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ขอมูลสรุปสาระสําคัญของการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด   

 
1. วัน เดือน ป ที่รับโอนกิจการทั้งหมด    วันที่ 1 กรกฎาคม 2551  

หรือวันอื่นใดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด 
   
2. ผูตกลงเขาทํารายการ  
 ชื่อ ความสัมพันธ 
 ผูรับโอน :  บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

(“บผฟ.”) 
เปนบริษัทผูถือหุนใน บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง 
จํากัด  

 ผูโอน : บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (“บฟร.”) เปนบริษัทยอย โดย บผฟ. ถือหุนรอยละ 99.99 ของ
หุนทั้งหมด 

  
3. ขอมูลของบริษัทที่จะรับโอน 
 บฟร . จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลวจํานวน 

4,702,200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับซื้อโรงไฟฟาระยองจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) ขนาดกําลังการผลิตติดต้ัง 
1,232 เมกะวัตต มูลคาประมาณ 17,180 ลานบาท ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนรวมขนาดกําลัง
ผลิตติดต้ัง 308 เมกะวัตต จํานวน 4 ชุด ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหนายกระแสไฟฟาทั้งหมดให กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 20 ป นับวาเปนผูผลิตไฟฟา
เอกชน (Independent Power Producer – IPP) รายแรกของประเทศ   

  
4. รายละเอียดของรายการที่จะทําการโอนระหวางกัน 
 

4.1) สินทรัพยทั้งหมดที่ใชในการประกอบกิจการของ บฟร. ตามงบการเงินของกิจการ บฟร. ณ เวลา 24.00 
น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยตามที่กลาวมีมูลคาประมาณ 9,575 ลานบาท)  

 
4.2)  ภาระหนี้สินทั้งหมดจากการประกอบกิจการของ บฟร. ตามงบการเงินของกิจการ บฟร. ณ เวลา 24.00 
น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะ
กําหนด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หนี้สินตามที่กลาวมีมูลคาประมาณ 4,018 ลานบาท) 

 
4.3) สัญญาใด ๆ และ สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนใบอนุญาต สิทธิประโยชน และสิทธิตาง ๆ ใน
การประกอบกิจการผลิตไฟฟาของ บฟร. รวมถึง บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1440/2538 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2538 

 
4.4) พนักงานทั้งหมดของ บฟร. ณ สิ้นวันที่  30 มิถุนายน 2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่
กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บฟร. มีพนักงานรวม 152 คน)  



  
5. มูลคาสินทรัพยที่ทําการโอนและรายละเอียดการชําระราคาโอน 
 ราคาโอนกิจการ  :  เทากับมูลคาสุทธิตามบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน ของ บฟร. ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 

30 มิถุนายน 2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด ตามที่กลาว
ในขอ 4.1 และ ขอ 4.2  (ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของ บฟร. 
ดังกลาวประมาณ 5,557 ลานบาท) 

 การชําระราคา  :  บริษัทจะชําระราคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีของกิจการ บฟร. ณ เวลา 24.00 น. ของ
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด โดย
ชําระงวดเดียวทั้งจํานวน 

  
6. ขอดีที่เกิดขึ้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. 
 1) เพิ่มความแข็งแกรงของฐานะการเงินและความสามารถในการจัดหาเงินทุนของ บผฟ.  

เนื่องจากในปจจุบัน บผฟ. ดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทโฮลดิ้ง มีรายไดหลักจากเงินปนผลจากบริษัทยอย บริษัท
รวม และกิจการรวมคา (“บริษัทยอยฯ”) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา  ซึ่งกวาที่
บริษัทยอยฯ จะสามารถนําเงินรายไดดังกลาวมาจายเปนเงินปนผลใหแก บผฟ. นั้น บริษัทยอยฯ จําเปนตอง
ชําระภาระผูกพันทั้งหมดที่มีในกิจการของตน (เชน เจาหนี้เงินกู เจาหนี้การคา และภาระผูกพันอื่นๆ) ให
เสร็จสิ้นกอน ดังนั้น หาก บผฟ. ทําการกูยืมเงิน เจาหนี้เงินกูของ บผฟ. จะดอยสิทธิกวาเจาหนี้ตางๆ ใน
บริษัทยอยฯ สงผลกระทบตอตนทุนการกูยืมของ บผฟ. ที่อาจจะสูงกวากรณีที่ บผฟ. มีรายไดจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟาโดยตรง    บผฟ. จึงเสนอแผนการปรับโครงสรางภายในกลุมบริษัท โดยมี
วัตถุประสงคให บผฟ. มีรายไดจากการประกอบกิจการโดยตรง เพื่อเปนการลดประเด็นของเจาหนี้ที่อาจมี
เกี่ยวกับการดอยสิทธิของเงินกูดังกลาวขางตน อันจะสงผลในเชิงบวกตอการกูยืมเงินโดย บผฟ. ในอนาคต 

 2) การเพิ่มกระแสเงินสดรับของ บผฟ. ในชวงป พ.ศ. 2555-2557  

ตามประมาณการกําไรขาดทุนของ บฟร. แสดงใหเห็นวา ต้ังแตปพ.ศ.2554 เปนตนไป บฟร. จะเกิดผล
ขาดทุนจากการประกอบกิจการซึ่งเปนผลมาจากการตัดคาเสื่อมราคาสินทรัพยและการสํารองเผื่อการเสื่อม
คาของวัสดุสํารองคลัง ทําให บฟร. ไมสามารถจายเงินปนผลใหแก บผฟ. ได แมวาจะมีเงินสดคงเหลือจาก
การประกอบกิจการก็ตาม  

ประมาณการเงินสดคงเหลือของ บฟร. ณ สิ้นป พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 คือ 968 ลานบาท 
2,037 ลานบาท และ 3,196 ลานบาท ตามลําดับ  

การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. จะเปนการแกปญหาเงินสดคงคางที่ บฟร. ไมสามารถจายปนผลให 
บผฟ. ดังกลาวขางตน เนื่องจาก ภายหลังการรับโอนกิจการ กระแสเงินสดรับดังกลาวจะเกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการของ บผฟ. เอง ไมตองรอการประกาศจายเงินปนผล ทําให บผฟ. ไดประโยชนจากกระแส
เงินสดที่เพิ่มขึ้น 

 3) เพิ่มประสิทธิภาพของการบรหิารงานภายในกลุม บผฟ.  

การรับโอนกิจการจาก บฟร. จะเพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพในการบริหารงานทั้งในดานการเงิน การ
ลงทุนและการบริหารจัดการ อันจะสงผลดีตอการเติบโตของ บผฟ. ในระยะยาว อีกทั้ง จะทําใหการจัดสรร



บุคลากรเพื่อรองรับโครงการใหมๆ ในอนาคตของ บผฟ. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย บผฟ. จะ
สามารถนําความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานโรงไฟฟาของบุคลากรที่ บฟร. มีอยู
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งจะชวยลดคาใชจายดําเนินงานไดในระยะยาว และเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันในอนาคต  

  
7. แหลงเงินทุนที่ใชในการชําระคาโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. 
 บผฟ. จะใชเงินทุนหมุนเวียนในการชําระราคาโอนสินทรัพยจาก บฟร. โดย บฟร. จะนําเงินที่ไดรับนั้นคืนทุน

ให บผฟ. ภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปเดียวกัน จึงไมมีผลตอสภาพคลองของ บผฟ. 
  
8. ขั้นตอนในการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. 
 1) ที่ประชุมผูถือหุนของ บฟร. ลงมติใหโอนกิจการทั้งหมดใหแก บผฟ. 

การโอนกิจการดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน บฟร. ภายใตหลักเกณฑตามขอ 37 
(2) ของขอบังคับ บฟร. ซึ่งกําหนดวา การจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของ บฟร. ตามเงื่อนไขในประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและการเปดเผยเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน  จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนของ บฟร. คือ บผฟ. ซึง่
เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนใน ตลท. และถือหุนใน บฟร. ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกิน 50% 
ของหุนจดทะเบียนของ บฟร.   

 
2) ที่ประชุมผูถือหุนของ บผฟ. ลงมติใหรับโอนกิจการทั้งหมดของ บฟร. 

ภายใตหลักเกณฑตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 การรับโอนกิจการ
ดังกลาวเขาขายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท ซึ่ง บผฟ. จะตองไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
3) การดําเนินการโอนกิจการ บฟร. 

บผฟ. และ บฟร. จะตองลงนามรวมกันในสัญญาโอนกิจการโดยใหมีผลเปนการโอนกิจการทั้งหมดในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2551 หรือวันอื่นใดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด และ บฟร. จะตองดําเนินการโอน
กิจการทั้งหมด รวมถึง ทรัพยสิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง การประกัน บันทึก และใบอนุญาตตางๆ โดย
ปลอดจากภาระผูกพัน ต้ังแตวันโอนกิจการเปนตนไป ทั้งนี้ บฟร. ตกลงที่จะหยุดประกอบกิจการและหยุด
ดําเนินธุรกิจใด ๆ หรือแสวงหาผลประโยชนหรือกําไรในทางธุรกิจทันทีต้ังแตวันโอนกิจการ 

 
4) ที่ประชุมผูถือหุนของ บฟร. ลงมติใหเลิกกิจการ บฟร. ภายหลังการโอนกิจการเสร็จสิ้น 

ภายใตหลักเกณฑตามมาตรา 1194 ของ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  การเลิกกิจการดังกลาวจะตอง
ไดรับอนุมัติโดยมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุนสองครั้งดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดในการประชุมผูถือหุนครั้งแรก และไมตํ่ากวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดในการประชุมผูถือ
หุนครั้งที่สอง 

 



 
4) การดําเนินการเลิกกิจการ บฟร. 

ภายหลังจากการโอนกิจการเสร็จสิ้น บฟร. จะดําเนินขั้นตอนตาง ๆ เพื่อจดทะเบียนเลิกกิจการ ณ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และเริ่มกระบวนการชําระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การโอนกิจการ
ทั้งหมดมีผล 

  
9. การดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. 
 นอกเหนือจากขั้นตอนขางตน บผฟ. จะตองหารือ และ/หรอื ขอความเหน็ชอบจากหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินกิจการผลิตไฟฟาเปนไปอยางตอเนื่อง และถกูตองตามขอกําหนดของกฎหมาย 
  

หนวยงานที่เกี่ยวของ การดําเนนิการ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในขั้นตอนของการรับโอนกิจการจาก บฟร. ถือเปนการปรับ

โครงสรางภายในกลุมบริษัท จึงไมตองดําเนินการแจงขอมูล
ตอตลาดหลักทรัพยเปนกรณีพิเศษ แตจะตองเปดเผยขอมูล
เมื่อมีการจดทะเบียนเลิกกิจการ บฟร. 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เนื่องจาก สิทธิประโยชนในการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากการประกอบกิจการไฟฟาตามบัตรสงเสริมการลงทุนของ 
บฟร. จะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน 2551 กอนวันโอน
กิจการ ดังนั้น จึงไมมีสิทธิประโยชนใดๆ ที่ บผฟ. จะไดรับ
จากการโอนบัตรสงเสริมฯ อยางไรก็ตาม บผฟ. ยังคงตอง
ดําเนินการขอรับโอนบัตรสงเสริมฯ ของ บฟร. ทั้งนี้ เพื่อให
ครบถวนตามระเบียบของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 
2/2547 เรื่อง การโอน ควบ รวมกิจการที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุน 

กระทรวงพลังงาน การขอความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานในการโอน
สัมปทานการผลิตไฟฟาจาก บฟร. ใหแก บผฟ. 

กรมสรรพากร • การดําเนินการแจงและแกไขทางทะเบียนภาษี มูลคาเพิ่ม
เพื่อรับโอนกิจการผลิตไฟฟาจาก บฟร. 

• การดําเนินการยื่นแบบฟอรมตามที่กรมสรรพากรกําหนด 
เพื่อขอรับสิทธิในการยกเวนภาษีตางๆ จากการโอน
กิจการทั้งหมดของ บฟร. 

• การแจงเลิกกิจการของ บฟร.ในทางทะเบียนภาษีเงินได
นิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่ม 

หนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของกับการออก
ใบอนุญาตตางๆ ในการประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟา 

ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน และ/หรือ การรับ
โอนใบอนุญาตตางๆ จาก บฟร. หรือขอออกใบอนุญาตใหม
ให บผฟ. ในกรณีที่ไมสามารถขอโอนใบอนุญาตได  

  
 



10. การขอความยินยอมจากคูสัญญาในการโอนกิจการทัง้หมด 
 บผฟ. จะตองขอความยินยอมจากคูสัญญาของ บฟร. ในการโอนกิจการทัง้หมด เพื่อใหเปนไปตามขอผูกพัน

ของสัญญา โดยสัญญาที่สําคัญของ บฟร. ไดแก 
 

คูสัญญา ชื่อสัญญา สาระสําคัญของสัญญา 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สัญญาซื้อขายไฟฟา ดําเนินการขอความเห็นชอบใน

การโอนกิจการทั้งหมดซึ่งรวมถึง
การโอนทรัพยสินในการประกอบ
กิจการผลิตไฟฟา และเปลี่ยนตัว
คูสัญญาจาก บฟร. ใหเปน บผฟ.  

  
11. การโอนพนักงาน  
 ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานระบุวา ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล และมีการ

เปลี่ยนแปลง โอนหรือควบกับนิติบุคคลใด สิทธิตางๆ ที่ลูกจางมีอยูเดิมเชนใดใหลูกจางมีสิทธิเชนวานั้น
ตอไปและใหนายจางใหมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่อันเกี่ยวกับลูกจางนั้นทุกประการ ดังนั้น บผฟ. จะ
ดําเนินการรับโอน พนักงานทั้งหมดของ บฟร. ณ สิ้นวันที่  30 มิถุนายน 2551 หรือวันกอนวันรับโอนกิจการ
ทั้งหมดตามที่กรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด โดยการลงนามในสัญญาโอนยายรวมกับพนักงาน บฟร.  

  
12. ปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหการรบัโอนกิจการทั้งหมดไมประสบความสําเร็จ 
 ความเสี่ยงหรืออุปสรรคสําคัญที่อาจมีขึ้นระหวางการดําเนินการโอนกิจการ อันเปนเหตุใหการดําเนินการไม

บรรลุผล คือ ความเสี่ยงจากการขออนุญาตเกี่ยวกับสัมปทาน ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ในการประกอบ
กิจการผลิตไฟฟา ทั้งนี้ เนื่องจากสัมปทาน ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ในการประกอบกิจการผลิตไฟฟาใน
ปจจุบันเปนของ บฟร. ซึ่ง บผฟ. และ บฟร. จะตองรวมกันดําเนินการขอใหหนวยราชการและหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของออกใบอนุญาต และ/หรือโอนสิทธิในใบอนุญาต ตลอดจนสัมปทานที่เกี่ยวของ ให
เปลี่ยนเปนชื่อของ บผฟ. ซึ่งการสงเอกสารหารืออยางเปนทางการจะสามารถดําเนินการไดหลังจากที่ประชุม
ผูถือหุนของ บผฟ. อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. แลวเทานั้น จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับ
อนุญาตภายในกําหนดเวลาอันเหมาะสม อยางไรก็ตามทั้งสองบริษัทไดดําเนินการติดตอกับหนวยงาน
ราชการและหนวยงานตางๆ เพื่อหารือถึงการดําเนินการในเบื้องตนแลว ไมพบวามีอุปสรรคใดๆ ที่มี
นัยสําคัญตอการดําเนินการโอนกิจการ 

  
13. ผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุนอันเนื่องมาจากการรบัโอนกิจการทั้งหมด 
 แมวาในการรับโอนกิจการทั้งหมด บผฟ. จะตองรับโอนซึ่งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบ

ทั้งหมดของ บฟร. แตเนื่องจาก บฟร. เปนบริษัทยอยที่ บผฟ. ถือหุนอยูถึง 99.99% ดังนั้น การรับโอน
กิจการดังกลาวจึงมิไดสงผลกระทบที่เปนนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุม บผฟ. และสิทธิ
ประโยชนของผูถือหุน 

 
 

 


