โรงไฟฟ าขยะอุตสาหกรรม ETC เคาะราคาไอพีโอ 2.
60 บาท จุดเดนกําไรสูงมาก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายเอกรินทรเหลืองวิริยะ ประธานเจาหน าที่บริหารและกรรมการผูจัดการ บริษท
ั  เอิรธ
เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ ETC เปิ ดเผยวา บริษท
ั ฯไดลงนามสัญญาการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุ
น (ไอพีโอ) ของบริษท
ั  จํานวน 600 ลานหุน พรอมหุนกรีนชู จํานวน 60 ลานหุนกับ บมจ. หลักทรัพย ยูโอบี
เคยเฮียน (ประเทศไทย) ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายหุนเพิ่มทุนในครัง้ นี้ ในราคาหุนละ 2.60 บาท คิดเป็ นมูลคา
การระดมทุนประมาณ 1,560 ลานบาท โดยบริษท
ั ฯมีแผนจะนําเงินจากการเพิ่มทุนไปใชในการขยายธุรกิจของ ETC
และบริษท
ั ยอย รวมถึงการชําระคืนเงินกู ใชเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจและเตรียมขยายการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ าพลังงานสะอาดตางๆ อาทิเชนโครงการโรงไฟฟ าขยะชุมชน 400 เมกะวัตต และ โรงไฟฟ าขยะอุตสาหกร
รม 44 เมกะวัตต ซึ่งคาดวาจะเปิ ดประมูลปลายปีนี้
ทัง้ นี้ ผูถือหุนของBWG เฉพาะกลุมที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุนสามารถดาวนโหลด (Download)เอกสารประกอบการ
จองไดที่ (1) เว็บไซตของBWG (www.betterworldgreen.com) (2) บริษท
ั ฯ (www.etcenvi.com) (3) เว็ปไซต
ของบริษท
ั หลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (www.utrade.co.th) และ(4) ขอมูลใน QR
Code ในหนังสือแจงสิทธิของผูถือหุนของBWGในการจองซ้ อ
ื หุนสามัญเพิ่มทุนของ ETCที่จัดสงโดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเมื่อวันที่24กรกฎาคม2563
นอกจากนัน
้ ETC ยังเปิ ดใหนักลงทุนทว
ั ่ ไปจองซ้ อ
ื ไดในระหวางวันที่ 7 -11 สิงหาคม 2563 ผานกลุมบริษท
ั ผูจัด
จําหนายไดแก บมจ. หลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย)บมจ. หลักทรัพยเคทีบี (ประเทศไทย) บริษท
ั หลัก
ทรัพยเอเอสแอลจํากัดบริษท
ั หลักทรัพยไอราจํากัด (มหาชน)และบมจ. หลักทรัพยแลนดแอนดเฮาสและมีกําหนดการ

จะเริ่มเขาซ้ อ
ื ขายในตลาดหลักทรัพย mai ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้
สําหรับ ETC เป็ นผูนําดานโรงฟาขยะแบบครบ คือ มีโรงไฟฟ าพลังงานขยะอุตสาหกรรม 3 แหงคือ ที่จังหวัดสระบุรี
พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวมกําลังการผลิต 20.4 เมกะวัตต มีสัญญาซ้ อ
ื ขายไฟฟา 16.5 เมกะวัตต กับการ
ไฟฟ าสวนภูมิภาค ระยะเวลา 20 ปี  โดย ETC เป็ น บริษท
ั ในกลุม เบตเตอรเวิรล กรีน (BWG) ซึ่งเป็ นกลุมผูรับ
บริหารกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของประเทศ ซึ่งมีโรงงานผลิตขยะอัดแทง (RDF) อยูภายในกลุม ทําให
ETC มีความมน
ั ่ คงดานเชื้อเพลิง รวมถึงขอไดเปรียบดานตนทุนเชื้อเพลิง มีทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาทมี
จํานวนหุนทงั ้ หมด 2,240,000,000หุนดวยมูลคาที่ตราไว (พาร) 0.50 บาทตอหุน
บริษท
ั มีผลประกอบการที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีรายไดรวม 362.39 ลานบาท ในปี 2562 เพิ่มข้ น
ึ  จากรายได
รวม 325.24 ลานบาทในปี 2561 และรายไดรวม 184.10 ลานบาทในปี 2560 และมีกําไรสุทธิ 56.80 ลานบาท ในปี
2562 จากกําไรสุทธิ 65.35 ลานบาท ในปี 2561 และขาดทุนสุทธิ 3.14 ลานบาท ในปี 2560 เนื่องจากในปี 2561
และ 2562 มีการรับรูรายไดคาไฟฟ าเต็มปีจากโรงไฟฟา ETC และลาสุดในงวดไตรมาส 1 ปี  2563 บริษท
ั ฯ มีรายได
รวม 134.90 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 24.18 ลานบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิสูง 18% และในปี 2563 นี้ ETC คาด
วาจะรับรูรายไดการขายไฟฟ าไดเต็มปี จากโรงไฟฟาขยะ RH และ AVA ซึ่งมีอัตรารับซ้ อ
ื ไฟฟ าแบบ FiT สูงถึง 6.83
บาท/หนวย ซึ่งเป็ นอัตราการรับซ้ อ
ื ไฟฟ าที่สูงสุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอ่ น
ื  เนื่องจากภาครัฐสงเสริมการใช
ขยะเป็ นเชื้อเพลิงเพื่อลดปัญหาดานปริมาณขยะของประเทศ

