
 

 

ท่ี สกอ. 025/2561 
        15  มีนาคม  2561 
 
เร่ือง บริษทัยอ่ยลงทุนซ้ือหุน้สามญับริษทั จีเดค จ ากดั  คืนจาก EGCO  (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  
                ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่  จ  ากดั  (“IECG”)   คร้ังท่ี 4/2561  เม่ือ
วนัท่ี 15 มีนาคม  2561 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง  จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”)   
ภายใตค้วามเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561   เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561      มีมติ
อนุมติัให ้  IECG  เขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั  จีเดค  จ ากดั  (“GIDEC”)   ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ IECG       
จ านวน  2,000,000  หุน้    หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  50  ของทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  
คืนจาก  บริษทั ผลิตไฟฟ้า  จ ากดั (มหาชน)  (“EGCO”)   ซ่ึงเป็นผูร่้วมลงทุนกบั IECG      ในราคาเท่ากบั 
24,583,971.18 บาท (ยีสิ่บส่ีลา้นหา้แสนแปดหม่ืนสามพนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบเอด็บาทสิบแปดสตางค)์   ซ่ึงภายหลงัจาก
การซ้ือขายหุน้คืนดงักล่าวแลว้  จะมีผลท าให ้  IECG   เขา้เป็นผูถื้อหุน้ใน GIDEC  ในสดัส่วน  100%  เตม็ 

ทั้งน้ี     รายการไดม้าซ่ึงหุน้สามญั GIDEC     โดยช าระค่าซ้ือหุน้เป็นมูลค่าท่ีคิดเป็นเงินไดป้ระมาณ 
 24,583,971.18  บาท  ซ่ึงมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีช าระ เท่ากบัร้อยละ 
0.496 ของมลูค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกัน   (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ณ  
วนัท่ี 31   มีนาคม 2559) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ และขนาดรายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายท่ีจะตอ้งรายงานสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์าร
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน และไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียด
ของรายการดงัน้ี 
 

1. วนั เดือน ปีท่ีเกิดรายการ 
ทั้งน้ี IECG  และ EGCO  ไดเ้ขา้ร่วมท าสญัญาซ้ือขายหุน้ GIDEC  ต่อกนัเม่ือวนัท่ี  15  มีนาคม  2561   

และเง่ือนไขบงัคบัก่อนครบถว้นแลว้  คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายก็จะมีการโอนหุน้จ านวนทั้งหมดใหแ้ก่กนั ( Closing 
Date)  ณ วนัท่ี 15  มีนาคม  2561    
 

2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง / ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
ผูซ้ื้อ: บริษทั  ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั  (“IECG”) 
ผูข้าย: บริษทั ผลิตไฟฟ้า  จ ากดั  (มหาชน)  (“EGCO”)  
ความสมัพนัธ์: บริษทัฯ  และ  IECG ไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบั EGCO   แต่อยา่งใด  
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โครงสร้างการถือหุน้ใน  GIDEC   ( ก่อนการซ้ือขายหุน้คืน ) 

ล าดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ถือครอง (หุน้) ร้อยละการถือครอง (%) 
1 บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั  2,000,000 50.00 
2 บริษทั  ผลิตไฟฟ้า  จ ากดั (มหาชน) 2,000,000 50.00 

 รวม 4,000,000 100.00 
 
โครงสร้างการถือหุน้ใน  GIDEC   ( หลงัการซ้ือขายหุน้คืน ) 

ล าดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ถือครอง (หุน้) ร้อยละการถือครอง (%) 
1 บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั  4,000,000 100.00 
 รวม 4,000,000 100.00 

 
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ประเภทรายการ:    ไม่เขา้ข่ายขนาดรายการท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง     การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์น
การท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณา: เกณฑมู์ลค่าของสินทรัพย ์( NTA : ค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
สินทรัพย์ท่ีซ้ือหุ้นเปรียบเทียบกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัท
ย่อย)   ไม่สามารถค านวณขนาดรายการได ้  

  เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  (ค านวณจากมูลค่ารวมของส่ิงตอบ
แทนท่ีช าระ เปรียบเทียบกับมลูค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย)   ค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบั 0.496 %  

  เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน (ค านวณจากก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานปกติของกิจการท่ีจ าหน่ายไปเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิของ
บริษัทและบริษัทย่อย)   ไม่สามารถค านวณขนาดรายการได ้  

 
ขนาดรายการมูลค่าสูงสุดท่ีค านวณได:้     เกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีช าระ    ดงักล่าวมีขนาดเท่ากบั  

    0.496  % ของมลูค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษทัย่อยรวมกัน      
   (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31   มีนาคม 2559)  

  
   เม่ือพิจารณารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือนจนถึงวนัท่ีตกลงเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว            รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์ั้งหมดเม่ือค านวณจากเกณฑท่ี์มีมูลค่าสูงสุด คือเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิง
ตอบแทนท่ีช าระ    ดงักล่าวมีขนาดเท่ากบั 0.496  % ของมลูค่าของสินทรัพย์รวมของบริษทัและบริษทัย่อยรวมกัน         
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(พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31   มีนาคม 2559)   ซ่ึงไม่เขา้ข่ายขนาดรายการท่ีตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

4. รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ไดม้า 
4.1 ประเภทของสินทรัพยท่ี์ไดม้า        หุน้สามญั GIDEC 
4.2   ช่ือกิจการและท่ีตั้ง           บริษทั  จีเดค  จ ากดั  

408/37   อาคารพหลโยธิน เพลส  ชั้ นท่ี  9  ถนน
พห ล โ ย ธิ น  แ ข ว ง ส า ม เ ส น ใ น  เ ข ต พญ า ไ ท  
กรุงเทพมหานคร 

4.3 ประเภทธุรกิจ      ประกอบกิจการ และบริหารจดัการระบบก าจดัขยะมูล
ฝอยชุมชนเพ่ิอผลิตกระแสไฟฟ้า  ณ อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา  

4.4  ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 400,000,000  บาท  
โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,000,000 หุน้ 

4.5           มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ                    100  บาท  

4.6 มูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย ์(หุน้สามญั) - 1.17 บาทต่อหุ้น ( ขอ้มูลงบทดลองภายใน อย่างไม่
เป็นทางการของ GIDEC ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560) 

4.7          สดัส่วนหุน้ท่ี IECG ถือก่อนการไดม้า ร้อยละ 50  ของทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 
4.8 สดัส่วนหุน้ท่ี IECG ถือหลงัการไดม้า ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

 

สรุปงบการเงินของ  GIDEC  ( หน่วยพนับาท  : ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560 ซ่ึงเป็นงบทดลอง 

ภายใน อยา่งไม่ เป็นทางการ )             

สินทรัพยร์วม 1,070,115 

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 111,129 

หน้ีสินรวม 1,074,796 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (4,681) 

รายไดร้วม 149,739 

ค่าใชจ่้ายรวม 234,310 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (84,571) 

มูลค่าทางบญัชี / หุน้ (0.00117) 
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   ภายหลงัจากการซ้ือขายหุน้คืนดงักล่าวแลว้ IECG    กรรมการของ GIDEC   จะประกอบไปดว้ยตวัแทน
ท่ีมาจาก IECG   ในสดัส่วนเตม็  100%    
  
   5.          มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ี IECG  ช าระในการซ้ือหุน้สามญัของ GIDEC  เท่ากบั 24,583,971.18  บาท   

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
ราคาซ้ือขายต่อหุน้    : 12.29  บาทต่อหุน้  ซ่ึงเป็นราคาท่ี EGCO น าเสนอ และ      
     คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายก็ไดต้กลงเห็นพอ้งตอ้งกนัแลว้วา่ 

     เหมาะสม 
จ านวนหุน้GIDEC  ท่ีไดม้า  : หุน้สามญัจ านวน  2,000,000   หุน้  
มูลค่ารวมส่ิงตอบแทนท่ีช าระ :  24,583,971.18 บาท  

     
การช าระเงินค่าซ้ือหุ้นคืนจ านวน 24,583,971.18 บาท  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดก้ าหนดการช าระเงินให้

แลว้เสร็จภายในปี 2561  ทั้งน้ีตามสัญญาซ้ือขายหุ้นระหวา่ง IECG กบั EGCO ไดก้ าหนดเง่ือนไขบงัคบัก่อนซ่ึง
คู่สัญญาตอ้งปฏิบัติให้เสร็จส้ินเสียก่อนวนัท่ีซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์  เช่น  ตอ้งผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการของ IECG  EGCO  และ GIDEC ก่อน      
 
    6.        เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

IECG ลงทุนซ้ือหุ้นสามญั  GIDEC  จ านวน 2,000,000  หุ้น คืนจาก EGCO ในราคา 24,583,971.18     
บวก ซ่ึงเป็นราคาท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายเห็นชอบร่วมกนัวา่มีความเหมาะสม  นอกจากน้ี  การซ้ือหุ้น GIDEC  ดงักล่าว
ท าให ้IECG เป็นบริษทัแม่ของ GIDEC ในสดัส่วน  100% เตม็  
 
    7.         ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการท ารายการดงักล่าว 

คณะกรรมการบริษทัฯ  มีมติเห็นวา่การเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวมีความเหมาะสม  และ
คาดวา่การเขา้ท ารายการดงักล่าวของ IECG  น่าจะเกิดประโยชน์แก่ IECG  และ บริษทัฯ ในอนาคตในระยะยาว 
บริษทัฯ ดว้ย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานขยะ ขนาดก าลงัการผลิตสูงสุด 7.0 เมกะวตัต ์และมีขนาดก าลงัการ
ผลิตขายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดสู้งสุด 6.5 เมกะวตัต ์ (Adder  ณ ราคา 3.50 บาท/หน่วย เป็น
ระยะเวลา 7 ปี) ภายใตส้ัญญาขายไฟกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสัญญามีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีทั้งสองฝ่ายลง
นามในสัญญาโดยมีระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า
รายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แก่ GIDEC ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และ 
IECG  จะมีและสามารถรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการจดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน  และรายไดจ้ากการ
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นเต็ม 100%  และเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหาร
จดัการใน GIDEC  จากเหตุขอ้ก าหนดระยะเวลาการห้าม  EGCO โอนขายหุ้น GIDEC ให้แก่บุคคลภายนอก
ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วนัสัญญาผูถื้อหุ้นระหว่าง EGCO และ IECG ฉบบัลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2555  เม่ือพน้
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ หาก EGCO ประสงค์จะขายหุ้นในส่วนของตนให้แก่บุคคลภายนอก   EGCO  
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จะตอ้งน าเสนอขายหุน้ของตนดงักล่าวใหแ้ก่ IECG  เป็นล าดบัแรกก่อน ซ่ึงบดัน้ีไดล่้วงพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้  
EGCO จึงมีความประสงคจ์ะขายหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่  IECG   

 

    8.        แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์

               บริษทัฯ จะน าเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ  มาใชเ้ป็นเงินทุนในการซ้ือหุ้นสามญั GIDEC   คืนมาจาก 
EGCO 
 
    9.         ผลประโยชนห์รือรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งบริษทักบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการท ารายการดงักล่าว 

- ไม่มี - 
            
 
                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
  
               (  นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ) 
 ประธานกรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 


