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ที� ECF2 084/2560 
 
 22 ธนัวาคม 2560 
 
เรื�อง แจ้งการลงนามในบนัทกึความเข้าใจเพื�อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์(เพิ�มเตมิครั �งที� �) 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากดั (มหาชน) (“ECF” หรอื “บรษิัทฯ”) ขอเแจ้งว่า บรษิัทฯ โดยมติที�
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั �งที� 15/2560 เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2560 จะเขา้ทําการศกึษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของบรษิัท ซอีาร์ โซลาร์ จํากดั (“CRS”) ขนาด 1 เมกะวตัต์ 
ตั �งอยู่ที� อําเภอเถิน จงัหวดัลําปาง แทนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของบรษิัท ทรู เอน็เนอร์ยี� 
เพาเวอร์ ลพบุร ีจาํกดั (“TRUE-P”) ซึ�งบรษิัทฯ ได้ทําการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนแล้วแต่ไม่สามารถทํา
ความตกลงในการเขา้ลงทุนได้ 

ทั �งนี�  บรษิทัฯ และ CRS ไดเ้ขา้ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจระหว่างกนั เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2560 เพื�อโอน
เงนิมดัจําไว้เป็นประกนัการชําระราคาการซื�อขายกจิการซึ�งคํานวณบนต้นเงนิกูจ้ํานวนหา้สบิล้าน (50,000,000) บาท 
ดอกเบี�ยจากตน้เงนิกูจ้นถงึวนัที� 22 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 2,024,589 บาท และดอกเบี�ยในอนาคตตามสญัญากูย้มืเงนิ
ที�ไดท้าํความตกลงและดาํเนินการไวแ้ลว้ตามบนัทกึความเขา้ใจระหว่างบรษิทัฯ กบั TRUE-P ฉบบัลงวนัที� 26 ธนัวาคม 
2559 ซึ�ง TRUE-P จะใหค้วามยนิยอมแก่การโอนมดัจําดงักล่าว และตกลงใหบ้นัทกึความเขา้ใจระหว่างบรษิทัฯ กบั 
TRUE-P ฉบบัลงวนัที� 26 ธนัวาคม 2559 สิ�นผลลงนับตั �งแต่วนัที�บรษิัทฯ และ CRS ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ
ระหว่างกนั ทั �งนี� บนัทกึความเขา้ใจฉบบัลงวนัที� 22 ธนัวาคม 2560 นี�ไดล้งนามโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนั 
CRS แลว้ ซึ�งบรษิทัฯ ไดท้าํการตรวจสอบอาํนาจลงนามของผูล้งนามผูกพนั CRS ดงักล่าวตามหนังสอืรบัรองบรษิทั
แลว้เหน็ว่าสามารถลงนามผูกพนัไดต้ามกฎหมาย 

บรษิัทฯ จะเขา้ทําการตรวจสอบสถานะของกจิการ เป็นเวลา 60 วนั นับจากวนัที�บรษิัทฯ ไดร้บัขอ้มูลจาก 
CRS ในสว่นที�เป็นสาระสาํคญัครบถว้นแลว้ อาท ิงบการเงนิ สญัญาซื�อขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น และจะ
ทําการศกึษาวเิคราะห์ความเป็นไปได้ และตดัสนิใจเกี�ยวกบัการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ดงักล่าวตามขั �นตอนต่อไป โดยกาํหนดใหจ้ะต้องเขา้ทาํสญัญาซื�อขายกจิการภายใน 3 เดอืน นับจากวนัที�เขา้ลงนามใน
บนัทกึความเขา้ใจระหว่างกนั ซึ�งบรษิทัฯ และ CRS ไดเ้ขา้ลงนามเมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2560 

นอกจากนี� ทางบรษิทัฯ จะจดัทาํหนงัสอืขอ้ตกลงเพิ�มเตมิ สาํหรบัสญัญากูย้มืเงนิ ฉบบัวนัที� 26 ธนัวาคม 2559 
เพื�อตกลงขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคนืหนี�ใหก้บัทางบรษิทัฯ ออกไปจนถงึวนัที� 26 มนีาคม 2561 เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัระยะเวลาการดําเนินการที�ไดร้ะบุไวใ้นบนัทกึความเขา้ใจระหว่างบรษิทัฯ และ CRS ทั �งนี�เอกสารการขยาย
ระยะเวลาครั �งนี�ถือเป็นครั �งที� 4 จาก ครั �งที� 1 ขยายระยะเวลาถึงวันที� 26 พฤษภาคม 2560 และ ครั �งที� 2 ขยาย
ระยะเวลาถึงวนัที� 26 สงิหาคม 2560 และครั �งที� 3 ขยายระยะเวลาถึงวนัที� 26 ธนัวาคม 2560 ซึ�งหนังสอืขอ้ตกลง
เพิ�มเตมิสาํหรบัสญัญากูย้มืเงนินี� จะลงนามโดยประธานเจา้หน้าที�บรหิารท่านหนึ�งและกรรมการอกีท่านหนึ�งของบรษิทั 
อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์เอน็เนอรย์ี� คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) (“IFEC”) ในฐานะกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนั 
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IFEC แลว้ ซึ�งบรษิทัฯ ไดท้าํการตรวจสอบอาํนาจลงนามของผูล้งนามผูกพนั IFEC ดงักล่าวตามหนังสอืรบัรองบรษิทั
แลว้เหน็ว่าสามารถลงนามผูกพนัไดต้ามกฎหมาย 

บรษิทัฯ ขอเรยีนชี�แจงเพิ�มเตมิว่า ตลอดระยะเวลาที�ไม่สามารถทําความตกลงในการเขา้ลงทุนใน TRUE-P 
ได ้ทางบรษิทัฯ ไดพ้ยายามตดิตามทวงถามเงนิมดัจาํในรูปแบบเงนิใหกู้ย้มืจํานวน 50,00;,000 บาท พรอ้มดอกเบี�ย
คงคา้งมาโดยตลอด ดงัจะเหน็ไดจ้ากสารสนเทศที�บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อนัไดแ้ก่ 
สารสนเทศที� ECF2 009/2560 ฉบบัวนัที� 27 มนีาคม 2560, สารสนเทศที� ECF2 013/2560 ฉบบัวนัที� 31 มนีาคม 
2560, สารสนเทศที� ECF2 039/2560 ฉบบัวนัที� 26 พฤษภาคม 2560 และสารสนเทศที� ECF2 058/2560 ฉบบัวนัที� 
28 สงิหาคม 2560 ตามลําดบั ซึ�งต่อมาบรษิทัฯมคีวามสนใจที�จะเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยข์อง CRS เนื�องจากในช่วงที�ผ่านมา บรษิทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิพลงังาน ทั �งโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลหลายโครงการ อาท ิโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล
ของ บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจํากดั ที�ไดเ้ริ�มดําเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 27 มถุินายน 2560 
และเริ�มรบัรูส้่วนแบ่งจากการลงทุนในโครงการแลว้ตั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2560 ที�ผ่านมา ซึ�งบรษิทัฯเลง็เหน็ว่าการ
ลงทุนในธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยน์ั �น สามารถสรา้งรายไดแ้บบต่อเนื�อง (Recurring Income) 
ซึ�งจะสรา้งผลตอบแทนและกาํไรที�ดใีหก้บับรษิทัฯในอนาคตได ้และสอดคลอ้งกบัแผนธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันั �น บรษิทั
ฯ จงึสนใจที�อยากจะเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเพิ�มเตมิ กอปรกบัเนื�องจากการเขา้ทาํการศกึษาความเป็นไปไดใ้น
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ TRUE-P ยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได ้เพื�อไม่ใหเ้ป็นการเสยีโอกาส
ทางการลงทุน บรษิทัฯจงึตดัสนิใจเขา้ศกึษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์อง CRS แทน ซึ�งเป็นโครงการที�
เริ�มดาํเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯจงึไดต้ดัสนิใจตกลงเขา้ทาํบนัทกึความเขา้ใจที�จะเขา้ศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการตรวจสอบสถานะกจิการของ CRS โดยโอนเงนิมดัจาํในรูปแบบเงนิใหกู้ย้มืจํานวน 50,000,000 
บาท พรอ้มดอกเบี�ยคงคา้งทั �งหมดดงักล่าว มาเป็นเงนิมดัจําภายใต้บนัทกึความเขา้ใจเพื�อการศกึษาความเป็นไปได้
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์อง CRS แทน ซึ�งทาํใหบ้รษิทัฯสามารถแกไ้ขปัญหาการตดิตามทวงถาม
ภาระหนี�ดงักล่าวได ้และหากผลการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการมคีวามน่าสนใจเขา้ลงทุน เงนิมดัจําจํานวน
ดงักล่าวจะเป็นส่วนหนึ�งของการชาํระราคาซื�อขายกจิการต่อไป ดว้ยเหตุผลดงักล่าว บรษิทัฯไดพ้จิารณาแลว้ในขณะนี�
จงึยงัไม่ตั �งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู และบรษิทัฯจะตดิตามความคบืหน้าพรอ้มทั �งหารอืเรื�องดงักล่าวกบัทางผูส้อบ
บญัชต่ีอไป 

ในขณะนี� บรษิทัฯ อยู่ระหว่างศกึษาและตรวจสอบมูลค่าโครงการ อตัราผลตอบแทน ความเสี�ยง และ
รายละเอยีดต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัโครงการ และเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ซื�อโครงการ ซึ�งรวมถงึความสามารถของ
ผูข้ายในการเขา้ทําธุรกรรมขายโครงการ และการส่งมอบทรพัยส์นิที�ซื�อขาย และการปฏบิตัติามขอ้ตกลงอื�น ๆ ตาม
สญัญาซื�อขายที�จะไดจ้ดัทาํขึ�นดว้ย   

นอกจากนี�บรษิทัฯขอชี�แจงรายละเอยีดเบื�องต้นของ CRS ดงันี� 
บรษิทั ซอีาร ์โซลาร ์จาํกดั 
จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจาํกดั วนัที� 18 มถุินายน 2555 
ที�อยู่จดทะเบยีน เลขที� 184 หมู่ที� 5 ตําบลแม่ปะ อาํเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง 52160 
ประกอบธุรกจิ ธุรกจิผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 1 เมกะวตัต ์
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ถอืหุน้โดย IFEC ที�สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

ทั �งนี� หากผลการศกึษาความเป็นไปไดเ้ป็นที�น่าพอใจ และบรษิทัฯพจิารณาตดัสนิใจที�จะเขา้ลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์อง CRS บรษิทัจะรายงานความคบืหน้าหรอืขอ้มูลเพิ�มเตมิต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้ถ้อืหุน้และนักลงทุนทราบ รวมทั �งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ี�
เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการต่อไป 
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ในทางกลบักนั หากผลการศกึษาความเป็นไปไดไ้ม่เป็นที�น่าพอใจ หรอืไม่มกีารเขา้ทําสญัญาซื�อขายกจิการ
ภายในเวลาที�กาํหนดแลว้ CRS ตกลงจะคนืเงนิมดัจาํ (ซึ�งเท่ากบัจาํนวนเงนิต้นและดอกเบี�ยคงคา้งทั �งหมดตามสญัญา
กูย้มื) ใหแ้ก่บรษิทัฯ ทนัท ีและ/หรอืบรษิทัฯ สามารถเรยีกรอ้งให ้IFEC คนืเงนิต้นและดอกเบี�ยคงคา้งตามสญัญากูย้มื
ได ้ทั �งนี� การตดัสนิใจดงักล่าวเป็นไปดว้ยความรอบคอบ และคาํนึงผลประโยชน์ของบรษิทัฯเป็นสาํคญัแลว้ 

 
จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ @) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


