใหบ้ริกำรรบัจำ้งขนส่งเป็นระยะเวลำ (Time Charter) 
นัน้ บรษิัทฯ จะใหบ้รกิำรโดยเรือของบรษิัทฯ ที่มีอยู่จ  ำนวน 5 ล ำ โดยมีเสน้ทำงกำรเดินเรือทั่วโลก ในขณะที่กำรรบับรหิำรจดักำรเรือ
นัน้บรษิัทฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกคู่คำ้ใหบ้รหิำรจดักำรเรือที่มีเสน้ทำงกำรเดินเรือทั่วโลกเช่นกนั 
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ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัจำ้งขนส่งเป็นระยะเวลำ (Time Charter) ลดลงจ ำนวน 54.09 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 19.51 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรที่บรษิัทฯ มีเรือหยดุวิ่ง 1 ล ำตัง้แต่ช่วงตน้ปี ประกอบกบัมี
เรือประสบอุบตัิเหตุอีก 1 ล ำระหว่ำงปี ท ำใหส้ญูเสียรำยไดจ้ำกเหตุดงักล่ำว ต่อมำในปี 2563 บริษัทฯ มีรำยไดด้งักล่ำวลดลงอีก
จ ำนวน 17.34 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ซึ่ง
ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจและกำรคำ้ทั่วโลกมีกำรหดตวั ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรชะลอกำรสั่งสินคำ้ และมีรอบกำรใชบ้รกิำรขนส่งนอ้ยลง ทัง้นี ้
ส ำหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บรษิัทฯ มีรำยไดด้งักล่ำวเพิ่มขึน้จ ำนวน 36.34 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 
โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรสั่งสินคำ้ของผูป้ระกอบกำรทั่วโลกในช่วงไตรมำส 2 ของปี 2564 เพื่อทดแทนสินคำ้คงคลงัเดิมที่ใชห้มดไป 
อนัเป็นเหตุจำกกำรหยดุสั่งสินคำ้ในปี 2563 เนื่องดว้ยสถำนกำรณ ์COVID-19  เป็นผลท ำใหม้ีควำมตอ้งกำรกำรขนส่งทำงเรือเพิ่ม
มำกขึน้ในงวดดงักล่ำว 
 
ต้นทุนการให้บริการ 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรของบริษัทฯ ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับเรือเป็นหลกั ทัง้นี ้ส ำหรบัปี 2561 - 2563 และ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนกำรให้บริกำรจ ำนวน 270.74 ลำ้นบำท 276.11 ลำ้นบำท 279.58 ลำ้นบำท และ 
130.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นอตัรำก ำไร (ขำดทนุ) ขัน้ตน้รอ้ยละ 7.24 รอ้ยละ (17.85) รอ้ยละ (35.42) และรอ้ยละ (1.22) 
ตำมล ำดบั 
 
ทัง้นี ้ในปี 2562 - 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเพิ่มขึน้จ ำนวน 5.37 ลำ้นบำท และ 3.47 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 1.98 และรอ้ยละ 1.26 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ตำมล ำดบั และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บรษิัทฯ มีตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร
ลดลงจ ำนวน 9.91 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 7.07 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกันของปี 2563 โดยตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรมิได้
มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในแต่ละปี ทัง้นี ้ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรมีกำรเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยตำมอุตสำหกรรม เช่น กำรปรบัขึน้
ค่ำจำ้งลกูเรือ และค่ำน ำ้มนั เป็นตน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับพนกังำน ไดแ้ก่ เงินเดือน และผลประโยชนพ์นกังำนเป็น
หลกั ทัง้นี ้ส ำหรบัปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บรษิัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 50.94 ลำ้นบำท 50.25 
ลำ้นบำท 47.75 ลำ้นบำทและ 24.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
ทัง้นี ้ในปี 2562 - 2563 งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บรษิัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรลดลงจ ำนวน 0.69 ลำ้นบำท 2.50 ลำ้นบำท 
และเพิ่มขึน้จ ำนวน 2.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 1.35 รอ้ยละ 4.98 และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.41 เมื่อเทียบ
กบังวดก่อนหนำ้ ตำมล ำดบั โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร มิไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั เนื่องจำกบรษิัทฯ ไม่ไดม้ีกำรปรบั
โครงสรำ้งเงินเดือนและพนกังำน  
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ส ำหรบัปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บรษิัทฯ มีผลขำดทนุสทุธิจ ำนวน 59.89 ลำ้นบำท 46.85 ลำ้นบำท 140.54 
ลำ้นบำท และ 15.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำขำดทุนสทุธิรอ้ยละ 19.52 รอ้ยละ 13.35 รอ้ยละ 64.77 และรอ้ยละ 9.96 
ตำมล ำดับ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิน้อยลงจ ำนวน 13.04 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.76 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ 
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เนื่องจำกบริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรเคลมประกันจ ำนวน 86.56 ลำ้นบำท จำกกรณีที่เรือของบริษัทฯ ไดป้ระสบอุบตัิเหตุ และในปี 
2563 บรษิัทฯ มีผลขำดทนุสทุธิเพิ่มขึน้จ ำนวน 93.69 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 199.98 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ซึ่งมี
สำเหตุหลกัจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ท ำใหภ้ำวะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตวั และส ำหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มี
ผลขำดทุนสุทธินอ้ยลงจ ำนวน 53.75 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 78.06 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีสำเหตุหลัก
จำกควำมตอ้งกำรกำรขนส่งทำงเรือที่ปรบัตวัขึน้จำกกำรขำดแคลนสินคำ้คงคลงัดงัที่กล่ำวขำ้งตน้ 
 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถนุำยน 2564 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 1,734.42 ลำ้นบำท 1,645.47 ลำ้นบำท 
1,545.98 ลำ้นบำท และ 1,638.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งประกอบดว้ยสินทรพัยห์มุนเวียนจ ำนวน 95.66 ลำ้นบำท 85.81 ลำ้น
บำท 120.99 ลำ้นบำท และ 172.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.52 รอ้ยละ 5.21 รอ้ยละ 7.83 และรอ้ยละ 10.55 
ของสินทรพัยร์วมในแต่ละงวด ตำมล ำดับ โดยสินทรพัยห์มุนเวียนหลกัของบริษัทฯ คือ พัสดุคงเหลือ ไดแ้ก่ น ำ้มันเชือ้เพลิงและ
น ำ้มันหล่อล่ืน วัสดุและของใชสิ้น้เปลืองประจ ำเรือเดินทะเล ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 มี
จ ำนวน 60.64 ลำ้นบำท 51.42 ลำ้นบำท 59.49 ลำ้นบำท และ 73.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 63.39 รอ้ยละ 59.92 
รอ้ยละ 49.17 และรอ้ยละ 42.38 ของสินทรพัยห์มนุเวียนรวมในแต่ละงวด ตำมล ำดบั 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนจ ำนวน 1,638.76 ลำ้นบำท 1,559.66 
ลำ้นบำท 1,424.99 ลำ้นบำท และ 1,466.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 94.48 รอ้ยละ 94.79 รอ้ยละ 92.17 และรอ้ย
ละ 89.45 ของสินทรพัยร์วมในแต่ละงวด ตำมล ำดบั โดยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนหลกัของบริษัทฯ คือ เรือเดินทะเลและอุปกรณ ์ซึ่ง
เป็นสินทรพัยห์ลกัในกำรใหบ้รกิำรของบรษิัทฯ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถนุำยน 2564 มีจ ำนวน 1,592.94 
ลำ้นบำท 1,312.89 ลำ้นบำท 1,226.20 ลำ้นบำท และ 1,267.08 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 97.20 รอ้ยละ 84.18 รอ้ย
ละ 86.05 และรอ้ยละ 86.43 ของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนรวมในแต่ละงวด ตำมล ำดบั 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ลดลงจ ำนวน 88.95 ลำ้นบำท 99.49 ลำ้น
บำท และเพิ่มขึน้จ ำนวน 92.92 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.13 รอ้ยละ 6.05 และ รอ้ยละ 6.01 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ 
ตำมล ำดบั โดยสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ไม่ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัยะส ำคญัตลอดช่วงระยะเวลำดงักล่ำว อย่ำงไรก็ดี ใน
เดือนพฤศจิกำยนปี 2562 เรือ NORDANA SOPHIE ไดป้ระสบอุบัติเหตุสมอเกลำชนหินโสโครกและไดจ้มลงที่น่ำนน ำ้ประเทศ
เวียดนำม และในเดือนกรกฎำคมปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท จุฑำมำริติโม่ จ ำกัด และได้เช่ำซือ้เรือเพื่อ
ด ำเนินกำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเลจ ำนวน 1 ล ำ ไดแ้ก่ เรือ M.V. WHITE TOKIO 
 

หนีส้ิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 1,371.98 ลำ้นบำท 1,353.87 ลำ้นบำท 
1,313.57 ลำ้นบำท และ 1,372.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งประกอบดว้ยหนีสิ้นหมุนเวียนจ ำนวน 762.24 ลำ้นบำท 841.84 ลำ้น
บำท 1,119.99 ลำ้นบำท และ 665.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 55.56 รอ้ยละ 62.18 รอ้ยละ 85.26 และรอ้ยละ 
48.47 ของหนีสิ้นรวมในแต่ละงวด ตำมล ำดบั โดยหนีสิ้นหมนุเวียนของบริษัทฯ ไดแ้ก่ (1) เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 
โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 มีจ ำนวน 240.79 ลำ้นบำท 235.46 ลำ้นบำท 195.77 ลำ้นบำท 
และ 203.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.59 รอ้ยละ 27.97 รอ้ยละ 17.48 และรอ้ยละ 30.64 ของหนีสิ้นหมนุเวียน
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ในแต่ละงวด ตำมล ำดบั และ (2) เงินกูย้ืมระยะยำวส่วนที่จดัเป็นหนีสิ้นหมนุเวียน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 
มิถนุำยน 2564 มีจ ำนวน 258.95 ลำ้นบำท 212.70 ลำ้นบำท 389.98 ลำ้นบำท และ 216.38 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 33.97 รอ้ยละ 25.27 รอ้ยละ 34.82 และรอ้ยละ 32.52 ของหนีสิ้นหมนุเวียนในแต่ละงวด ตำมล ำดบั 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีหนีสิ้นไม่หมุนเวียนจ ำนวน 609.74 ลำ้นบำท 512.03 ลำ้น
บำท 193.58 ลำ้นบำท และ 707.49 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.44 รอ้ยละ 37.82 รอ้ยละ 14.74 และรอ้ยละ 51.53 ของหนีสิ้น
รวมในแต่ละงวด ตำมล ำดบั โดยหนีสิ้นไม่หมนุเวียนหลกัของบริษัทฯ คือ เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2561 - 2563 และ ณ 30 มิถนุำยน 2564 มีจ ำนวนเท่ำกบั 582.29 ลำ้นบำท 486.07 ลำ้นบำท 3.68 ลำ้นบำท และ 527.18 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 95.50 รอ้ยละ 94.93 รอ้ยละ 1.90 และรอ้ยละ 74.51 ของหนีสิ้นไม่หมนุเวียนในแต่ละงวด 
ตำมล ำดับ โดยยอดรวมของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินไม่ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยยะส ำคญั อย่ำงไรก็ดี ในปี 
2563 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีส่วนที่ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี เพิ่มขึน้เป็น 316.71 ลำ้นบำท จำก 110.17 ลำ้น
บำทในปีก่อนหนำ้ และมีส่วนที่จดัเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนจ ำนวนเพิ่มขึน้เป็น 389.98 ลำ้นบำท จำก 212.70 ลำ้นบำทในปีก่อนหนำ้ 
ท ำใหย้อดเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินท่ีจดัประเภทเป็นหนีสิ้นไม่หมุนเวียนมีจ ำนวนลดลงอย่ำงมีนัยยะส ำคัญในงวด
ดงักล่ำว 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 หนีสิ้นรวมของบริษัทฯ ลดลงจ ำนวน 18.11 ลำ้นบำท 40.30 ลำ้นบำท 
และเพิ่มขึน้จ ำนวน 59.29 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.32 รอ้ยละ 2.98 และ รอ้ยละ 4.51 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ ตำมล ำดับ 
โดยจ ำนวนหนีสิ้นโดยรวมของบริษัทฯ ไม่ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัยะส ำคญัตลอดช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี ้ในปี 2563 
บรษิัทมีหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำเพิ่มขึน้เป็น 160.22 ลำ้นบำท จำกกำรเช่ำซือ้เรือ M.V. WHITE TOKIO  
 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ ำนวน 362.44 ลำ้นบำท 291.60 ลำ้น
บำท 232.41 ลำ้นบำท และ 266.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ทั้งนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมลดลง 
70.84 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 19.55 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุหลักจำกผลขำดทุนส ำหรับปี 2562 
จ ำนวน 46.85 ลำ้นบำท ส ำหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมลดลง 59.19 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำร
ลดลงรอ้ยละ 20.30 จำกปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตหุลกัจำกผลขำดทนุส ำหรบัปี 2563 จ ำนวน 140.54 ลำ้นบำท และส ำหรบั ณ วนัที่ 
30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพิ่มขึน้ 33.63 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.47 เมื่อเปรียบเทียบ
กับส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุหลกัจำกผลขำดทุนส ำหรบังวดจ ำนวน 15.10 ลำ้นบำท และกำร
เพิ่มขึน้ของทุนท่ีออกและช ำระแลว้จำกกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัดคือ นำยชเนศร ์เพ็ญชำติ จ ำนวน 
88,888,888 หุน้ และ AUSTIN ASSET LIMITED จ ำนวน 88,888,888 หุน้ โดยส ำหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บรษิัทฯ ไดร้บั
เงินเพิ่มทนุเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 31.86 ลำ้นบำท  
 
สภาพคลอ่ง 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563 และ ณ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 30.30 ลำ้น
บำท 30.36 ลำ้นบำท 30.43 ลำ้นบำท และ 32.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยส ำหรบัปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 
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2564 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 81.56 ลำ้นบำท (10.33) ลำ้นบำท 149.28 ลำ้น
บำท และ 1.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมลูค่ำดงักล่ำวในแต่ละงวดมีสำเหตุหลกัจำกผลประกอบกำรในแต่ละงวด 
ทัง้นี ้ส ำหรบัปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุจ ำนวน 
(40.44) ลำ้นบำท 12.46 ลำ้นบำท (21.38) ลำ้นบำท และ (12.80) ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยมูลค่ำดังกล่ำวในแต่ละงวดมี
สำเหตุหลักจำกกำรซือ้เรือเดินทะเลและอุปกรณจ์ ำนวน 43.52 ลำ้นบำท 37.13 ลำ้นบำท 23.90 ลำ้นบำท และ 13.58 ลำ้น
บำท ในแต่ละงวด ตำมล ำดบั 
 
นอกจำกนี ้ส ำหรบัปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำ
เงินจ ำนวน (9.19) ลำ้นบำท 45.04 ลำ้นบำท (116.00) ลำ้นบำท และ (21.14) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในเดือนพฤศจิกำยนปี 
2563 บริษัทฯ ไดม้ีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัดคือ นำยชเนศร ์เพ็ญชำติ จ ำนวน 88,888,888 หุน้ และ 
AUSTIN ASSET LIMITED จ ำนวน 88,888,888 หุน้ โดยส ำหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บรษิัทฯ ไดร้บัเงินเพิ่มทนุเป็นจ ำนวน
ทัง้สิน้ 31.86 ลำ้นบำท 

 
6. สภาวะอุตสาหกรรม 
 
เศรษฐกิจไทยในไตรมำส 2 ปี 2564 และแนวโนม้ปี 2564 
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมำส 2 ปี 2564 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.5 ซึ่งปรบัตวัดีขึน้จำกกำรลดลงรอ้ยละ 2.6 ในไตรมำสก่อนหนำ้ 
โดยกำรลงทนุรวม กำรบรโิภคภำคเอกชน กำรอปุโภคภำครฐับำล มลูค่ำกำรส่งออกสินคำ้ และมลูค่ำกำรน ำเขำ้สินคำ้ ขยำยตวั 
รอ้ยละ 4.6 รอ้ยละ 8.1 รอ้ยละ 1.1 รอ้ยละ 36.2 และรอ้ยละ 41.8 ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ดี ขณะเดียวกัน อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป
เฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 2.4 และดลุบญัชีเดินสะพดัขำดดลุรอ้ยละ 4.2 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) 

 
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 

 
ทีม่า: รายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2564 ของ NESDC ฉบบัวนัที ่16 สงิหาคม 2564 
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จำกตำรำงข้ำงต้น แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 0.7 - 1.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส ำคัญ 
ประกอบดว้ย 
1) แนวโนม้กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปรมิำณกำรคำ้โลก 
2) แรงขบัเคล่ือนจำกกำรใชจ้่ำย กำรลงทนุ และมำตรกำรเศรษฐกิจส ำคญัของภำครฐั และ  
3) กำรปรบัตวัดีขึน้อย่ำงต่อเนื่องของรำยไดภ้ำคเกษตร   
4) กำรปรบัตวัตำมฐำนกำรขยำยตวัที่ต  ่ำผิดปกติในปี 2563  
 
และคำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกสินคำ้จะขยำยตัวรอ้ยละ 16.30 กำรบริโภคภำคเอกชนจะขยำยตัวรอ้ยละ 1.10 กำรลงทุน
ภำคเอกชนจะขยำยตวัรอ้ยละ 4.70 กำรลงทุนภำครฐัจะขยำยตัวรอ้ยละ 8.70 อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียจะอยู่ในช่วงรอ้ยละ 
1.00 - 1.50 และบญัชีเดินสะพดัขำดดลุรอ้ยละ 2.00 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) 
 
สภำวะอตุสำหกรรมไบโอดีเซล 

• อปุสงคข์องไบโอดีเซล 
ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล (“B100”) มีแนวโนม้กำรเติบโตที่ดี เนื่องจำกไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนที่ส  ำคญัจำกภำครฐั โดยมีกำรประกำศให้
น ำ้มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนรอ้ยละ 10.00 โดยปริมำตร (“น ำ้มันดีเซล B10”) เป็นน ำ้มันดีเซลหมุนเร็วชนิด
พืน้ฐำนของประเทศ แทนน ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ที่ผสมไบโอดีเซลในสดัส่วนรอ้ยละ 7.00 โดยปรมิำตร (“น ำ้มนัดีเซล B7”) ทัง้นี ้ภำครฐั
ก ำหนดใหค้ลงัน ำ้มนัทกุแห่งทั่วประเทศมีกำรผสมน ำ้มนัดีเซล B10 ไว ้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป และก ำหนดใหส้ถำนี
บรกิำรน ำ้มนัทกุแห่งทั่วประเทศจ ำหน่ำยน ำ้มนัดีเซล B10 ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 2563 เป็นตน้ไป นอกจำกนี ้รฐับำลยงัส่งเสรมิใหใ้ช้
น ำ้มันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 20.00 โดยปริมำตร (“น ำ้มันดีเซล B20”) ส ำหรบัรถบรรทุก
ขนำดใหญ่ ซึ่งไดเ้ริ่มจ ำหน่ำยตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2561 เป็นตน้มำ จำกปัจจยัต่ำงๆ ขำ้งตน้ ส่งผลใหป้ริมำณกำรใชไ้บโอดีเซล
ขยำยตวัสงูขึน้ ท ำใหอ้ตัรำกำรผลิตโดยรวมปรบัตวัสงูขึน้ โดยกรมธุรกิจพลงังำน (“DOEB”) เปิดเผยว่ำปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั
ดีเซล B10 และ B20 รำยไตรมำส ตัง้แต่ปี 2562 - เดือนมิถนุำยน ปี 2564 มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ดงันี ้
 

ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามันดเีซล B10 และ B20 รายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2562 - เดือนมิถุนายน ปี 2564

 
ทีม่า: รายงานสถิตปิริมาณการจ าหน่ายน า้มนัดีเซล B10 และ B20 โดยกองบริการธุรกิจและการส ารองน า้มนัเชือ้เพลิง กรมธุรกิจพลงังาน ณ 

วนัที ่31 สงิหาคม 2564 
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ไตรมำส 1 ปี 
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ไตรมำส 2 ปี 
2562

ไตรมำส 3 ปี 
2562

ไตรมำส 4 ปี 
2562

ไตรมำส 1 ปี 
2563

ไตรมำส 2 ปี 
2563

ไตรมำส 3 ปี 
2563

ไตรมำส 4 ปี 
2563

ไตรมำส 1 ปี 
2564

ไตรมำส 2 ปี 
2564

(ลา้นลิตร/วนั)

น ำ้มนัดีเซล B10 (ลำ้นลติร/วนั) น ำ้มนัดีเซล B20 (ลำ้นลติร/วนั)

ปี 2562
เฉล่ีย 13.62 ล้านลิตร/วัน

ปี 2563
เฉล่ีย 58.99 ล้านลิตร/วัน

6 เดือน ปี 2564
เฉล่ีย 73.75 ล้านลิตร/วัน
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นอกจำกนี ้ภำครฐัยังช่วยอุดหนุนรำคำขำยปลีกของน ำ้มันดีเซล B10 และ B20 ใหต้  ่ำกว่ำรำคำน ำ้มันดีเซล B7 โดยใชเ้งิน

อดุหนนุจำกกองทนุน ำ้มนั เพื่อเป็นแรงจงูใจใหผู้ข้บัขี่เลือกใชน้ ำ้มนัดีเซลที่มีอตัรำกำรผสมไบโอดีเซลสงู ท ำใหอ้ปุสงคข์องไบโอ

ดีเซลเพิ่มขึน้ และส่งผลดีต่อธุรกิจผลิตไบโอดีเซล โดยรำคำขำยปลีกของน ำ้มนัดีเซล B7 B10 และ B20 ที่จ ำหน่ำย ณ สถำนี

บริกำรน ำ้มนัทั่วประเทศของผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7 (ผูค้ำ้น ำ้มนัที่มีปริมำณกำรคำ้น ำ้มนัแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละ

ตัง้แต่หนึ่งแสนเมตริกตนัขึน้ไป หรือเป็นผูค้ำ้น ำ้มนัชนิดก๊ำซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวที่มีปริมำณกำรคำ้ปีละตัง้แต่หำ้

หมื่นเมตรกิตนัขึน้ไปและไดร้บัใบอนญุำตจำกรฐัมนตรี) มีรำยละเอียดดงันี ้

ราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซล B7 B10 และ B20 ทีจ่ าหน่าย ณ สถานีบริการน ้ามันทั่วประเทศ 

ประเภท
น ้ามัน
ดีเซล 

ราคาขายปลีก (หน่วย: บาท/ลติร) 
บมจ.ปตท. 
น ้ามันและ
การค้าปลกี 

บมจ.บาง
จาก คอร์
ปอเรชั่น 

บจ.เชลล์
แห่ง

ประเทศไทย 

บมจ.เอสโซ่ 
(ประเทศ
ไทย) 

บมจ.
เชฟรอน 
(ไทย) 

บมจ.พีทจีี 
เอ็นเนอย ี

บมจ.ซัส
โก ้

B7 31.29 
B10 28.29 
B20 28.04 28.04 28.24 ไม่มีขอ้มลู 28.04 28.04 28.04 

ทีม่า: ราคาขายปลีกมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 จากส านกังาน
นโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน (“EPPO”) 

 

• อปุทำนของไบโอดีเซล 
วิจยักรุงศรี ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใตธ้นำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) เปิดเผยว่ำ ปรมิำณกำรผลิตไบโอดีเซลของประเทศ
ไทยเติบโตเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ จ ำนวนรถที่ใชเ้ครื่องยนตด์ีเซลที่
เพิ่มขึน้ รวมถึงแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือกที่ก ำหนดใหเ้พิ่มสดัส่วนกำรใชพ้ลงังำนทดแทนรวมถึงไบโอ
ดีเซลในภำคขนส่ง เพื่อเสถียรภำพของรำคำน ำ้มนัปำลม์และควำมมั่นคงดำ้นพลงังำนของประเทศ โดยขอ้มลูจำกกรมธุรกิจ
พลงังำนระบวุ่ำ ปรมิำณกำรผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยมีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึน้จำก 1.63 ลำ้นลิตรต่อวนัในปี 
2553 เป็น 5.04 ลำ้นลิตรต่อวนัในปี 2563 หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้เฉล่ียรอ้ยละ 11.95 ต่อปี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทยโดยเฉลี่ย ตั้งแต่ปี 2553 - เดอืนสิงหาคมปี 2564 

 
ทีม่า: รายงานสถิตปิริมาณการผลิตน า้มนัไบโอดเีซลประเภทเมทลิเอสเตอร์ของกรดไขมนัโดยกรมธุรกิจพลงังาน ณ วนัที ่28 กนัยายน 2564 
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2.45 2.85 3.21 3.38 3.35 

3.91 
4.33 

5.05 5.04 4.67 

 -
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 4.00
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 6.00

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 ม.ค. - ส.ค. 
2564ปรมิาณการผลติไบโอดีเซล (ลา้นลติร/วนั)
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นอกจำกนี ้อุตสำหกรรมกำรผลิตไบโอดีเซลมีภำวะกำรแข่งขนัที่ไม่รุนแรงมำกนกั โดยขอ้มลูจำกกรมธุรกิจพลงังำนระบุว่ำ ณ 
วนัที่ 23 กันยำยน 2564 ผูผ้ลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมนัที่ไดร้บัควำมเห็นชอบกำรจ ำหน่ำยหรือมีไวเ้พื่อ
จ ำหน่ำยไบโอดีเซลจำกกรมธุรกิจพลงังำนในประเทศไทย มีจ ำนวนทัง้สิน้ 14 รำยและมีก ำลงักำรผลิตรวม 9,404,464 ลิตรต่อ
วนั โดยผูผ้ลิต 4 อนัดบัแรกมีก ำลงักำรผลิตรวมคิดเป็นรอ้ยละ 58.72 ของก ำลงักำรผลิตทัง้หมดของผูผ้ลิตขำ้งตน้ ประกอบดว้ย 
(1) บริษัท น ำ้มันพืชปทุม จ ำกัด มีก ำลังกำรผลิต 1,800,000 ลิตรต่อวัน (2) บริษัท โกลบอลกรีนเคมีคอล จ ำกัด (มหำซน) มี
ก ำลังกำรผลิต 1,722,242 ลิตรต่อวัน (3) บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด มีก ำลังกำรผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน และ (4) 
บรษิัท นิว ไบโอดีเซล จ ำกดั มีก ำลงักำรผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวนั โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

รายซื่อผู้ผลิตไบโอดเีซลประเภทเมทลิเอสเตอรข์องกรดไขมันทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ 
การจ าหน่ายหรือมีไว้เพือ่จ าหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงานณ วนัที ่23 กันยายน 2564 

ล าดับ รายชื่อ 
ก าลังการผลิต  

(หน่วย: ลติรต่อวัน) 
สัดส่วนการผลิต 
(หน่วย: ร้อยละ) 

1 บรษิัท น ำ้มนัพืชปทมุ จ ำกดั 1,800,000 19.14 

2 บรษิัท โกลบอลกรีนเคมีคอล จ ำกดั (มหำซน) 1,722,242 18.31 

3 บรษิัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั 1,000,000 10.63 

4 บรษิัท นิว ไบโอดีเซล จ ำกดั 1,000,000 10.63 

5 บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำซน) 722,222 7.68 

6 บรษิัท พลงังำนบรสิทุธ์ิ จ ำกดั (มหำซน) 650,000 6.91 

7 บรษิัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ ์จ ำกดั 630,000 6.70 

8 บรษิัท เซอรค์ลู่ำ เอ็นเนอรย์ี จ ำกดั 600,000 6.38 

9 บรษิัท พลงังำนสขุสมบรูณ ์จ ำกดั 450,000 4.78 

10 บรษิัท โกลบอล ไบโอ พำวเวอร ์จ ำกดั 300,000 3.19 

11 บรษิัท จีไอ กรีน พำวเวอร ์จ ำกดั 200,000 2.13 

12 บรษิัท วีระสวุรรณ จ ำกดั 200,000 2.13 

13 บรษิัท ตรงัน ำ้มนัปำลม์ จ ำกดั 100,000 1.06 

14 บรษิัท ไบโอซินเนอรจ์ี จ ำกดั 30,000 0.32 

รวม 9,404,464 100.00 
ทีม่า: รายชือ่ผูผ้ลิตและจ าหน่ายไบโอดเีซลประเภทเมทลิเอสเตอร์ของกรดไขมนัโดยกรมธุรกิจพลงังาน ณ วนัที ่23 กนัยายน 2564 
 

• รำคำไบโอดีเซล 
รำคำขำยของไบโอดีเซล (“B100”) ในประเทศไทย จะเป็นไปตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน จำกส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลงังำน (“EPPO”) โดยจะปรบัใหร้ำคำ B100 ในแต่ละช่วงสะทอ้นรำคำวตัถุดิบหรือตน้ทุนผลิต เช่น น ำ้มนั
ปำลม์กึ่งบรสิทุธ์ิ (“RPO”) และไขปำลม์สเตียริน (“RPS”) โดย ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 รำคำ B100 RPO และ RPS เท่ำกบั 
40.65 บำทต่อลิตร 33.38 บำทต่อลิตร และ 32.79 บำทต่อลิตร ตำมล ำดบั และส ำหรบัส่วนต่ำงรำคำขำยไบโอดีเซลกับรำคำ 
RPO และ RPS โดยเฉล่ียในช่วงเดือนมกรำคม 2563 - กนัยำยน 2564 อยู่ที่ประมำณ 5.10 บำทต่อลิตร และ 7.14 บำทต่อลิตร 
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ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้จำกช่วงเดือนมกรำคม 2560 - ธันวำคม 2562 ที่ 3.85 บำทต่อลิตร และ 6.80 บำทต่อลิตร ตำมล ำดบั โดย
ขอ้มลูรำคำ B100 ตำมประกำศของส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน และรำคำ  RPO และ RPS ตำมประกำศของกรมกำร
คำ้ภำยใน ตัง้แต่เดือนมกรำคม 2560 - กนัยำยน 2564 มีรำยละเอียดดงันี ้
 

ราคาไบโอดเีซล (B100) น ้ามันปาลม์กึ่งบริสุทธิ์ (RPO) และไขปาลม์สเตียริน (RPS)  
ส าหรับเดอืนมกราคม 2560 - กันยายน 2564 

 
ทีม่า: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน และกรมการคา้ภายใน 

 
ส ำหรบัรำคำ B100 ในตลำดโลก จะถกูก ำหนดโดยอปุสงค ์อปุทำน สต็อกน ำ้มนัปำลม์ดิบ รำคำน ำ้มนัพืชทดแทน รวมถึงรำคำ
น ำ้มนัดิบ ทัง้นี ้ประเทศที่มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดรำคำน ำ้มนัปำลม์โลก ไดแ้ก่ มำเลเซีย เนื่องจำกเป็นประเทศผูผ้ลิตและ
ส่งออกน ำ้มนัปำลม์รำยใหญ่ของโลก โดยรำคำ B100 ในปี 2563 มีรำคำเฉล่ียเท่ำกับ 0.85 ดอลลำรส์หรฐัต่อลิตร ปรบัตวัลง
จำก 0.94 ดอลลำรส์หรฐัต่อลิตรในปี 2553 โดยขอ้มูลรำคำ B100 เฉล่ียของโลกส ำหรบัปี 2553 - 2563 อำ้งอิงจำก องคก์ำร
เพื่อควำมร่วมมือและพฒันำเศรษฐกิจ ("OECD") และองคก์ำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ ("FAO")  มีรำยละเอียด
ดงันี ้
 

ราคาไบโอดเีซล (B100) ในตลาดโลกส าหรับปี 2553 - 2563 

 
ทีม่า: รายงานโครงการ Agricultural Outlook 2021-2030 จดัท าโดย OECD และ FAO 
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• แนวโนม้อตุสำหกรรมไบโอดีเซล 
วิจยักรุงศรี ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใตธ้นำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) เปิดเผยว่ำ อตุสำหกรรมไบโอดีเซลของประเทศไทย
ในช่วงปี 2564 - 2566 มีแนวโนม้เติบโตต่อเนื่อง โดยคำดว่ำจะมีควำมตอ้งกำรใชไ้บโอดีเซลเฉล่ียในปีดงักล่ำวที่ 5.3 - 5.7 ลำ้น
ลิตรต่อวนั จำก 5.1 ลำ้นลิตรต่อวนัในปี 2563 หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้เฉล่ียรอ้ยละ 3.0 - 4.0 ต่อปี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

ประมาณการปริมาณความตอ้งการใช้ไบโอดีเซลในประเทศไทยส าหรับปี 2564 - 2566  
 

 
ที่มา: แนวโนม้ธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566 หวัขอ้ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล จัดท าโดยวิจัยกรุงศรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตธ้นาคารกรุงศรี

อยธุยา จ ากดั (มหาชน) DOEB และกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน ฉบบัวนัที ่21 พฤษภาคม 2564 

 
ทัง้นี ้กำรเติบโตของอตุสำหกรรมไบโอดีเซลดงักล่ำว มีปัจจยัสนบัสนนุดงันี ้
1) มำตรกำรสนบัสนนุจำกภำครฐั 

มำตรกำรสรำ้งสมดลุน ำ้มนัปำลม์จำกภำครฐัจะเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนควำมตอ้งกำรใชไ้บโอดีเซล โดยในปัจจบุนั ภำครฐัได้
ประกำศใหน้ ำ้มนัดีเซล B10 ซึ่งมีสดัส่วนกำรผสมไบโอดีเซลในน ำ้มนัดีเซลในสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 เป็นน ำ้มนัดีเซลหมนุ
เร็วชนิดพืน้ฐำนของประเทศแทนน ำ้มันดีเซล B7 ซึ่งมีสัดส่วนกำรผสมที่รอ้ยละ 7.00 และคำดว่ำในอนำคต มีโอกำสที่
ภำครฐัจะประกำศใหใ้ชน้ ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ชนิดพืน้ฐำนของประเทศที่มีสดัส่วนกำรผสมไบโอดีเซลในน ำ้มนัดีเซลเพิ่มมำก
ขึน้ต่อไป อีกทั้ง ภำครฐัมีนโยบำยส่งเสริมใหข้ยำยพืน้ที่ปลูกปำลม์เป็น 10 ลำ้นไร่ภำยในปี 2572 จำก 5.9 ลำ้นไร่ในปี 
2563 ท ำใหป้ริมำณน ำ้มนัปำลม์ดิบมีแนวโนม้เพิ่มขึน้เฉล่ีย 3.0 - 3.2 ลำ้นตนัต่อปี จึงคำดว่ำภำครฐัจะด ำเนินนโยบำยใน
ลกัษณะดงักล่ำวต่อไปเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกรน ำ้มนัปำลม์ 
 

2) จ ำนวนรถที่ใชเ้ครื่องยนตด์ีเซลที่เพิ่มขึน้ 

จ ำนวนรถที่ใชเ้ครื่องยนตด์ีเซลสะสมในประเทศไทยมีแนวโนม้เติบโตต่อเนื่องในอัตรำรอ้ยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี อีกทั้ง 
ผูผ้ลิตยำนยนตร์ำยใหญ่ในประเทศไทยมีแนวโนม้พฒันำเครื่องยนตด์ีเซลเพื่อรองรบักำรใชไ้บโอดีเซลในสดัส่วนที่สงูขึน้ ทัง้
รถขนำดใหญ่ รถบรรทุกขนำดเล็ก รถอเนกประสงค ์และรถบรรทุก รวมถึงกำรขยำยตวัของธุรกิจ E-commerce ที่เพิ่มขึน้
อย่ำงต่อเนื่อง จะส่งผลใหม้ีควำมตอ้งกำรใชร้ถขนส่งเชิงพำณิชยโ์ดยเฉพำะรถบรรทกุขนำดเล็กมำกขึน้เช่นกนั 

  

2.9 3.4 3.4 3.8 4.3 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 

 -

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

ปรมิาณความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลในอดีต (หน่วย: ลา้นลติร/วนั) ประมาณการปรมิาณความตอ้งการใชไ้บโอดีเซล (หน่วย: ลา้นลติร/วนั)
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เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพยส์ินของ GBP โดยผู้ประเมินราคาทรัพยส์นิอสิระ 

 
ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้บริษัทฯ ไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
จ ำนวน 2 รำย เพื่อท ำกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นของ GBP (ซึ่งประกอบดว้ยที่ดิน ส่ิงปลกูสรำ้ง และเครื่องจกัร) ไดแ้ก่ 
1. บริษัท ที่ปรกึษำ เฟิรส์สตำร ์จ ำกัด (“FSC”) โดยมีนำย แสน ยอดมงคล เป็นผูส้  ำรวจและประเมินมลูค่ำที่ดินและส่ิงปลูก

สรำ้ง ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง ณ วนัท่ี 28 กนัยำยน 2564 และจดัท ำรำยงำนในวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2564 และนำย ภรำดร ดว้งทอง เป็นผูส้  ำรวจและประเมินมลูค่ำเครื่องจกัร ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำเครื่องจกัร ณ วนัท่ี 
20 กนัยำยน 2564 และจดัท ำรำยงำนในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสำธำรณะ 

2. บริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ำกัด (“GRAND”) โดยมีนำย ปรีดำ แซ่ลิม้ เป็นผูส้  ำรวจและประเมินมลูค่ำที่ดินและ
ส่ิงปลกูสรำ้ง ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง ณ วนัที่ 16 กันยำยน 2564 และจดัท ำรำยงำนในวนัที่ 30 
กนัยำยน 2564 และนำย นิสิทธ์ิ จนัทะสำร เป็นผูส้  ำรวจและประเมินมลูค่ำเคร่ืองจกัร ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำเครื่องจกัร 
ณ วนัท่ี 16 กนัยำยน 2564 และจดัท ำรำยงำนในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสำธำรณะ 

 
FSC และ GRAND ไดท้ ำกำรประเมินมูลค่ำทรพัยสิ์นดังกล่ำวดว้ยวิธีตน้ทุน (Cost Approach) และมีควำมเห็นว่ำวิธีตน้ทุน 
(Cost Approach) เป็นวิธีที่เหมำะสมที่สดุ เนื่องจำกทรพัยสิ์นท่ีประเมินเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีลกัษณะเฉพำะตวั และถือครองเพื่อใช้
ประโยชนต์ำมวตัถุประสงคข์องผูถื้อกรรมสิทธ์ิ โดยวิธีตน้ทุน (Cost Approach) เป็นกำรประเมินมลูค่ำที่ดินจำกกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบรำคำตลำด ประเมินมูลค่ำส่ิงปลูกสรำ้งจำกตน้ทุนทดแทนใหม่ที่หักค่ำเส่ือมแลว้ (Depreciated Replacement 
Cost) และประเมินมลูค่ำเครื่องจกัรจำกตน้ทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) หรือ ตน้ทุนสรำ้งใหม่ (Reproduction 
Cost New) ที่หกัค่ำเส่ือมทำงกำยภำพ (Physical Deterioration) ค่ำเส่ือมทำงประโยชนใ์ชส้อย (Functional Obsolescence) 
และค่ำเส่ือมสภำพทำงเศรษฐกิจ หรือ ปัจจยัภำยนอก (Economic / External Obsolescence) แลว้ 
 
ทัง้นี ้กำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นของ GBP ซึ่งจดัท ำโดย FSC และ GRAND มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
1. การประเมินมูลค่าทรัพยส์ินของ GBP ซึ่งจดัท าโดย FSC 
 
1.1 การประเมินมูลค่าทีด่นิของ GBP ซึ่งจัดท าโดย FSC 
 
FSC ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำที่ดินของ GBP ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) ถนนสำย
เขำนอ้ย-บำ้นค่ำย (ทล. 3574) ต ำบลหนองบวั อ ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง โฉนดที่ดินเลขที่ 63252 เนือ้ที่ดิน 10.00 ไร่ ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธ์ิสมบรูณข์อง GBP และมีภำระผกูพนัติดจ ำนองกบัสถำบนักำรเงินแห่งหนึ่ง โดยไดพ้ิจำรณำคดัเลือกขอ้มลูตลำด
เปรียบเทียบที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันและอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกับทรัพย์สินที่ท  ำกำรประเมินจ ำนวน 4 แห่ง เพื่อน ำมำ
วิเครำะหม์ูลค่ำที่ดินของ GBP โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำ และน ำมำให้คะแนนคุณภำพถ่วงน ำ้หนัก 
(Weight Quality Score) ดงันี ้
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การประเมินมูลค่าทีด่นิของ GBP ซึ่งจัดท าโดย FSC 

รายละเอียด หน่วย 
ทรัพยส์ินที่
ประเมิน
มูลค่า 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

1 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

2  

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

3  

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

4 
ประเภททรพัยสิ์น  ที่ดินพรอ้มสิ่ง

ปลกูสรำ้ง 
ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ 

ที่ตัง้ทรพัยสิ์น  ภำยในสวน
อตุสำหกรรม
โรจนะ 
(ระยอง)/1 

ภำยในสวน
อตุสำหกรรม
โรจนะ 
(ระยอง)/1 

ภำยใน
โครงกำรนิคม
อตุสำหกรรม
อมตะซติี ้

ภำยใน
โครงกำรนิคม
อตุสำหกรรมซี

พีซีจ ี

ภำยในสวน
อตุสำหกรรม
โรจนะ 
(ระยอง)/1 

เนือ้ที่ดิน (ไร)่ 10-0-0 ไร ่ 32-0-0 ไร ่ 24-1-72.24 
ไร ่

20-0-0 ไร ่ 18-3-29 ไร ่

รูปแปลงที่ดิน  คลำ้ย
ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ 

ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ คลำ้ย
ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ 

ระดบัท่ีดิน  สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน 
สำธำรณปูโภค  ไฟฟ้ำ น ำ้

ประปำ 
โทรศพัท ์
ไฟฟ้ำส่อง
ถนน 

ไฟฟ้ำ น ำ้
ประปำ 
โทรศพัท ์
ไฟฟ้ำส่อง
ถนน 

ไฟฟ้ำ น ำ้
ประปำ 
โทรศพัท ์
ไฟฟ้ำส่อง
ถนน 

ไฟฟ้ำ น ำ้
ประปำ 
โทรศพัท ์
ไฟฟ้ำส่อง
ถนน 

ไฟฟ้ำ น ำ้
ประปำ 
โทรศพัท ์
ไฟฟ้ำส่อง
ถนน 

ข้อ ก ำ หนดด้ำ น ผั ง
เมือง 

 ประเภท
พฒันำ

อตุสำหกรรม 

ประเภท
พฒันำ

อตุสำหกรรม 

ประเภท
พฒันำ

อตุสำหกรรม 

ประเภท
พฒันำ

อตุสำหกรรม 

ประเภท
พฒันำ

อตุสำหกรรม 
ประเภทรำคำ   รำคำเสนอ

ขำย 
รำคำเสนอ
ขำย 

รำคำเสนอ
ขำย 

รำคำซือ้ขำย 

รำคำ  (บำท/
ตำรำงวำ) 

 8,750 9,250 9,500 6,500 

ร า ค า ป รั บ แ ก้
เบือ้งต้น  

(บาท/
ตาราง
วา) 

 8,500 8,800 8,800 6,500 

       
ปัจจัยประกอบการ
พิจารณา  

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

     

ท ำเลที่ตัง้ 25 6 6 7 7 4 
สภำพแวดล้อมและ
ควำมเจรญิ 

25 6 6 7 7 6 



รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 

   131  

รายละเอียด หน่วย 
ทรัพยส์ินที่
ประเมิน
มูลค่า 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

1 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

2  

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

3  

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

4 
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง 

30 7 7 6 6 5 

ระบบสำธำรณปูโภค 0 7 7 7 7 7 
ขนำดและรูปรำ่งที่ดิน 20 6 6 6 6 4 
กำรใช้ประโยชน์และ
ควำมเหมำะสม 

0 6 6 6 6 4 

ข้ อ จ ำ กั ด ท ำ ง
กฎหมำย/ผงัเมือง 

0 7 7 7 7 7 

ผลรวมคะแนนการ
ถ่วงน ้าหนัก 

100 630 630 650 650 480 

       
กำรปรบัแกปั้จจยัจำก 
WQS  

  1.000 0.9692 0.9692 1.3125 

ราคาหลั งป รับแก้
ปัจจัยจาก WQS  

(บาท/
ตาราง
วา) 

 8,500 8,529 8,529 8,531 

ระดบัควำมส ำคญัของ
ขอ้มลู  

(รอ้ยละ)  30.00 25.00 25.00 20.00 

มูลค่ าหลั งการให้
น ้าหนัก  

(บาท/
ตาราง
วา) 

 2,550 2,132 2,132 1,706 

มูลค่าทรัพยส์ิน  (บาท/
ตาราง
วา) 

8,521 

มูลค่าทรัพยส์ิน (ปัด
เศษ)  

(บาท/
ตาราง
วา) 

8,500 

เนือ้ที่ดิน  4,000 ตำรำงวำ 
มูลค่าทรัพยส์ิน  (ล้าน

บาท) 
34.00 

หมายเหต:ุ /1 ทรพัย์สนิตัง้อยู่ในเขตประกอบอตุสาหกรรมสวนอตุสาหกรรมโรจนะ ซ่ึงถนนภายในโครงการเป็นกรรมสิทธิข์อง ROJNA และปัจจุบนั
มีสภาพเป็นถนน มีเจตนาแบ่งไวใ้ชป้ระโยชนภ์ายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมชดัเจน อีกทัง้ยงัไม่เคยมีการจดภาระจ ายอมใหก้บัผู ้
ทีม่าซือ้ทีด่นิภายในเขตประกอบอตุสาหกรรมสวนอตุสาหกรรมโรจนะแต่อย่างใด ดงันัน้ FSC จึงเห็นว่าทรพัย์สนิไม่มีปัญหาเรือ่งทางเขา้-
ออก  
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จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำที่ดินของ GBP ซึง่ประเมินดว้ยวิธีตน้ทนุ (Cost Approach) โดย FSC เทำ่กบั 34.00 ลำ้นบำท 
 
นอกจำกนี ้จำกกำรพิจำรณำถึงลักษณะทำงกำยภำพของที่ดินที่ท  ำกำรประเมินมูลค่ำ เช่น ท ำเลที่ตัง้ ลักษณะทำงกำยภำพ 
ศกัยภำพในกำรพฒันำที่ดิน สภำพกำรใชท้ี่ดินในบรเิวณขำ้งเคียง เงื่อนไขและขอ้จ ำกดัทำงกฎหมำย FSC มีควำมเห็นว่ำกำรใช้
ประโยชนใ์นที่ดินท่ีมีควำมเหมำะสมและใหป้ระโยชนส์งูสุดและดีที่สดุของทรพัยสิ์น (highest and  best use)  คือ กำรพฒันำ
ที่ดินเพื่อใชป้ระโยชนท์ำงดำ้นอตุสำหกรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบักำรใชป้ระโยชนข์อง GBP ที่ไดจ้ดัตัง้โรงงำนผลิตไบโอดีเซลในท่ีดิน
ดงักล่ำว 
 

แผนทีท่รัพยส์นิทีป่ระเมินมูลค่าภายในเขตประกอบอตุสาหกรรมสวนอตุสาหกรรมโรจนะ โดย FSC
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แผนทีแ่สดงรายละเอียดของสิง่ปลูกสร้างของ GBP โดย FSC 

 
 

1.2 การประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของ GBP ซึ่งจัดท าโดย FSC 
 
FSC ไดท้ ำกำรประเมินมูลค่ำส่ิงปลูกสรำ้งของ GBP ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) 
ถนนสำยเขำนอ้ย-บำ้นค่ำย (ทล. 3574) ต ำบลหนองบวั อ ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง จำกตน้ทุนทดแทนใหม่ที่หกัค่ำเส่ือม
แลว้ (Depreciated Replacement Cost) โดยพิจำรณำรำคำตน้ทุนก่อสรำ้งใหม่ของส่ิงปลูกสรำ้ง และหักค่ำเส่ือมสภำพที่
เกิดขึน้จำกองคป์ระกอบเก่ียวกับสภำพกำรใชง้ำน ลกัษณะทำงกำยภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั และค่ำเส่ือมดำ้นเศรษฐศำสตร ์
(Economic Obsolescence) ทัง้นี ้FSC ก ำหนดใหห้กัค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุกำรใชง้ำนจริง และมีอตัรำค่ำเส่ือมรำคำรอ้ยละ 
1.00 - 3.00 ต่อปีตำมประเภททรพัยสิ์น โดยรำยละเอียดกำรประเมินมลูค่ำส่ิงปลกูสรำ้งของ GBP สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
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fการประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของ GBP ซึ่งจัดท าโดย FSC 
รายการทรัพยส์ิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าทดแทนใหม่ ค่าเสื่อมราคา 
มูลค่าตามสภาพ

ปัจจุบัน 
1. อำคำรส ำนกังำน 5.46  (0.49) 4.97  
2. อำคำรควบคมุ และบ ำรุงรกัษำ 2.38  (0.21)  2.17  
3. อำคำรกลั่นน ำ้มนัสงู 4 ชัน้ 6.64  (1.79)  4.85  
4. อำคำรล ำเลียงและขนถำ่ยวตัถดุบิ 0.44  (0.12)  0.32  
5. อำคำรชั่งน ำ้หนกัและ 

อำคำรป้อมยำม 
0.18  (0.02) 0.17  

6. พืน้ท่ีฐำนท่ีตัง้ถงับรรจขุองเหลว 
(ทัง้หมด13ฐำน) 

14.59  (3.63)  10.96  

7. อำคำรโรงหล่อเย็น  0.20  (0.06)  0.15  
8. อำคำรโรงตม้  1.50  (0.41)  1.10  
9. ฐำนวำงเครื่องจกัร  

และแอร ์(Air Compressor) 
0.16 (0.04)  0.12  

10. อำคำรดบัเพลิง 0.28  (0.07)  0.21  
11. ที่จอดรถหลงัคำคลมุ 0.39  (0.09)  0.29  
12. ฐำนวำงถงับรรจสุำรเคมี 1.38  (0.16) 1.21  
13. ฐำนวำงคลูล่ิงทำวเวอร ์ 0.11  -  0.11  
14. อำคำรหอ้งเครื่องกรอง 0.17  -  0.17  
15. พืน้ท่ีถนนคอนกรีตและรัว้ 4.22  (1.14)  3.08  
รวม 38.09 (8.22) 29.87 

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่ิงปลกูสรำ้งของ GBP ซึ่งประเมินดว้ยวิธีตน้ทนุ (Cost Approach) โดย FSC เท่ำกบั 29.87 ลำ้นบำท 
 
1.3 การประเมินมูลค่าเคร่ืองจักรของ GBP ซึง่จัดท าโดย FSC 
 
FSC ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำเครื่องจกัรของ GBP ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 ต ำบลหนองบวั อ ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง
จำกต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) ที่หักค่ำเส่ือมทำงกำยภำพ (Physical Deterioration) ค่ำเส่ือมทำง
ประโยชนใ์ชส้อย (Functional Obsolescence) และค่ำเส่ือมสภำพทำงเศรษฐกิจ หรือ ปัจจยัภำยนอก (Economic / External 
Obsolescence) แลว้ ทั้งนี ้FSC ก ำหนดให้หักค่ำเส่ือมรำคำแบบเสน้ตรง (Straight Line Method) ตำมอำยุกำรใชง้ำนจริง 
และปัจจัยทำงสภำพของทรพัยสิ์น (Condition Factor) รอ้ยละ 90.00 - 100.00 ตำมประเภททรพัยสิ์น โดยรำยละเอียดกำร
ประเมินมลูค่ำเครื่องจกัรของ GBP สำมำรถสรุปไดด้งันี ้  
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การประเมินมูลค่าเคร่ืองจักรของ GBP ซึง่จัดท าโดย FSC 

รายการทรัพยส์ิน 
มูลค่าทดแทนใหม่ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

สัดส่วนตามสภาพ
ทรัพยส์ิน 

(หน่วย: ร้อยละ) 

มูลค่าตลาด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

1. หน่วยผลิตไบโอดีเซล  135.86 45.77 62.18 
2. หอระบำยควำมรอ้น  0.98 31.02 0.30 
3. เครื่องอดัอำกำศ  0.60 45.77 0.28 
4. ระบบสบูถ่ำยน ำ้มนัและสำรเคมี  1.34 31.02 0.42 
5. หมอ้ไอน ำ้ 4.00 30.00 1.20 
6. ถงัเก็บน ำ้มนัและสำรเคมี  18.95 45.77 8.67 
7. ชดุถงัเก็บวตัถดุิบและสำรเคมี  40.37 67.69 27.33 
8. ชดุถงัปฏิกิรยิำ  6.50 73.63 4.79 
9. ระบบดบัเพลิง  0.97 78.38 0.76 
10. ชดุเพ่ิมควำมบรสิทุธ์ิกลีเซอรีน  16.54 78.38 12.96 
11. ชดุน ำเมทำนอลกลบัมำใชใ้หม่  17.57 90.00 15.81 
12. เครื่องชั่งรถบรรทกุ  0.90 31.02 0.28 
13. หมอ้แปลงไฟฟ้ำ  2.30 45.77 1.05 
14. หอระบำยควำมรอ้น 1.08 98.33 1.06 
15. เครื่องสบูสญุญำกำศ 0.49 98.75 0.48 
16. ชดุถงัเก็บวตัถดุิบ  3.93 98.75 3.88 
17. ชดุกรองน ำ้มนั   1.26 99.20 1.25 
รวม 253.63  142.69 

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำเครื่องจกัรของ GBP ซึ่งประเมินดว้ยวธีิตน้ทนุ (Cost Approach) โดย FSC เท่ำกบั 142.69   ลำ้นบำท 
 
สรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินของ GBP ซึง่จัดท าโดย FSC 
 
จำกกำรประเมินมลูคำ่ที่ดิน ส่ิงปลกูสรำ้ง และเครื่องจกัรของ GBP ดว้ยวิธีตน้ทนุ (Cost Approach) โดย FSC ดงัแสดงขำ้งตน้ 
ผลกำรประเมินมลูคำ่ทรพัยสิ์นของ GBP สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินของ GBP ซึง่จัดท าโดย FSC 
ทรัพยส์ิน ราคาประเมนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

ที่ดิน 34.00 
ส่ิงปลกูสรำ้ง 29.87   
เครื่องจกัร 142.69 
รวม 206.56 
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จำกตำรำงขำ้งตน้ มูลค่ำทรพัยสิ์นของ GBP (ซึ่งประกอบดว้ยที่ดิน ส่ิงปลูกสรำ้ง และเครื่องจักร) ซึ่งประเมินดว้ยวิธีตน้ทุน 
(Cost Approach) โดย FSC เท่ำกบั 206.56 ลำ้นบำท 

 
2. การประเมินมูลค่าทรัพยส์ินของ GBP ซึ่งจดัท าโดย GRAND 
 
2.1 การประเมินมูลค่าทีด่นิของ GBP ซึ่งจัดท าโดย GRAND 
 
GRAND ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำที่ดินของ GBP ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) ถนน
สำยเขำนอ้ย-บำ้นค่ำย (ทล. 3574) ต ำบลหนองบวั อ ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง โฉนดที่ดินเลขที่ 63252 เนือ้ที่ดิน 10.00 ไร่ 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิสมบูรณข์อง GBP และมีภำระผูกพันติดจ ำนองกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง โดยไดพ้ิจำรณำคัดเลือกขอ้มลู
ตลำดเปรียบเทียบมีลักษณะคลำ้ยคลึงกันและอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกับทรพัยสิ์นที่ท  ำกำรประเมินจ ำนวน 3 แห่ง เพื่อน ำมำ
วิเครำะหม์ูลค่ำที่ดินของ GBP โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำ และน ำมำให้คะแนนคุณภำพถ่วงน ำ้หนัก 
(Weight Quality Score: WQS) ดงันี ้ 

 
การประเมินมูลค่าทีด่นิของ GBP ซึ่งจัดท าโดย GRAND 

รายละเอียด หน่วย 
ทรัพยส์ินที่
ประเมิน
มูลค่า 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

1 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

2  

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

3  
ประเภททรพัยสิ์น  ที่ดินพรอ้มสิ่ง

ปลกูสรำ้ง 
ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ 

ที่ตัง้ทรพัยสิ์น  ภำยในสวน
อตุสำหกรรม
โรจนะ 
(ระยอง)/1 

ภำยในสวน
อตุสำหกรรม
โรจนะ 
(ระยอง)/1 

ภำยในสวน
อตุสำหกรรม
โรจนะ 
(ระยอง)/1 

ภำยในเขต
ประกอบกำร
อตุสำหกรรม
ดบับลิวเอชเอ 

ระยอง 
เนือ้ที่ดิน (ไร)่ 10-0-0 ไร ่ 6-0-0 ไร ่ 8-25 ไร ่ 9-2-38.1 ไร ่
รูปแปลงที่ดิน  คลำ้ย

ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ 
ส่ีเหล่ียมคำง

หม ู
คลำ้ย

ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ 
คลำ้ย

ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ 
ระดบัท่ีดิน  สงูเสมอถนน สงู-ต ่ำตำมภมูิ

ประเทศ 
สงู-ต ่ำตำมภมูิ
ประเทศ 

สงูเสมอถนน
ผ่ำนหนำ้ 

สำธำรณปูโภค  ไฟฟ้ำ น ำ้
ประปำ 
โทรศพัท ์

ไฟฟ้ำ น ำ้
ประปำ 
โทรศพัท ์

ไฟฟ้ำ น ำ้
ประปำ 
โทรศพัท ์

ไฟฟ้ำ น ำ้
ประปำ 
โทรศพัท ์

ขอ้ก ำหนดดำ้นผงัเมือง  ประเภท
พฒันำ

อตุสำหกรรม 

ประเภท
พฒันำ

อตุสำหกรรม 

ประเภท
พฒันำ

อตุสำหกรรม 

ประเภท
พฒันำ

อตุสำหกรรม 
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รายละเอียด หน่วย 
ทรัพยส์ินที่
ประเมิน
มูลค่า 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

1 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

2  

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 

3  
ประเภทรำคำ   รำคำซือ้ขำย รำคำเสนอขำย รำคำซือ้ขำย 
รำคำ  (บำท/ไร)่  2,833,333 3,500,000 3,350,000 
ราคาปรับแก้เบือ้งต้น  (บาท/ไร่)  2,918,333 3,000,000 3,450,500 
      
ปัจจัยการพิจารณามูลค่า น ้าหนัก  

(ร้อยละ) 
    

ท ำเลที่ตัง้ / ต ำแหน่งที่ดิน 20 6 6 6 6 
สภำพแวดลอ้ม 15 6 6 6 7 
ขนำดที่ดิน 15 7 7 7 7 
รูปรำ่งแปลงที่ดิน 15 7 7 7 7 
ระดบัท่ีดิน 10 7 7 7 7 
สำธำรณปูโภค 10 7 7 7 8 
กำรคมนำคม 5 7 7 7 7 
กำรใชป้ระโยชนส์งูสดุ 5 7 7 7 7 
ขอ้บงัคบัดำ้นกฎหมำย 5 6 6 6 6 
ผลรวมคะแนนการถ่วงน ้าหนัก 100 660 660 660 685 
กำรปรบัแกปั้จจยัจำก WQS  (รอ้ยละ)  - - (4) 
ราคาหลังปรับแก้ปัจจัยจาก 
WQS  

(บาท/ไร่)  2,918,333 3,000,000 3,324,569 

ระดบัควำมส ำคญัของขอ้มลู  (รอ้ยละ)  33.74 33.74 32.51 
มูลค่าหลังการให้น ้าหนัก  (บาท/ไร่)  984,758 1,012,315 1,080,894 
มูลค่าทรัพยส์ิน  (บาท/ไร่) 3,077,968 
มูลค่าทรัพยส์ิน (ปัดเศษ)  (บาท/ไร่) 3,000,000 
เนือ้ที่ดิน (ไร)่ 10 ไร ่
มูลค่าทรัพยส์ิน  (ล้านบาท) 30.00 

หมายเหต:ุ /1ทรพัย์สนิตัง้อยู่ในเขตประกอบอตุสาหกรรมสวนอตุสาหกรรมโรจนะ ซ่ึงถนนภายในโครงการเป็นกรรมสทิธิข์อง ROJNA และปัจจุบนัมี
สภาพเป็นถนน มีเจตนาแบ่งไวใ้ชป้ระโยชนภ์ายในเขตประกอบการอตุสาหกรรมชดัเจน อีกทัง้ยงัไม่เคยมีการจดภาระจ ายอมใหก้บัผูท้ีม่า
ซือ้ทีด่นิภายในเขตประกอบอตุสาหกรรมสวนอตุสาหกรรมโรจนะแต่อย่างใด ดงันัน้ GRAND จึงเห็นว่าทรพัย์สนิไม่มีปัญหาเรือ่งทางเขา้-
ออก  

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำที่ดินของ GBP ซึง่ประเมินดว้ยวิธีตน้ทนุ (Cost Approach) โดย GRAND เท่ำกบั 30.00 ลำ้นบำท 
นอกจำกนี ้จำกกำรพิจำรณำถึงลกัษณะทำงกำยภำพของที่ดินท่ีท ำกำรประเมินมลูค่ำ เช่น ท ำเล ท่ีตัง้ ศกัยภำพในกำรพฒันำ
ที่ดิน และสภำพกำรใช้ที่ดินในบริเวณข้ำงเคียงที่ตั้งทรัพยสิ์น GRAND มีควำมเห็นว่ำกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีควำม
เหมำะสมและให้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดของทรัพย์สิน (highest and best use) คือ กำรพัฒนำที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์
ทำงดำ้นอตุสำหกรรมซึ่งสอดคลอ้งกบักำรใชป้ระโยชนข์อง GBP ที่ไดจ้ดัตัง้โรงงำนผลิตไบโอดีเซลในท่ีดินดงักล่ำว 
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แผนทีท่รัพยส์นิทีป่ระเมินมูลค่าภายในเขตประกอบอตุสาหกรรมสวนอตุสาหกรรมโรจนะ โดย GRAND 
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แผนทีแ่สดงรายละเอียดของสิง่ปลูกสร้างของ GBP โดย GRAND 

 
 

2.2 การประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของ GBP ซึ่งจัดท าโดย GRAND 
 
GRAND ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำส่ิงปลกูสรำ้งของ GBP ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 ซอย A8 สวนอตุสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) 
ถนนสำยเขำนอ้ย-บำ้นค่ำย (ทล. 3574) ต ำบลหนองบวั อ ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง จำกตน้ทุนทดแทนใหม่ที่หกัค่ำเส่ือม
แลว้ (Depreciated Replacement Cost) โดยพิจำรณำรำคำตน้ทุนก่อสรำ้งใหม่ของส่ิงปลูกสรำ้ง และหักค่ำเส่ือมสภำพที่
เกิดขึน้จำกองคป์ระกอบเก่ียวกับสภำพกำรใชง้ำน ลกัษณะทำงกำยภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั และค่ำเส่ือมดำ้นเศรษฐศำสตร ์
(Economic Obsolescence) ทัง้นี ้GRAND ก ำหนดใหห้กัค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยกุำรใชง้ำนจริง และมีอตัรำค่ำเส่ือมรำคำรอ้ย
ละ 1.00 - 2.50 ต่อปีตำมประเภททรพัยสิ์น โดยรำยละเอียดกำรประเมินมลูค่ำส่ิงปลกูสรำ้งของ GBP สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
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การประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของ GBP ซึ่งจัดท าโดย GRAND 
รายการทรัพยส์ิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าทดแทนใหม่ ค่าเสื่อมราคา 
มูลค่าตามสภาพ

ปัจจุบัน 
1. อำคำรส ำนกังำน  4.13 (0.41) 3.72 
2. อำคำรควบคมุ และบ ำรุงรกัษำ  2.92 (0.29) 2.63 
3. อำคำรดแูลรกัษำควำมปลอดภยั  0.48 (0.10) 0.38 
4. อำคำรล ำเลียงและขนถำ่ยวตัถดุบิ  0.18 (0.05) 0.14 
5. อำคำรหอ้งเครื่องกรอง  0.07 - 0.07 
6. ที่จอดรถหลงัคำคลมุ  0.35 (0.09) 0.26 
7. ถนนและลำนคอนกรีต  2.44 (0.61) 1.83 
รวม 10.57 (1.54) 9.03 

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำส่ิงปลกูสรำ้งของ GBP ซึ่งประเมินดว้ยวิธีตน้ทุน (Cost Approach) โดย GRAND เท่ำกับ 9.03 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นมลูค่ำปัดเศษ ประมำณ 9.00 ลำ้นบำท 
 
2.3 การประเมินมูลค่าเคร่ืองจักรของ GBP ซึง่จัดท าโดย GRAND 
 
GRAND ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำเครื่องจกัรของ GBP ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 ซอย A8 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ (ระยอง) 
ถนนสำยเขำนอ้ย-บำ้นคำ่ย (ทล. 3574)  ต ำบลหนองบวั อ ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง จำกตน้ทนุทดแทนใหม่ (Replacement 
Cost New) ที่หกัค่ำเส่ือมทำงกำยภำพ (Physical Deterioration) ค่ำเส่ือมทำงประโยชนใ์ชส้อย (Functional Obsolescence) 
และค่ำเส่ือมสภำพทำงเศรษฐกิจ หรือ ปัจจยัภำยนอก (Economic / External Obsolescence) แลว้ ทัง้นี ้GRAND ก ำหนดให้
หกัค่ำเส่ือมรำคำแบบเสน้ตรง (Straight Line Method) ตำมอำยกุำรใชง้ำนจรงิ และปัจจยัทำงสภำพของทรพัยสิ์น (Condition 
Factor) รอ้ยละ 80.00 - 100.00 ตำมประเภททรพัยสิ์น โดยรำยละเอียดกำรประเมินมลูค่ำเครื่องจกัรของ GBP สำมำรถสรุปได้
ดงันี ้  
 

การประเมินมูลค่าเคร่ืองจักรของ GBP ซึง่จัดท าโดย GRAND 

รายการทรัพยส์ิน 
มูลค่าทดแทนใหม่ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

สัดส่วนตามสภาพ
ทรัพยส์ิน 

(หน่วย: ร้อยละ) 

มูลค่าตลาด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

1. หน่วยผลิตไบโอดีเซล  140.66 40.00 56.27 
2. หอระบำยควำมรอ้น  1.10 42.50 0.47 
3. เครื่องอดัอำกำศ  0.16 42.50 0.07 
4. ระบบสบูถ่ำยน ำ้มนัและสำรเคมี  1.23 42.50 0.52 
5. หมอ้ไอน ำ้ 2.91 42.50 1.24 
6. ถงัเก็บน ำ้มนัและสำรเคมี  47.56 42.50 20.21 
7. ชดุถงัเก็บวตัถดุิบและสำรเคมี  42.24 55.25 23.34 
8. ชดุถงัปฏิกิรยิำ  9.50 85.50 8.12 
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รายการทรัพยส์ิน 
มูลค่าทดแทนใหม่ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

สัดส่วนตามสภาพ
ทรัพยส์ิน 

(หน่วย: ร้อยละ) 

มูลค่าตลาด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

9. ระบบดบัเพลิง  5.31 76.50 4.06 
10. ชดุเพ่ิมควำมบรสิทุธ์ิกลีเซอรีน  24.97 81.00 20.23 
11. ชดุน ำเมทำนอลกลบัมำใชใ้หม่  17.57 85.50 15.02 
12. เครื่องชั่งรถบรรทกุ  0.80 30.00 0.24 
13. หมอ้แปลงไฟฟ้ำ  0.80 45.00 0.36 
14. หอระบำยควำมรอ้น 1.10 76.00 0.83 
15. เครื่องสบูสญุญำกำศ 0.43 76.00 0.33 
16. ชดุถงัเก็บวตัถดุิบ  0.78 76.00 0.59 
17. ชดุกรองน ำ้มนั   0.91 100.00 0.91 
รวม 298.01  152.80 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มลูค่ำเครื่องจกัรของ GBP ซึ่งประเมินดว้ยวิธีตน้ทนุ (Cost Approach) โดย GRAND เท่ำกบั 152.80  ลำ้น
บำท 
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินของ GBP ซึง่จัดท าโดย GRAND 
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินของ GBP ซึง่จัดท าโดย GRAND 
ทรัพยส์ิน ราคาประเมิน (หน่วย: ล้านบาท) 

ที่ดิน 30.00 
ส่ิงปลกูสรำ้ง 9.00 
เครื่องจกัร 152.80   
รวม 191.80   

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มูลค่ำทรพัยสิ์นของ GBP (ซึ่งประกอบดว้ยที่ดิน ส่ิงปลูกสรำ้ง และเครื่องจักร) ซึ่งประเมินดว้ยวิธีตน้ทุน 
(Cost Approach) โดย GRAND เท่ำกบั 191.80  ลำ้นบำท 
 
3. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินของ GBP โดยผู้ประเมินราคา

ทรัพยส์ินอิสระทัง้ 2 ราย 
 

กำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นของ GBP (ซึ่งประกอบดว้ยที่ดิน ส่ิงปลกูสรำ้ง และเครื่องจกัร) ซึ่งผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระทัง้ 
2 รำย ไดเ้ลือกใชว้ิธีตน้ทนุ (Cost Approach) เป็นเกณฑใ์นกำรประเมนิมลูค่ำนัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระมีควำมเห็นวำ่ เป็น
วิธีกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นท่ีเหมำะสม เนื่องจำกวิธีดงักล่ำวพิจำรณำมลูค่ำที่ดินตำมท ำเลที่ตัง้ สภำพแวดลอ้ม สภำพคล่อง
ในกำรซือ้ขำย และปัจจยัอื่นๆ ภำยใตส้ภำวะตลำด ณ ปัจจุบนั อีกทัง้ พิจำรณำมลูค่ำส่ิงปลกูสรำ้งและเครื่องจกัรตำมสภำพ 
อำยุกำรใชง้ำน วตัถุประสงคข์องผูถื้อกรรมสิทธิ์ และปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ือสะทอ้นมลูค่ำที่ใกลเ้คียงกบัปัจจบุนัของสินทรพัยท์ี่ท  ำกำร
ประเมินไดม้ำกที่สดุในขณะท่ีท ำกำรประเมิน 
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สรุปสาระส าคัญของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 
ของบริษทั จุฑานาวี จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (JUTHA-W1) 

 
ผู้ออกหลักทรัพย ์ บรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
ประเภทหลกัทรัพยท์ีอ่อก ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

(JUTHA-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส าคัญแสดงสทิธิ JUTHA-W1”) 
ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ ระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ ไม่เกิน 9 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะไม่ขยายอายุ

ใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิีอ่อก
และจัดสรร 

ไม่เกิน 885,520,822 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามัญทีจ่ดัสรรไว้เพื่อ
รองรับใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

ไม่เกิน 885,520,822 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 
28.57* ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนโดย
การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้
บรุิมสิทธิเดิมทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการเพิ่มทุนโดยการ
ออกและจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งจะ
เสนอขายและจดัสรรแลว้เสรจ็ก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 
*วิธีการค านวณสดัส่วนหุน้รองรบั: 
= (จ านวนหุ้นรองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1) / (จ านวนหุน้จดทะเบียนช าระ

แล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering + จ านวนหุ้นเพิ่มทุน Private 
Placement + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1)  

= 885,520,822 / (424,760,411 + 1,699,041,644 + 90,000,000 + 885,520,822) 
=       รอ้ยละ 28.57 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมลูค่า) 
วิธีการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (ภายหลัง

จากที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึน้ใน
วันที่  22 พฤศจิกายน 2564) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บั
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 2565 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิจากการค านวณ (หากมี) ใหปั้ดเศษ
นัน้ทิง้ 

อัตราการใช้สทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัรา
การใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 
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ราคาใช้สิทธ ิ 0.50 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  
ทั้งนี ้ในกรณีที่มีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย
ภายหลงัการปรบัราคาใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ต  ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทฯ 
เวน้แต่เขา้ข่ายไดร้บัการยกเวน้ตามกฎหมาย 

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิไปตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  (“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) โดยวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรกคือวนัท าการสดุทา้ยของไตรมาสแรกภายหลงัจากวนัที่ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยคือวนัที่  30 กันยายน 2565 
ทั้งนี ้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ให้เล่ือนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย
ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวันก าหนดการใชสิ้ทธิ  
ใด ๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใชสิ้ทธิไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ต่อ ๆ ไปไดต้ลอด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว 
ใบส าคญัแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถกูใชสิ้ทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 
ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูจ้ัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
บรษิัทฯ และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย มีสิทธิก าหนดวนัก าหนดการใช ้สิทธิครัง้
แรก วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยไดต้ามที่  
เห็นสมควร ภายหลงัจากที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ ดงักล่าว 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธ ิ

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 10 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ยกเวน้การแสดงความ
จ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิไม่นอ้ยกว่า 15 วัน
ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

เหตุในการต้องออกหุน้ใหม่เพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธ ิ

เมื่อมีการด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ  (หรือปรบัจ านวน
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรบัสิทธิ
ตามที่จะระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  
และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จุฑานาวี จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JUTHA-W1) (“ข้อก าหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณท์ี่ก าหนดไวใ้น
ขอ้ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้
ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) 
 



 

3 
 

ค่าเสียหายกรณีหุน้สามัญทีส่ ารอง
ไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิไม่
เพียงพอ 

ในกรณีที่หุน้สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการ
ชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยการ
ค านวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีดงักล่าวมี
สตูรการค านวณดงันี ้

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 (หน่ึง) หน่วย เท่ากบั B x [MP – EP] 
โดยที่ 
B คือ  จ านวนหุน้สามัญที่ไม่สามารถจดัใหม้ี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได ้ตามอัตรา

  การใชสิ้ทธิที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 (หน่ึง) หน่วย 
MP คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบริษัทฯ ซึ่งค านวณโดยน ามูลค่า

  การซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารดว้ยจ านวนหุ้นสามัญ
  ของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง
  ระยะเวลา 15 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ 
  ติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดง
  สิทธิไดแ้จง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ 

EP คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิที่มีการ
  ปรบัราคาตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ (หากมี)  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่
สามารถใชสิ้ทธิได  ้ถึงแมว้่าจะมีหุน้สามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ
เป็นบุคคลต่างดา้วหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิได้ เพราะถูกจ ากัด
สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

วันทีอ่อกใบส าคัญแสดงสิทธ ิ บริษัทฯ จะก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) อีกครัง้หนึ่งภายหลงัจากบริษัทฯ ไดด้  าเนินการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิม
ทกุรายของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และไดอ้อกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เสร็จสิน้ ทั้งนี ้บริษัทฯ
คาดว่าวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิตามสดัส่วน
การถือหุน้ (Record Date) จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 2565 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและจดัสรรในครัง้นีท้ัง้หมดเขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจาก
การใช้สิทธ ิ

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธ ิ

เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไดอ้ีกต่อไป 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดง
สิทธ ิ

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ า
หนา้ที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 



 

4 
 

เงือ่นไขการปรับสิทธิใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

บรษิัทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ (หรือปรบัจ านวน
หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณห์นึ่งดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 
(1) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญของบริษัทฯ อนัเป็นผลจาก

การรวมหุน้หรือการแบ่งแยกหุน้ 
(2) เมื่อบรษิัทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/

หรือบุคคลในวงจ ากัดในราคาสุทธิของหุน้สามัญที่ออกใหม่ค านวณไดต้ ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

(3) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด  ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยที่หลักทรพัยน์ั้นให้สิทธิแปลง
สภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุ้นสามัญ (เช่น หุน้กูแ้ปลง
สภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ) โดยที่ราคาใชสิ้ทธิหรือราคา
แปลงสภาพสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่าวต ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

(4) เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(5) เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงั

หักภาษีเงินไดข้องบริษัทฯ ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ 
ส าหรบังบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย  

(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ (1) ถึง (5) ที่ท าใหผ้ลประโยชนต์อบแทน
ใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดอ้ยไปกว่าเดิม   

ทั้งนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
บคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทและ/หรือคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณา
ก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในการปรบัหรือการเปล่ียนแปลงอตัรา
การใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ (และการปรบัจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิแทนการ
ปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ) 

เงือ่นไขอืน่ๆ ให้คณะกรรมการบริษั ท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร  และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการ  
(ก) ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) (ข) ก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อนัจ าเป็น
และสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 (ค) 
ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น
ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสาร และหลกัฐานดงักล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 และการน าใบส าคญั
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แสดงสิทธิ JUTHA-W1 รวมถึงหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เกิดขึน้จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ JUTHA-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ และ (ง) มีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ JUTHA-W1 ในครัง้นี ้

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จากการออกและจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ JUTHA-W1 ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่ม
ทนุใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
 
= (จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1) 
 (จ านวนหุน้สามญัและหุน้บรุิมสิทธิ paid-up + จ านวนหุน้เพ่ิมทนุ Right 

Offering + จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธิ JUTHA-W1) 

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

= รอ้ยละ 29.43  

 
 
(2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

 
= (ราคาตลาดก่อนใชส้ิทธิ JUTHA-W1 – ราคาตลาดหลงัใชส้ิทธิ JUTHA-

W1) 
 (ราคาตลาดก่อนก่อนใชส้ิทธิ JUTHA-W1) 

= (0.55 – 0.53)  
 0.55  

= รอ้ยละ 2.61  

โดยที่ราคาตลาดก่อนใชส้ิทธิ JUTHA-W1 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้สามญั paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right 

Offering x จ านวนหุน้เพ่ิมทนุ Right Offering)  
 (จ านวนหุน้สามญั paid-up + จ านวนหุน้เพ่ิมทนุ 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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โดยที่ราคาตลาดหลงัการใชส้ิทธิ JUTHA-W1 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้สามญั paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right 
Offering x จ านวนหุน้เพ่ิมทนุ Right Offering) + (ราคาการใชส้ิทธิ 

JUTHA-W1 x จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิ JUTHA-W1) 
 (จ านวนหุน้สามญั paid-up + จ านวนหุน้เพ่ิมทนุ Right Offering + 

จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิ JUTHA-W1) 

= (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) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไร (Earnings per Share Dilution) 
ไม่มี เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 

วัตถุประสงคข์องการออกใบส าคัญ
แสดงสทิธิและประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ 
พึงจะได้รับ 

เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรบัขยายกิจการ และ/หรือ ลงทุน และเป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงด าเนินการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ได้เมื่อถึง
ก าหนดการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไดร้บัผลตอบแทนจากใบส าคญัแสดง
สิทธิภายหลงัการเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทั้งนี ้ในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไดร้บัเงินประมาณ 442.76 
ลา้นบาท หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบเต็ม
จ านวน 

ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจาก
การเพิ่มทนุ 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
และเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการ
ที่บริษัทฯ จะสามารถน าเงินทุนที่ไดร้บัจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิไปใชใ้นโครงการในอนาคตตามความเหมาะสม และไดร้บัสิทธิใน
การไดร้บัเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแบบ Stable dividend - per 
share policy ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงานในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี ้
การจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บรษิัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่30 กันยายน 2564 

ขา้พเจา้ บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่  
30 กนัยายน 2564 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 8,023,687,398.00 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 1,274,281,233.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,297,968,631.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 2,674,562,466 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ 
จ านวนหุน้ 

(หุน้) 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 2,674,562,466 3.00 8,023,687,398.00 

   แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น  

(หุน้) 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

(1) ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น

การถือหุน้  

(Rights Offering) โดยผู้

ถือหุน้สามารถจองซือ้หุน้

สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่

สิทธิได ้

1,699,041,644 1 หุน้สามญัเดิม
และ/หรือหุน้
บรุมิสิทธิเดิม 
ต่อ 4 หุน้สามญั
เพิ่มทนุใหม ่

0.30 ตามที่คณะกรรมการ
ของบรษิัทฯ ก าหนด  

โปรดด ู
หมายเหตุ

ขอ้  
1.1, 2 
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จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น  

(หุน้) 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

(2) นายนิติ ธรรมจกัร 90,000,000 - 0.60 หลงัจากไดร้บัอนญุาต
จากส านกังาน

คณะกรรมการก ากบั
ตลาดหลกัทรพัย ์

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

โปรดด ู
หมายเหตุ

ขอ้ 
1.2, 2 

(3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท  จุฑานาวี  

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

(JUTHA-W1) 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

JUTHA-W1”) 

885,520,822 อตัราการจดัสรร  
2.5 หุน้เดิม: 1 
หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ  
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซือ้หุน้

สามญัได ้1 หุน้  

ราคาการใช้
สิทธิ  

0.50 บาท
ต่อหุน้ 

การใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญัของบรษิัทฯ 
ตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ JUTHA-W1 จะ
เป็นไปตามเงื่อนไขของ
การใชสิ้ทธิที่ระบใุน
ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิ
และหนา้ที่ของผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ
และผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัท จฑุา
นาวี จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1  (JUTHA-W1) 

(“ขอ้ก าหนดสทิธิ 
JUTHA-W1”) 

โปรดด ู
หมายเหต ุ
ขอ้ 1.2, 3 

หมายเหต:ุ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2564 ไดม้ีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
2,674,562,466 หุน้ รายละเอียดดงันี ้

1.1 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุน้
สามญัเดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราจดัสรรเดียวกันคือ 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 4 หุน้สามญัเพิ่ม
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ทุน ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 509,712,493.2 บาท โดยหากเกิดเศษของหุน้จากการ
ค านวณตามอตัราจดัสรรใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ และผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรายไดร้บัสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนด้วยในอัตราเดียวกัน โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญไม่เกิน  1,688,841,644 หุ้นและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่เกิน  
10,200,000 หุน้ 

 ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดมิและผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดมิทกุรายตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ (Rights Offering) ขา้งตน้ บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาอา้งอิงตามมลูค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้ (Book Value) ของบริษัทฯ 

ซึ่งเท่ากบั 0.25 บาท โดยก าหนดส่วนลดเพิ่มประมาณรอ้ยละ 20  

การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ 0.30 บาทต่อหุน้ ส าหรบัการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม
และผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ เป็นราคาที่ต  ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจ านวน 
425,744,414.95 บาท ดงันัน้ บริษัทฯ จะสามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในราคาที่ต  ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่ตรา
ไวข้องบริษัทฯ ไดเ้มื่อไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) 

ในการนี ้บรษิัทฯ จะก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record 
Date) อีกครัง้หน่ึงซึ่งคาดว่าจะเกดิขึน้ภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบคุคล
ที่ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการเป็นลายลกัษณอ์กัษร มีอ  านาจพจิารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงแต่  

(1) ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date)  

(2) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียว การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  

(3) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนั
เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว และ  

(4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และ  

(5) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวขา้งตน้ได้
ตามที่เห็นสมควรภายใตข้อบเขตที่ไดร้บัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายอาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได ้แต่จะไดร้บั
การจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือภายหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ 

ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวใหก้ับผูถื้อหุ้นเดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วน  
การถือหุน้เดิม ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจนกระทั่งมีการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ครบจ านวนหรือไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร (แลว้แต่กรณีใดจะเกินขึน้ก่อน)  

1.2  ออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ 
นายนิติ ธรรมจักร ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) (“ธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP”) 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน 
โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาราคาที่ไดจ้ากการตกลงรว่มกนัระหว่างบรษิัทฯ และ นายนิติ ธรรมจกัร ซึ่งเป็นราคาที่สงูกว่า
มูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ และเป็น
ราคาที่สูงกว่าราคาถัวเฉล่ียของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ทัง้หมดต่อผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ (ราคา Fully Diluted) โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาเสนอขายเป็นราคาที่ต  ่ากว่า
มลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เป็นจ านวน 425,744,414.95 บาท บรษิัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนในราคาที่ต  ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ ไดเ้มื่อไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่ง
พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ 

อนึ่ง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมัติใหบ้ริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งไดแ้ก่ ระหว่างวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 1.55 
บาท ต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ 0.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่รอ้ยละ 61.27 ซึ่ง
เป็นราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจกัร ในคราว
นีจ้ึงเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่ผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจน โดยเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคล
ในวงจ ากดั (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ซึ่งธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้ง
ไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
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และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน1 และไม่มีผู้
ถือหุน้จ านวนรวมกันตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คดัคา้นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั รวมทัง้จะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย 

ทัง้นี ้ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP จะเกิดขึน้ภายหลงัวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในขอ้ 1.1 ขา้งตน้โดยนายนิติ ธรรมจักร จะไม่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมตามสดัส่วนการถือหุน้แต่อย่างใด ทัง้นี ้ภายหลงั
การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสดัส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) และเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP แลว้เสร็จ นายนิติ ธรรมจกัร จะถือหุน้ในบรษิัทฯ 
ทั้งหมดจ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 4.1 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บรษิัทฯ (ในกรณีที่บรษิัทฯ ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ไดท้ัง้จ านวน) 

1.3 ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 885,520,822 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จ านวนไม่เกิน 885,520,822 หน่วย ในอัตราจัดสรร 1 หุน้สามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 
หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ทั้งนี ้เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ JUTHA-W1 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้สามญัเดิม
และผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP 
เสรจ็สิน้ 

ในการนี ้บรษิัทฯ จะก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมสิีทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 (Record 
Date)  อีกครัง้หนึ่ง โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็น
ลายลักษณอ์ักษร มีอ านาจพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่ (1) การก าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
ไดร้บัจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1(Record Date) (2) การจัดสรรหุน้เพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ 
การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (3) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอ
ผ่อนผนั และเอกสารหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และ
การยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (5) มีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ
สมควรเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามที่เห็นสมควรภายใตข้อบเขตที่ไดร้บัจาก
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 
1 ไม่มีผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ รายใดมีส่วนไดเ้สียในการท าธุรกรรม PP 
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ทั้งนี ้การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างตน้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของ 
บริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง  
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิจนมีผลท าใหส้ัดส่วนการถือครองหุน้ของตน 
(รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ของผูถื้อหุน้รายดงักล่าว 
(ถา้มี)) เขา้ข่ายตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ผูถื้อหุน้คนดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2. คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาและก าหนด
รายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักล่าว ซึ่งรวมไปถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียงแต่ (1) การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การ
ช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา 
ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ  อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรร
หุน้สามัญเพิ่มทุน และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จ า เป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยฯ์ และ (4) มีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามที่เห็นสมควรภายใตข้อบเขตที่ไดร้บัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2.2  การด าเนินการของบรษิัทฯ กรณีมีเศษของหุน้ 

2.2.1 ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณตามอตัราจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมตามสดัส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 

2.2.2  ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 
แต่ละรายตามสดัส่วน ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 

2.3 ขอ้มลูผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอขายหุน้ : นายนิติ ธรรมจกัร 

สัญชาต ิ : ไทย 

ทีอ่ยู่ : 290/185 ประดิษฐ์มนูธรรม 3 แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  

ประสบการณท์ างาน : 2553 – 2554   แพทยศ์ลัยกรรมและผิวหนงั โรงพยาบาลหวัหิน  

2554 – 2555   แพทยศ์ลัยกรรมและผิวหนงั โรงพยาบาลทบัสะแก  
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2555 – 2557   แพทยศ์ลัยกรรมและผิวหนงั โรงพยาบาลบางพลี  

2560 – 2564   แพทยศ์ลัยกรรมและผิวหนงั โรงพยาบาลเลอลกัษณ ์ 

ความสัมพนัธก์ับบริษทัฯ : ไม่มี 

3. การก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-EGM) โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) 
ในวนัท่ี 18 ตลุาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์(“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะจดทะเบียนการ
เปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั 

4.3 บรษิัทฯ จะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหร้บัหุน้เพิ่มทนุของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

5.1 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,699,041,644 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights offering: RO) ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 0.30 บาท เพื่อน าไปใชใ้นการเขา้ท ารายการเขา้ซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท โกลบอล 
ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง้ จ ากัด (“GBP Holding”) โดยบริษัท ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค โฮลดิง้ จ ากัด จะรบัโอนมาซึ่ง
ทรัพยสิ์น หนีสิ้น สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทั้งหมดของ GBP Holding รวมถึงหุ้นในบริษัท  
โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์จ ากัด (“GBP”) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์ 
(ตามบญัชี 2) และการท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 (“ธุรกรรมการรับโอน
กิจการฯ”) 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาถงึแหล่งเงินทนุทางเลือกส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี ้
อาทิ การขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงนิและการออกหุน้กู ้เป็นตน้ พบว่าแหล่งเงินทนุจากการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights offering: RO) เป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากเป็น 
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วิธีที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอันสั้น ท าให้บริษัทมีสภาพคล่อง และเงินทุน
หมนุเวียนเพิ่มขึน้ มีโครงสรา้งทางการเงินที่แข็งแรง การจะใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูจ้ากสถาบนัทางการเงินใน
สภาพการณปั์จจุบนัท าไดย้าก ประกอบกับภาระหนีข้องบริษัทมีเป็นจ านวนมาก ความส าเร็จจากการกูย้ืมจึง
ค่อนขา้งมีโอกาสส าเรจ็นอ้ย 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้บัเงินจากการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญเดิมและผูถื้อหุน้
บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ไม่ครบเต็มจ านวนจนกระทบต่อการด าเนินธุรกิจตามปกติ บริษัทฯ 
อาจจดัหาแหล่งเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มเติมโดยการกูย้ืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวขอ้ง(แลว้แต่กรณี) 

5.2 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท 
ใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจักร  เพื่อใชเ้ป็นหลักประกันส าหรบัการจ่ายช าระมูลหนีท้ี่คงคา้งโดยมีการลดหนี ้ที่คา้ง
บางส่วน (Hair Cut) ระหว่างบรษิัทฯ และสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

5.3 บรษิัทฯ ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 885,520,822 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งดา้นการเงินของบริษัทฯ และช่วยใหบ้ริษัทฯ 
มีสภาพคล่องทางการเงินส าหรบัการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ไดร้บัจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1  บริษัทฯ จะน าเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,699,041,644 หุน้  
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Rights offering: RO) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท ไปใชใ้นการเขา้ท าธุรกรรมรบัโอนกิจการฯ และหากมี
เงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนคงเหลือ จะน าไปสนบัสนุนการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ ในรูปแบบเงินทุนหมนุเวียน 
ท าใหใ้หบ้รษิัทฯ สามารถระดมทนุไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ มีสภาพคล่อง และเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ รวมทัง้มี
โครงสรา้งทางการเงินที่แข็งแรงซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ มีความสามารถในการขยายธุรกิจต่อไปไดใ้นอนาคต โดยจะ
ส่งผลใหส้ัดส่วนหนีสิ้นต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 5.2 เท่า เป็น 2.4 เท่า (ไม่ค านึงถึงการเพิ่มทุน 
Private Placement และการใชสิ้ทธิ JUTHA-W1) 

ทัง้นี ้ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทุน Right Offering เพื่อการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ มี
รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(ตามบญัชี 2) และการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียว
โยงกนัของบรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2 

6.2 บรษิัทฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจกัร เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนีข้อง
บริษัทฯ โดยการการลดหนีท้ี่คงคา้งบางส่วน (Hair Cut) ระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง   ทั้งนี ้
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ภายหลงัการการปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละการจ่ายช าระมลูหนีท้ี่คงคา้งโดยการลดหนีท้ี่คา้งบางส่วน (Hair Cut) ภาระ
หนีแ้ละดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ จะลดลง ส่งผลใหโ้ครงสรา้งเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึน้ ซึ่งบริษัทฯ 
จะไดร้บัก าไรทางบญัชีจากการลดหนีท้ี่คา้งบางส่วน (Hair Cut) อนัจะท าใหข้าดทุนสะสมของบริษัทฯ ลดลงอย่าง
มีนยัส าคญัซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถมีก าไรสะสมไดเ้ร็วขึน้ในอนาคต ละหากบริษัทฯ มีผลก าไรสะสมก็จะ
สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป และท าให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ดีขึน้ จากอัตราส่วนหนึสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 5.2 เท่า ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2564 จะลดลงเหลือ 1.6 เท่า (ไม่ค านึงถึงการเพิ่มทุน Right Offering และการใชสิ้ทธิ JUTHA-W1) ซึ่ง
จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนกัลงทุนและสถาบนัการเงินในการขอสินเชื่อและการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินต่าง 
ๆ ในอนาคต  

6.3 บริษัทฯ จะน าเงินที่ ได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  JUTHA-W1 เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน 
การด าเนินงานของบริษัทฯ โดยหากมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ครบทั้งจ านวน สัดส่วน
หนีสิ้นต่อทุนจะลดลงเป็น 1.9 เท่า (ไม่ค านึงถึงการเพิ่มทุน Right Offering และการเพิ่มทุน Private Placement) 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  เช่น ใชค้ืนเงินกูส้ถาบันการเงินซึ่งจะท าใหภ้าระหนีสิ้น
และดอกเบีย้ของบรษิัทฯ ลดลง และ/หรือขยายกิจการ และ/หรือลงทนุในโครงการอื่น ๆ ที่เหมาะสมในอนาคต  

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1. ผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี ้ มีโอกาสได้รับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Return of 
Equity) เพิ่มขึน้เป็นประมาณรอ้ยละ 5 – 10 ภายหลังการเขา้ท ารายการรบัโอนกิจการทั้งหมดของ GBP 
Holding ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถรบัรูผ้ลก าไรจากการด าเนินงานของ GBP ไดใ้นทนัที อย่างไรก็ดี อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการของบริษัทฯ ซึ่งจะขึน้อยู่กับผล
ประกอบการของธุรกิจพาณิชยน์าวีของบริษัทฯ และธุรกิจปาลม์ของ GBP ซึ่งอาจมีความผนัผวนขึน้อยู่กบั
สภาพเศรษฐกิจและสภาพอตุสาหกรรม 

7.2. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแบบ Stable dividend - per share policy ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล
ประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไร (โดยมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม) 

7.3. ผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แต่เมื่อไดร้ับการจด
ทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ แลว้ 

7.4. ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ เมื่อไดใ้ชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ และไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ แลว้ 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน  

ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ จากการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ซึ่งประกอบดว้ย 

1) การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,699,041,644 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้
บรุมิสิทธิเดิมทกุรายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights offering) 

2) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจกัร ซึ่งเป็นการ
เสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

3) การออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 885,520,822 หุน้ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ JUTHA-W1  

 โดยการค านวณผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน Rights Offering  

 หากผูถื้อหุน้เดิมมีการใชสิ้ทธิเพิ่มทุน Rights Offering ทัง้จ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ตาม 

หากผูถื้อหุน้เดิมไม่มีการใชสิ้ทธิเพิ่มทนุ Right Offering ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้สามารถค านวณไดด้งัต่อไปนี ้

8.1.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

=  (จ านวนหุน้เพิ่มทุน Right Offering) 

  (จ านวนหุน้สามญัและหุน้บรุมิสิทธิ paid-up + จ านวนหุน้เพิ่มทนุ Right Offering) 

=  (1,699,041,644) 

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

= รอ้ยละ 80.00 

8.1.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย Right Offering 

 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย Right Offering 
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= 1.55 – 0.55 

 1.55 

= รอ้ยละ 64.59 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

   = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้สามญั paid-up) +  

(ราคาเสนอขาย Right Offering x จ านวนหุน้ที่เสนอขาย Right Offering) 

 จ านวนหุน้สามญั paid-up + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 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 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

ไม่มี เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 
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8.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน Private Placement 

 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จากการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหบุ้คคล

ในวงจ ากัด (ไม่ค านึงถึงการเพิ่มทุน Right Offering เนื่องจากไม่ไดเ้ป็นวาระที่เก่ียวขอ้งกนั) โดยผลกระทบต่อผู้

ถือหุน้สามารถค านวณไดด้งัต่อไปนี ้

8.2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

=  (จ านวนหุน้เพิ่มทุน Private Placement) 

  (จ านวนหุน้ paid-up +  จ านวนหุน้เพิ่มทนุ Private Placement) 

=  (90,000,000) 

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

= รอ้ยละ 17.5 

8.2.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย Private Placement 

 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

= 1.55 – 1.38  

 1.55 

= รอ้ยละ 10.77  

โดยที่ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย Private Placement 

   = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้สามญั paid-up)  
+ (ราคาเสนอขาย Private Placement x จ านวนหุน้เพิม่ทนุ Private Placement) 

 (จ านวนหุน้สามญั paid-up + จ านวนหุน้เพิม่ทนุ 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 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

ไม่มี เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 

8.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 

เนื่องจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จะเกิดขึน้ภายหลงัการเพิ่มทนุ Right Offering และบรษิัทฯ 

จะสามารถจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ไดต้่อเมื่อ บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนและเสนอขาย Right 

Offering ได ้โดยผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จะค านวณภายหลงั

การเพิ่มทนุ Right Offering (ไม่ค  านึงถึงการเพิ่มทนุ Private Placement เนื่องจากไม่ไดเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

หากผูถื้อหุน้เดิมมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ทั้งจ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

สามารถค านวณไดด้งัต่อไปนี ้  

8.3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

=  (จ านวนหุน้เพิม่ทนุ Right Offering + จ านวนหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิ JUTHA-W1) 
  (จ านวนหุน้สามญัและหุน้บรุมิสิทธิ paid-up + จ านวนหุน้เพิ่มทนุ Right Offering  

+ จ านวนหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิ JUTHA-W1) 
=  885,520,822 
  424,760,411 + 1,699,041,644 + 885,520,822 

= รอ้ยละ 29.43  

8.3.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

= ราคาตลาดก่อนการใชสิ้ทธิ JUTHA-W1 – ราคาตลาดหลงัการใชสิ้ทธิ JUTHA-W1 

 ราคาตลาดก่อนการใชสิ้ทธิ JUTHA-W1 

= (0.55 – 0.53)  



14 
 

 0.55  

= รอ้ยละ 2.61  

โดยที่ราคาตลาดก่อนการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 

   = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้สามญั paid-up)  
+ (ราคาเสนอขาย Right Offering x จ านวนหุน้เพิม่ทนุ Right Offering)  

 (จ านวนหุน้สามญั paid-up + จ านวนหุน้เพิม่ทนุ 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 

โดยที่ราคาตลาดหลงัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 

   = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้สามญั paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จ านวนหุน้
เพิ่มทนุ Right Offering) + (ราคาการใชสิ้ทธิ JUTHA-W1 x จ านวนหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิ 

JUTHA-W1) 
 (จ านวนหุน้สามญั paid-up + จ านวนหุน้เพิม่ทนุ Right Offering  + จ านวนหุน้รองรบัการใช้

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 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

ไม่มี เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 
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8.4 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนทัง้หมด 

 หากพิจารณาผลกระทบจากการเพิ่มทนุทัง้หมดขา้งตน้ ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้สามารถค านวณไดด้งัต่อไปนี ้

8.4.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

=  (จ านวนหุน้เพิม่ทนุ Right Offering + จ านวนหุน้เพิ่มทนุ Private Placement  

+ จ านวนหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิ JUTHA-W1) 

  (จ านวนหุน้สามญัและหุน้บรุมิสิทธิ paid-up + จ านวนหุน้เพิ่มทนุ Right Offering  

+ จ านวนหุน้เพิ่มทนุ Private Placement + จ านวนหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิ 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 

= รอ้ยละ 86.30 

8.4.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

= ราคาตลาดก่อนการเพิ่มทุนทัง้หมด – ราคาตลาดหลงัการเพิ่มทุนทัง้หมด 

 ราคาตลาดก่อนการเพิ่มทุนทัง้หมด 

= 1.55 – 0.54 

 1.55 

= รอ้ยละ 65.39 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

   = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้สามญั paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จ านวนหุน้

เพิ่มทนุ Right Offering) + (ราคาเสนอขาย Private Placement x จ านวนหุน้เพิม่ทนุ Private 

Placement) + (ราคาการใชสิ้ทธิ JUTHA-W1 x จ านวนหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิ JUTHA-W1) 

 (จ านวนหุน้สามญั paid-up + จ านวนหุน้เพิม่ทนุ Right Offering + จ านวนหุน้เพิ่มทนุ 

Private Placement + จ านวนหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิ 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 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

9. ไม่มี เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
ให้เสนอต่อทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

1.  วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2564 30 กนัยายน 2564 

2.  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) 

18 ตลุาคม 2564 

3.  วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 22 พฤศจิกายน 2564  

4.  วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้มีมติใหเ้พิ่มทนุ 

5.  วันแรกที่ผู้ซื ้อหลักทรัพย์จะไม่ได้สิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
(XR) 

ตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ  
จะไดก้ าหนด 

6.  วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) 

ตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ  
จะไดก้ าหนด 

7.  วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ JUTHA-W1 (Record Date) 

ตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ  
จะไดก้ าหนด 

8.  ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ 

ตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ  
จะไดก้ าหนด 

9.  วั น จั ด ส ร ร ใบส า คัญแสดง สิ ท ธิ  JUTHA-W1 (Rights 
Offering) 

ตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ  
จะไดก้ าหนด 





 

1 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
ของบริษทั จุฑานาวี จ ากดั (มหาชน) 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2564 ไดม้ีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
90,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ใหแ้ก่ นายนิติ ธรรมจกัร (“ผู้จองซือ้”) ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) คิดเป็นรอ้ยละ 4.07 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้)1 ในราคาเสนอขาย 0.60 บาทต่อหุน้ ซึ่งจ านวนเงินท่ีบรษิัทฯ 
จะไดร้บัจากการการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวนีค้ิดเป็นจ านวน 54,000,000 บาท (เรียกว่า “ธุรกรรมการ
เสนอขายหุ้น PP”)  

ทั้งนี ้ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชดัเจน โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาที่ไดจ้ากการตกลงรว่มกนัระหว่างบรษิัทฯ และผูจ้องซือ้ ซึ่งเป็นราคาที่สงูกว่ามลูค่ายตุธิรรม
ของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จ ากัด และเป็นราคาที่สงูกว่า
ราคาถัวเฉล่ียของหุน้เมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ทัง้หมดต่อผูถื้อหุน้ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (ราคา Fully Diluted)  โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาเสนอขายเป็นราคาที่ต  ่ากวา่มลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัฯ 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็น
จ านวน 425,744,414.95 บาท บรษิัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในราคาที่ต  ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง
บริษัทฯ ไดเ้มื่อไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) 

อนึ่ง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมัติใหบ้ริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ซึ่ง
ไดแ้ก่ ระหว่างวนัท่ี 20 กันยายน 2564 ถึงวนัท่ี 29 กันยายน 2564 เท่ากบั 1.55 บาทต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนที่ 0.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่รอ้ยละ 61.27 ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาด การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในคราวนีจ้ึงเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ที่ผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน โดยเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ออกใหม่ในราคาต ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบยีน
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) 
ซึ่งธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน
และไม่มีผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันตั้งแต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 
1 ค านวณบนสมมติฐานว่าสัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าวเป็นสดัส่วนการถือหุน้ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP และภายหลงัการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ท่ีจะไดร้ับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุน้ในคราวเดียวกันนี ้และผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนท่ีไดร้บัการจดัสรรครบจ านวน 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 



 

2 

 

ลงคะแนนคดัคา้นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด รวมทัง้จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย 

นอกจากนี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของ
บริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทฯ มีหนา้ที่หา้มมิใหผู้้
ลงทุนทุกรายที่ไดร้ับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นีน้  าหุ้นที่ไดร้ับจากธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายในก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบุคคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ที่ถูกสั่งหา้ม
ขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้มขายภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวนัที่หุน้
ดงักล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุรมิสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้ภายหลงัการไดม้าซึ่งหุน้ภายใตธุ้รกรรมการเสนอขายหุน้ PP ผูจ้องซือ้จะมีสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ ทัง้หมด
จ านวน 90,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.07 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ2 ภายหลงัการเขา้ท า
ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP และการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิมทุก
รายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะไดร้ับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในคราว
เดียวกันนี ้อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP จะเกิดขึน้ภายหลังวันก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)  โดยผูจ้องซือ้ไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้ที่ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ดงักล่าว 

ดงันัน้  บรษิัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการต่าง ๆ ส าหรบัการเขาท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ดงันี ้

1) เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามประกาศเรื่องการอนญุาตเสนอขายหุน้ PP  

2) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อขออนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากัดโดยจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของ  
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนับคะแนนและไม่มีผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันตั้งแต่รอ้ยละ  10 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคดัคา้นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่  
บคุคลในวงจ ากดั 

3) ยื่นค าขออนญุาตเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดัต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

 
2 ค านวณบนสมมติฐานว่าสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวเป็นสดัส่วนการถือหุน้ภายหลงัการเขา้ท าธรุกรรมการเสนอขายหุน้ PP และภายหลงัการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ท่ีจะไดร้บัการอนมุติัจากท่ีประชมุผูถ้ือหุน้ในคราวเดียวกันนี ้และผูถ้ือหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนท่ีไดร้บัการจดัสรรครบจ านวน 
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บริษัทฯ จึงขอแจง้สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด พรอ้มทั้ง
ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ทีท่ ารายการ 

บริษัทฯ จะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายหลังจากไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งจะประชมุในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 และไดร้บัการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดัจากส านกังาน ก.ล.ต ทัง้นี ้บรษิัทฯ คาดว่าการเขา้ท าธรุกรรมเสนอขายหุน้ PP จะเสรจ็สมบรูณ์
ภายในเดือนธันวาคม 2564 

2. บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งและความสมัพันธก์ับบริษทัฯ 

ผู้ออกและเสนอขายหุน้ : บรษิัทฯ 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอขายหุน้ : นายนิติ ธรรมจกัร (ผูจ้องซือ้) 

ความสัมพนัธก์ับบริษทัฯ : ผูจ้องซือ้ไม่เคยมีความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ ก่อนการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอ
ขายหุน้ PP 

ทั้งนี ้ นายนิติ ธรรมจักร ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ที่จะท าให้
ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย ์เรื่องการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ความสัมพนัธก์ับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้ 
รายใหญ่ของบริษทัฯ 

: ผูจ้องซือ้ไม่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบรษิัทฯ 

3. ลักษณะการท ารายการ 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจ ากัด 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอขายหุน้ : นายนิติ ธรรมจกัร 

สัญชาต ิ : ไทย 
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ทีอ่ยู่ : 290/185 ประดิษฐ์มนูธรรม 3 แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  

ประสบการณท์ างาน : 2553 – 2554   แพทยศ์ลัยกรรมและผิวหนงั โรงพยาบาลหวัหิน  

2554 – 2555   แพทยศ์ลัยกรรมและผิวหนงั โรงพยาบาลทบัสะแก  

2555 – 2557   แพทยศ์ลัยกรรมและผิวหนงั โรงพยาบาลบางพลี  

2560 – 2564   แพทยศ์ลัยกรรมและผิวหนงั โรงพยาบาลเลอลกัษณ ์ 

ความสัมพนัธก์ับบริษทัฯ : ไม่มี 

3.2 เงือ่นไขในการเข้าท ารายการและรายละเอียดของการเสนอขาย 

3.2.1 เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 

ผูจ้องซือ้ไดแ้สดงเจตนาเป็นหนงัสือในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนในการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุมีสาระส าคญัโดยสรุปดงันี ้

1. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัเกิดขึน้ต่อฐานะทางการเงินและทรพัยสิ์น การด าเนินธุรกิจ หรือ
กิจการโดยรวมของบรษิัทฯ นบัแต่วนัท่ีลงนามในหนงัสือแสดงเจตนา จนถึงวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

2. บริษัทฯ ด าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) แลว้
เสรจ็ภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 

3. ผูจ้องซือ้ไดด้  าเนินการโอนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนล่วงหนา้จ านวน 54,000,000 บาท เขา้บญัชีของ
บรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้รบัทราบว่าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ อยู่ภายใตเ้งื่อนไขว่าบรษิัทฯ ไดร้บั
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

3.2.3 รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 90,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท ใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในราคาหุน้ละ 0.60 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 54,000,000 บาท  

ทัง้นี ้บรษิัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP จะเสรจ็สมบรูณภ์ายในเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี หากมี
การเปล่ียนแปลงประการใดในสาระส าคัญ บริษัทฯ จะแจ้งใหผู้้ถือหุน้ทราบต่อไป โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าท า
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ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP แลว้เสร็จ ผูจ้องซือ้จะถือหุน้ในบริษัทฯ ทัง้หมดจ านวน 90,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 4.07 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ3  

3.3 การก าหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่อกใหม่ 

ราคาหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นราคาที่อา้งอิงจากราคาตลาดภายหลงัการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งเท่ากบั 0.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคา
ที่สงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของบรษิัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินของบรษิัทฯ คือ บรษิัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
ซึ่งเท่ากบั 0.38 – 0.52 บาทต่อหุน้ และเป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาดภายหลงัการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้สามญั
เดิมและผูถื้อหุน้บุรมิสิทธิเดิมทกุรายตามสดัส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชมุวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมและผลประโยชนท์ี่บรษิัทฯ จะไดร้บัจากการจ่ายช าระมลูหนีท้ี่คงคา้งโดยมีการลดหนี ้
ที่คา้งบางส่วน (Hair Cut) แลว้ ราคาในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวมีความเหมาะสม 

อย่างไรก็ดี หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบรษิัทฯ ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บรษิัทฯ มีหนา้ที่หา้มมิ
ให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ไดร้ับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นีน้  าหุ้นที่ไดร้ับจากธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายใน
ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบุคคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ท่ี
ถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหา้มขายภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนบั
จากวนัที่หุน้ดงักล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้
รบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

อนึ่ง ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนในคราวนีเ้ป็นราคาเสนอขายเป็นราคาที่ต  ่ากว่ามูลค่าหุน้ที่ตราไวข้อง 
บรษิัทฯ อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุสะสมปรากฏตามงบการเงินของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
เป็นจ านวน 425,744,414.95 บาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในราคาที่ต  ่ากว่ามูลค่าหุน้ที่
ตราไวข้องบรษิัทฯ ไดเ้มื่อไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนฯ 

4. วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทนุแผนการใช้เงนิ  

4.1. วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบริษัท บริษัทฯ จึงมีความประสงคท์ี่จะปรบัโครงสรา้งเงินทนุ
ใหแ้ข็งแกร่งยิ่งขึน้ เพื่อรองรบัการขยายกิจการไปยงัธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากการกลั่นน า้มนัไบโอดีเซล 
บริษัทฯ จึงไดเ้ข้าเจรจากับเจา้หนีส้ถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งมียอดหนีเ้งินกูเ้ป็นจ านวนสูง ประกอบกับบริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยในปี 2561 2562 และ 2563  บริษัทฯ มีผลขาดทุนเท่ากับ (61.0) 

 
3 ค านวณบนสมมติฐานว่าสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวเป็นสดัส่วนการถือหุน้ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP และภายหลงัการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ท่ีจะไดร้บัการอนมุัติจากท่ีประชมุผูถ้ือหุน้ในคราวเดียวกันนี ้และผูถ้ือหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนท่ีไดร้บัการจดัสรรครบจ านวน 
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(48.5) และ (140.2) ล้านบาท ตามล าดับ ประกอบกับ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต ่าจากผลการ
ด าเนินงานขาดทุน โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วน DSCR (ค านวณจาก EBITDA หารดว้ยการช าระคืนเงินตน้และ
ดอกเบีย้จ่าย) เท่ากบั 0.1 เท่า บรษิัทฯ จึงประสบปัญหาสภาพคล่อง โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องที่ต  ่าประมาณ 0.3 เท่า ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และแมว้่าบริษัทฯ จะด าเนินการเจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อปรบัปรุง
โครงสรา้งหนีเ้ป็นเวลาหลายครัง้ บริษัทฯก็ยงัคงประสบปัญหาการช าระหนีอ้ย่างต่อเนื่อง สถาบนัการเงินดงักล่าวจึงไดใ้ห้
ขอ้เสนอการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีโ้ดยจ่ายช าระมลูหนีท้ี่คงคา้งโดยมีการลดหนีท้ี่คา้งบางส่วน (Hair Cut) โดยมีขอ้ก าหนด
เงื่อนไขใหบ้ริษัทฯ ตอ้ง (1) จัดหาเงินเพื่อเป็นหลักประกันในการช าระหนีท้ี่คงคา้งตามการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้จ านวน 
54,000,000 บาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงินภายในวนัที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีแ้ละลดหนีท้ี่คงคา้ง
บางส่วนดงักล่าว และ (2) ช าระคืนมลูหนีท้ี่คงคา้งส่วนท่ีเหลือภายในเดือนธันวาคม 2564 

ในการนี ้การปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละการจ่ายช าระมูลหนีท้ี่คงคา้งโดยการลดหนีท้ี่คา้งบางส่วน (Hair Cut) จะ
ส่งผลใหภ้าระหนีแ้ละดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ จะลดลง ส่งผลใหโ้ครงสรา้งเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึน้ ซึ่ง
บรษิัทฯ จะไดร้บัก าไรทางบญัชีจากการลดหนีท้ี่คา้งบางส่วน (Hair Cut) อนัจะท าใหข้าดทนุสะสมของบรษิัทฯ ลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถมีก าไรสะสมไดเ้ร็วขึน้ในอนาคต และหากบริษัทฯ มีก าไรสะสมก็จะสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป นอกจากนี ้ จะส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อตัราส่วนหนึสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ดีขึน้ จากอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 5.2 เท่า ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
2564 จะลดลงเหลือ 1.6 เท่า ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนกัลงทุนและสถาบนัการเงินในการขอสินเชื่อและการเขา้ท า
ธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต  ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จึงเป็นแนวทางที่มีความคุม้ค่าต่อผูถื้อหุน้เมื่อค านึงถึงผลประโยชนท์ี่บริษัทฯ และผู้ถือหุน้จะไดร้บัขา้งตน้ 
เปรียบเทียบกบัผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (Dilution) (รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้ที่ 5.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่ม
ทนุ)  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใชเ้ป็นหลักประกัน
ใหแ้ก่สถาบันการเงินดงักล่าวบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) นัน้ จะท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัเงินเพิ่มทนุในจ านวนที่มากเพียงพอและแน่นอนภายในระยะเวลาที่จ  ากัด 
นอกจากนี ้ผูจ้องซือ้ในฐานะนกัลงทุนรายใหม่ตกลงที่จะช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ล่วงหนา้ในแก่บรษิัทฯ เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงิน
ส าหรบัการมดัจ าใหแ้ก่สถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้ล่วงหนา้ก่อนที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมการเสนอ
ขายหุน้ PP โดยบริษัทฯ ไดม้ีการหานกัลงทุนที่มีความสนใจในการลงทนุในหุน้ของบริษัทฯ หลายราย อย่างไรก็ดี นายนิติ 
ธรรมจกัร เป็นนกัลงทนุเพียงรายเดียวที่ตกลงยินยอมช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ล่วงหนา้ใหแ้ก่บรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนที่ประชุมผู้
ถือหุน้จะพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP ทัง้นี ้หากที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติไม่อนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอ
ขายหุน้ PP บริษัทฯ จะช าระเงินค่าจองซือ้หุน้จ านวนดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี นบัตัง้แต่
วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าว 

4.2. แผนการใช้เงนิและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน 
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บรษิัทฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มสามญัเพิ่มทนุในคราวนีจ้  านวน 54,000,000 บาทเพื่อใช้
เป็นหลกัประกันใหแ้ก่สถาบนัการเงินส าหรบัการจ่ายช าระมลูหนีท้ี่คงคา้งโดยมีการลดหนีท้ี่คา้งบางส่วน (Hair Cut) ตาม
การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ทัง้นี ้หลกัประกันจ านวน 54,000,000 บาทขา้งตน้จะถูกหกัเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช าระหนี ้
เมื่อถึงก าหนดช าระกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว 

5. ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ากดั  

5.1 ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการเพิ่มทุน 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จากการเสนอขายและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ใหบุ้คคลใน
วงจ ากัด ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 (“การเพิ่มทุน Right Offering”) โดยการค านวณผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

5.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจ ากัด 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
= 1.55 – 1.38  
 1.55 
= รอ้ยละ 10.77 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

   = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้สามญั paid-up)  
+ (ราคาเสนอขาย Private Placement x จ านวนหุน้เพิม่ทนุ Private Placement) 

 

 (จ านวนหุน้สามญั paid-up + จ านวนหุน้เพิม่ทนุ Private Placement)  

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

   = 1.38 บาทต่อหุน้  

5.1.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning per share dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคล
ในวงจ ากัด 

ไม่มี เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 
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5.1.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจ ากัด 

=  (จ านวนหุน้ที่เสนอขายในครัง้นี)้  
  (จ านวนหุน้สามญัและหุน้บรุมิสิทธิ paid-up + จ านวนหุน้ที่เสนอขายครัง้

นี)้ 
 

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

= รอ้ยละ 17.48   

5.2 ความคุ้มค่าทีผู้่ถือหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกับผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งก าไรหรือสทิธิออกเสียงของผู้ถือหุน้ 

เมื่อเปรียบเทียบประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากธุรกรรม PP กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียง
ของผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะใหป้ระโยชนต์่อผูถื้อหุน้
มากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ เนื่องจากภาระหนีแ้ละดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ 
จะลดลง  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีส่วนของผูถื้อหุน้เป็นบวก ซึ่งจะเพียงพอส าหรบัการรกัษาสถานภาพการเป็นบรษิัทจดทะเบียน
จนกว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ จะดีขึน้และสามารถฟ้ืนตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

นอกจากนี ้การไดน้ักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเขา้มาช่วยฟ้ืนฟูบริษัทฯ ใหส้ามารถกลับมาด าเนินธุรกิจหรือเสริม
สภาพคล่องใหบ้รษิัทฯ ใหด้ียิ่งขึน้ 

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไม่มีกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP  
ในคราวนี ้ 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP 

7.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เนื่องจากบริษัทฯ มีการเขา้เจรจากับสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึงเพื่อการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้พื่อใหบ้รษิัทฯ มีหนีสิ้นและภาระดอกเบีย้ที่ลดลง ทัง้นี ้จากการเขา้
เจรจาดงักล่าว บรษิัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงินทนุเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรบัการจ่ายช าระมลูหนีท้ี่
คงคา้ง (Hair Cut) จ านวน 54,000,000 บาท ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  
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ทั้งนี ้คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) นัน้ จะท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัเงินเพิ่มทนุในจ านวนที่มากเพียงพอและแน่นอนภายในระยะเวลาที่จ  ากดั 
โดยบริษัทฯ ไดม้ีการหานกัลงทุนที่มีความสนใจในการลงทุนในหุน้ของบริษัทฯ หลายราย อย่างไรก็ดี นายนิติ 
ธรรมจกัร เป็นนกัลงทนุเพียงรายเดียวที่ตกลงยินยอมช าระเงินคา่จองซือ้หุน้ล่วงหนา้ใหแ้ก่บรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนที่
ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินส าหรบัใชเ้ป็นหลกัประกัน
จ านวนดงักล่าวเขา้บญัชีที่เปิดไวส้ าหรบัการวางหลกัประกนัของบรษิัทฯ  

7.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน 

บรษิัทฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มสามญัเพิ่มทนุในคราวนีจ้  านวน 54,000,000 บาทเพื่อใช้
เป็นหลักประกันให้แก่สถาบันการเงินส าหรับการจ่ายช าระมูลหนี ้ที่คงคา้งโดยมีการลดหนี ้ที่ค้างบางส่วน  
(Hair Cut) ตามการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีร้ะหว่างบรษิัทฯ และสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ทัง้นี ้หลกัประกนัจ านวน 
54,000,000 บาทขา้งตน้จะถกูหกัเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช าระหนีใ้นส่วนของการลดหนีท้ี่คา้งไวบ้างส่วน (Hair 
Cut) เมื่อถึงก าหนดช าระกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว  

7.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าการเพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้นีม้ีความเหมาะสม เนื่องจากการเพิ่มทนุดงักล่าวจะท า
ใหบ้รษิัทฯ สามารถลดจ านวนหนีสิ้นของบรษิัทฯ จากการปรบัโครงสรา้งหนีโ้ดยมีการลดหนีท้ี่คา้งบางส่วน (Hair 
Cut) ท าใหภ้าระหนีแ้ละดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ จะลดลง  ส่งผลใหโ้ครงสรา้งเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความ
แข็งแกร่งขึน้ ซึ่งบริษัทฯ จะไดร้บัก าไรทางบัญชีจากการลดหนีท้ี่คา้งบางส่วน (Hair Cut) อันจะท าใหข้าดทุน
สะสมของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนยัส าคญัซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถมีก าไรสะสมไดเ้ร็วขึน้ในอนาคต และ
หากบริษัทฯ มีก าไรสะสมก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป นอกจากนี ้จะส่งผลให้อัตราส่วน
ทางการเงินของบรษิทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ดีขึน้ จากอตัราส่วนหนึสิ้นต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้เท่ากับ 5.2 เท่า ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 จะลดลงเหลือ 1.6 เท่า ภายหลงัการการปรบัโครงสรา้ง
หนี ้(โดยยงัไม่ค  านึงถึงการเพิ่มทนุ Right Offering และการไดร้บัโอนกิจการทัง้หมดของของ GBPH)  ซึ่งจะส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของนกัลงทุนและสถาบนัการเงินในการขอสินเชื่อและการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ใน
อนาคต  

7.4 ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงนิจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

ภายหลงัการจ่ายช าระมลูหนีท้ี่คงคา้งโดยมีการลดหนีท้ี่คา้งบางส่วน (Hair Cut) ภาระหนีแ้ละดอกเบีย้จ่ายของ
บรษิัทฯ จะลดลง รวมถึงโครงสรา้งเงินทนุของบรษิัทฯ จะมีความแข็งแกรง่ขึน้ แมส่้วนแบ่งก าไรต่อหุน้ (Earnings 
per Share Dilution) จะลดลง  

7.5 ความเหมาะสมของราคาในเร่ืองการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ ผู้จองซือ้มีความเหมาะสมเนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าวิธีการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นราคาที่ อา้งอิงจากราคา
ตลาดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ซึ่งเท่ากบั 0.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและผลประโยชนท์ี่บรษิัทฯ จะไดร้บัจาก
การจ่ายช าระมลูหนีท้ี่คงคา้งโดยมีการลดหนีท้ี่คา้งบางส่วน (Hair Cut) แลว้ รวมถึงราคาดงักล่าวยงัสงูกว่าราคา
ตลาดของหุน้ (Price Dilution) ภายหลงัการเพิ่มทนุ Right Offering (อา้งอิงตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5) รวมถึงสงูกวา่
มูลค่ากิจการของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือบริษัท ไพโอเนีย แอดไวซอรี่  จ ากัด ประเมินไว ้
โดยที่ปรกึษาทางการเงินมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมลูค่ากิจการของบริษัท คือ วิธีผลรวมของ
มูลค่าธุรกิจ เนื่องจากประมาณการทางการเงินของ JUTHA มีผลขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ประมาณการ โดย
พิจารณาจากมูลค่าทางบัญชีจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และปรับปรุงดว้ยส่วนต่างของมูลค่า
ยุติธรรมของ THAIDEN J Shipping และ Maritimo ซึ่งประเมินมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ เท่ากับ 0.38 – 0.52 บาทต่อหุ้น โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

วิธีประเมินมูลค่ากิจการ 
ราคาประเมิน 

(บาทต่อหุ้น) 

1. วิธีมลูค่าตามบญัช ี 0.25 

2. วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี n/a 

3. วิธีการเปรียบเทียบอตัราส่วนมลูค่าในตลาด       

- 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 จ ากัด (มหาชน): วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ่30 มิ.ย. 64 
2. บริษัท ไทยเดน มารีไทม ์จ ากัด (“THAIDEN”) : วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF Approach) 
2.1. ระยะเวลาในการ
ประมาณการ 

THAIDEN มีเรือเดินทะเลจ านวน 1 ล า ช่ือ Fredensborg สามารถใชง้านไดถ้ึงเดือนส.ค. ปี 2585 ทัง้นี ้ในปี 2585 เรือ 
Fredensborg จะถึงก าหนดการซ่อมแซมและส ารวจเรือครัง้ใหญ่ในปี 2585 ซึ่งมีค่าใชจ้่ายสงู ที่ปรกึษาทางการเงินจึง
สมมติฐานให ้THAIDEN หยดุด าเนินกิจการและขายเรือ Fredensborg ณ 31 ธ.ค. 2584 และใชอ้ายคุงเหลือ 20.50 ปี 
เป็นสมมติฐานในการประมาณการกระแสเงินสดช่วงระหว่าง 1 ก.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2584 

2.2. รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการเดินเรือ 

อตัราค่าบริการต่อวนั: 2H64 - ปี 66 อา้งอิงสญัญาใหบ้ริการเดินเรือที่ 16,500 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั หรือคิดเป็น 
190.40 ลา้นบาทต่อปี ปี 67 อา้งอิงค่าเฉลี่ยปี 61 - 63 เท่ากบั 87.11 ลา้นบาทต่อปี และปี 68 เป็นตน้ไป มีอตัราการ
เติบโตรอ้ยละ 1.95 ต่อปี (อา้งอิงอตัราการเติบโตเฉลี่ยของ BHSI ยอ้นหลงั 7 ปี  
จ านวนวนัในการเดินเรือ: 360 วนัต่อปี 
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รายการ สมมติฐาน 

2.3. ตน้ทนุการบริการ (ไม่
รวมค่าเสื่อมราคา) 

 

เงินเดือนและค่าใชจ้่ายลกูเรือ: 2H64 อา้งอิงค่าเฉลี่ยปี 61 - 63 และ 1H64 เท่ากบั 10.68 ลา้นบาท รวมปี 64 เท่ากบั 
20.10 ลา้นบาท และปี 65 เป็นตน้ไป มีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 1.80 ต่อปี (อา้งอิงจาก Maritime Journal)  
ค่าเบีย้ประกนัภยั: อา้งอิงปี 64 ตามประมาณการจากฝ่ายบริหารอยู่ที่ 155,793.86 ดอลลารส์หรฐั หรือคิดเป็น 4.99 
ลา้นบาท และมีอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี (อา้งอิงจาก Maritime Journal)  
ตน้ทนุในการใหบ้ริการอื่นๆ: 2H64 อา้งอิง 1H64 เท่ากบั 8.23 ลา้นบาท และปี 65 เป็นตน้ไป อา้งอิงค่าเฉลี่ยปี 61 - 64 
เท่ากบั 17.45 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 1.90 ต่อปี (อา้งอิงจาก Maritime Journal)  

2.4. ค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร 

2H64 อา้งอิง 1H64 เท่ากบั 0.63 ลา้นบาท รวมปี 64 เท่ากบั 1.27 ลา้นบาท และปี 65 เป็นตน้ไป มีอตัราการเติบโต
รอ้ยละ 1.08 ต่อปี (อา้งอิงอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยยอ้นหลงั 20 ปี) 

2.5. การลงทนุ (CAPEX) อปุกรณส์ านกังาน: อา้งอิงค่าเฉลี่ยการลงทนุปี 61- 63 และ 1H64 เท่ากบั 0.32 ลา้นบาท 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือครัง้ใหญ่: อา้งอิงค่าใชจ้่ายปี 61 ประมาณ 400,000 ดอลลารส์หรฐั ซึ่งตอ้งไดร้บั
การซ่อมแซมดงักล่าวทกุ 3 ปี และก าหนดใหมี้อตัราการเติบโตรอ้ยละ 1.90 ต่อปี (อา้งอิงจาก Maritime Journal) โดย
จะมีการซ่อมในครัง้ถดัไปในปี 2565 ประมาณ 14.08 ลา้นบาท 

2.6. ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามพระราชกฤษฎีกา ประมวลรษัฎากร ฉบบัที่ 314 ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
2.7. มลูค่าซาก มลูค่าซากเท่ากบัมลูค่าทางบญัชีคงเหลือ ณ สิน้ปี 2584 เท่ากบั 59.74 ลา้นบาท 
2.8. อตัราคิดลด รอ้ยละ 6.06 
3. บริษัท เจ. ชิปป้ิง เซอรวิ์ส จ ากัด (“J. Shipping”) : วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF Approach) 
3.1. รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการ 

2H64 อา้งอิงจาก 1H64 เท่ากบั 4.06 ลา้นบาท รวมปี 64 เท่ากบั 8.13 ลา้นบาท และปี 65 เป็นตน้ไป มีอตัราการ
เติบโตรอ้ยละ 1.08 ต่อปี (อา้งอิงอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยยอ้นหลงั 20 ปี)  

3.2. ตน้ทนุการด าเนินงาน 2H64 อา้งอิงสดัส่วนตน้ทนุการด าเนินงานต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการใน 1H64 ที่รอ้ยละ 14.85  
3.3. ค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร  

2H64 อา้งอิง 1H64 เท่ากบั 3.51 ลา้นบาท รวมปี 64 เท่ากบั 7.27 ลา้นบาท และปี 65 มีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 1.08 
ต่อปี (อา้งอิงอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยยอ้นหลงั 20 ปี) ยกเวน้ โบนสัปี 64 อา้งอิงจากอตัราการจ่ายโบนสัต่อยอดขาย
เฉลี่ยในปี 60 – 63 ประมาณ 0.22 ลา้นบาท  

3.4. การลงทนุ (CAPEX) อา้งอิงค่าเฉลี่ยปี 61- 63 
3.5. ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล อตัรารอ้ยละ 20.00 ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 
3.6. Terminal Value ก าหนดใหมี้อตัราการเติบโตของมลูค่าของกระแสเงินสดอิสระ ณ ปีสดุทา้ยของการประมาณการที่รอ้ยละ 1.08 (อา้งอิง

อตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยยอ้นหลงั 20 ปี) ซึ่งคิดเป็น Terminal Value เท่ากับ 4.12 ลา้นบาท 
3.7. อตัราคิดลด รอ้ยละ 12.77 
4. บริษัท จุฑามาริติโม่ จ ากัด (“Maritimo”) : วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF Approach) 
4.1. ระยะเวลาในการ
ประมาณการ 

Maritimo มีเรือเดินทะเลจ านวน 1 ล า ชื่อ White Tokio โดยมีสญัญาเช่าซือ้ระยะเวลา 8 ปี เริ่มตัง้แต่วนัที่ 13 ส.ค. 
2563 ถึง 12 ส.ค. 2571 ที่ปรกึษาทางการเงินจึงใชส้มมติฐานให ้Maritimo หยดุด าเนินกิจการเม่ือครบก าหนดสญัญา
เช่าซือ้และไม่ไดใ้ชส้ิทธิในการซือ้เรือเป็นสมมติฐานในการประมาณการกระแสเงินสดช่วงระหว่าง 1 ก.ค. 2564 - 12 
ส.ค. 2571 

4.2. รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการ 

อตัราค่าบริการต่อวนั: 2H64 - ปี 66 อา้งอิงจากสญัญาใหบ้ริการเดนิเรือที่ 10,400 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั หรือคิดเป็น 
177.2 ลา้นบาทต่อปี ปี 67 อา้งอิงค่าเฉลี่ยปี 61 - 63 เท่ากบั 47.93 ลา้นบาทต่อปี และปี 68 เป็นตน้ไป มีอตัราการ
เติบโตรอ้ยละ 1.95 ต่อปี (อา้งอิงอตัราการเติบโตเฉลี่ยของ BHSI ยอ้นหลงั 7 ปี)  
จ านวนวนัในการเดินเรือ: 360 วนัต่อปี 
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รายการ สมมติฐาน 

4.3. ตน้ทนุการบริการ  
 

เงินเดือนและค่าใชจ้่ายลกูเรือ: 2H64 อา้งอิงจาก 1H64 เท่ากบั 8.65 ลา้นบาท รวมปี 64 เท่ากบั 17.30 ลา้นบาท และ
ปี 65 เป็นตน้ไป มีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 1.80 ต่อปี (อา้งอิงจาก Maritime Journal)  
ค่าเบีย้ประกนัภยั: 2H64 อา้งอิงจาก 1H64 เท่ากบั 1.97 ลา้นบาท รวมปี 64 เท่ากบั 3.94 ลา้นบาท และปี 65 เป็นตน้
ไป มีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 2.00 ต่อปี (อา้งอิงจาก Maritime Journal)  
ตน้ทนุในการใหบ้ริการอื่นๆ: 2H64 อา้งอิงจาก 1H64 เท่ากบั 6.15 รวมปี 64 เท่ากบั 12.26 ลา้นบาท และปี 65 เป็นตน้
ไป มีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 1.90 ต่อปี (อา้งอิงจาก Maritime Journal)  

4.4. ค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร 

2H64 อา้งอิง 1H64 เท่ากบั 0.15 รวมปี 64 เท่ากบั 0.30 ลา้นบาท และปี 65 เป็นตน้ไป มีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 1.08 
ต่อปี (อา้งอิงอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยยอ้นหลงั 20 ปี)  

4.5. การลงทนุ (CAPEX) การลงทนุในสินทรพัย:์ อา้งอิง 1H64 โดยปรบัคา่ใชจ้่ายดงักล่าวใหเ้ต็มปี เท่ากบั 0.73 ลา้นบาท 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือครัง้ใหญ่: ปี 65 อา้งอิงค่าใชจ้่ายปี 61 ประมาณ 400,000 ดอลลารส์หรฐั ซึ่งตอ้ง
ไดร้บัการซ่อมแซมดงักล่าวทกุ 3 ปี และก าหนดใหมี้อตัราการเตบิโตรอ้ยละ 1.90 ต่อปี (อา้งอิงจาก Maritime Journal) 
โดยจะมีการซ่อมในครัง้ถดัไปในปี 2565 ประมาณ 13.5 ลา้นบาท 

4.6. ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามพระราชกฤษฎีกา ประมวลรษัฎากร ฉบบัที่ 314 ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินมีความเห็นว่าราคาตลาดอาจไม่เหมาะสมต่อการประเมินมลูค่ายุติธรรมของบรษิัทฯ 
หากพิจารณาสัดส่วนปริมาณหุน้ซือ้ขายในแต่ละช่วงเวลาคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.24 - 0.57 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีค่าต ่าเมื่อเทียบกับอัตราการหมุนเวียนการซือ้ขาย (Turnover Ratio) 
ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม รวมไปถึงบริษัทฯ จะเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อผูถื้อหุน้สามญัและ
ผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ก่อนการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP 
ในครัง้นีร้าคาหุน้ของบรษิัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จึงอาจไม่สามารถสะทอ้นมลูค่าที่แทจ้รงิได ้

 ดงันัน้ ราคาในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจึงมีความเหมาะสม 

7.6 ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขาย 

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไดจ้ากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้จองซือ้โดยอ้างอิงจากราคาตลาด
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาที่สงูกว่ามลูค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงิน
ของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จ ากัด  ซึ่งเท่ากับ 0.38 – 0.52 บาทต่อหุน้ และเป็นราคาที่สงูกว่า
ราคาถวัเฉล่ียของหุน้เมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ทัง้หมดต่อผู้
ถือหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ (ราคา Fully Diluted) ซึ่งเท่ากบั 0.55 บาทต่อหุน้ 

7.7 ผู้ลงทุนมีประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชนห์รือช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ 

ผูจ้องซือ้เป็นนกัลงทนุท่ีมีความพรอ้มดา้นเงินทนุ มีฐานะทางการเงินมั่นคงในการลงทนุท่ีจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงินใหแ้ก่บรษิัทฯ ได ้ทัง้นี ้เนื่องจากปัจจบุนับรษิัทฯ ขาดสภาพคล่องและบรษิัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
หาหลกัประกันจ านวน 54,000,000 บาทใหแ้ก่สถาบนัการเงินภายในวนัที่ 30 กันยายน 2564 ผูจ้องซือ้ในฐานะ
นักลงทุนรายใหม่เป็นผูล้งทุนเพียงรายเดียวที่ตกลงยินยอมที่จะช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ล่วงหนา้ในแก่บริษัทฯ 
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เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินส าหรบัการวางหลักประกันการช าระหนีใ้หแ้ก่สถาบนัการเงินตามที่กล่าวมาขา้งตน้ ทัง้นี ้
หากที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติไม่อนุมัติการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ PP บริษัทฯ จะช าระเงินค่าจองซือ้หุน้
จ านวนที่ไดร้บัล่วงหนา้ดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี นับตัง้แต่วันที่บริษัทฯ ไดร้บั
ช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าว 

นอกจากนี ้ผูจ้องซือ้เป็นนกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพและมีแหล่งเงินทุนท่ีมากพอส าหรบัการเขา้มาช่วยฟ้ืนฟูบริษัทฯ ให้
สามารถกลบัมาด าเนินธุรกิจ หรือเสรมิสภาพคล่องใหบ้รษิัทฯ ใหด้ียิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุรายดงักล่าวไม่ได้
เสนอตวัแทนเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ แต่อย่างใด 

7.8 ความคุ้มค่าของบริษัทฯ ระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุนเม่ือเปรียบเทียบกับการที่บริษัท 
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่าให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบ 
ต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิว่าด้วยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(Share-based payments) 

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้เป็นการก าหนดที่ไดจ้ากการตกลงร่วมกันระหว่าง 
บริษัทฯ และผูจ้องซือ้โดยอา้งอิงจากราคาตลาดภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของบรษิัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินของบรษิัทฯ คือ บรษิัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จ ากดั และเป็นราคา
ที่สงูกว่าราคาตลาดภายหลงัการเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้สามญัเดมิและผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิเดิมทกุรายตาม
สดัส่วน (Right Offering)  

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้ไม่ไดม้ีวตัถปุระสงคท์ี่จะออกและเสนอขายหุน้ใหเ้พื่อเป็นผลตอบแทนใด 
ใหก้ับผูจ้องซือ้ รวมถึงผูจ้องซือ้และบริษัทฯ ไม่ไดม้ีการขายสินคา้หรือบริการระหว่างกันแต่อย่างใด  ดงันัน้ 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) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเพิ่ม
ทุน เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถลดจ านวนหนีสิ้นของบรษิัทฯ จากการจ่ายช าระมลูหนีท้ี่คงคา้งโดยมีการลดหนีท้ี่คา้ง
บางส่วน (Hair Cut) และท าใหอ้ตัราส่วนทางการเงินของบรษิัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ดีขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนกัลงทนุและสถาบนัการเงนิในการขอสินเชื่อและการเขา้ท าธุรกรรม
ทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี ้จึงคุม้ค่ากับประโยชน์ที่บริษัทฯ  
จะไดร้บั  

8. ค ารับรองของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทขอรบัรองว่า คณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนในครัง้นีแ้ลว้ รวมทั้ง ไดต้รวจสอบขอ้มลูของผูจ้องซือ้อย่าง
ระมดัระวงั และเห็นว่าบคุคลดงักล่าวจะสามารถสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทฯ และมีศกัยภาพในการลงทนุ อย่างไรก็ดี หาก
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายจากกรรมการราย
ดงักล่าวแทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และหากการปฏิบตัิหนา้ที่นัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรือ
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บุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนั้นแทน
บริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม)  

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท  

-ไม่มี- 
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          สงิทสี่งมาดว้ย 7 

ข้อมูลเบอืงตน้ของผู้ทไีดร้ ับการเสนอชือให ้ไดร้ ับการแต่งตังเป็นกรรมการใหม ่  
และผู้ทไีดร้ ับการเสนอชอืให ้ไดร้ ับการแตง่ตังเป็นกรรมการอสิระของบร ิษัท  

 

1. นายรุ ่งนิร ันดร  ์ตงัสุรกจิ                                   
อายุ      34 ปี 
จาํนวนหุน้ทถีอื     - 
สัดส่วนการถอืห ุน้ %   - 
ความสัมพ ันธท์างครอบคร ัวระหว่างผู้บร ิหาร  - 
คุณวุฒกิารศกึษาระดบัสูงสุด ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  
ประวัตกิารทาํงาน  
กจิการทมีใิช ่บร ิษัทฯ จดทะเบยีน จาํนวน  4 แหง่ 

ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท เนเชอรลั เอ็นเนอรยี์ รไีฟเนอร ีโฮลดิง จาํกดั 
ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง จาํกดั 
ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์จาํกดั 
ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท กรนี โกลบอล ปาลม์เมอร ์จาํกดั 
ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท ปาลม์ โกลบอล เทรดดิง โฮลดิง จาํกดั 
ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท โกลบอล ปาลม์ รไีฟเนอรร์ ีจาํกดั 
ปัจจบุนั     รองประธานกรรมการ บรษัิท ไนน ์เอเลเมนท ์พรอ็พเพอรตี์ โฮลดิง จาํกดั 
ปัจจบุนั      กรรมการ กิจการรว่มคา้ อินเตอร ์ฮารเ์บอร ์แวรเ์ฮา้ส ์
ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท แวรเ์ฮา้ส ์เอก็เพรส จาํกดั 
ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท อินเตอร ์เอเลเมนท ์พรอ็พเพอรตี์ จาํกดั 
ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท เค.อาร.์ซ.ีโลจิสติกส ์จาํกดั 
ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท ดบัเบลิยเูอชไนน ์โฮลดิง จาํกดั 
ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท ดบัเบลิยเูอชไนน ์จาํกดั 
2554 – 2556  Senior Associate – Assurance Department  

บรษัิท PricewaterhouseCoopers Thailand (PwC Thailand) 
ประวัตกิารอบรม    หลกัสตูร RE–CU HOTEL: Truly Hospitality Management 
หนีทมีอียู่ก ับบร ิษัท /บร ิษัทในเคร ือ   - 
ส่วนได้เสีย เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มของ บรษัิท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง 

จาํกดั รอ้ยละ .  
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ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตัง  กรรมการ 
คุณสมบัตติอ้งหา้ม - ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัย์

ซงึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

- ไม่มีประวตัิการทาํรายการทีอาจเกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบ  ปี ทีผ่านมา 

- เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบรษัิท ไนน ์เอเลเมนท ์จาํกดั รอ้ย
ละ 17.5 ซงึปัจจบุนัมีสญัญาบรหิารและดาํเนินงานกบั บริษัท  
โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์จาํกดั  

- เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ทางออ้มของบรษัิท กรนี โกลบอล 
ปาลม์เมอร ์จาํกดั รอ้ยละ 17.5 ซงึปัจจบุนัเป็นคูค่า้ของบริษัท  
โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์จาํกดั กล่าวคือจดัจาํหน่ายวตัถดิุบใน
การผลิตนาํมนัไบโอดีเซลใหบ้รษัิท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์
จาํกดั 
ทังนี ภายหลังการเข้าทํารายการโอนกิจการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินการพิจารณาการเข้าทํารายการทางการคา้ซึงเป็นรายการ
เกียวโยงกันกับบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จํากัด และบริษัท กรีน โก
ลบอล ปาล์มเมอร์ จํากัด ตามกระบวนการจัดซือจัดจ้างของ
บริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป 
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2. นายววิรรธน  ์เหมมณฑารพ    
อายุ      54 ปี 
จาํนวนหุน้ทถีอื    - 
สัดส่วนการถอืห ุน้  %    - 
ความสัมพนัธท์างครอบคร ัวระหว่างผู้บร ิหาร  - 
คุณวุฒกิารศกึษาระดบัสูงสุด -  ปรญิญาโท สาขาการตลาด (Master Degree’s in International 

Marketing: MIM)   

-  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรป์รญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ (MBA) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์(NIDA) 

- ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวัตกิารทาํงาน 
กจิการทเีป็นบร ิษัทฯ จดทะเบยีน  จาํนวน 1  แหง่ 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการผู้จัดการ  และกรรมการบริหารความเสียงและกรรมการ
คา่ตอบแทน,  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน)  

กจิการทมีใิช ่บร ิษัทฯ จดทะเบยีน จาํนวน  3 แหง่ 
ปัจจบุนั       ประธานคณะกรรมการ บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสตกิ (เทียนจิน) จาํกดั 
ปัจจบุนั       ผูก่้อตงัและประธาน บรษัิท ธรรมานามยั เฮลทค์ซูีน จาํกดั 
ปัจจบุนั       วิทยากรพิเศษหลกัสตูร MBA คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

(NIDA) 
ประวัตกิารอบรม 

• หลกัสตูร การพฒันาการเมืองและการเลือกตงัระดบัสงู (พตส.) 
• หลกัสตูร การบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรบัผูบ้รหิาร, สถาบนัพระปกเกลา้ 
• หลกัสตูร NIDA-WHARTON Executive Leadership Program at Wharton 

Business School, University of Pennsylvania, USA                           
• หลกัสตูร 7 Habits for Highly Effective People  
• Directors Certification Program โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย Approval by Australia Institute of Company Directors  
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Super Brand Manager ของสมาคมการตลาดแห่ง

ประเทศไทย 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Super Sale Manager ของสมาคมการตลาดแห่ง

ประเทศไทย 
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

หนีทมีอียู่ก ับบร ิษัท/บร ิษัทในเคร ือ  - 
ส่วนไดเ้สีย     - 

   ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตัง  กรรมการอิสระ 
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คุณสมบัตติอ้งหา้ม - ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัย์
ซงึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

- ไม่มีประวตัิการทาํรายการทีอาจเกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบ  ปี ทีผ่านมา 
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โดยระบบจะเปิดใหด้  ำเนินกำร ตัง้แต่วนัท่ี 5 – 18 สิงหำคม 2564 

1. เมื่อเขำ้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ กรอกขอ้มูลตำมที่ระบบแสดง (โดยขอ้มูลที่กรอกในระบบตอ้ง

ตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จำกบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั) เช่น  

• เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์

• เลขบตัรประชำชน / เลขหนงัสือเดินทำง / เลขทะเบียนนิติบคุคล  

• อีเมลที่ ใช้ส ำหรับกำรรับ WebLink ในกำรเข้ำสู่กำรประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ  รหัสผ่ำน 

(Password) ส ำหรบักำรเขำ้รว่มประชมุ E-AGM 

• หมำยเลขโทรศพัท ์

• แนบเอกสำรเพิ่มเติม ตำมกรณี ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

หรือสแกน QR Code เพ่อื เขำ้ ส่รู ะบบ

https://jutha.foqus.vc/registration/

เพ่อื ยืนยนั สิทธิเขำ้ รว่ มประชมุ E-AGM ผ่ำนระบบนำ  ส่งเอกสำร (Pre-Registration) เพ่อื ระบตุ วั ตน โดยเขำ้ ไปที่

ผถู้ ือหนุ้ หรือผรู้ บั มอบฉนั ทะท่ปี ระสงคเ์ ขำ้ รว่ มประชมุ E-AGM สำมำรถแจง้ ควำมประสงคโ์ ดย นำ  ส่งเอกสำรแสดงตวั ตน

บรษิ ัทฯ ขอแจง้ ขอ้ ปฏิบตั ิสำ  หรบั กำรเขำ้ รว่ มประชมุ ผถู้ ือหนุ้ ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ดงั นี้

สิ่งทส่ี ่งมาด้วย 8

https://jutha.foqus.vc/registration/
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เอกสารส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเองใหแ้สดงส ำเนำรูปถ่ำย เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอำยเุทำ่นัน้ 
เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ใบอนญุำตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง และหำกมกีำรเปล่ียน 
ชื่อ-นำมสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชมุ 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่ส่งมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
 2.2 ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตำมขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2.3 ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ ตำมขอ้ 1 และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลำยมือชื่อรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

นิติบคุคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมกำร) เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบกรณีบคุคลธรรมดำ ขอ้ 1 
1.2  ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้อำยไุม่เกิน 3 เดือนซึง่ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้หน็ว่ำผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชมุมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขำ้รว่มประชมุ 
2.1  หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่ส่งมำพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลำยมือชื่อของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2  ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้อำยไุม่เกิน 3 เดือนซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูแ้ทน

นิติบคุคล (กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3  ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและลงลำยมือชื่อรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

2.4  ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบกรณีบคุคลธรรมดำ ขอ้ 1 และ ผูร้บัมอบ
ฉนัทะไดล้งลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3.  กรณีผูถื้อหุน้ที เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ 
3.1  ใหเ้ตรยีมเอกสำร และแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบกรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2  
3.2  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตำ่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐำนดงัต่อไปนีเพิม่เตมิ 
1)  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 



      หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564         

3 

 

2)  หนงัสือยืนยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian ทัง้นีเ้อกสำร
ที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน
นิติบคุคลนัน้รบัรองควำมถกูตอ้งของค ำแปล 

** โ ดยบรษิัทฯ จะไม่ท ำกำรขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือสรำ้งภำระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร (เช่น ไม่มีกำรก ำหนดให ้ตอ้งใชบ้ตัร
ประชำชนตวัจรงิของผูม้อบอ ำนำจ, ก ำหนดในส่ิงที่นอกเหนือไปจำกเอกสำรหรือหนงัสือเวยีนของทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง) ** 

วธิีการมอบฉันทะ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะที่จดัพิมพ ์จ ำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรำยตำม
แบบที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ไดก้ ำหนดไว ้จ ำนวน 3 แบบ ดงันี ้ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีงำ่ยไม่ซบัซอ้น 
แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 
แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น 

ผูร้บัฝำกและดแูลหุน้  

ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E - EGM) ของบริษทัได้ดว้ยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะได้โดยด าเนินการ ดังนี ้
1.  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดยีวเท่ำนัน้ ดงันี ้
 1.1  ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเทำ่นัน้ 
 1.2  ผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏชื่อตำมสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุตำงประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝำกและดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบใด แบบหนึ่งจำกทัง้ 3 แบบ 
2.  มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบรษิัทคน

ใดคนหนึง่ โดยใหร้ะบชุื่อพรอ้มรำยละเอยีดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือกำเครื่องหมำยหนำ้ชื่อ
กรรมกำรอิสระ ตำมที่บรษิัทระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่ำนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรเขำ้รว่ม
ประชมุดงักล่ำว 

3.  ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตำมกฎหมำย 
4.  ส่งหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรำยละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสำรหลกัฐำนขำ้งตน้ มำยงัส ำนกังำนใหญ่ของ

บรษิัทฯท่ี 
1)  ทำงอิเลก็ทรอนิกส:์ E-mail: office@jutha.co.th และ 

2)  ฉบบัจรงิทำงไปรษณีย:์  

                                     เลขำนกุำรบรษิัท   

                                     บรษิัท จฑุำนำวี จ ำกดั (มหำชน) 

                                     เลขที่ 153 อำคำรมำโณทำวเวอร ์ซอยสขุมุวิท 39  ถนนสขุมุวิท 

                                      แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110  

ภำยในเวลำ 16.00 น. (ตำมเวลำในประเทศไทย) ของวนัท่ี 18 สิงหำคม  2564 เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯ ไดม้เีวลำ

ตรวจสอบเอกสำรและใหท้นัเวลำเริ่มประชมุ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลำยคนเพื่อแบง่แยกกำรลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ำกับจ ำนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถจะ

mailto:office@jutha.co.th
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มอบฉนัทะเพียงบำงส่วน นอ้ยกวำ่จ ำนวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและ

แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
การเข้าร่วมประชุม 

บรษิัทฯ จะเริ่มเปิดระบบกำรเขำ้รว่มประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ก่อนเริ่มกำรประชมุ ตัง้แต่ 13.00 น. เป็นตน้ไป 
ในวนัจนัทรท์ี่ 22 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่ำนัน้ 

การออกเสียงลงคะแนน 

ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธำนท่ีประชมุขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ ำเครื่องหมำยลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

เพื่อใหร้ะบบประมวลผล 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ท ำเครือ่งหมำยในช่องลงคะแนนเสียง จะถือวำ่อนมุตัติำมที่ประธำนฯ เสนอต่อท่ีประชมุ 

เกณฑก์ารนับคะแนนเสียง 

1. ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง และใหถื้อเอำเสียงขำ้งมำกเป็นมติ เวน้แต่กฎหมำยก ำหนดเป็นอยำ่งอืน่ ถำ้คะแนนเสียง
เท่ำกนั ใหป้ระธำนฯ มเีสียงชีข้ำดอีกเสียงหน่ึงตำ่งหำกจำกฐำนท่ีเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กำรนบัผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บรษิัทฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชมุเฉพำะที่ออกเสียงไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้น ำไปหกัออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ
ที่ไดบ้นัทึกไวล่้วงหนำ้ 

3. กำรแจง้ผลกำรลงคะแนนเสียงจะระบคุะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง โดยในแต่ละวำระจะใชจ้ ำนวน
หุน้ของผูเ้ขำ้ประชมุ 

4. เมื่อบรษิัทฯ ไดร้บัเอกสำรตำมขอ้ 1 จำกผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อ
ยืนยนัสิทธิเขำ้รว่มประชมุ โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะไดร้บัอีเมลแจง้
รำยละเอียด ดงันี ้

• ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่ำน (Password) 

• WebLink ในกำรเขำ้สู่ระบบกำรประชมุ E-AGM  

• คู่มือกำรใชง้ำนระบบ  

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ไดร้ับกำรอนุมัติ ท่ำนจะไดร้บัอีเมลแจ้งสำเหตุ และสำมำรถยื่นเอกสำร

เพิ่มเติมหรือน ำส่งเอกสำรที่ไดร้บักำรแกไ้ขเพิ่มเติมได ้

5. ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ เก็บรกัษำชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นควำมลบั ไม่
เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น และในกรณีที่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของทำ่นสญูหำย หรือยงัไม่ไดร้บั
ภำยในวนัท่ี 18 สิงหำคม 2564 กรุณำติดต่อบรษิัทฯ โดยทนัที 

6. ขอใหท้่ำนศกึษำคูม่ือวิธีกำรใชง้ำนระบบกำรประชมุ E-AGM ที่บรษิัทฯ ไดส่้งใหท้ำ่นทำงอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 
ทัง้นี ้ระบบจะเปิดใหท้่ำนลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุล่วงหนำ้ 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มกำรประชมุ อยำ่งไรก็ตำม  
กำรถำ่ยทอดสดกำรประชมุจะเริม่ในเวลำ 14.00 น. เทำ่นัน้ 
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7. ส ำหรบัวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได ้
โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ลงคะแนน
ส ำหรบัวำระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

8. กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชมุ E-AGM ก่อนกำรประชมุ หรือระหว่ำงกำรประชมุ 
กรุณำตดิต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบกำรประชมุ E-AGM ของบรษิัทฯ  โดยบรษิัทฯ จะระบชุ่องทำงกำร
ติดต่อ Quidlab ไวใ้นอเีมลท่ีไดส่้งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้่ำน 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 
ข้อบังคับบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อบังคับของ บริษัท จฑุานาว ีจ ากัด (มหาชน) 

 
ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี  ้
 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว 
 หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บั 
 การเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึง 
 มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 
ขอ้ 17. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัราถา้จ านวนกรรมการท่ี

จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ

สลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 

 
ขอ้ 31   คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ

รอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมา ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  หรือผูถื้อหุน้
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  จะ
เขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้ง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อ
กันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้วัน
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควรในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ขอ้ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้
นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใดเมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดน้ดัเรียกเพราะผูถื้อ
หุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้ง
ขอใหน้ัดประชุมใหม่และใหส่้งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ขอ้ 34. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ในการลงคะแนนเสียงใหน้บัผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึง

เสียง และใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกตใิหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนถา้มคีะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อกีหนึ่งเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัแก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท าแกไ้ขหรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิัททัง้หมดหรือส่วนท่ีส าคญัการมอบหมาย

ใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไร
ขาดทนุกนั 

 

ขอ้ 35. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถงึกิจการของบรษิัทท่ีไดจ้ดัการไปในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 
 

ขอ้ 38. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วันสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 
เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชกี าไรขาดทนุนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 40. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
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เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมี

ผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป  
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสือพิมพด์ว้ย 

 
ขอ้ 41. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 
 

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

 
1. ชื่อ    นายศิรชิยั  สาครรตันกลุ      

ต าแหน่ง    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
อาย ุ    72 ปี  
ที่อยู่    เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร ์ถนนสขุมุวิท 39 

      (ซอยพรอ้มพงษ์) แขวงคลองตนัเหนือ  
      เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
  ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม E-EGM คร้ังนี ้
    -ไม่มี- 

2. ชื่อ    นายอดลุย ์ จนัทนจลุกะ  
ต าแหน่ง    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   
อาย ุ    74 ปี  
ที่อยู่    เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร ์ถนนสขุมุวิท 39 

      (ซอยพรอ้มพงษ์) แขวงคลองตนัเหนือ  
      เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
  ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม E-EGM คร้ังนี ้
    -ไม่มี- 

3. ชื่อ    นายประมวล  จนัทรช์ีวะ  
ต าแหน่ง    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   
อาย ุ    66 ปี  
ที่อยู่    เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร ์ถนนสขุมุวิท 39 

      (ซอยพรอ้มพงษ์) แขวงคลองตนัเหนือ  
      เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
  ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม E-EGM คร้ังนี ้
    -ไม่มี- 
 

 
หมายเหต ุ: ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมแทน โปรดกรอกรายชื่อและรายละเอียดของ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบและ กรรมการอิสระเขา้ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
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กรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการท่ีไม่ท าหนา้ที่ผูบ้ริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคุม
และเป็นผูซ้ึ่งไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทในลกัษณะที่จะใหม้ีขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. มีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ คุณสมบัติของ
กรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง คณุสมบตัิและขอบเขตการเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
3. สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้
4. เป็นผูท้ี่ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

รว่ม นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน ประจ า หรือ

ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ อย่างนอ้ยในเวลาไม่นอ้ยกว่า 
2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

7. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท้ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้อย่างนอ้ยในเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้  
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การ
เช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือ ทาง
การเงินดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิ หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคล
เดียวกนั 

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ อย่างนอ้ยในเวลาไม่นอ้ยกว่า 
2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ี ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
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กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย อย่างนอ้ยในเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 
ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท  

11. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
12. กรรมการอิสระตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือเป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบั
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

13. กรรมมการอิสระอาจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท ร่วมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในกรณีที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ 
(Collective Decision) 

14. กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีไม่มีส่วนรว่มในการบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบรษิัทรว่ม
หรือบรษิัทย่อยได ้แต่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบรษิัทรว่มหรือบรษิัทย่อยและ
ค่าตอบแทนรวมที่ไดร้บัจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและรายงานประจ าปี
ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดโดยไม่ตอ้งเปิดเผยค่าตอบแทนแยกเป็นรายบริษัท 

บรษิัทฯไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทซึง่เท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
 

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

นายศิริชัย  สาครรัตนกุล 

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

 
นายอดุลย ์จันทนจุลกะ 

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

 
นายประมวล จันทรชี์วะ 

การถือหุน้ในบริษัท 
-จ านวนหุน้ 
-สดัสว่นของจ านวนหุน้ที่มสีิทธิออกเสียงทัง้หมด  

 
- 
-  

 
- 
- 

 
- 
- 

เป็นญาตสินิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท/บรษิัท
ย่อย 

- 
 

- - 
 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษิัท/ 
บริษัทย่อย/บริษัทรว่มหรือนิติบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้
ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงานพนกังาน

ลกูจา้งหรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ 

(3) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผล

ใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ 

 
 
 

ไม่เป็น 

 

 

ไม่เป็น 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่เป็น 

 

 

ไม่เป็น 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่เป็น 

 

 

ไม่เป็น 

ไม่มี 
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             สงิทสี่งมาดว้ย 11 
แบบหนังสือมอบฉันทะ 

หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. 

เขียนที............................................................................ 
 วนัที............เดือน................................พ.ศ.................... 
 

(1) ขา้พเจา้.....................................................................................................สญัชาติ.....................................  
อยูบ่า้นเลขที..................ถนน....................................ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต.................................. 
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์............................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม..............................หุน้  
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงันี 
  หุน้สามญั........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
  หุน้บรุมิสิทธิ...................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนงึ) 
   1) .............................................................................................................................. อาย.ุ...............ปี 
อยู่บา้นเลขที................ถนน....................................ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต...................................
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรอื 

  2) มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึงของบรษัิทฯ คือ 

 นายศิรชิยั สาครรตันกลุ หรอื 
 นายอดลุย ์จนัทนจลุกะ หรอื 
 นายประมวล จนัทรชี์วะ 

 (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 10 ของหนงัสือเชิญประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2564 โดยกรรมการอิสระไม่มีสว่นไดเ้สียในทกุวาระ)  

 ทงันี ในกรณีทีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการอิสระทีเหลือเป็นผูร้บั
มอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระทีไม่สามารถเขา้ประชมุ 

 เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2564 
ในวนัที 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
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 กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 
   ลงชือ........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงชือ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงชือ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงชือ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที............................................................................ 
 วนัที............เดือน................................พ.ศ.................... 
 

(1) ขา้พเจา้.....................................................................................................สญัชาติ.....................................  
อยูบ่า้นเลขที..................ถนน....................................ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต.................................. 
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์............................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม..............................หุน้  
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงันี 
  หุน้สามญั........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
  หุน้บรุมิสิทธิ...................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนงึ) 
   1) .............................................................................................................................. อาย.ุ...............ปี 
อยู่บา้นเลขที................ถนน....................................ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต...................................
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรอื 

  2) มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึงของบรษัิทฯ คือ 

 นายศริชิยั สาครรตันกุล หรอื 
 นายอดลุย ์จนัทนจลุกะ หรอื 
 นายประมวล จนัทรชี์วะ 

 (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 10 ของหนงัสือเชิญประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2564 โดยกรรมการอิสระไม่มีสว่นไดเ้สยีในทกุวาระ)  

 ทงันี ในกรณีทีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการอิสระทีเหลือเป็นผูร้บั
มอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระทีไม่สามารถเขา้ประชมุ 
 เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2564 
ในวนัที 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

   วาระท  ี1 พจิารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2564 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
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   วาระท  ี2 พจิารณาอนุมัตกิารได้มาซงึทร ัพยส์ ินของบร ิษัทย่อยทบีร ิษัทฯ  ทจีะจัดตงัข ึนใหม่ โดยการ
เข ้าซ ือและร ับโอนกิจการของบร ิษัท  โกลบอล  ไบโอ  พาวเวอร ์ โฮลดิง จํากัด  ซึงเ ป็น
รายการไดม้าซ ึงทร ัพยส์ ินและรายการทเีกียวโยงกัน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

วาระท  ี3 พิจารณาอนุมัต ิการ ลดทุนจดทะเบียนขอ งบร ิษัท ฯ  จําน วน  10,155.00 บาท  จาก 
ทุน จดท ะเบียน เ ดิมจําน วน  1,274,291,388.00 บาท  เ ป็ น ท ุน จดท ะเบียน จ ําน วน 
1,274,281,233.00 บาท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

  วาระท  ี4  พิจารณาอนุมัต ิการแก้ไข เพ ิมเติมหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัทฯ  ข้อ  4. เพ ือ ให ้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีนของบร ิษัทฯ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

  วาระท  ี5 พิจารณาอนุมัต ิการ เพ ิมทุนจดทะเบียนของบร ิษัทฯ  จํานวน  8,023,687,398.00 บาท  
จากทุนจดทะเบียน เด ิมจ ํานวน  1,274,281,233.00 บาท  เ ป็นทุนจดทะเบียนจ ํานวน 
9,297,968,631.00 บาท  โดยการ อ อ กหุ้น สามัญเพ ิมทุน จ ําน วน  2,674,562,466 หุ้น  
มูลค่าทตีราไว้ห ุน้ละ 3.00 บาท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

วาระท  ี6 พิจารณาอนุมัต ิการแก้ไข เพ ิมเติมหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัทฯ  ข้อ  4. เพ ือ ให ้
สอดคล้องกับการเพมิท ุนจดทะเบียนของบร ิษัทฯ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

   วาระท  ี7 พิจารณาอนุมัต ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ ิมทุนของบร ิษัทฯ  ให ้แก่ นายนิต ิ 
ธรรมจักร  ซึงถือ เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ํากัด  (Private 
Placement) ในราคาเสนอขายทตีาํกว่าร ้อยละ 90 ของราคาตลาด 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
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วาระท  ี8 พิจารณาอนุมัตกิารออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธ ิทจีะซ ือห ุ้นสามัญเพ ิมทุนของ 
บร ิษัท  จุฑานาวี จาํกัด (มหาชน) คร ังท ี 1 (JUTHA-W1) ให ้แก่ผู้ถ ือห ุ้นสามัญและผู้ถ ือ
ห ุน้บุร ิมสทิธ ิเดมิทกุรายตามสัดส่วนการถอืห ุน้ (Rights Offering) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท  ี9 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพมิทุนของบร ิษัทฯ  
วาระท  ี9.1 พิจารณาอนุมัต ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพ ิมทุนจ ํานวนไม่เก ิน  1,699,041,644 หุ้น  มูล

ค่าทตีราไว้ห ุน้ละ 3.00 บาท เพอืเสนอขายตอ่ผู้ถ ือห ุน้สามัญเดมิและผู้ถอืห ุน้บุร ิมสิทธ ิ
เดมิทกุรายตามสัดส่วนการถอืห ุน้ (Rights Offering) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท  ี9.2 พิจารณาอนุมัต ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพ ิมทุนจ ํานวนไม่เก ิน  90,000,000 หุ้น  มูลค่าท ี
ตราไว้ห ุ้นละ 3.00 บาท  ให ้แก่ นายนิต ิ ธรรมจักร  ซึงถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพ ิมทุนให ้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ในราคาตาํกว่าร ้อยละ 90 
ของราคาตลาด 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท  ี9.3 พิจารณาอนุมัต ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพ ิมทุนจ ํานวนไม่เก ิน  885,520,822 หุ้น  มูลค่า 
ทตีราไว้ห ุ้นละ 3.00 บาท  เพ ือรองร ับการใช ้สิทธ ิตามใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ JUTHA-W1 
ให ้แ ก่ผู้ถ ือห ุ้นสามัญเดิมและผู้ถ ือห ุ้นบุร ิมสิทธ ิเด ิมท ุกรายตามสัดส่วนการถือห ุ้น 
(Rights Offering) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท  ี10 พิจารณาอนุมัต ิการ เพ ิมจํานวนกรรมการ  การแต่งตังกรรมการใหม่ และการแต่งตัง
กรรมการอสิระ 

(1)  การแตง่ตงั นาย ววิรรธน  ์เหมมณฑารพ  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
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(2)  การแตง่ตงั นาย รุ ่งน ิร ันดร  ์ตงัสุรกจิ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท  ี11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข ้อบังคับของบร ิษัทฯ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

   วาระท  ี12 พจิารณาเร ืองอนื ๆ   (ถา้ม )ี 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนนัไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือใน
กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง
หรอืเพิมเติมขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

 กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 
   ลงชือ........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงชือ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงชือ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงชือ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 
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หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํ
ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจาํตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
  
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน)  
  
 ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2564 ในวนัที 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่าน
สอือิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) หรอืทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
 

................................................................................... 
 

  วาระท .ี...................เร ือง........................................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
  
  
  วาระท .ี...................เร ือง........................................................................................................................... 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
 
 
  วาระท .ี...................เร ือง........................................................................................................................... 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
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หนังสอืมอบฉันทะ  แบบ ค. 
(สาํหร ับผู้ถอืห ุน้ตา่งประเทศทแีต่งตงัคัสโตเดยีนในประเทศไทยเทา่นัน) 

เขียนที............................................................................ 
 วนัที............เดือน................................พ.ศ.................... 
 

(1) ขา้พเจา้.....................................................................................................สญัชาติ.....................................  
อยูบ่า้นเลขที..................ถนน....................................ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต.................................. 
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์............................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม..............................หุน้  
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงันี 
  หุน้สามญั........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
  หุน้บรุมิสิทธิ...................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนงึ) 
   1) .............................................................................................................................. อาย.ุ...............ปี 
อยู่บา้นเลขที................ถนน....................................ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต...................................
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรอื 

  2) มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึงของบรษัิทฯ คือ 

 นายศิรชิยั สาครรตันกลุ หรอื 
 นายอดลุย ์จนัทนจลุกะ หรอื 
 นายประมวล จนัทรชี์วะ 

 (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 10 ของหนงัสือเชิญประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2564 โดยกรรมการอิสระไม่มีสว่นไดเ้สยีในทกุวาระ)  

 ทงันี ในกรณีทีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการอิสระทีเหลือเป็นผูร้บั
มอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระทีไม่สามารถเขา้ประชมุ 
 เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2564 
ในวนัที 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในครงันี ดงันี 
   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 หุน้สามญั …………………………………….หุน้ และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
………………………………………..เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ …………………………………..หุน้ และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
………………………………………..เสียง 

     รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้งัหมด …………………………………………….เสียง 
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(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

   วาระท  ี1 พจิารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2564 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

   วาระท  ี2 พจิารณาอนุมัตกิารได้มาซงึทร ัพยส์ ินของบร ิษัทย่อยทบีร ิษัทฯ  ทจีะจัดตงัข ึนใหม่ โดยการ
เข ้าซ ือและร ับโอนกิจการของบร ิษัท  โกลบอล  ไบโอ  พาวเวอร ์ โฮลดิง จํากัด  ซึงเ ป็น
รายการไดม้าซ ึงทร ัพยส์ ินและรายการทเีกียวโยงกัน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

วาระท  ี3 พิจารณาอนุมัต ิการ ลดทุนจดทะเบียนขอ งบร ิษัท ฯ  จําน วน  10,155.00 บาท  จาก 
ทุน จดท ะเบียน เ ดิมจําน วน  1,274,291,388.00 บาท  เ ป็ น ท ุน จดท ะเบียน จ ําน วน 
1,274,281,233.00 บาท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

  วาระท  ี4  พิจารณาอนุมัต ิการแก้ไข เพ ิมเติมหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัทฯ  ข้อ  4. เพ ือ ให ้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีนของบร ิษัทฯ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

  วาระท  ี5 พจิารณาอนุมัตกิารเพมิทุนจดทะเบยีนของบร ิษัทฯ จาํนวน 8,023,687,398.00 บาทจาก
ทุน จดท ะเ บียน เ ดิมจ ําน วน  1,274,281,233.00 บาท  เ ป็ น ท ุน จดท ะเบียน จ ําน วน 
9,297,968,631.00 บาท  โดยการ อ อ กหุ้น สามัญเพ ิมทุน จ ําน วน  2,674,562,466 หุ้น  
มูลค่าทตีราไว้ห ุน้ละ 3.00 บาท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

วาระท  ี6 พิจารณาอนุมัต ิการแก้ไข เพ ิมเติมหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัทฯ  ข้อ  4. เพ ือ ให ้
สอดคล้องกับการเพมิท ุนจดทะเบียนของบร ิษัทฯ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 
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   วาระท  ี7 พิจารณาอนุมัต ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ ิมทุนของบร ิษัทฯ  ให ้แก่ นายนิต ิ 
ธรรมจักร  ซึงถือ เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ํากัด  (Private 
Placement) ในราคาเสนอขายทตีาํกว่าร ้อยละ 90 ของราคาตลาด 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

วาระท  ี8 พิจารณาอนุมัต ิการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ ิท ีจะซ ือห ุ้นสามัญเพ ิมทุนของ
บร ิษัท  จุฑานาวี จาํกัด (มหาชน ) คร ังท ี 1 (JUTHA-W1) ให ้แก่ผู้ถ ือห ุ้นสามัญและผู้ถ ือ
ห ุน้บุร ิมสทิธ ิเดมิทกุรายตามสัดส่วนการถอืห ุน้ (Rights Offering) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

วาระท  ี9 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพมิทุนของบร ิษัทฯ 

วาระท  ี9.1 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพ ิมทุนจาํนวนไม่เก ิน 1,699,041,644 หุ้น  มูลค่าท ี
ตราไว้ห ุ้นละ 3.00 บาท  เพ ือเสนอขายต่อผู้ถ ือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถ ือห ุ้นบุร ิมสิทธ ิเดิม
ทกุรายตามสัดส่วนการถอืห ุน้ (Rights Offering) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

วาระท  ี9.2 พิจารณาอนุมัต ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพ ิมทุนจ ํานวนไม่เก ิน  90,000,000 หุ้น  มูลค่าท ี
ตราไว้ห ุ้นละ 3.00 บาท  ให ้แก่ นายนิต ิ ธรรมจักร  ซึงถือ เป็นการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพ ิมทุนให ้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ในราคาตาํกว่าร ้อยละ 90 
ของราคาตลาด 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

วาระท  ี9.3 พิจารณาอนุมัต ิการจัดสร รหุ้นสามัญเพ ิมทุนจ ํานวนไม่เก ิน  885,520,822 หุ้น  มูลค่า 
ทีตราไว้ห ุ้นละ 3.00 บาท  เพ ือรองร ับการใช้สิทธ ิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ JUTHA-W1 
ให ้แ ก่ผู้ถ ือห ุ้นสามัญเดิมและผู้ถ ือห ุ้นบุร ิมสิทธ ิเด ิมท ุกร ายตามสัดส่วนการถือห ุ้น 
(Rights Offering) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 
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วาระท  ี10 พิจารณาอนุมัต ิการ เพ ิมจํานวนกรรมการ  การแต่งตังกรรมการใหม่ และการแต่งตัง
กรรมการอสิระ 

(1)  การแตง่ตงั นาย ววิรรธน  ์เหมมณฑารพ  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

(2)  การแตง่ตงั นาย รุ ่งน ิร ันดร  ์ตงัสุรกจิ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

วาระท  ี11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข ้อบังคับของบร ิษัทฯ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

   วาระท  ี12 พจิารณาเร ืองอนื ๆ   (ถา้ม )ี 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนนัไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือใน
กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง
หรอืเพิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
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 กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 
   ลงชือ........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงชือ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงชือ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงชือ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 
 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใชเ้ฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ทีปรากฎชือในทะเบียนผูล้งทนุต่างประเทศ และแตง่ตงัใหค้สัโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านนั 
2. หลกัฐานทีตอ้งแนบพรอ้มหนงัสอืมอบฉนัทะคือ 

a.  หนงัสอืมอบอาํจาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
b. หนงัสอืยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน 

3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4 . ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํ
ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจาํตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
  
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน)  
  
 ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2564 ในวนัที 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่าน
สอือิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) หรอืทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
 

................................................................................... 
 

  วาระท .ี...................เร ือง........................................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

  
  วาระท .ี...................เร ือง........................................................................................................................... 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 
 
  วาระท .ี...................เร ือง........................................................................................................................... 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสยีง  เสียง 

 


