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ท่ี ECF2 008/2560 
 
 22 มนีาคม 2560 

 
เรื่อง ชีแ้จงรายการวางเงนิมดัจ าเพื่อประกอบการเขา้ศกึษาความเป็นไปได้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 

บรษิทั ทร ูเอน็เนอรย์ี ่เพาเวอร ์ลพบุร ีจ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อยล าดบัที ่2 ของ บรษิทั อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์เอน็
เนอรย์ี ่คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (IFEC) ในรปูแบบของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ IFEC จ านวน 50 ลา้นบาท 

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขอใหช้ีแ้จงรายการเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น จ านวน 50 ลา้น
บาท ตามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ของบรษิัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั 
(มหาชน) (“ECF” หรอื “บรษิทั”) นัน้ 

ทางบรษิทัขอชีแ้จงทีม่าของการเกดิรายการเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดคอื  
- เมื่อช่วงเดอืนธนัวาคม ปี 2559 ทีผ่่านมา ทาง ECF ไดร้บัการเสนอขายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล

ของ บรษิทั ทร ู เอน็เนอรย์ี ่ เพาวเวอร ์ ลพบุร ี จ ากดั (TRUE) จงึไดเ้กดิความสนใจทีจ่ะเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการดงักล่าว ซึง่ในเบือ้งตน้ทางผูบ้รหิารใหพ้จิารณาถงึความสมเหตุสมผลของการเขา้ลงทุนในเบือ้งตน้ของ
โครงการ โดยไดเ้ดนิทางไปดทู าเลทีต่ัง้ของโครงการ ขอ้มลูดา้นเทคนิค และราคาทีไ่ดร้บัการเสนอขายโดยเปรยีบเทยีบ
กบัราคาตลาดส าหรบัโครงการอืน่ ๆ ในเบือ้งตน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึเป็นทีม่าของการตดัสนิใจเขา้ศกึษาความเป็นไป
ไดข้องโครงการโดยละเอยีด เพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาส าหรบัการตดัสนิใจเขา้ลงทุนหรอืไม่ต่อไป  

- TRUE เป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั อนิเตอร ์ ฟารอ์สีท ์ เทอมอล พาวเวอร ์ จ ากดั (IFEC-T) ทีถ่อืหุน้ใน 
TRUE รอ้ยละ 99.99 และ ทาง IFEC-T ซึง่เป็นบรษิทัย่อยถกูถอืหุน้โดย บรษิทั อนิเตอร ์ ฟารอ์สีท ์ เอน็เนอรย์ี ่ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (IFEC) รอ้ยละ 99.99 โดยทาง TRUE และ ECF ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) เพื่อ
วางเงนิมดัจ าส าหรบัการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ TRUE ในครัง้นี้ที ่ 50 ลา้นบาท ในรปูแบบเงนิมดัจ าที่
เรยีกคนืได ้ (refundable deposit) ซึง่สามารถเรยีกคนืไดห้ากการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการไม่เป็นทีน่่า
พอใจทีจ่ะเขา้ลงทุน โดยมกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2559 เมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2559 รบัทราบการเขา้
ศกึษาความเป็นไปไดใ้นโครงการดงักล่าว และใหน้ าเสนอความคบืหน้าการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดต่้อทีป่ระชุมใน
คราวต่อไป ซึง่ต่อจากนี้จะเป็นการมอบหมายอ านาจพจิารณาด าเนินการดา้นต่าง ๆ ใหก้บัคณะกรรมการบรหิารต่อไป 

- แต่เน่ืองจากขณะนัน้ ทาง IFEC ตอ้งการใหเ้งนิจ านวน 50 ลา้นบาท เขา้ไปที ่ IFEC จงึขอใหท้าง ECF 
จดัท าสญัญาในรปูแบบเงนิกูย้มืระยะสัน้ไม่เกนิ 90 วนั ขึน้มา ระหว่าง IFEC และ ECF คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.25 
ต่อปี โดยเสนอหลกัประกนัคอื หุน้ที ่IFEC ถอือยู่ใน IFEC-T จ านวน 5,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด มาจ าน าเพื่อเป็นหลกัประกนัในการกูย้มืเงนิครัง้นี้ และใหร้ะบุไวใ้นเงื่อนไข 
MOU ว่า สามารถใชแ้ทนการวางเงนิมดัจ าตาม MOU ได ้ ประกอบกบัทาง ECF พจิารณาแลว้เหน็ว่า โดยปกตกิาร
วางเงนิมดัจ าแบบเรยีกคนืได ้ (refundable deposit) ส าหรบัการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการอื่นทัว่ไป ทาง
ผูส้นใจจะซือ้จะไม่ไดร้บัประโยชน์จากดอกเบีย้ในระหว่างการวางเงนิมดัจ า และไมม่หีลกัประกนัแต่อย่างใด แต่ในกรณีนี้ 
ทาง ECF จะไดร้บัอตัราดอกเบีย้ ไดร้บัหลกัประกนั ประกอบกบัสญัญาเงนิกูย้มืจะสามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นทาง
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กฎหมาย ซึง่ถอืว่า มคีวามไดเ้ปรยีบหากเทยีบกบักรณีการวางเงนิมดัจ าแบบทัว่ไป ซึง่การพจิารณาตดัสนิใจท ารายการ
เป็นไปตามขอ้มลู ปจัจยั และสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ณ ขณะนัน้ 

- ความคบืหน้าในปจัจุบนัคอื อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และยงัไมไ่ดข้อ้สรุป 
เน่ืองจากอยู่ระหว่างการตดิตามขอ้มลูสว่นทีย่งัขาดจาก TRUE โดยปจัจุบนัทาง ECF อยู่ระหว่างการตรวจสอบฐานะ
กจิการ (Due Diligence) โดยการว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบญัชกีารเงนิ ดา้นเทคนิค และทีป่รกึษาทางการ
เงนิเพื่อประเมนิความสมเหตุสมผลของการเขา้ลงทุนโครงการ ทัง้นี้ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้น MOU ทาง ECF จะมี
ระยะเวลาการศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้ลงทุนในโครงการเป็นเวลา 1.5 เดอืน ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัเอกสาร
ครบถว้นทัง้หมด แต่อย่างไรกต็ามคาดว่า จะไดข้อ้สรุปของการเขา้ลงทุนภายในไม่เกนิไตรมาสที ่ 2 น้ี ซึง่ปจัจุบนัยงั
เป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดต้ามทีร่ะบุไวใ้น MOU 

- หากผลการศกึษาเป็นทีน่่าพอใจเงนิจ านวน 50 ลา้นบาท จะถอืเป็นสว่นหนึ่งของราคาซือ้ขาย แต่หากไม่
เป็นทีน่่าพอใจ ทาง IFEC จะตอ้งคนืเงนิจ านวน 50 ลา้นบาท ใหก้บัทาง ECF ภายในวนัที ่ 26 มนีาคม 2560 หรอื
ภายในทนัททีีท่ราบผลว่า การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการไม่เป็นทีน่่าพอใจ 

 
นอกจากนี้ทางบรษิทัขอชีแ้จงรายละเอยีดของรายการเงนิกูย้มืดงักล่าว ในแต่ละหวัขอ้ดงันี้ 

 วนัเดอืนปีทีเ่กดิรายการ 
26 ธนัวาคม 2559 

 ชื่อคู่กรณี และความสมัพนัธ ์กบับรษิทั 
บรษิทั อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์เอน็เนอรย์ี ่คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“IFEC”) 
IFEC ไม่เขา้ขา่ยเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั ECF แต่อย่างใด 

 ลกัษณะรายการ 
การใหกู้ย้มืเงนิจ านวน 50 ลา้นบาท โดยค านวณขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ
(Net Tangible Assets) เท่ากบัรอ้ยละ 7.65 ตามขอ้มลูงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 รายละเอยีดของสญัญากูย้มืเงนิ  
o ECF ใหเ้งนิกูย้มืแก่ IFEC จ านวน 50 ลา้นบาท  
o ก าหนดช าระหนี้คนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนั หรอืภายในไม่เกนิวนัที ่26 มนีาคม 2559 ทัง้นี้

ภายหลงัจากวนัทีด่งักล่าวทางบรษิทัจะแจง้ความคบืหน้าใหท้ราบอกีครัง้หนึ่ง 
o คดิดอกเบีย้ในอตัราเฉลีย่จากอตัราดอกเบีย้ MLR ต่อปี ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกสกิรไทย หรอืเท่ากบัประมาณรอ้ยละ 6.25 ต่อปี ทัง้นี้อตัรา
ดอกเบีย้จะปรบัตามการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ MLR ของ 4 ธนาคารดงักล่าว 

o ภาระหนี้คงคา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  
 เงนิตน้จ านวน 50 ลา้นบาท  
 ดอกเบีย้จ านวน 0.026 ลา้นบาท  

 ผูม้อี านาจในการอนุมตัเิงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว 
คณะกรรมการบรหิาร โดยตามคูม่อืปฏบิตังิาน เรื่องอ านาจด าเนินการ ทางคณะกรรมการบรหิารสามารถ
อนุมตัวิงเงนิกูไ้ดไ้ม่เกนิ 100 ลา้นบาท 

 ความจ าเป็นและเหตุผลในการเขา้ท ารายการ 
เพื่อเป็นการวางเงนิมดัจ าส าหรบัการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล TRUE 
ตามเงื่อนไขของ MOU จ านวน 50 ลา้นบาท ซึง่เป็นปกตทิัว่ไปส าหรบัการวางเงนิมดัจ าเพื่อเขา้ศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการก่อนการตดัสนิใจเขา้ลงทุน  
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 ปจัจยัในการพจิารณา  
o ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการ 

 บรษิทัพจิารณาถงึโอกาสในการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวี
มวล เพื่อขยายการลงทุนในธรุกจิดา้นพลงังานทดแทนตามนโยบายของบรษิทั โดยได้
ก าหนดเงื่อนไขการวางเงนิมดัจ าในรปูแบบของเงนิมดัจ าทีเ่รยีกคนืได ้ (refundable 
deposit) หากผลการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดไ้ม่เป็นทีน่่าพอใจ แต่อย่างไรกต็ามหากผล
การศกึษาเป็นทีน่่าพอใจ เงนิมดัจ าหรอืเงนิกูย้มืระยะสัน้จ านวน 50 ลา้นบาท นี้ จะถอืเป็น
สว่นหนึ่งของราคาซือ้ขาย 

 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลแห่งนี้ ตัง้อยู่เลขที ่ 199 หมูท่ี ่ 11 ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันา
นิคม จงัหวดัลพบุร ีขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์ 

 ปจัจบุนั โครงการ TRUE ไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า กบัการ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เมื่อวนัที ่ 20 กนัยายน 2559 ในระบบ Feed-in Tariff (Fit) โดยได้
เริม่ตน้การซือ้ขายไฟฟ้า (COD) เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิายน 2554 และมวีนัทีส่ ิน้สดุสญัญาคอื 
วนัที ่2 มถุินายน 2571 (อายุสญัญาคงเหลอืในแบบ Feed-in Tariff ประมาณ 11 ปี) ทัง้นี้
โครงการจะมรีะยะเวลาสิน้สดุการรบั Fit Premium (0.30 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า) ในวนัที ่ 2 
พฤศจกิายน 2562 นี้ ปจัจุบนัโครงการจ าหน่ายไฟฟ้าไดใ้นราคา 4.54 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า 

 ขอ้มลูทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งวดปี ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

งวดปี ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

สนิทรพัย ์ 450.69 339.87 
หนี้สนิ 188.31 218.90 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 330.00 180.00 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 262.38 120.98 
รายได ้ 100.47 116.94 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ (8.60) (24.48) 
 

o ทางคณะกรรมการบรหิารพจิารณาในขณะนัน้เหน็ว่า โดยปกตกิารวางเงนิมดัจ าแบบเรยีกคนืได ้
(refundable deposit) ส าหรบัการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการอื่นทัว่ไป ทางผูส้นใจจะซือ้
จะไมไ่ดร้บัประโยชน์จากดอกเบีย้ในระหว่างการวางเงนิมดัจ า และไม่มหีลกัประกนัแต่อย่างใด แต่ใน
กรณีนี้ ทาง ECF จะไดร้บัอตัราดอกเบีย้ ไดร้บัหลกัประกนั ประกอบกบัสญัญาเงนิกูย้มืจะสามารถใช้
ประโยชน์ไดใ้นทางกฎหมาย ซึง่ถอืว่า มคีวามไดเ้ปรยีบหากเทยีบกบักรณีการวางเงนิมดัจ าแบบ
ทัว่ไป ซึง่การพจิารณาตดัสนิใจท ารายการเป็นไปตามขอ้มลู ปจัจยั และสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ณ 
ขณะนัน้ นอกจากนี้ยงัไดพ้จิารณาถงึความสมเหตุสมผลของการเขา้ลงทุนในเบือ้งตน้ของโครงการ 
โดยไดพ้จิารณาจากทีต่ัง้ของโครงการ ขอ้มลูดา้นเทคนิค และราคาทีไ่ดร้บัการเสนอขายโดย
เปรยีบเทยีบกบัราคาตลาดส าหรบัโครงการอื่น ๆ ในเบือ้งตน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึน าไปสูก่าร
ตดัสนิใจเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการโดยละเอยีด และการวางเงนิมดัจ าดงักล่าว  

o ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ หากไดข้อ้สรุปว่า ผลการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดไ้ม่เป็นทีน่่าพอใจ 
ประกอบกบัสถานะทางการเงนิของ IFEC ตามขอ้มลูล่าสดุในปจัจบุนั บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะ
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ไม่ไดร้บัช าระคนืหนี้ หรอืเงนิมดัจ าทีเ่รยีกคนืได ้อย่างไรกต็าม บรษิทัมหีุน้ที ่IFEC ถอือยู่ใน IFEC-T 
จ านวน 5,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท (คดิเป็นมลูค่ารวมทีร่าคาพารเ์ท่ากบั 50 ลา้น
บาท) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.3 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด มาจ าน าเพื่อเป็นหลกัประกนั ประกอบกบับรษิทั
ยงัอยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปได ้ซึง่ยงัเป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ใน MOU 

 สถานะปจัจบุนั รวมถงึความคบืหน้าในการตดิตามช าระหน้ี 
ปจัจบุนับรษิทัยงัอยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ซึง่ยงัไมไ่ดข้อ้สรุป 
แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัจะด าเนินการเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปถงึการพจิารณาตดัสนิใจเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว
หรอืไมต่่อไป ซึง่ระยะเวลาด าเนินการยงัคงเป็นไปตามเงื่อนไขของ MOU ส าหรบัก าหนดการจ่ายช าระคนืหนี้ที่
จะเกดิขึน้ในวนัที ่26 มนีาคม 2560 นัน้ บรษิทัจะแจง้ความคบืหน้าใหท้ราบอกีครัง้หนึ่ง  

 ผลกระทบหากบรษิทัไม่ไดร้บัช าระหนี้คนื  
ตามนโยบายการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของบรษิทั บรษิทัจะพจิารณาจากภาระหนี้ทีไ่ม่สามารถเรยีกเกบ็ได้
ภายในระยะเวลา 1 ปี ประกอบกบัสถานะทางการเงนิของลกูหนี้ บรษิทัจะพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
เตม็รอ้ยละ 100 ของมลูค่าหนี้ ทัง้นี้หากภายหลงัจากครบระยะเวลา 1 ปี ประกอบกบัสถานะทางการเงนิของ
ลกูหนี้ในขณะนัน้ หากบรษิทัยงัไม่สามารถเรยีกช าระคนืหนี้จาก IFEC ได ้บรษิทัอาจเขา้ขา่ยถูกพจิารณาตัง้ค่า
เผื่อหนี้สงสยัจะสญูจ านวน 50 ลา้นบาท ซึง่จะมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัในขณะนัน้  

 ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 
รบัทราบการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และในขัน้ตอนการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้
ลงทุนในโครงการ เป็นการมอบหมายอ านาจพจิารณาด าเนินการดา้นต่าง ๆ ใหก้บัคณะกรรมการบรหิาร แต่
อย่างไรกต็ามหากเกดิกรณีผดินดัช าระหนี้ หรอืกรณีทีผ่ลการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการไม่เป็นทีน่่า
พอใจ ทางบรษิทัจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบต่อไป 
 
ทัง้นี้ บรษิทัจะชีแ้จงต่อทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อทราบความคบืหน้าในประเดน็ดงักล่าวต่อไป 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
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 กรรมการผูจ้ดัการ 


