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เรื่อง

ชีแ้ จงรายการวางเงินมัดจาเพื่อประกอบการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บริษทั ทรู เอ็นเนอร์ย่ี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด ในฐานะบริษทั ย่อยลาดับที่ 2 ของ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อสี ท์ เอ็น
เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (IFEC) ในรูปแบบของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่ IFEC จานวน 50 ล้านบาท

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้ชแ้ี จงรายการเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การอื่น จานวน 50 ล้าน
บาท ตามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด
(มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษทั ”) นัน้
ทางบริษทั ขอชีแ้ จงทีม่ าของการเกิดรายการเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดคือ
- เมื่อช่วงเดือนธันวาคม ปี 2559 ทีผ่ ่านมา ทาง ECF ได้รบั การเสนอขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ของ บริษทั ทรู เอ็นเนอร์ย่ี เพาวเวอร์ ลพบุรี จากัด (TRUE) จึงได้เกิดความสนใจทีจ่ ะเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการดังกล่าว
ซึง่ ในเบือ้ งต้นทางผูบ้ ริหารให้พจิ ารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าลงทุนในเบือ้ งต้นของ
โครงการ โดยได้เดินทางไปดูทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการ ข้อมูลด้านเทคนิค และราคาทีไ่ ด้รบั การเสนอขายโดยเปรียบเทียบ
กับราคาตลาดสาหรับโครงการอืน่ ๆ ในเบือ้ งต้นเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเป็ นทีม่ าของการตัดสินใจเข้าศึกษาความเป็ นไป
ได้ของโครงการโดยละเอียด เพือ่ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาสาหรับการตัดสินใจเข้าลงทุนหรือไม่ต่อไป
- TRUE เป็ นบริษทั ย่อยของ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อสี ท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T) ทีถ่ อื หุน้ ใน
TRUE ร้อยละ 99.99 และ ทาง IFEC-T ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยถูกถือหุน้ โดย บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อสี ท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (IFEC) ร้อยละ 99.99 โดยทาง TRUE และ ECF ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อ
วางเงินมัดจาสาหรับการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ TRUE ในครัง้ นี้ท่ี 50 ล้านบาท ในรูปแบบเงินมัดจาที่
เรียกคืนได้ (refundable deposit) ซึง่ สามารถเรียกคืนได้หากการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการไม่เป็ นทีน่ ่า
พอใจทีจ่ ะเข้าลงทุน โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 รับทราบการเข้า
ศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการดังกล่าว
และให้นาเสนอความคืบหน้าการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ต่อทีป่ ระชุมใน
คราวต่อไป ซึง่ ต่อจากนี้จะเป็ นการมอบหมายอานาจพิจารณาดาเนินการด้านต่าง ๆ ให้กบั คณะกรรมการบริหารต่อไป
- แต่เนื่องจากขณะนัน้ ทาง IFEC ต้องการให้เงินจานวน 50 ล้านบาท เข้าไปที่ IFEC จึงขอให้ทาง ECF
จัดทาสัญญาในรูปแบบเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ไม่เกิน 90 วัน ขึน้ มา ระหว่าง IFEC และ ECF คิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.25
ต่อปี โดยเสนอหลักประกันคือ หุน้ ที่ IFEC ถืออยู่ใน IFEC-T จานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 8.3 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด มาจานาเพื่อเป็ นหลักประกันในการกูย้ มื เงินครัง้ นี้ และให้ระบุไว้ในเงื่อนไข
MOU ว่า สามารถใช้แทนการวางเงินมัดจาตาม MOU ได้ ประกอบกับทาง ECF พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยปกติการ
วางเงินมัดจาแบบเรียกคืนได้ (refundable deposit) สาหรับการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการอื่นทัวไป
่ ทาง
ผูส้ นใจจะซือ้ จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากดอกเบีย้ ในระหว่างการวางเงินมัดจา และไม่มหี ลักประกันแต่อย่างใด แต่ในกรณีน้ี
ทาง ECF จะได้รบั อัตราดอกเบีย้ ได้รบั หลักประกัน ประกอบกับสัญญาเงินกูย้ มื จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในทาง
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กฎหมาย ซึง่ ถือว่า มีความได้เปรียบหากเทียบกับกรณีการวางเงินมัดจาแบบทัวไป
่ ซึง่ การพิจารณาตัดสินใจทารายการ
ั
เป็ นไปตามข้อมูล ปจจัย และสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ณ ขณะนัน้
- ความคืบหน้าในปจั จุบนั คือ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ และยังไม่ได้ขอ้ สรุป
ั บนั ทาง ECF อยู่ระหว่างการตรวจสอบฐานะ
เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลส่วนทีย่ งั ขาดจาก TRUE โดยปจจุ
กิจการ (Due Diligence) โดยการว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบัญชีการเงิน ด้านเทคนิค และทีป่ รึกษาทางการ
เงินเพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของการเข้าลงทุนโครงการ ทัง้ นี้ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ใน MOU ทาง ECF จะมี
ระยะเวลาการศึกษาความเป็ นไปได้ของการเข้าลงทุนในโครงการเป็ นเวลา 1.5 เดือน ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั เอกสาร
ครบถ้วนทัง้ หมด แต่อย่างไรก็ตามคาดว่า จะได้ขอ้ สรุปของการเข้าลงทุนภายในไม่เกินไตรมาสที่ 2 นี้ ซึง่ ปจั จุบนั ยัง
เป็ นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ตามทีร่ ะบุไว้ใน MOU
- หากผลการศึกษาเป็ นทีน่ ่าพอใจเงินจานวน 50 ล้านบาท จะถือเป็ นส่วนหนึ่งของราคาซือ้ ขาย แต่หากไม่
เป็ นทีน่ ่าพอใจ ทาง IFEC จะต้องคืนเงินจานวน 50 ล้านบาท ให้กบั ทาง ECF ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2560 หรือ
ภายในทันทีทท่ี ราบผลว่า การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ












นอกจากนี้ทางบริษทั ขอชีแ้ จงรายละเอียดของรายการเงินกูย้ มื ดังกล่าว ในแต่ละหัวข้อดังนี้
วันเดือนปี ทเ่ี กิดรายการ
26 ธันวาคม 2559
ชื่อคู่กรณี และความสัมพันธ์ กับบริษทั
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อสี ท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“IFEC”)
IFEC ไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ ECF แต่อย่างใด
ลักษณะรายการ
การให้กยู้ มื เงินจานวน 50 ล้านบาท โดยคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
(Net Tangible Assets) เท่ากับร้อยละ 7.65 ตามข้อมูลงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายละเอียดของสัญญากูย้ มื เงิน
o ECF ให้เงินกูย้ มื แก่ IFEC จานวน 50 ล้านบาท
o กาหนดชาระหนี้คนื ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือภายในไม่เกินวันที่ 26 มีนาคม 2559 ทัง้ นี้
ภายหลังจากวันทีด่ งั กล่าวทางบริษทั จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครัง้ หนึ่ง
o คิดดอกเบีย้ ในอัตราเฉลีย่ จากอัตราดอกเบีย้ MLR ต่อปี ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 6.25 ต่อปี ทัง้ นี้อตั รา
ดอกเบีย้ จะปรับตามการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ MLR ของ 4 ธนาคารดังกล่าว
o ภาระหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 เงินต้นจานวน 50 ล้านบาท
 ดอกเบีย้ จานวน 0.026 ล้านบาท
ผูม้ อี านาจในการอนุมตั เิ งินให้กยู้ มื ดังกล่าว
คณะกรรมการบริหาร โดยตามคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน เรื่องอานาจดาเนินการ ทางคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมตั วิ งเงินกูไ้ ด้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ความจาเป็ นและเหตุผลในการเข้าทารายการ
เพื่อเป็ นการวางเงินมัดจาสาหรับการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล TRUE
ตามเงื่อนไขของ MOU จานวน 50 ล้านบาท ซึง่ เป็ นปกติทวไปส
ั ่ าหรับการวางเงินมัดจาเพื่อเข้าศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการลงทุนในโครงการก่อนการตัดสินใจเข้าลงทุน
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 ปจั จัยในการพิจารณา
o ข้อมูลเกีย่ วกับโครงการ
 บริษทั พิจารณาถึงโอกาสในการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนตามนโยบายของบริษทั โดยได้
กาหนดเงื่อนไขการวางเงินมัดจาในรูปแบบของเงินมัดจาทีเ่ รียกคืนได้
(refundable
deposit) หากผลการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามหากผล
การศึกษาเป็ นทีน่ ่าพอใจ เงินมัดจาหรือเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จานวน 50 ล้านบาท นี้ จะถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของราคาซือ้ ขาย
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งนี้ ตัง้ อยู่เลขที่ 199 หมูท่ ่ี 11 ตาบลหนองบัว อาเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์
 ปจั จุบนั โครงการ TRUE ได้เข้าทาข้อตกลงแก้ไขเพิม่ เติม สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ในระบบ Feed-in Tariff (Fit) โดยได้
เริม่ ต้นการซือ้ ขายไฟฟ้า (COD) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 และมีวนั ทีส่ น้ิ สุดสัญญาคือ
วันที่ 2 มิถุนายน 2571 (อายุสญ
ั ญาคงเหลือในแบบ Feed-in Tariff ประมาณ 11 ปี ) ทัง้ นี้
โครงการจะมีระยะเวลาสิน้ สุดการรับ Fit Premium (0.30 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า) ในวันที่ 2
พฤศจิกายน 2562 นี้ ปจั จุบนั โครงการจาหน่ายไฟฟ้าได้ในราคา 4.54 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า
 ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ
สินทรัพย์
หนี้สนิ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

งวดปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
450.69
188.31
330.00
262.38
100.47
(8.60)

งวดปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
339.87
218.90
180.00
120.98
116.94
(24.48)

o ทางคณะกรรมการบริหารพิจารณาในขณะนัน้ เห็นว่า
โดยปกติการวางเงินมัดจาแบบเรียกคืนได้
(refundable deposit) สาหรับการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการอื่นทัวไป
่ ทางผูส้ นใจจะซือ้
จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากดอกเบีย้ ในระหว่างการวางเงินมัดจา และไม่มหี ลักประกันแต่อย่างใด แต่ใน
กรณีน้ี ทาง ECF จะได้รบั อัตราดอกเบีย้ ได้รบั หลักประกัน ประกอบกับสัญญาเงินกูย้ มื จะสามารถใช้
ประโยชน์ได้ในทางกฎหมาย ซึง่ ถือว่า มีความได้เปรียบหากเทียบกับกรณีการวางเงินมัดจาแบบ
ทัวไป
่
ซึง่ การพิจารณาตัดสินใจทารายการเป็ นไปตามข้อมูล ปจั จัย และสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ณ
ขณะนัน้ นอกจากนี้ยงั ได้พจิ ารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าลงทุนในเบือ้ งต้นของโครงการ
โดยได้พจิ ารณาจากทีต่ งั ้ ของโครงการ ข้อมูลด้านเทคนิค และราคาทีไ่ ด้รบั การเสนอขายโดย
เปรียบเทียบกับราคาตลาดสาหรับโครงการอื่น ๆ ในเบือ้ งต้นเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงนาไปสูก่ าร
ตัดสินใจเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการโดยละเอียด และการวางเงินมัดจาดังกล่าว
o ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
หากได้ขอ้ สรุปว่า ผลการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ
ประกอบกับสถานะทางการเงินของ IFEC ตามข้อมูลล่าสุดในปจั จุบนั บริษทั อาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะ
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ไม่ได้รบั ชาระคืนหนี้ หรือเงินมัดจาทีเ่ รียกคืนได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั มีหนุ้ ที่ IFEC ถืออยู่ใน IFEC-T
จานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท (คิดเป็ นมูลค่ารวมทีร่ าคาพาร์เท่ากับ 50 ล้าน
บาท) หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.3 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด มาจานาเพื่อเป็ นหลักประกัน ประกอบกับบริษทั
ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ซึง่ ยังเป็ นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ใน MOU
 สถานะปจั จุบนั รวมถึงความคืบหน้าในการติดตามชาระหนี้
ปจั จุบนั บริษทั ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ซึง่ ยังไม่ได้ขอ้ สรุป
แต่อย่างไรก็ตามบริษทั จะดาเนินการเพื่อให้ได้ขอ้ สรุปถึงการพิจารณาตัดสินใจเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว
หรือไม่ต่อไป ซึง่ ระยะเวลาดาเนินการยังคงเป็ นไปตามเงื่อนไขของ MOU สาหรับกาหนดการจ่ายชาระคืนหนี้ท่ี
จะเกิดขึน้ ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 นัน้ บริษทั จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครัง้ หนึ่ง
 ผลกระทบหากบริษทั ไม่ได้รบั ชาระหนี้คนื
ตามนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษทั บริษทั จะพิจารณาจากภาระหนี้ทไ่ี ม่สามารถเรียกเก็บได้
ภายในระยะเวลา 1 ปี ประกอบกับสถานะทางการเงินของลูกหนี้ บริษทั จะพิจารณาตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เต็มร้อยละ 100 ของมูลค่าหนี้ ทัง้ นี้หากภายหลังจากครบระยะเวลา 1 ปี ประกอบกับสถานะทางการเงินของ
ลูกหนี้ในขณะนัน้ หากบริษทั ยังไม่สามารถเรียกชาระคืนหนี้จาก IFEC ได้ บริษทั อาจเข้าข่ายถูกพิจารณาตัง้ ค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 50 ล้านบาท ซึง่ จะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ในขณะนัน้
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
รับทราบการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ และในขัน้ ตอนการเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของการเข้า
ลงทุนในโครงการ เป็ นการมอบหมายอานาจพิจารณาดาเนินการด้านต่าง ๆ ให้กบั คณะกรรมการบริหาร แต่
อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีผดิ นัดชาระหนี้ หรือกรณีทผ่ี ลการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการไม่เป็ นทีน่ ่า
พอใจ ทางบริษทั จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบต่อไป
ทัง้ นี้ บริษทั จะชีแ้ จงต่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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