
 
ที ่ECF2 046/2562 

       24 ธนัวาคม 2562 

 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเรื่อง (1) การจ าหน่ายไปซึง่สทิธเิรยีกรอ้งในสญัญาเงนิกู ้สญัญาจ าน า 
และบนัทกึความเขา้ใจเพื่อการศกึษาการเขา้ซือ้กจิการของ บรษิัท ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั และ (2) การท ารายการที่
เกีย่วโยงกนั  

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สารสนเทศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เรื่องการขายสทิธใินสญัญากูย้มืเงนิ สญัญาจ าน าหุน้ และบนัทกึ
ความเขา้ใจเพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่
11/2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2562 โดยทีป่ระชมุไดพ้จิารณาและอนุมตัเิรื่องส าคญั ดงัต่อไปนี้  

1. อนุมตักิารจ าหน่ายไปซึง่สทิธเิรยีกรอ้งในสญัญาเงนิกู ้ รวมถงึสญัญาจ าน า และบนัทกึความเขา้ใจ
เพื่อการศกึษาการเขา้ซือ้กจิการของ บรษิทั ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั  

ตามทีบ่รษิทัฯ ไดใ้หกู้ย้มืเงนิจ านวน 50,000,000 (หา้สบิลา้น) บาท แก่ บรษิทั อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์เอน็เนอรย์ี ่
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“IFEC”) ตามสญัญากูย้มืเงนิฉบบัลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2559 (“สญัญากู้ยืมเงิน”) ซึง่
ไดม้กีารจ าน าหุน้บรษิทั อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั (“IFECTP”) จ านวน 5,000,000 (หา้ลา้น) หุน้
ใหแ้ก่บรษิทัฯ เพื่อเป็นประกนัการช าระหนี้เงนิกูย้มืดงักล่าว ตามสญัญาจ าน าหุน้ ฉบบัลงวนัที ่ 26 ธนัวาคม 2559 
(“สญัญาจ าน าหุ้น”) และต่อมา บรษิทัฯ และบรษิทั ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ IFEC) ไดท้ าบนัทกึ
ความเขา้ใจเพื่อการศกึษาการซือ้กจิการของบรษิทั ซอีาร ์ โซล่าร ์ จ ากดั ฉบบัลงวนัที ่ 22 ธนัวาคม 2560 (“MOU”) 
เพื่อเจรจา และท าการตรวจสอบสถานะของกจิการ (Due Diligence) ในการซือ้ขายโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ขนาด 1 MW ทีจ่งัหวดัล าปางของบรษิทั ซอีาร ์ โซล่าร ์ จ ากดั ซึง่ยงัด าเนินการตรวจสอบสถานะของกจิการ (Due 
Diligence) ไม่แลว้เสรจ็จนถงึปัจจุบนันัน้  

ณ วนัที ่ 24 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ เป็นเจา้หนี้สญัญากูย้มืเงนิต่อ IFEC เป็นจ านวนเงนิรวม 
58,304,246.58 บาท ประกอบดว้ยเงนิตน้จ านวน 50,000,000 บาท และดอกเบีย้คงคา้งจ านวน 8,304,246.58 บาท 
โดยบรษิทัฯ ไดต้กลงจ าหน่ายสทิธเิรยีกรอ้งในสญัญาเงนิกู ้สญัญาจ าน า และ MOU ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ จ านวน 2 ราย ไดแ้ก ่
นายคมวทิย ์บญุธ ารงกจิ ในราคาขาย 38,869,497.33 บาท และนายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ในราคาขาย 19,434,749.25 
ตามรายละเอยีด ดงัต่อไปนี้  

1.1 การจ าหน่ายสทิธเิรยีกรอ้งในสญัญาเงนิกู ้ สญัญาจ าน า และ MOU ใหแ้ก่นายคมวทิย ์ บุญธ ารงกจิ 
โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้  
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ผูซ้ื้อ สิทธิเรียกรอ้งท่ีจ าหน่าย ราคาขาย (บาท)  
นายคมวทิย ์ 
บุญธ ารงกจิ 

1. สทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญากูย้มืเงนิ ในสดัสว่นสองในสาม (ซึง่
ค านวณถงึวนัที ่24 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงนิ 38,869,497.33 
บาท ประกอบดว้ยเงนิตน้จ านวน 33,333,333 บาท และดอกเบีย้คา้ง
ช าระของเงนิตน้ดงักล่าวจ านวน 5,536,164.33 บาท)  
2. สทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาจ าน าหุน้ ในสดัสว่นสองในสาม (ซึง่
เท่ากบัหุน้ IFECTP ทีจ่ าน าจ านวน 3,333,333 หุน้)  
3. สทิธเิรยีกรอ้งตาม MOU ในสดัสว่นสองในสาม (ส าหรบัการเจรจา
ซือ้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นสดัสว่นสองในสาม) 

38,869,497.33 

ในการช าระราคาขายนัน้ นายคมวทิย ์บุญธ ารงกจิ จะช าระราคาขายใหแ้กบ่รษิทัฯ โดยแบง่เป็น 7 
งวด ดงัต่อไปนี้ โดยใหค้ดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปีดว้ย 

งวดท่ี วนัท่ีช าระ จ านวนเงิน (บาท) 

1 วนัท าสญัญานี้ 5,550,000.00 
2 วนัที ่30 มถุินายน 2563 5,550,000.00 
3 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 5,550,000.00 
4 วนัที ่30 มถุินายน 2564 5,550,000.00 
5 วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 5,550,000.00 
6 วนัที ่30 มถุินายน 2565 5,550,000.00 
7 วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 5,569,497.33 
 รวม 38,869,497.33 

เมื่อคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 6 ต่อปีจนถงึวนัช าระครบถว้นจะเท่าจ านวน 3,370,841.28 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้หมดทีจ่ะไดร้บัช าระเท่ากบั 42,240,338.61 บาท 

ในกรณีทีน่ายคมวทิย ์บุญธ ารงกจิ เรยีกเกบ็หนี้เงนิกูจ้าก IFEC ไม่ไดห้รอืไดไ้ม่เตม็จ านวน หรอืไม่
สามารถด าเนินการซือ้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ากบรษิทั ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั ไดส้ าเรจ็กต็าม บรษิทัฯ 
ไม่มหีน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบใด ๆ ในกรณีดงักล่าวต่อนายคมวทิย ์ บุญธ ารงกจิ และนายคมวทิย ์ บุญธ ารงกจิ จะตอ้ง
ช าระค่าขายสทิธเิรยีกรอ้งใหแ้กบ่รษิทัฯ จนครบถว้น  

ในวนัที ่24 ธนัวาคม 2562 นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายสทิธเิรยีกรอ้งในสญัญาเงนิกู ้สญัญา
จ าน า และ MOU กบันายคมวทิย ์บุญธ ารงกจิ และไดร้บัช าระราคาขายงวดแรกจ านวน 5,550,000 บาท จากนาย
คมวทิย ์บญุธ ารงกจิ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ทัง้นี้ นายคมวทิย ์บญุธ ารงกจิ ไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ 
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1.2 การจ าหน่ายสทิธเิรยีกรอ้งในสญัญาเงนิกู ้สญัญาจ าน า และ MOU ใหแ้ก่ นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์โดย
มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้  

ผูซ้ื้อ สิทธิเรียกรอ้งท่ีจ าหน่าย ราคาขาย (บาท)  
นายอารกัษ์  
สขุสวสัดิ ์

1. สทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญากูย้มืเงนิ ในสดัสว่นหนึ่งในสาม (ซึง่
ค านวณถงึวนัที ่24 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงนิ 19,434,749.25 
บาท ประกอบดว้ยเงนิตน้จ านวน 16,666,667 บาท และดอกเบีย้คา้ง
ช าระของเงนิตน้ดงักล่าวจ านวน 2,768,082.25 บาท)  
2. สทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาจ าน าหุน้ ในสดัสว่นหนึ่งในสาม (ซึง่
เท่ากบัหุน้ IFECTP ทีจ่ าน าจ านวน 1,666,667 หุน้)  
3. สทิธเิรยีกรอ้งตาม MOU ในสดัสว่นหนึ่งในสาม (ส าหรบัการเจรจา
ซือ้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นสดัสว่นหนึ่งในสาม) 

19,434,749.25 

ในการช าระราคาขายนัน้ นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์จะช าระราคาขายใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยแบ่งเป็น 7 งวด 
ดงัต่อไปนี้ โดยใหค้ดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปีดว้ย  

งวดท่ี วนัท่ีช าระ จ านวนเงิน (บาท) 

1 วนัท าสญัญานี้ 2,775,000.00 
2 วนัที ่30 มถุินายน 2563 2,775,000.00 
3 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 2,775,000.00 
4 วนัที ่30 มถุินายน 2564 2,775,000.00 
5 วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 2,775,000.00 
6 วนัที ่30 มถุินายน 2565 2,775,000.00 
7 วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 2,784,749.25 
 รวม 19,434,749.25 

เมื่อคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 6 ต่อปีจนถงึวนัช าระครบถว้นจะเท่าจ านวน 1,685,420.74 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้หมดทีจ่ะไดร้บัช าระเท่ากบั 21,120,169.99 บาท 

ในกรณีทีน่ายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ เรยีกเกบ็หน้ีเงนิกูจ้าก IFEC ไม่ไดห้รอืไดไ้ม่เตม็จ านวน หรอืไม่
สามารถด าเนินการซือ้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ากบรษิทั ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั ไดส้ าเรจ็กต็าม บรษิทัฯ 
ไม่มหีน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบใด ๆ ในกรณีดงักล่าวต่อนายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ และนายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ จะตอ้งช าระค่า
ขายสทิธเิรยีกรอ้งใหแ้กบ่รษิทัฯ จนครบถว้น  

ในวนัที ่24 ธนัวาคม 2562 นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายสทิธเิรยีกรอ้งในสญัญาเงนิกู ้สญัญา
จ าน า และ MOU กบันายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ และไดร้บัช าระราคาขายงวดแรกจ านวน 2,775,000 บาท จากนาย
อารกัษ์ สขุสวสัดิ ์เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

เน่ืองดว้ย นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์ เป็นกรรมการ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทัฯ เมื่อค านวณขนาดรายการการจ าหน่ายสทิธเิรยีกรอ้งใหแ้ก่ นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์แลว้ ไดข้นาดรายการ
ทีต่ ่ากว่ารอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ จงึตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ และท าการเปิดเผย
สารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของ
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บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนัดงักล่าวแลว้  

ทัง้นี้ การจ าหน่ายไปซึง่สทิธเิรยีกรอ้งในสญัญาเงนิกู ้ สญัญาจ าน า และ MOU กบัผูซ้ือ้ทัง้ 2 ราย
ดงักล่าว ไม่เขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน
ในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ พ.ศ. 2547  

โดยผลของการท ารายการดงักล่าว ในวนัที ่24 ธนัวาคม 2562 นี้ บรษิทัฯ ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งและ
สญัญาใด ๆ คงคา้งต่อ IFEC อกีต่อไป และไม่ประสงคท์ีจ่ะด าเนินการซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ากบรษิทั 
ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั อกีต่อไป 

2. อนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั เรื่องการจ าหน่ายไปซึง่สทิธเิรยีกรอ้งในสญัญาเงนิกู ้ รวมถงึ
สญัญาจ าน า และบนัทกึความเขา้ใจเพื่อการศกึษาการเขา้ซือ้กจิการของ บรษิทั ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั  

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารเขา้ท าสญัญาซือ้ขายสทิธเิรยีกรอ้งในสญัญาเงนิกู ้สญัญา
จ าน า และ MOU กบันายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ในราคาขาย 19,434,749.25 บาท ดงัทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั เรื่องการขายสทิธใินสญัญากูย้มืเงนิ สญัญาจ าน าหุน้ และบนัทกึความเขา้ใจเพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์สง่ทีส่ง่มาดว้ยนี้  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
  
  
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

 



 
สารสนเทศของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน)  

เรือ่ง สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เรือ่งการขายสิทธิในสญัญากู้ยืมเงิน  
สญัญาจ าน าหุ้น และบนัทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ 

ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่11/2562 เมื่อ
วนัที ่24 ธนัวาคม 2562 มมีตอินุมตัใิหท้ ารายการนี้  

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ผูซ้ือ้ : นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ 

ผูข้าย : บรษิทัฯ  

ความสมัพนัธ์ : นายอารกัษ์ สุขสวสัดิ ์เป็นกรรมการ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทัฯ โดยมกีารถอืหุน้ในบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 เป็นจ านวน 150,412,750 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 15.68 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดในบรษิทัฯ 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ  

บรษิทัฯ ตกลงขายสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาใหแ้ก่ นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ดงัต่อไปนี้ 

3.1 สทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญากูย้มืเงนิ ฉบบัลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2559 ระหว่างบรษิทัฯ ในฐานะผูใ้หกู้ย้มื 
และบรษิัท อนิเตอร์ ฟารอ์ีสท์ เอน็เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ( “IFEC”) ในฐานะผู้กู้ยมื (“สญัญากู้ยืม
เงิน”) ในสดัส่วนหนึ่งในสาม ซึง่ค านวณถงึวนัที ่24 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงนิ 19,434,749 บาท ประกอบดว้ย
เงนิตน้จ านวน 16,666,667 บาท และดอกเบีย้คา้งช าระของเงนิตน้ดงักล่าวจ านวน 2,768,082.25 บาท  

3.2 สทิธเิรยีกรอ้งสญัญาจ าน าหุน้ ฉบบัลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2559 (“สญัญาจ าน าหุ้น”) ในสดัสว่นหนึ่งใน
สาม ซึง่เท่ากบัหุ้นบรษิัท อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั (“IFECTP”) ที่จ าน าจ านวน 1,666,667 หุ้น 
ซึง่เป็นประกนัสญัญากูย้มืเงนิ  

3.3 สทิธเิรยีกรอ้งตามบนัทกึความเขา้ใจเพื่อการศกึษาการซือ้กจิการของบรษิทั ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั ฉบับ
ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2560 ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทั ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ IFEC) (“MOU”) 
ในสดัส่วนหนึ่งในสาม ส าหรบัการเจรจา และการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ในการซื้อขาย
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 1 MW ทีจ่งัหวดัล าปางของบรษิทั ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั  

หมายเหตุ  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  11/2562 ในวันที่  24 ธันวาคม 2562 นี้ 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัใิหข้ายสทิธเิรยีกรอ้งในสดัสว่นสองในสาม ตามสญัญาเงนิกูย้มื สญัญาจ าน าหุน้ 
และ MOU ใหแ้ก่ นายคมวทิย ์บุญธ ารงกจิ ซึง่ไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ ดว้ย ซึง่โดยผลของการท า
รายการดงักล่าว บรษิัทฯ จงึไม่มีสทิธิเรยีกร้องและสญัญาใด ๆ คงค้างต่อ IFEC อีกต่อไป และไม่ประสงค์ที่จะ
ด าเนินการซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ากบรษิทั ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั อกีต่อไป  
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4. มูลค่ารวมและขนาดของรายการ  

4.1 ราคาซ้ือขาย  

ราคาซือ้ขายเท่ากบั 19,434,749.25 บาท  

4.2 งวดการช าระเงิน 

ผูซ้ือ้จะช าระราคาซือ้ขายใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยแบ่งเป็น 7 งวด ดงัต่อไปนี้ โดยใหค้ดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
6 ต่อปีดว้ย  

งวดท่ี วนัท่ีช าระ จ านวนเงิน (บาท) 

1 วนัท าสญัญานี้ 2,775,000.00 
2 วนัที ่30 มถุินายน 2563 2,775,000.00 
3 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 2,775,000.00 
4 วนัที ่30 มถุินายน 2564 2,775,000.00 
5 วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 2,775,000.00 
6 วนัที ่30 มถุินายน 2565 2,775,000.00 
7 วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 2,784,749.25 
 รวม 19,434,749.25 

เมื่อคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 6 ต่อปีจนถงึวนัช าระครบถ้วนจะเท่าจ านวน 1,685,420.74 บาท รวม
เป็นเงนิทัง้หมดทีจ่ะไดร้บัช าระเท่ากบั 21,120,169.99 บาท  

ทัง้นี้ ในวนัที่ 24 ธันวาคม 2562 นี้ บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาซื้อขายสิทธิเรียกร้องในสญัญาเงินกู ้
สญัญาจ าน า และ MOU กบันายอารกัษ์ สุขสวสัดิ ์และไดร้บัช าระราคาขายงวดแรกจ านวน 2,775,000 บาท จาก
นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

5 ขนาดรายการ 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้เป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงประเภทรายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร
มมีูลค่ารวมของรายการเท่ากบั 21,120,169.99 บาท1 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.38 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธิ
ตามงบการเงนิทีส่อบทานแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 3 
ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ โดยบรษิทัไม่มรีายการเกีย่วโยงในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา 
โดยมวีธิคี านวนดงันี้  

การค านวณสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ (Net Tangible Asset: NTA) (หน่วย : ลา้นบาท) 

NTA = สนิทรพัยร์วม - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน – ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช-ี หนี้สนิรวม – ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มี
อ านาจควบคุม 

                                                           
1
 ค ำนวณจำกรำคำซือ้ขำยจ ำนวน 19,434,749.25 บำท บวกด้วยดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 6 ตอ่ปีจนถงึวนัช ำระ
ครบถ้วนจ ำนวน 1,685,420.74 บำท  
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 = 3,587.49 – 0.47 – 5.19 – 2,150.76 – 20.99 

ขนาดรายการ = มลูค่าสิง่ตอบแทน/NTA 

   = 21.12 / 1,410.08  

   = 1.50% 

6. การเข้ารว่มประชมุและออกเสียงในทีประชมุคณะกรรมการของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

นายอารกัษ์ สุขสวสัดิ ์ซึง่เป็นกรรมการทีเ่ป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกนัไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสยีง
ลงคะแนนในวาระการประชุมที่อนุมตักิารเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนันี้ ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่
11/2562 เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2562  

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวข้องกบัการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

เน่ืองจากในปัจจุบนันี้ IFEC อยู่ภายใตค้ดฟ้ืีนฟูกจิการของศาลลม้ละลายกลาง คดหีมายเลขด าที ่ฟ.14/2561 
คดหีมายเลขแดงที่ ฟ.25/2561 ซึง่คาดว่า การเจรจาซือ้ขายโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 1 MW ที่จงัหวดั
ล าปางของบรษิทั ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั นัน้ ย่อมจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ารฟ้ืนฟูกจิการของ IFEC ซึง่น่าจะใชเ้วลา
อกีนานมาก ประกอบกบัการด าเนินการบงัคบัจ าน าหุน้ IFECTP ทีเ่ป็นประกนันัน้ ยงัไม่มคีวามแน่นอนว่าจะไดเ้งนิ
เพยีงพอช าระหนี้เงนิกูย้มืคงคา้งทัง้หมด เพราะ IFECTP ไม่ไดน้ าสง่งบแสดงสถานะการเงนิตัง้แต่ปี 2560  

คณะกรรมการบรษิัทฯ จงึพิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า การท ารายการครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เน่ืองจากราคาซือ้ขายสทิธเิรยีกรอ้งในการท ารายการน้ี เป็นราคาซือ้ขายทีไ่ม่ต ่ากว่ามลูค่าเงนิ
ตน้รวมดอกเบีย้ค านวนจนถงึวนัทีท่ ารายการ และอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปีส าหรบัราคาซือ้ขายทีผ่่อนช าระเป็น
อตัราทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัฯ สามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายสทิธเิรยีกรอ้งนี้ไปใชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ต่อไป ซึง่จะเป็นประโยชน์กว่าการรอเจรจาซือ้ขายโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 1 MW ทีจ่งัหวดัล าปาง ของ
บรษิทั ซอีาร ์โซล่าร ์จ ากดั ภายใตก้ารฟ้ืนฟูกิจการของ IFEC และคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาขอ้มูลสถานะ
ทางการเงินของผู้ซื้อทัง้สองรายแล้ว เห็นว่า มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะช าระราคาซื้อขายสทิธิ
เรยีกรอ้งพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ไดต้ามก าหนดเวลา  

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

ไม่ม ี

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
   
 
 (นายชาล ีสขุสวสัดิ)์ (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 


