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เลขที่  QTC   CS.019/2560       วันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
 2. สารสนเทศเรื่องการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อร่วม

ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Minbu ที่ประเทศเมียนมาร์  
 3. รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกีย่วกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้น

ของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขยีว (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ Minbu ที่ประเทศเมียนมาร ์

  4. หนังสือมอบฉันทะ   
  5. ประวัติกรรมการตรวจสอบ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น) 
  6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ารว่มประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 
  7. ข้อบังคับของบริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 
  8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

    ด้วยคณะกรรมการบริษัท ควิทีซ ี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มมีตใิห้เรียกประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้อง
บอลรูม ชั้น 3 ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2560 และได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้แนบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2560 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

วาระที่ 2.  พิจารณาอนุมตัิการซือ้หุน้ร้อยละ 15 ในบริษัท พลังงานเพือ่โลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อร่วมลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Minbu ที่ประเทศเมียนมาร์ โดยให้
บริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษทั ควิทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด เป็นผู้เข้าลงทนุซือ้หุน้ดงักล่าว 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อขยายธุรกิจเพื่อให้การเติบโตอย่างมั่นคง และเพิ่มความมั่นคงของรายได้ อีกทั้งยังเป็นการ
ลดความเส่ียงจากการพึ่งพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ 
การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ที่ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด จะเป็นผู้ลงทุนหลัก
ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (Power Flagship) ของกลุ่มบริษัทฯ และจะเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และเพิ่มความน่าสนใจที่นัก
ลงทุนมีต่อบริษัทฯ อันจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จาก
การลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งส้ินเป็น
ระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ระยะที่ 1 ผ่านการลงทุนในโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
การด าเนินการดังกล่าวเป็นระดับสากล ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนธุรกิจพลังงานในอนาคตได้
อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นร้อยละ 15 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Minbu ที่ประเทศเมียนมาร์ โดยให้
บริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด เป็นผู้เข้าลงทุนซื้อหุ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นการท ารายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์  

ในการด าเนินการดงักล่าวข้างตน้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีมนีัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547  

 

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่ก าหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้า
ท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 
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เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 74.57 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) 

รายละเอียดของการท ารายการ ซึ่งเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ เอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 2 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากัด (“IFA”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการ ซึ่งเป็นการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เอกสารสิ่งที่
ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นร้อยละ 15 ใน
บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Minbu ที่
ประเทศเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อยซึ่งได้แก ่บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด เป็นผู้เข้าลงทุนซื้อหุ้นดังกล่าว ซึ่ง
การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาซื้อขายหุ้น รวมทั้งข้อตกลงเงื่อนไข
ต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

การลงมติ: มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

วาระที่ 3. เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรยีนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ทีจ่ะ
แต่งตัง้บุคคลอื่นมาเข้ารว่มประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี ้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมดว้ย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึง่แตง่ตั้งให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ 
แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง ตามเอกสารสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในนามของผู้ถือหุ้นได้ 
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 อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ารว่มประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที ่
18 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
(รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 

 ในการน้ี เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้น 
และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7  
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายเกริกไกร จีระแพทย์) 
 ประธานคณะกรรมการบรษิัท 
 
 หมายเหตุ :  - บริษัทจะแสดงรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือครั้งที่ 1/2560 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน 

website :  www.qtc-energy.com 
 
 
ส านักเลขานกุารบริษัท   
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ต่อ 299 

http://www.qtc-energy.com/
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          รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ของ 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี( จาํกดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที( 28 เมษายน 2560 

ณ ห้องบอลรูม ชั0น 3 

 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วงิส์ คอนเวนชั(น ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ   

............................................................ 

เริ(มการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายเกริกไกร จีระแพทย ์ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที�เป็นประธานที�ประชุม แถลงว่าจาํนวนผูถื้อหุน้   ณ วนัรวบรวม

รายชื�อผูถื้อหุน้เพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2560 รวมทั0งสิ0น 953 ราย รวมจาํนวนหุน้ที�ถือ 270,000,000 หุน้ 

ในการประชุมวนันี0   มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน  10  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 22,971,600 หุน้ และ          

ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจาํนวน 18 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้199,104,910 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและผูที้�รับมอบฉนัทะ

เขา้ร่วมประชุมทั0งสิ0น จาํนวน 28 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั0งสิ0น 222,076,510 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 82.2506  ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายได้

แลว้ทั0งหมดของบริษทั  (หุน้ของบริษทัมีจาํนวนทั0งสิ0น 270,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัและขอเปิด

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  ก่อนเริ�มประชุมตามวาระ ขอแนะนาํคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 7 ท่าน  และคณะผูบ้ริหาร  

รวม  9  ท่าน  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงันี0  

กรรมการที(เข้าประชุม 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  
2. นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพลรชฎ เปียถนอม   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
                        และประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล   
4. ดร. กมล ตรรกบุตร   กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล   
5. นางวสรา โชติธรรมรัตน ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
6. นายพลูพิพฒัน ์ตนัธนสิน   กรรมการ /กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล และ    
        ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  
7. นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  

PPEN
Typewritten Text
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

PPEN
Typewritten Text

PPEN
Typewritten Text
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ผู้บริหารที(เข้าร่วมประชุม 

1. คุณโชติกา ชุมภูนท ์                    รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   
2. คุณบุญพา รุดดิษฐ ์                    รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษทั 
3. คุณเจริญศกัดิI   สารวงค ์         รองกรรมการผูจ้ดัการสายโรงงาน 
4. คุณชาญวฒิุ  มีพลอย                  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายวิศวกรรม 
5. คุณวิชยั  พร้อมศิริสุข  ผูจ้ดัการฝ่าย Supply Chain and Logistic 
6. คุณสุอญัญา   ภุมมานุลาภ  ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ 
7. คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาความยั�งยืนองคก์ร 
8. คุณนิพฒัน ์  จริงจามิกร               ผูจ้ดัการฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลกูคา้ 
9. คุณศศิกาญจน ์ ตนัธนสิน            ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมอื(นๆ  

1. นายนรินทร์          จูระมงคล        ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั   
2.           นางสาวมนญัญา   ฐิตินนัทวรรณ  ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จาํกดั 
3. นางสาวธมวรรณ  ชลายนนาวิน ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จาํกดั 
4. นายวิกรม             ลีนะบรรจง           ที�ปรึกษาทางการเงิน บริษทั ฟินนัซ่า ซีเคียวริตี0  จาํกดั   

เริ(มการประชุม 

ก่อนเริ�มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ นางสาวภคณฏัฐ ์  ตั0งตระกลู ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าว
ชี0แจงเกี�ยวกบัวิธีการดาํเนินการประชุม และขั0นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี0  

1. ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะที�ไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม   แต่ละ
ท่าน  จะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเรื�องตามลาํดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนาํเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนแลว้จึงจะใหมี้การลงมติสาํหรับวาระนั0นๆ กรณีที�ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการซกัถาม
หรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ0นและขอใหท่้านแจง้ชื�อและนามสกลุ และแสดงตนวา่ท่านมาประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะใหที้�ประชุมทราบดว้ยทุกครั0 ง 

3. ภายหลงัที�ท่านไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระที� 1 และวาระที� 2 ซึ� งเป็นวาระเสนอใหที้�
ประชุมรับทราบซึ�งไม่ตอ้งลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่านใดที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนที�
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ไดรั้บจากเจา้หนา้ที�ตอนลงทะเบียน และส่งคืนใหก้บัเจา้หนา้ที�ของบริษทั ทั0งนี0  เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน 
เจา้หนา้ที�ของบริษทัจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที�ลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที�งดออก
เสียง โดยผูถื้อหุน้ท่านใดที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหย้กมือขึ0นเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�จดัเก็บตามลาํดบั  ทั0งนี0  สาํหรับวาระที� 5 เรื�อง
การแต่งตั0งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบทั0งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื�อ
นบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื�อกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นรายบุคคล 

4. ผูถื้อหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ� งเสียงต่อหนึ� งหุ้น ผูถื้อหุ้นท่านใดที�มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั0นๆ 

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที�กาํหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั0 งนี0  แบ่งเป็น 3 
ประเภท   ตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 

5.1 วาระที�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดแ้ก่
วาระ 3,4,5,7,8 และ 10 ซึ� งบริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะ คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ� งมีสิทธิออกเสียงที�ออกเสียง
เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านั0น โดย ไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที�งดออกเสียง 

5.2    วาระที�ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั0งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา
ประชุม ไดแ้ก่วาระที� 6 ซึ� งบริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทั0งหมดที�มาประชุมที�ออกเสียงเห็นดว้ย        
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

5.3 วาระที� 9 จะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ซึ� งบริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุน้ทั0งหมดที�มาประชุมที�ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง  

บริษทัจะไม่นาํบตัรเสียมารวมในการนบัคะแนนเสียงใดๆ ในกรณีที�ไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดง
ความคิดเห็นเป็นอยา่งอื�น ใหถื้อวา่ที�ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ ทั0งนี0  เพื�อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งที�รอการนบั
คะแนนเสียงจะใหพิ้จารณาวาระถดัไป 

6. เพื�อใหก้ารเก็บบตัรลงคะแนน  เป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคลอ้งกนัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทัจะเกบ็
บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที�เห็นดว้ยเพื�อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคืนใหเ้จา้หนา้ที�หลงั
เลิกประชุมฯ แลว้   กรณีผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะกลบัก่อนขอใหส่้งบตัรลงคะแนนคืนใหก้บัเจา้หนา้ที�ดว้ยเช่นกนั    

ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื�นเกี�ยวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว   เมื�อไม่มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ�มเติม  ประธานฯ จึงขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 1 ท่าน    แต่ปรากฏว่าไม่
มีผูถื้อหุ้นท่านใดอาสาทาํหนา้ที�เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนในครั0 งนี0   ประธานฯ จึงขอให้ นายนรินทร์  จูระมงคล  ตวัแทน
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนในครั0 งนี0  
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 ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุม ไดม้อบหมายให้นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ เป็นผูก้ล่าวนาํเสนอวาระการ
ประชุมและชี0แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี0  

วาระที( 1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั0งที( 1/2559 

นางสาวมนญัญา ฐิตินันทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมายไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครั0 งที� 1/2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2559 และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ และคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งตามมติของที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ และไดน้าํขึ0นบนเวบ็ไซต์ของบริษทัเมื�อวนัที� 14 มิถุนายน 2559 เพื�อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทั�วไปแลว้ 
ปรากฎวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข โดยมีสาํเนารายงานการประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมแล้ว  ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ� งที� ส่งมาด้วยลําดับที�  1             
(หนา้ 13`27)   

ประธานแจง้ว่า  ถึงแมเ้ป็นวาระเพื�อทราบแต่ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น
เพิ�มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถาม  จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั0 ง
ที� 1/2559 

มตทิี(ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั0 งที� 1/2559 ตามที�เสนอ  

วาระที( 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 

นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กรรมการผูจ้ดัการกล่าวสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบ ดงันี0  

บริษทัมีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาองคก์รในดา้นต่างๆ เพื�อให้บริษทัเติบโตอย่างย ั�งยืน และใหค้วามสําคญักบัการ
กาํกับดูแลกิจการที�ดี มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ โดยปีที�ผ่านมาบริษทัยงัคงได้รับการ
ประเมินผลคะแนน CG Scorecard จากสถาบนั IOD อยู่ในระดบัดีเลิศ และผลการประเมิน AGM ไดรั้บคะแนนเต็ม 
100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดรั้บรางวลับรรษทัภิบาลดีเด่น ภาคตะวนัออก  จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อตา้นคอร์รัปชั�น หอการคา้ไทย  บริษทัยงัคาํนึงถึงสภาพสิ�งแวดลอ้ม โดยบริษทัไดรั้บ
ประกาศนียบตัรโรงงานนาํร่องที�ผ่านการขึ0นทะเบียนจากองค์กรการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก  และบริษทัยงั
ไดรั้บใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 4   Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม     บริษทัไดคิ้ดคน้พฒันา
สินคา้ เพื�อใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยู่ตลอดเวลา ซึ� งบริษทัไดรั้บรางวลัองคก์รนวตักรรมประจาํปี 2559 
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จาก ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเมื�อ  วนัที� 24 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตเรียบร้อยแลว้ 

ข้อมูลทางการเงิน 

บริษทัมียอดขายหมอ้แปลงไฟฟ้าและบริการรายไตรมาสดงันี0   ไตรมาส 1 มียอดขายและบริการ 82.90 ลา้นบาท     
ไตรมาส 2 มียอดขายและบริการ 88.65 ลา้นบาท ไตรมาส 3 มียอดขายและบริการ 163.86 ลา้นบาท ไตรมาส 4 มี
ยอดขายและบริการ 253.66 ลา้นบาท  รวมทั0งปีบริษทัมียอดขายและบริการรวม  525.98   ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกบั
ยอดขายปี 2558  พบว่าลดลงคิดเป็นร้อยละ 56.84  เนื�องจาก ปี 2559 สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั  การเปิดประมูลงาน
ราชการล่าชา้  ประกอบกบัการแข่งขนักนัดา้นราคากนัอยา่งรุนแรง จึงทาํใหบ้ริษทัผลขาดทุนสุทธิ 79.33 ลา้นบาท 

ประธานแจง้วา่  ถึงแมเ้ป็นวาระเพื�อทราบแต่ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น
เพิ�มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถาม  จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 
2559  ซึ� งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2)  

มตทิี(ประชุม    ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 ตามที�เสนอ  

วาระที( 3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษทั สําหรับรอบปีบัญชีสิ0นสุด วันที( 31 ธันวาคม 2559 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมายไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทั 
สําหรับรอบปีบัญชีสิ0นสุด ว ันที�  31 ธันวาคม 2559 ซึ� งผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานแลว้ ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาํปีที�ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้ทุก
ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2) ก่อนการประชุม หนา้ 97`144 และไดก้ล่าวสรุปงบการเงิน
ในปีที�ผา่นมาของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงันี0    

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการทาํงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิ0นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ เพื�อนาํเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญั
ประจาํปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด โดยงบการเงินของบริษทั
ประจาํปี 2559  สรุปไดด้งันี0  
งบกาํไรขาดทุน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ(หน่วย: ลา้นบาท) 
     2559                      2558 

รายไดร้วม 539.53 1,234.78 
ตน้ทุนขาย                                                    493.53                                    924.77 
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รวมค่าใชจ่้าย 630.61  1,076.33 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (80.53) 118.55 
กาํไรต่อหุน้ (0.34) 0.59 

                       งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ(หน่วย: ลา้นบาท) 
     2559                      2558 

ลกูหนี0การคา้                                     235.23                       470.44 
สินทรัพยร์วม                                              1,220.80                               1,068.95 
เงินกูร้ะยะสั0น                                                 311.06                                 215.12 
เจา้หนี0การคา้                                                   114.65                                 167.77 
หนี0 สินรวม 463.14 495.69 
กาํไรสะสม 159.40 303.93 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 757.66 573.26 

อตัราส่วนทางการเงนิประจาํปี 2558 
อตัรากาํไรขั0นตน้ 5.21% 
อตัรากาํไรสุทธิ (14.70%) 
อตัราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย ์ (6.94%) 
อตัราส่วนตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (11.94%) 
อตัราส่วนหนี0 สินต่อส่วนของทุน 0.61% 

จากงบการเงินที�นาํเสนอ รายไดร้วมลดลง เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั การเปิดประมูลงานของภาค
ราชการล่าชา้ ประกอบกบัการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงดา้นราคา ค่าใชจ่้ายลดลงจากปี 2558 เนื�องจากค่าใชจ่้ายในการ
ขายลดลง เช่นค่าขนส่ง ค่าบรรจุหีบห่อ ลูกหนี0การคา้ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เนื�องจากในปี 2558 มีสินคา้โครงการ
พลงังานทางเลือกจาํนวนมาก จึงทาํให้มีลูกหนี0การคา้สูง เงินกูร้ะยะสั0นปี 2559 สูงขึ0นกว่าปี 2558 เนื�องจากเตรียม
วตัถุดิบเพื�อผลิตสินคา้ที�จะส่งมอบช่วงตน้ปี 2560  

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เ รียนชี0 แจงเพิ�มเติมต่อที�ประชุมว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2559 เพื�อให้มั�นใจว่า
รายงานทางการเงินของบริษทั ไดจ้ดัทาํขึ0นอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป และมีการเปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งเพียงพอครบถว้นและเชื�อถือไดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ภายหลงัการชี0แจง ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ด
ซกัถาม  จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับรอบปีบญัชีสิ0นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 
2559 

มตทิี(ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับรอบปีบญัชี สิ0นสุด วนัที� 
31 ธนัวาคม 2559 ที�ผา่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี0  

  เห็นดว้ย จาํนวน              222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน               0      เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0  
  งดออกเสียง จาํนวน               0 เสียง   
  บตัรเสีย จาํนวน                      0 เสียง   

วาระที( 4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงินปันผล จากกาํไรสะสมของบริษทั 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใน
อตัรา  ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ใน
บริษทัอาจกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กาํหนดไวไ้ด ้ โดยจะขึ0นอยู่กบัผลประกอบการ สภาพ
คล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื�อบริหารกิจการและการขยาย
ธุรกิจของบริษทั 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ0นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2559 ที�ผ่านมา บริษัทมีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนจาํนวน 79.33 ลา้นบาท และตามงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชี สิ0นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 
ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ บริษทัมีกาํไรสะสมจาํนวน 162.03 ลา้นบาท ดงันั0น จึงขอเสนอใหที้�ประชุม
พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัที�มีรายชื�อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 9 พฤษภาคม 2560 ซึ�งเป็นวนัที�คณะกรรมการกาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�จะมี
สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินจาํนวนทั0งสิ0น 8,100,000 บาท และใหร้วบรวม
รายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที�  11 
พฤษภาคม 2560 โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 26 พฤษภาคม 2560 ทั0งนี0  อตัราเงินปันผลที�จ่ายไม่
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั เนื�องจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตามเมื�อเทียบ
อตัราเงินปันผลที�จ่ายกบักาํไรสะสมของบริษทั จะเท่ากบัร้อยละ 4.99 ของกาํไรสะสมของบริษทั  

นอกจากนี0  บริษทัไม่ตอ้งจดัสรรเงินกาํไรส่วนหนึ�งเพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายตามที�กฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

มหาชนจาํกดักาํหนด เนื�องจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน 
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ภายหลงัการชี0แจง ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ด
ซกัถาม  จึงขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของบริษทั 

มตทิี(ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัที�มีรายชื�อ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 9 พฤษภาคม 2560 ซึ�งเป็นวนัที�คณะกรรมการกาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนด

รายชื�อผูถื้อหุน้ที�จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 11 พฤษภาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวม

เป็นเงินจาํนวนทั0งสิ0น 8,100,000 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 26 พฤษภาคม 2560 ดว้ย

คะแนนเสียง ดงันี0  

  เห็นดว้ย จาํนวน             222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน               0      เสียง  คิดเป็นร้อยละ      
  งดออกเสียง จาํนวน              0 เสียง   
  บตัรเสีย จาํนวน               0 เสียง  

วาระที( 5 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั0งกรรมการแทนกรรมการที(ต้องออกตามวาระ   

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดชี้0แจงใหที้�ประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 
กาํหนดวา่ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั0 ง กรรมการคิดเป็นจาํนวนหนึ�งในสาม หรือจาํนวนใกลที้�สุดกบั
ส่วนหนึ�งในสาม จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ�งในปี
นี0กรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทั  มีรายชื�อดงัต่อไปนี0  

1. นายพลรชฎ เปียถนอม     ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายพลูพิพฒัน ์ ตนัธนสิน       ตาํแหน่งกรรมการ 

ทั0งนี0  เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพื�อใหที้�ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่าง
เต็มที�  และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม จึงได้เรียนเชิญ นายพลรชฎ เปียถนอม และนาย 
พลูพิพฒัน ์ ตนัธนสินออกจากหอ้งประชุม  

คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  เป็น 
ผูพิ้จารณาเรื�องการสรรหากรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน  
และบรรษทัภิบาล ไดพิ้จารณาและกลั�นกรองก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณานาํเสนอให้ที�ประชุม       
ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั0 งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติตามที�กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎบัติ
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คณะกรรมการบริษทักาํหนด และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอรายชื�อบุคคลที�จะแต่งตั0งเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัตามที�ทางสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ กาํหนด และปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั0งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ได้พิจารณาแลว้ว่าบุคคลที� เสนอชื�อให้เป็น

กรรมการ   จะสามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอรายชื�อ

นายพลรชฎ เปียถนอม และนายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน กรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเข้าดาํรง

ตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  

รายละเอียดประวติัโดยสังเขปของกรรมการทั0ง 2 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนงัสือเชิญประชุมหน้า     
28`31  ที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชุม  

ภายหลงัการชี0 แจง   ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม จึงขอเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั0 งกรรมการผูมี้รายชื�อ
ดงักล่าวขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง โดยเสนอใหพิ้จารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล  

มตทิี(ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั0งนายพลรชฎ เปียถนอม กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี0  

  เห็นดว้ย จาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0  
  งดออกเสียง จาํนวน                   0 เสียง   
  บตัรเสีย จาํนวน                    0 เสียง   

     และมีมติอนุมติัการแต่งตั0งนายพลูพิพฒัน ์  ตนัธนสิน เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการที�ตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี0  

 
  เห็นดว้ย จาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0   
  งดออกเสียง จาํนวน                   0 เสียง   
  บตัรเสีย จาํนวน                    0 เสียง   
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วาระที( 6 พจิารณาและอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา กาํหนด
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษทัในปีที�
ผา่นมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ   โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษทั
หรือใกลเ้คียงกับบริษทั ซึ� งในปีที�ผ่านมาบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั0 งในรูปของค่าตอบแทน
ประจาํปี และเบี0ยประชุมเท่านั0น ทั0งนี0  ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เห็นควร
ให้เพิ�มค่าตอบแทนรายเดือนให้กบักรรมการซึ� งมิใช่ผูบ้ริหารของบริษทั เนื�องจาก ภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบ
ของกรรมการเพิ�มมากขึ0นตามโครงสร้างขององค์กร โดยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 เป็น
ดงันี0   

ค่าเบี0ยประชุม (บาท/ต่อการประชุม) 

ประธานคณะกรรมการบริษทั  20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการสรรหา กาํหนด
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

15,000 

กรรมการบริษทั 15,000 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 10,000 
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ค่าตอบแทนรายเดอืน (บาท) 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 25,000 

กรรมการบริษทั 20,000 

ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) จ่ายไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

หมายเหตุ :  จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสเฉพาะกรรมการที�ไม่ใช่ผู ้บริหาร และมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เป็นผูพิ้จารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าว 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดมี้มติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกิน 
4,200,000 บาท (สี�ลา้นสองแสนบาทถว้น) และบริษทัไดจ่้ายจริง โดยจ่ายค่าเบี0ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทน
ประจาํปี  รวมเป็นเงินทั0งสิ0น  2,100,000  บาท  

คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้เห็นว่า คณะกรรมการบริษทัมีภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการ  การดาํเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใตห้ลกัการการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และอุทิศเวลาเขา้
ร่วมประชุมอย่างสมํ�าเสมอ  จึงเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 
2560 โดยใหจ่้ายในรูปของค่าเบี0ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสัประจาํปี โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใน
รูปแบบอื�นและสิทธิประโยชนอื์�น ทั0งนี0  กรรมการที�เป็นพนกังานของบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ใน
ฐานะที�เป็นพนกังานของบริษทัแยกต่างหาก 

กรรมการซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นที�มีส่วนไดเ้สีย ซึ� งเขา้ร่วมประชุมและไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนอนุมติัการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ มีจาํนวน  796,500 เสียง   

ภายหลงัการชี0 แจง   ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ดซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาํหรับปี 2560  ในรูปของค่าเบี0 ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสัประจาํปี โดยมีรายละเอียดตามที�ชี0 แจง
ดงักล่าว 

มติที(ประชุม    ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที�

เสนอดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี0  
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  เห็นดว้ยจาํนวน   221,280,010 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0 

  งดออกเสียงจาํนวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0 
  บตัรเสีย จาํนวน       0 เสียง 

วาระที( 7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั0งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดชี้0แจงต่อที�ประชุมวา่ บริษทัขอเสนอใหที้�
ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั0ง นายนรินทร์  จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8593 และ/หรือ นางสาว
กญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6549 และ/หรือ นายธีรศกัดิI  ฉั�วศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที� 6624 และ/หรือ นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิI  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6977 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2560 และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,210,000 บาทต่อปี  โดยไม่
รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ 

ทั0งนี0  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

ภายหลงัการชี0 แจง    ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม จึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั0 งผูส้อบบัญชี และ
กาํหนดค่าสอบบญัชี 

มติที(ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้ต่งตั0งผูส้อบบญัชีของบริษทัตามรายชื�อที�เสนอ 

และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,210,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี0  

  เห็นดว้ย จาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  งดออกเสียง จาํนวน                   0 เสียง   
  บตัรเสีย จาํนวน                    0 เสียง   
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วาระที( 8 พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที(จะซื0อหุ้นสามัญของบริษทัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของ

บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดชี้0แจงวา่ บริษทัมีความประสงคที์�จะออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญัของบริษทั (QTC`W1) จาํนวนไม่เกิน 67,500,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษ
จากการคาํนวณใหปั้ดเศษทิ0ง) อายไุม่เกิน 1 ปี นบัตั0งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิซื0อหุน้สามญัได ้ 1 หุน้ ในราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิที� 10 บาทต่อหุน้ ทั0งนี0  อตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิอาจเปลี�ยนแปลงในภายหลงัตามเงื�อนไขการ
ปรับสิทธิ โดยมีรายละเอียดเบื0องตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 67,500,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ตามรายละเอียดเบื0องตน้ของใบสําคญัแสดงสิทธิไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนังสือเชิญประชุม และ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร         มีอาํนาจพิจารณา
กาํหนดและแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนด เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้
สามญั ซึ� งรวมถึงรายละเอียดเกี�ยวกบัการออกและเสนอขาย การจดัสรร และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสําคญั
แสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญั การเขา้ทาํ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง การจดัทาํและ
ยื�นคาํขอและเอกสารต่างๆ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง และ/หรือ บุคคลอื�นใดที�
เกี�ยวขอ้ง ซึ� งรวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 
รวมทั0งดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและสมควรเกี�ยวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นสามญั การออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นสามญัดงักล่าว และการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นสามญัเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (MAI) ใหส้าํเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด 

บริษทัไดก้าํหนดใหว้นัที� 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�จะมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้ของบริษทั (Record Date) และกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุน้ตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นวนัที� 11 พฤษภาคม 2560 

ภายหลงัการชี0 แจง    ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 67,500,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ตามรายละเอียดเบื0องตน้ของใบสําคญัแสดงสิทธิไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนังสือเชิญประชุม และ
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มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจพิจารณากาํหนด
และแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนด เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญั 
โดยมีรายละเอียดตามที�ชี0แจงดงักล่าว 

มติที(ประชุม    ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อ

หุ้นสามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 67,500,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น และ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจดาํเนินการใน

เรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญัดว้ยคะแนนเสียง ดงันี0  

  เห็นดว้ยจาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสียงจาํนวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  บตัรเสีย จาํนวน       0 เสียง 

วาระที( 9 พจิารณาและอนุมตักิารเพิ(มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ(มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื(อให้สอดคล้อง

กบัการเพิ(มทุนจดทะเบียน 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดชี้0แจงว่า สืบเนื�องจากการที�บริษทัมีความประสงคจ์ะออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้ของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในวาระ
ข้างต้น บริษัทจะต้องเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงที�จะซื0 อหุ้นของบริษัทดังกล่าว โดย
วตัถุประสงค์ในการเพิ�มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุนของบริษทั (แบบ 53`4) ที�ไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้   

บริษทัจะดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจาํนวน 67,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 
67,500,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
เป็นจาํนวน 337,5000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 337,500,000  หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ที�ประชุม
คณะกรรมการของบริษทัจึงเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั
และการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนดงันี0   
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ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 337,500,000   บาท (สามร้อยสามสิบเจด็ลา้นหา้แสนบาท) 

 แบ่งออกเป็น 337,500,000   หุน้  (สามร้อยสามสิบเจด็ลา้นหา้แสนหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  1 บาท (หนึ�งบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น     

 หุน้สามญั 337,500,000   หุน้  (สามร้อยสามสิบเจด็ลา้นหา้แสนหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี หุน้ (`) 

ภายหลงัการชี0 แจง  ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ด
ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม  จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก
จาํนวน 67,500,000 หุน้ และการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุน 

มติที(ประชุม    ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัและการแกไ้ข

เพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุน ตามรายละเอียดที�เสนอดงักล่าว

ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี0  

  เห็นดว้ยจาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสียงจาํนวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  บตัรเสีย จาํนวน       0 เสียง 

วาระที( 10       พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิ(มทุนของบริษทั 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดชี้0 แจงว่าสืบเนื�องจากการที�บริษทัจะเพิ�มทุนจดทะเบียนอีก

จาํนวน 67,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ตาม

รายละเอียดในวาระที� 9 ขา้งตน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้

สามญัเพิ�มทุน 
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จาํนวน 67,500,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้ของ

บริษทั (QTC`W1) ในกรณีที�มีหุน้เหลือเนื�องจากไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้ของบริษทั บริษทัจะ

นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาต่อไป 

นอกจากนี0  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะ
กรรมการบริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร 
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพื�อให้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายหลงัการชี0แจง ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ด
ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม  จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 
67,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นของบริษทั 
(QTC`W1) โดยมีรายละเอียดตามที�ชี0แจงดงักล่าว 

มตทิี(ประชุม    ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 67,500,000 หุน้    

มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นของบริษทั (QTC`W1) ตาม

รายละเอียดที�เสนอดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี0  

  เห็นดว้ยจาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสียงจาํนวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  บตัรเสีย จาํนวน       0 เสียง 
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วาระที( 11    พจิารณาเรื(องอื(น ๆ (ถ้าม)ี                 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเรื�องอื�นใดอีก  ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�ไดส้ละเวลามาร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.03 น. 

 

ลงชื�อ  ประธานที�ประชุม 

 (นายเกริกไกร จีระแพทย)์ 

 

 

 

 

 

ลงชื�อ  ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาวบุญพา   รุดดิษฐ)์  
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|สารสนเทศของบริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน)  
เร่ืองการเข้าซือ้หุน้ของบริษทั พลังงานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อร่วมลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ Minbu ที่ประเทศเมียนมาร์ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ 

บริษัท คิวทีซี โกลบอลพาวเวอร์ จ ากัด (“QTCGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนช าระแล้ว เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขนาด
ก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 MW (และมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW) (“โครงการฯ”) โดย QTCGP ใน
ฐานะผู้ซื้อจะเข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด ( “GEP Thailand”) เพื่อซื้อหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวจาก Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (รวมกันเรียกว่า “ผู้ขาย”) (“สัญญา
ซื้อขายหุ้น”) โดยได้มีการก าหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าท ารายการ และเงื่อนไขบังคับหลังการเข้าท ารายการซึ่งคู่สัญญาแต่
ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน GEP Thailand รวมทั้ง 
QTCGP และผู้ขายนั้นจะต้องมีการเข้าท าสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อตกลงเรื่องความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ถือหุ้นใน GEP Thailand 
(“สัญญาผู้ถือหุ้น”) ซึ่งมีรายละเอียดข้อตกลงที่ส าคัญตามที่ระบุในข้อ 1.10 ด้านล่าง 

การเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.  
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ
74.37 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่า
ร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และขออนุมัติการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  

ทั้งนี้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ให้ความเห็นต่อการท ารายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัทฯ ความ
เป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าท ารายการ เป็นต้น ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะน าเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
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ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้า
ซื้อหุ้นของ GEP Thailand รายละเอียดของการเข้าท ารายการมีดังนี้ 

1. สารสนเทศที่เปดิเผยตามบัญชี (1) 
1.1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ QTCGP เข้าท ารายการ
ดังกล่าว และเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ (Conditions Precedent) ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.9 
ของสารสนเทศฉบับนี้ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ คาดว่า QTCGP จะสามารถเข้าท ารายการได้ภายใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560  

1.2. คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง และความสมัพันธก์ับบริษทัฯ 

ผู้ซื้อ : QTCGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทีบ่ริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

ผู้ขาย : Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ซึ่งผู้ขายแต่ละรายมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(Ultimate Major Shareholder) ได้แก่ นายออง ทีฮา และ นายศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ตา่งถือหุ้น 
ร้อยละ 50  

ทั้งนี้ Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ไม่มีความสัมพันธใ์ดๆ กับ 
บริษัทฯ หรือ QTCGP และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกันกับบริษทัฯ หรือ QTCGP 

1.3. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา ประเภท และขนาดของรายการ 

1.3.1 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

สินทรัพย์ที่จะได้มาในกรณีน้ี คือ (1) หุ้นสามัญของ GEP Thailand จ านวน 38,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ต่อหุ้น มูลค่าประมาณ 267.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว รวมทั้งหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่จะจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าประมาณ 497.12 ล้านบาท เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคตจนกว่า
โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และ (2) การให้ Cash Deficiency Support (“CDS”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยภายใต้
สัญญาซื้อขายหุ้นนี ้QTCGP มีภาระผูกผันต่อผู้ปล่อยเงินกู้ให้แก่โครงการฯ ในการให้ CDS ตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ไม่
เกิน 4.158 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณไม่เกิน 143.75 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้มาทั้งหมด
ประมาณ 907.96 ล้านบาท 

โดย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 GEP Thailand มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 25,755,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญทั้งหมด 257,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
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GEP Thailand ด าเนินธุรกิจในลักษณะ บริษัทโฮลดิ้ง (Holding company) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในปัจจุบัน GEP Thailand ลงทุนถือ
หุ้นใน GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP Myanmar”) เพียงบริษัทเดียว และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด โดย 
GEP Thailand เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งหมดใน GEP Myanmar ซึ่งเป็นผู้
ได้รับสัมปทานในรูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) ในการพัฒนาและด าเนินโครงการฯ และเป็นผู้ลงนามใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement” หรือ สัญญา “PPA”) กับ Electric Power Generation 
Enterprise (“EPGE”) ระยะเวลารวมทั้งส้ิน 30 ปี นับจากวันที่เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ของระยะที่  1 ก าลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW แบ่งออกเป็น 4 ระยะ โดยโครงการระยะที่ 1 ระยะที ่2 และระยะที่ 3 มีก าลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาโครงการแต่ละระยะจ านวน 40 MW และโครงการระยะที่ 4 มีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 50 MW โดยคาดว่า
โครงการระยะที่ 1 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561  

สรุปสาระส าคัญของสัญญา PPA ระหว่าง GEP Myanmar และ EPGE มีดังนี ้ 

โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในเมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
โดยมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 170 MW 

คู่สัญญา EPGE และ GEP Myanmar 
ที่ตั้งโครงการ ในเมืองมินบู สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ 
วันที่ลงนามในสัญญา 20 มีนาคม 2559  
ก าหนดการเร่ิม
ด าเนนิการเชิงพาณิชย์ 
(“SCOD”) 

โครงการระยะที่ 1: 480 วันหลังจากวันท่ีลงนามในสัญญา PPA  
โครงการระยะที่ 2: 360 วันหลังจากวันท่ีโครงการระยะที่ 1 เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย ์
โครงการระยะที่ 3: 360 วันหลังจากวันท่ีโครงการระยะที่ 2 เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย ์
โครงการระยะที่ 4: 360 วันหลังจากวันท่ีโครงการระยะที่ 3 เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย ์

อายุสัญญา 30 ปีหลังจากวันท่ีเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการระยะที ่1 ซึ่งหากโครงการ
ระยะที ่1 เริ่มด าเนินการเชิงพาณชิย์ได้ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2561 แล้ว สัญญาจะ
ครบอายใุนไตรมาสที่หนึ่งของปี 2591  

ก าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญา 

โครงการระยะที่ 1: 40 MW 
โครงการระยะที่ 2: 40 MW 
โครงการระยะที่ 3: 40 MW 
โครงการระยะที่ 4: 50 MW 
รวมทั้งส้ิน 170 MW 

อัตราค่าไฟฟ้า 0.1275 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง  
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การยกเลกิสัญญา หาก GEP Myanmar ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด ภายในระยะเวลา 90 วัน (ยกเว้น
กรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องวันท่ีเริม่ด าเนินการเชงิพาณชิย์นั้น ระยะเวลาดังกล่าว
จะขยายเป็น 240 วัน)  EPGE สามารถท าหนังสือแจ้งให ้GEP Myanmar ด าเนินการ
แก้ไขได้ หากไม่แก้ไขให้แล้วเสรจ็ EPGE มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน GEP Myanmar ไม่มีข้อปฏิบัติผิดสัญญาใด ๆ และไม่ได้รับหนังสือแจ้ง
การผิดสัญญาใด ๆ ดงักล่าวจาก EPGE 

 

รายละเอียดของ GEP Thailand และ GEP Myanmar สามารถสรุปได้ดังนี้ 

GEP Thailand 

(1) ข้อมูลทั่วไปของ GEP Thailand 

ชื่อบริษัท  : บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด  

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน 

ที่ตั้งบริษัท : 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 30 ห้องเลขที่ 3006 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี    

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  : 0105528015200 

วันจดทะเบียนบริษัท : 30 เมษายน 2528 

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GEP Thailand ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 เปรียบเทียบกับหลังการเข้าท ารายการ 

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ก่อนการเขา้
ท ารายการ  

(หุน้) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นก่อน
การเข้าท า
รายการ 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
หลังการเข้า
ท ารายการ

(หุน้) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นหลัง
การเข้าท า
รายการ 
(ร้อยละ) 

1.  Planet Energy Holdings 
Pte. Ltd. 

123,628  48 
188,016 73 
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ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ก่อนการเขา้
ท ารายการ  

(หุน้) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นก่อน
การเข้าท า
รายการ 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
หลังการเข้า
ท ารายการ

(หุน้) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นหลัง
การเข้าท า
รายการ 
(ร้อยละ) 

2.  Noble Planet Pte. Ltd. 103,022  40 
3.  Vintage Engineering 

Public Company Limited 
(“VTE”) 

30,908  12   30,908  12 

4.  QTCGP - - 38,634 15 
รวม 257,558  100 257,558 100 

 

(3) รายชื่อคณะกรรมการ GEP Thailand ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 เปรียบเทียบกับหลังการเข้าท า
รายการ 

ล าดับ ชื่อ-สกุลกรรมการ 
ก่อนการเขา้ท ารายการ 

ชื่อ-สกุลกรรมการ 
หลังการเข้าท ารายการ 

1.  นายศุภศษิฏ์ โภคินจารุรัศมิ ์ นายศุภศษิฏ์ โภคินจารุรัศมิ ์
2.  นายออง ทีฮา  นายออง ทีฮา 
3.  นายเดวิด วิลเลียม แยง  นายเดวิด วิลเลียม แยง 
4.  นายโสรัจ โรจนเบญจกุล  นายโสรัจ โรจนเบญจกุล 
5.  นายฟุง ไซ กง  นายฟุง ไซ กง 
6.  พลต ารวจตรีมงคล หรุ่นเริงใจ พลต ารวจตรีมงคล หรุ่นเริงใจ 
7.  - เพิ่มเติมกรรมการใหม่จ านวน 3 คน โดยยังไม่ไดก้ าหนด

ว่าเป็นบคุคลใด ซึ่ง QTCGP จะมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ
ใหม่จ านวน 1 คน 

(4) ข้อมูลทางการเงินของ GEP Thailand  

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ GEP Thailand ส าหรับปีบัญชี 2557 2558 และ 2559 ตามงบ
การเงินรวม มีรายละเอียดดังนี้  
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หนว่ย : บาท 2557 2558 2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินทรัพย ์    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,091,645 39,927,028 19,832,801 

ลูกหนี้อื่น 143,662 1,971,536 173,326,607 

ลูกหนี้ประกันตามสัญญาการลงทุน - 283,025,973 - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 41,245 2,908,764 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,235,307 324,965,782 196,068,172 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 107,013,764 

ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัมปทานบรกิาร - - 224,706,251 

อาคารและอุปกรณ ์ 46,841 40,983,696 6,538,735 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,265 10,818 20,298 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,500 461,545 216,421 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 60,606 41,456,059 338,495,469 

รวมสินทรัพย์ 1,295,913 366,421,841 534,563,641 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น    

เจ้าหน้ีอื่น -  55,448,771 266,986,497 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกีย่วข้องกัน - - 35,000,000 

เงินทดลองจ่ายจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 49,787,073 - - 
หนี้สนิหมุนเวียน 49,787,073 55,448,771 301,986,497 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - - 193,231 
รวมหนีส้ิน 49,787,073 55,448,771 302,179,728 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 500,000 25,755,800 25,755,800 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นส าคญั - 364,620,050 364,620,050 

ขาดทุนสะสม (48,991,160) (79,402,780) (159,823,391) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น - - 1,831,454 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (48,491,160) 310,973,070 232,383,913 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 1,295,913 366,421,841 534,563,641 
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หนว่ย : บาท 2557 2558 2559 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ    

รายได้รวม - 176,172 224,511,652(1) 

ค่าใช้จา่ยรวม (48,612,413) (30,587,792) (304,883,106) 

ก าไรขาดทุนสุทธ ิ (48,612,413) (30,411,620) (80,371,454) 
หมายเหตุ: (1) GEP Thailand ยังไม่มีการด าเนินการท่ีท าให้เกิดรายได้ รายได้จ านวน 224,511,652 บาท ท่ีปรากฎอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จน้ัน เกิดจากการ
ท่ีGEP Thailand รับรู้รายได้และต้นทุนในจ านวนท่ีเท่ากัน ตามสัดส่วนความส าเร็จของงานก่อสร้าง เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานบัญชี 

GEP Myanmar 

(1) ข้อมูลทั่วไปของ GEP Myanmar 

ชื่อบริษัท  : GEP (Myanmar) Company Limited  

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ในเมืองมินบู 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 MW 

(และมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW)  

ที่ตั้งบริษัท : Suite 213, 2nd Floor, Pearl Condo, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan 

Township, Yangon 

วันจดทะเบียนบริษัท : 16 กุมภาพันธ์ 2559 

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GEP Myanmar ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เปรียบเทียบกับภายหลังการเข้าท า
รายการ (ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าท ารายการแล้ว รายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีการเปล่ียนแปลง โดย GEP 
Thailand จะด ารงการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน GEP Myanmar) 

ล าดับ ผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นก่อน
การเข้าท า

รายการ (หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุน้
ก่อนการเขา้ท า

รายการ 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้นหลังการ
เข้าท ารายการ 

(หุน้) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นหลังการเข้า
ท ารายการ 
(ร้อยละ) 

1.  GEP Thailand 3,364,999  100 3,364,999  100 
2.  นายศุภศษิฏ์ โภคินจารุรัศมิ ์ 1  0 1  0 

รวม 3,365,000  100 3,365,000  100 
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(3) รายชื่อคณะกรรมการ GEP Myanmar ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 เปรียบเทียบกับภายหลังการเข้าท า

รายการ (ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าท ารายการแล้ว รายชื่อกรรมการใน GEP Myanmar จะเหมือนกับรายชื่อ
กรรมการใน GEP Thailand)  

ล าดับ ชื่อ-สกุลกรรมการ 
ก่อนการเขา้ท ารายการ 

ชื่อ-สกุลกรรมการ 
ภายหลังการเข้าท ารายการ 

1.  นายศุภศษิฏ์ โภคินจารุรัศมิ ์ นายศุภศษิฏ์ โภคินจารุรัศมิ ์
2.  นายออง ทีฮา  นายออง ทีฮา 
3.  - เพิ่มเติมกรรมการใหม่จ านวน 7 คน โดยรายชื่อ

กรรมการใน GEP Myanmar จะเหมือนกับรายชื่อ
กรรมการใน GEP Thailand ซึ่ง QTCGP จะมีสิทธิ

เสนอชื่อกรรมการใหม่จ านวน 1 คน 

(4) ข้อมูลทางการเงินของ GEP Myanmar  

เนื่องจาก GEP Myanmar เพิ่งจัดตั้งบริษัทในปี 2559 และปีบัญชีแรกจะส้ินสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2560 จึงยัง
ไม่มีข้อมูลงบแสดงสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ GEP Myanmar 

1.3.2 ประเภท และขนาดของรายการ  

การเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมี
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการซึ่งใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้

เกณฑ์การค านวณ  วิธีการค านวณ 

1. เกณฑ์สินทรัพย์ (“เกณฑ์ NTA”) = มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ GEP 
Thailand ที่ได้มาตามสัดส่วน(1) / มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม 

 = 34.85 ล้านบาท / 716.54 ล้านบาท 

 = ร้อยละ 4.86 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ = ไม่น ามาค านวณ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน = 
 

(มูลค่าหุ้นสามัญของ GEP Thailand + มูลค่าของหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ GEP Thailand ที่บริษัทฯ จะจองซื้อตามสัดส่วน
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การถือหุ้น เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคต + มูลค่า
ของ CDS ตามสัดส่วนการถือหุ้น) / มูลค่าสินทรัพย์รวมตาม
งบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 = (267.09 ล้านบาท + 497.12 ล้านบาท + 143.75 ล้านบาท) 
/ 1,220.80 ล้านบาท 

 = ร้อยละ 74.37(2) 

4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัท 
ออกให ้

= ไม่น ามาค านวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นส่ิงตอบแทนการได้มาซึ่ ง
สินทรัพย์ 

หมายเหตุ:  
(1) เนื่องจากสินทรัพย์ที่ได้มาเป็นหลักทรัพย์ การค านวณขนาดรายการจึงใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  โดย

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ GEP Thailand จะค านวณตามสัดส่วนที่บริษัทได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น อ้างอิง
จากงบการเงินรวมตรวจสอบของ GEP Thailand ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(2) หากมีการปรับราคาตามข้อ 1.4.3 ด้านล่างและ QTCGP ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเพิ่มเติมแล้ว (ซึ่งตามสัญญาซื้อขายหุ้น
ก าหนดจ านวนสูงสุดไม่เกิน 1.879 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 64.95 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.57 บาทต่อ 1 
เหรียญสหรัฐ) ขนาดสูงสุดของรายการจะเท่ากับร้อยละ 79.69 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 74.37 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงิน
รวม ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน)  

ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ดังนั้นขนาดรวม
ของรายการสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 74.37 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทฯ 
จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  

ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้ท าการแต่งตั้ง บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อการเข้าท ารายการ รวมถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ ประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าท ารายการ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินการจัดส่งรายงาน
ความเห็นของ IFA และสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกันกับหนังสือเชิญ
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ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นส าหรับประกอบการพิจารณาอนุมัติการเข้าท า
รายการ  

อนึ่ง การเข้าท ารายการซื้อหุ้น GEP Thailand ดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ
บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535  

1.4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการช าระเงิน 
1.4.1. มูลค่าส่ิงตอบแทน  

สิ่งตอบแทน มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) มูลค่า (ล้านบาท)(1) 
เงินค่าหุ้นสามัญของ GEP Thailand 
มูลค่าประมาณ 

7.63(2)(3) 267.09(2) 

เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GEP 
Thailand ที่จะจองซื้อตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น เมื่อมีการเพิ่มทุนในอนาคต
จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เป็นมูลค่าประมาณ 

14.38 497.12 

CDS มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 4.16 143.75 
หมายเหตุ: 

(1) ประมาณมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.57 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้
ซื้อขายกับลูกคา้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560 จัดท าโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2) มูลค่าดังกล่าวรวมมูลค่าของเงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้ (Refundable Deposit) ซึ่ง QTCGP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้ช าระให้แกผู่้ขายเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2559 มูลค่า 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 
81.11 ล้านบาท 

(3) มูลค่าดังกล่าวรวมมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าส าหรบัค่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่ผู้ขายได้ช าระไปแล้ว ซึ่ง QTCGP ตกลงจะช าระ
ให้แก่ผูข้าย มูลค่า 0.88 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 30.40 ล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะได้จ านวนหุน้เพิ่มเติมจ านวนร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ GEP Thailand ตาม
เงื่อนไขการปรับราคาดังที่ไดก้ล่าวในข้อ 1.4.3  

1.4.2. เงื่อนไขในการช าระเงิน  

สัญญาซื้อขายหุ้นแบ่งการช าระเงินออกเป็น 4 งวด ดังต่อไปนี้  

งวดที่ช าระ เวลาที่ช าระ ราคาที่ช าระ  
(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ราคาที่ช าระ  
(ล้านบาท) 

งวดที่ 1 ช าระเป็นเงินมัดจ าแบบเรยีกคืนได้ (Refundable Deposit) 2.25 81.11 
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ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
งวดที่ 2 ภายใน 5 วันท าการหลังลงนามในสัญญา SPA 1.50 51.86 
งวดที่ 3 ในวัน Closing (ประมาณมิถุนายน 2560) 2.00 69.14 
งวดที่ 4 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 1.88 64.97 

รวม 7.63 267.09 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจ าเป็นต้องช าระเงินเพิ่มเติม (แต่ไม่เกินจ านวน 1.879 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตามเงื่อนไขการปรับราคา
ดังที่ได้กล่าวในข้อ 1.4.3  

1.4.3. การปรับราคา (Price Adjustment)  

ปัจจัยในการปรับราคาจะแบ่งเป็นสองกรณีได้แก่ (1) กรณีพิจารณาเฉพาะปัจจัยในเรื่องสัญญาสินเชื่อส าหรับ
โครงการฯ ได้แก่ ปัจจัยในเรื่องการเจรจาปรับเปล่ียนข้อก าหนดและเงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อส าหรับโครงการ
ระยะที่ 1 ของ โครงการฯ และการจัดหาเงินกู้ยืมส าหรับโครงการระยะที่ 2 โครงการระยะที่ 3 และโครงการระยะ
ที่ 4 ของโครงการฯ ว่าได้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ดีขึ้นกว่าข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับโครงการระยะที่ 1 
หรือไม่ (“ปัจจัยเกี่ยวกบัสัญญาสินเชือ่ส าหรับโครงการฯ”) และ (2) กรณีพิจารณาเฉพาะปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
โครงการฯ (“ปัจจัยทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการฯ”) ว่าปัจจัยต่าง ๆ ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ ซึ่งจะน าปัจจัยดังกล่าวมา
ใช้ค านวณ Equity Internal Rate of Return (“EIRR”) ของ QTCGP  

ตามสัญญาซื้อขายหุ้นจะมีการปรับราคา 2 ครั้งด้วยกัน ดังต่อไปนี้  

การปรับราคา วันที่ปรับราคา การปรับราคา 

การปรับราคาครัง้แรก 

(First Price 

Adjustment) 

31 ธ.ค. 60 ถ้าค านวณ EIRR โดยพิจารณาเฉพาะปัจจยัเกีย่วกับสัญญาสินเชือ่ส าหรับ

โครงการฯ แล้ว  EIRR ของ QTCGP ต่ ากวา่ร้อยละ 8.0 ผู้ขายจะโอนเงินปันผล

และผลประโยชน์เงินอื่นๆ ท่ีได้รับจากหุ้นใน GEP Thailand ให้แก ่QTCGP 

เพิ่มเติม(เท่ากับจ านวนหุ้นร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ GEP 

Thailand) แต่ผู้ขายจะยงัไม่โอนหุ้นส่วนเพิ่มดงักล่าวใหแ้ก ่QTCGP จนกว่าจะ

ถึงการปรับราคาครั้งที่สอง  

ถ้าค านวณ EIRR โดยพิจารณาปจัจัยทัง้หมดเกี่ยวกับโครงการฯ แล้ว EIRR 

ของ QTCGP สูงกว่าร้อยละ 12 QTCGP ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้ขาย (เฉพาะ

ในส่วนของ EIRR ที่เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 12) แต่ไม่เกิน 1.879 ล้านเหรียญสหรัฐ 

แต่หาก EIRR ของ QTCGP ไม่เกินกวา่ร้อยละ 12 QTCGP ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
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การปรับราคา วันที่ปรับราคา การปรับราคา 

ให้แก่ผู้ขาย 

ทั้งนี้ ในการก าหนดจ านวนเงินท่ีต้องจา่ยเพิ่มดงักล่าวจะพจิารณาว่าราคาซื้อ

ขายหุ้นปัจจุบันมี EIRR ที่เกิดขึ้นจริงเกินกวา่ 12 เป็นเทา่ใด จากนั้นให้

ค านวณหาราคาซื้อขายหุ้นใหม่ทีส่่งผลให้ EIRR เท่ากับ 12 โดยส่วนต่างของ

ราคาซื้อขายหุ้นท้ังสองราคาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินท่ี QTCGP ต้องจ่ายเพิม่ 

(แต่ไม่เกิน 1.879 ล้านเหรียญสหรัฐ) 

การปรับราคาครัง้ที่

สอง (Second Price 

Adjustment) 

ในวันที่ด าเนินการ

เชิงพาณิชย ์ครบ

ทั้ง 4 ระยะ 

ถ้าค านวณ EIRR โดยพิจารณาเฉพาะปัจจยัเกีย่วกับสัญญาสินเชือ่ส าหรับ

โครงการฯ แล้ว EIRR ของ QTCGP ต่ ากวา่ร้อยละ 8.0 ผู้ขายจะโอนหุ้นให้แก่ผู้

ซื้อเพิ่มเติมเป็นจ านวนหุ้นร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของ GEP 

Thailand  

ถ้าค านวณ EIRR โดยพิจารณาปจัจัยทัง้หมดเกี่ยวกับโครงการฯ แล้ว EIRR 

ของ QTCGP สูงกว่าร้อยละ 12 QTCGP ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้ขาย (เฉพาะ

ในส่วนของ EIRR ที่เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 12) ท้ังนี้ จ านวนเงินท่ีจ่ายนี้เมื่อรวมกับ

เงินท่ีจา่ยเพิ่ม (ถ้าม)ี ในการปรับราคาครั้งแรกแล้วจะต้องไมเ่กิน 1.879 ล้าน

เหรียญสหรัฐ แต่หาก EIRR ของ QTCGP ไม่สูงกว่าร้อยละ 12 QTCGP ไม่ต้อง

จ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้ขาย 

ทั้งนี้ ในการก าหนดจ านวนเงินท่ีต้องจา่ยเพิ่มดงักล่าวจะพจิารณาว่าราคาซื้อ

ขายหุ้นปัจจุบันมี EIRR ที่เกิดขึ้นจริงเกินกวา่ 12 เป็นเทา่ใด จากนั้นให้

ค านวณหาราคาซื้อขายหุ้นใหม่ทีส่่งผลให้ EIRR เท่ากับ 12 โดยส่วนต่างของ

ราคาซื้อขายหุ้นท้ังสองราคาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินท่ี QTCGP ต้องจ่ายเพิม่ 

(โดยเมื่อรวมกับที่ต้องจ่ายเพิม่ในการปรับราคาครัง้แรกแล้ว จะต้องไม่เกิน 

1.879 ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่ QTCGP จะได้รับนี้มีจ านวนขั้นต่ าเท่ากับร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ GEP 
Thailand โดยหากในกรณีที่การลงทุนของ QTCGP (โดยพิจารณาเฉพาะปัจจัยเกี่ยวกับสัญญาสินเชื่อส าหรับ
โครงการฯ แล้ว) มี EIRR ต่ ากว่าร้อยละ 8.0 แล้ว QTCGP จะได้รับหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 1.15 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วของ GEP Thailand (โดยผู้ขายจะโอนจ านวนร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ 
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GEP Thailand มาทั้งจ านวน โดยไม่ต้องคิดเทียบกับสัดส่วน EIRR ในส่วนท่ีต่ ากว่า 8.0 อีก) เพื่อให้QTCGP จะ
ได้รับหุ้นท้ังหมดเป็นจ านวนร้อยละ 16.15 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ GEP Thailand  

1.5. มูลค่าของสินทรัพยท์ี่จะได้มา  

1.5.1 หุ้นสามัญของ GEP Thailand จ านวน 38,634 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว

ทั้งหมด มูลค่าประมาณ 267.09 ล้านบาท 

1.5.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GEP Thailand ที่จะจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อมีการเพิ่มทุนในอนาคตจนกว่า

โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ มูลค่าประมาณ 497.12 ล้านบาท 

1.6. เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลคา่สิ่งตอบแทน 

1.6.1 มูลค่าส่ิงตอบแทนของการซื้อหุ้นสามัญของ GEP Thailand จ านวน 38,634 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 

ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งหมด มูลค่ารวมประมาณ 267.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ได้จากการเจรจา

ต่อรอง ระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับท่ัวไป 

เช่น วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งจัดท าโดยที่ปรึกษาการเงินได้แก่ บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีสมมติฐานหลักดังนี้  

 อัตราค่าไฟฟ้า : 0.1275 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 

 ปริมาณไฟฟ้าเฉลียที่ผลิตได้เมื่อโครงการระยะที่ 1 – 4 ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว : ประมาณ 
302.49 ล้านกิโลวัตต-์ชั่วโมงต่อปี 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : ประมาณ 1.86 เท่า 

 อัตราดอกเบี้ย : ประมาณร้อยละ 5.0 – ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ระยะเวลาเงินกู้ยืม : 12 ปี 
 รายได้เฉลี่ยของโครงการฯ เม่ือโครงการระยะที่ 1 – 4 ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว : 1,249 ล้านบาท 

ต่อปี 
 ก าไรสุทธิเฉลี่ยของโครงการฯ เมื่อโครงการระยะที่ 1 – 4 ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว : 445 ล้าน

บาท ต่อปี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในโครงการของ QTCGP : ร้อยละ 15.0 

 EIRR : ร้อยละ 8.0  
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1.6.2 มูลค่าส่ิงตอบแทนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GEP Thailand ที่จะจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อมีการเพิ่ม

ทุนในอนาคตจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 497.12 ล้านบาทนั้น อ้างอิง

จากประมาณการต้นทุนการด าเนินโครงการที่คาดว่า GEP Thailand จะต้องใช้ในการพัฒนาโครงการฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นของ QTCGP โดยประมาณการต้นทุนการด าเนินโครงการท่ีจะต้องใช้ในการพัฒนาโครงการฯ 

จนกว่าโครงการฯจะแล้วเสร็จทั้งหมดเท่ากับ 275.21 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบกับมูลค่าการลงทุนโครงการฯรวม 

292.62 ล้านเหรียญสหรัฐ) และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.86 เท่า  

1.6.3 ประมาณการ CDS ของโครงการฯ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 27.72 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น ภายใต้สัญญาซื้อขาย

หุ้นนั้น ได้ก าหนดข้อตกลงว่า QTCGP จะมีภาระผูกพันในการให้ CDS ตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เกินจ านวน 

4.158 ล้านเหรียญสหรัฐ  

1.7. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะเกดิกบับริษัทฯ 

1.7.1 สามารถขยายธุรกิจเพื่อให้การเติบโตอย่างมัน่คง และเพิ่มความมั่นคงของรายได้ อีกทั้งยังเป็นการลดความเส่ียง

จากการพ่ึงพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ การ

ลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ที่ QTCGP จะเป็นผู้ลงทุนหลักในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 

(Power Flagship) ของกลุ่มบริษัทฯ และจะเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ  

1.7.2 ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพใน

การด าเนินธุรกิจในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยธุรกิจด้านพลังงานผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีความผัน

ผวนต่ า โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement) ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งส้ินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่ม

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ระยะที่ 1 ผ่านการลงทุนในโครงการฯ อันจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของ

บริษัทฯ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว 

1.7.3 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่อบทบาทของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อการด าเนินการดังกล่าวเป็นระดับสากล ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนธุรกิจ

พลังงานในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ 

1.8. แหล่งเงนิทนุ  
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แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการเข้าท ารายการจะมาจาก (1) แหล่งเงินทุนจากภายในบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ
เงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีเงินคงเหลือจากการเพิ่มทุน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ (2) เงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ QTC-W1 และ/หรือ (3) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ จะพิจารณาจัดหาเพิ่มเติม และ
อยู่ระหว่างเจรจา  

ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการฯ ทั้ง 4 ระยะจะทยอยท าการก่อสร้างทีละระยะ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จ าเป็นต้องระดมทุน
ส าหรับการก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 โครงการระยะที่ 3 และโครงการระยะที่ 4 ทั้งหมดในทันที และสามารถทยอย
ระดมทุนเพื่อการดังกล่าวได้  

1.9. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  
1.9.1. เ งื่ อน ไขบั ง คั บก่ อนการ เข้ าท า ร ายกา รที่ ส า คัญ  ซึ่ ง จะต้ อ งด า เ นิ นกา ร ให้ ส า เ ร็ จภายในวั นที่  

31 พฤษภาคม 2560 มีดังต่อไปนี้ 

1.9.1.1. GEP Myanmar ได้รับใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธิการลงทุนแห่งเมียนมาร์ (MIC 
Permit) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกีย่วข้องจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ (ทัง้นี้ จาก
การตรวจสอบข้อมูลเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 พบว่าใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธิการ
ลงทุนแห่งเมยีนมาร์ (MIC Permit) ของ GEP Myanmar ได้รับอนุมัติแล้ว)  

1.9.1.2. GEP Myanmar เข้าท าสัญญาเชา่ที่ดินจาก AVA Capital Trading Limited จ านวนท้ังหมด 700 
เอเคอร์ ส าหรับการด าเนินโครงการฯ 

1.9.1.3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสังคมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ได้รับการรับรองโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

1.9.1.4. GEP Myanmar ได้รับจดหมายอนุญาต (หรือการแก้ไข) จาก EPGE ส าหรับการยืนยันว่า 1) 
เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญา PPA ส าเร็จแล้ว (ยกเว้นเอกสารตามเงื่อนไขบังคับหลังในข้อ 1.9.2.1 
และข้อ 1.9.2.2) หรือก าหนดการส าหรับการเขา้ท ารายการส าเร็จดังกล่าวถกูเล่ือนออกไป (หาก
จ าเป็น) และ 2) ได้บรรลุข้อตกลงทางการเงิน (Financial Close) แล้ว 

1.9.1.5. GEP Myanmar ได้รับการอนุญาตผ่อนผัน จากผู้ให้กูต้ามสัญญาเงินกู้ส าหรับโครงการระยะที่ 1 ใน
ส่วนของ 1) การโอนหุ้น GEP Thailand ของผู้ขายใหแ้ก่ QTCGP 2) การเปล่ียนแปลงผู้รับซื้อไฟฟ้า
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็น EPGE และ 3) การแก้ไขสัญญา Construction Service Contract 
ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 และสัญญา Supply Contract ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559  

1.9.1.6. ผู้ให้กู้ได้ส่งเงื่อนไขของสัญญาเงนิกู้ (Term Sheet) ส าหรับการด าเนินการก่อสรา้งโครงการระยะที่ 
2 โครงการระยะที่ 3 และโครงการระยะที่ 4 รวมถึงหนังสือน าสง่ทีล่งนามแล้ว 
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1.9.1.7. บริษัทฯ ได้รับการอนุมัตกิารเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

หากเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าท ารายการน้ันไม่ส าเร็จครบถ้วนหรือไม่ได้รับการผ่อนผันจาก QTCGP ภายใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 QTCGP จะสามารถบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นได้ โดยเมื่อ GEP Myanmar ได้รับ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และได้ท าสัญญาเช่าที่ดินตามเงื่อนไขบังคับก่อนครบถ้วนแล้ว GEP Myanmar จะ
สามารถเริ่มท าการก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 ได้ทันที  

1.9.2. เงื่อนไขบังคับหลังการเข้าท ารายการ ซึ่งผู้ขายจะต้องด าเนินการให้ส าเร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดงันี ้

1.9.2.1. GEP Myanmar ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและด าเนินการโครงการฯ 

1.9.2.2. GEP Myanmar เข้าท าสัญญาเช่าที่ดินจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จ านวนทั้งหมด 136 เอเคอร์ ส าหรับการด าเนินโครงการฯ 

1.9.2.3. GEP Myanmar ได้รับจดหมายอนุญาต (หรือการแก้ไข) จาก EPGE ส าหรับการขยายก าหนดการ
เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการระยะที่ 1 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 หรือภายหลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

1.9.2.4. GEP Myanmar ได้รับจดหมายอนุญาตจากผู้ให้กู้ตามสัญญาเงินกู้ส าหรับ 1) การขยายระยะเวลา
การเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2) การแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขยาย
ระยะเวลาจัดเตรียมเงื่อนไขบังคับก่อน (หากจ าเป็น) 3) การแก้ไขเพื่อขยายก าหนดเวลาของ
เหตุการณ์ส าคัญภายใตสั้ญญาซือ้ขายไฟฟ้า และ 4) การขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ครั้งแรก 
และการขยายระยะเวลาวงเงินส าหรับสินเชื่อ Tranche A (หากเกี่ยวข้อง) ภายใต้สัญญาเงินกู้
ส าหรับโครงการระยะที่ 1 

1.9.2.5. GEP Myanmar เข้าท าสัญญาจ้างบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโครงการฯ 
1.9.2.6. GEP Myanmar เข้าท าสัญญาเงินกู้กับผู้ให้กู้ ส าหรับการด าเนินการก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 

โครงการระยะที่ 3 และโครงการระยะที่ 4 
เนื่องด้วย GEP Myanmar ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC Contractors) โดยผู้รับเหมาก่อสร้างจะทดรอง
จ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 ไปก่อน และเมื่อก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 แล้วเสร็จ GEP Myanmar 
จะต้องเบิกเงินกู้จากธนาคารตามสัญญาสินเชื่อเพื่อมาช าระเงินให้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC Contractors) ใน
การนี้ GEP Myanmar จะต้องด าเนินการเงื่อนไขบังคับหลังการเข้าท ารายการให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถเบิก
เงินกู้จากธนาคารตามสัญญาสินเชื่อได้  
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ทั้งนี้ หากเงื่อนไขบังคับหลังการเข้าท ารายการไม่ส าเร็จครบถ้วนหรือไม่ได้รับการผ่อนผันจาก QTCGP ภายใน
วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 QTCGP มีสิทธิขายหุ้นที่ซื้อขายภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นคืนแก่ผู้ขายได้ ในราคาที่
เท่ากับจ านวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ QTCGP ได้ช าระให้แก่ผู้ขาย GEP Thailand และ/หรือ GEP Myanmar 

1.10. สาระส าคัญของสัญญาผู้ถือหุน้ 
1.10.1. GEP Thailand และ GEP Myanmar มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ (หลัง

หัก Mandatory Prepayment (MPP) ในอัตราส่วนร้อยละ 50 และงบค่าใช้จ่ายปรับปรุงประจ าปีแล้ว)  

1.10.2. หลังการเข้าท ารายการ GEP Thailand และ GEP Myanmar แต่ละบริษัทจะมีกรรมการทั้งหมด 9 คน โดย 
QTCGP จะมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการจ านวน 1 คน ซึ่งจะด ารงต าแหน่งจนกว่าจะส้ินสุดระยะเวลา 1 ปีหลังจาก
วันเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการระยะที่ 1 - 4 ครบถ้วน หรือเมื่อ QTCGP ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่
บุคคลอื่น (แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน) 

1.10.3. ในกรณีที่ผู้ขายต้องการจะขายหุ้นใน GEP Thailand ให้แก่นักลงทุนอื่น QTCGP มีสิทธิบังคับให้ผู้ขายน าหุ้น
ของ QTCGP ไปขายแก่นักลงทุนดังกล่าวในข้อตกลงเดียวกันพร้อมกันด้วย (Tag Along Right) 

1.10.4. หากผู้ถือหุ้นรายใดใน GEP Thailand ต้องการขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก ต้องให้สิทธิในการซื้อหุ้นกับผู้ถือ
หุ้นรายอื่นทุกรายก่อน (Right of First Refusal) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถโอนหุ้นในแก่บริษัทในเครือได้
โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นรายอื่น 

1.10.5. บริษัทฯ ต้องมีอ านาจควบคุมใน QTCGP และบริษัทฯ ห้ามเปล่ียนกรรมการเสียงข้างมากในบริษัทฯ จนกว่าจะ
ส้ินสุดระยะเวลา 1 ปีหลังจากวันเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการระยะที่ 1 – 4 (เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากผู้ขายและ VTE)  

1.10.6. QTCGP มีสิทธิคัดค้าน (Veto) ส าหรับเรื่องที่สงวนไว้ (Reserved Matters) ดังต่อไปนี้ 

ระดับของ  
เร่ืองที่สงวนไว ้

คะแนนเสียงในการ
ใช้สิทธคิัดค้าน 

ตัวอย่างเร่ืองทีเ่ป็นเร่ืองทีส่งวนไว ้

เรื่องที่สงวนไว้
ระดับกรรมการ 

กรรมการของผู้ถือหุ้น
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมี

สิทธคิัดค้าน 

 การเพิม่ทุนหรือลดทุนของ GEP Thailand และ/หรือ GEP Myanmar 
นอกเหนือจากที่ระบุในประมาณการต้นทุนการด าเนินโครงการ 

 การเปล่ียนแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลของ 
GEP Thailand นอกเหนือจากกรณีการจา่ยเงินปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
90 ของก าไรสุทธิหลังหักงบค่าใชจ้่ายและเงินส ารอง แล้ว 

 การเปล่ียนแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลของ 
GEP Myanmar นอกเหนือจากกรณีการจา่ยเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 



BAN-#860384-v5 

 
 
 

 

18 

ระดับของ  
เร่ืองที่สงวนไว ้

คะแนนเสียงในการ
ใช้สิทธคิัดค้าน 

ตัวอย่างเร่ืองทีเ่ป็นเร่ืองทีส่งวนไว ้

90 ของก าไรสุทธิหลังหักงบค่าใชจ้่าย เงินส ารอง และ Mandatory 
Prepayment แล้ว 

 การไปลงทุนโดย GEP Thailand หรือ GEP Myanmar ในกิจการหรือ
โครงการอื่น 

 การขาย จ าหน่าย หรือโอนหุ้นของ GEP Myanmar 

 การควบบริษัทที่ GEP Thailand หรือ GEP Myanmar เป็นคู่สัญญา 

 การเลิกบริษัทหรือการช าระบัญชขีอง GEP Thailand หรือ GEP Myanmar 

 การสร้างภาระหนี้ของ GEP Thailand หรือ GEP Myanmar เกินกว่าทุนจด
ทะเบียนของ GEP Thailand นอกเหนือจากที่ระบุในประมาณการต้นทุน
การด าเนินโครงการ หรือการกู้เงนิใหม ่(refinancing) ซึ่งหน้ีภายใต้
ประมาณการต้นทุนการด าเนินโครงการ 

ผู้ถือหุ้นกลุ่ม VTE 
หรือกรรมการของ 
ผู้ถือหุ้นสองกลุ่มมี

สิทธคิัดค้าน 

 การอนุมัตงิบประมาณประจ าปีของ GEP Thailand หรือ GEP Myanmar  

 การเขา้ท าธุรกรรมโดย GEP Thailand หรือ GEP Myanmar  มูลค่าเกิน
กว่า 50 ล้านบาท ซึ่งไมใ่ช่ธุรกรรมที่ก าหนดไว้ในงบประมาณประปีหรือ
แผนการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ 

 การสร้างภาระหนี้มูลค่าเกินกวา่ 100 ล้านบาท ยกเว้นกรณีการขอสินเชื่อที่
เกี่ยวกับโครงการฯ  

 การก่อหลักประกันเหนือทรัพย์สินของ GEP Thailand หรือ GEP 
Myanmar นอกเหนือจากที่ก าหนดในสัญญาสินเชื่อ สัญญาจา้งเหมา
ก่อสร้าง หรือสัญญาสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

 การท าธุรกรรมกับบริษัททีเ่กี่ยวโยงกันกับ GEP Thailand หรือ GEP 
Myanmar ยกเว้นกรณีการแก้ไขที่ไม่เป็นสาระส าคัญในสัญญาใด ๆ ที่มีอยู่
แล้วในปัจจุบัน  

 การปลดหนี้โดย GEP Thailand หรือ GEP Myanmar นอกเหนือจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยงานราชการ 

 การประนีประนอมหรือยอมความโดย GEP Thailand หรือ GEP Myanmar 
ในอนุญาโตตุลาการหรือคดีความใดๆ ซึ่งมมีูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท 
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ระดับของ  
เร่ืองที่สงวนไว ้

คะแนนเสียงในการ
ใช้สิทธคิัดค้าน 

ตัวอย่างเร่ืองทีเ่ป็นเร่ืองทีส่งวนไว ้

นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานราชการ  
เรื่องที่สงวนไว้
ระดับผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นกลุ่ม VTE 
หรือกรรมการของ 
ผู้ถือหุ้นสองกลุ่มมี

สิทธคิัดค้าน 

 การแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคับบริษัท และ/หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ 

 การช าระบัญชีหรือการเลิกบริษัทของ GEP Thailand 

 การเพิม่ทุนหรือลดทุนของ GEP Thailand 

 การควบบริษัทกับบริษัทอื่น 

 การออกหุ้นใหม่ใหเ้สมือนหน่ึงว่าได้ใช้เต็มคา่แล้ว หรือไดใ้ช้แต่บางส่วนแล้ว
ด้วยอย่างอื่นนอกจากใชเ้ป็นตัวเงิน 

 การแปรสภาพ GEP Thailand เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

 การเขา้ท าสัญญาเกินกวา่ทุนจดทะเบียนของ GEP Thailand 

 การสร้างภาระหนี้เกินกวา่ทุนจดทะเบียนของ GEP Thailand 
1.10.7. ข้อก าหนดหา้ม QTCGP ท าการแข่งขันในประเทศเมียนมาร์ (Non-competition in Myanmar)  

ธุรกิจทีท่ าการแขง่ขนั ข้อจ ากัด 
ธุรกิจทีไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน ไม่มีข้อจ ากัด 
ธุรกิจพลังงานท่ีไม่ใช่พลังงานแสงอาทิตย ์ ถ้าจะลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วขึ้นไปต้องให้สิทธิ

ผู้ขายและ VTE เข้ารว่มลงทุนด้วยไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 

ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย ์ ถ้าจะลงทุนเกินกวา่ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว หรือเป็นผู้ถือ
สัดส่วนการลงทุนรายใหญ่รายเดยีว (Single Largest Investor) ตอ้งได้รับ
ความยินยอมจากผู้ขายก่อน 

 
1.11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวขอ้งกบัการตกลงเข้าท ารายการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาราคาซื้อขายหุ้น และข้อตกลง 
รวมถึงประโยชน์และความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP Thailand ราคาซื้อขายหุ้น 
รวมทั้งข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP Thailand จ านวน 38,634 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จากผู้ขาย และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้  
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ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 

 สามารถขยายธุรกิจเพื่อให้การเติบโตอย่างมั่นคง และเพิ่มความมั่นคงของรายได้ อีกทั้งยังเป็นการลดความเส่ียง
จากการพึ่งพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ การลงทุน
ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ที่ QTCGP จะเป็นผู้ลงทุนหลักในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (Power 
Flagship) ของกลุ่มบริษัทฯ และจะเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และเพิ่มความน่าสนใจที่นักลงทุนมีต่อบริษัทฯ อันจะเป็น
ผลดีต่อการระดมทุนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 

 ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพใน
การด าเนินธุรกิจในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยธุรกิจด้านพลังงานผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีความผัน
ผวนต่ า โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement) ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งส้ินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่ม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ระยะที่ 1 ผ่านการลงทุนในโครงการฯ อันจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของ
บริษัทฯ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว 

 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่อบทบาทของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อการด าเนินการดังกล่าวเป็นระดับสากล ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนธุรกิจ
พลังงานในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับ 

 การขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทุน โดยลดความเส่ียงจากการพึ่งพา
รายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ช่วยลดความผันผวนของผล
ประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในรูปของเงินปันผลมีความสม่ าเสมอ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ท าให้ผู้ถือหุ้น
มีโอกาสได้รับผลตอบแทนนอกเหนือจาก เงินปันผล ในรูปของ Capital Gain ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการแล้ว เห็นว่า 

 ความส าเร็จของการเข้าท ารายการ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อน และหลังการเข้าท ารายการหลายข้อ ซึ่งหากเงื่อนไข
บังคับก่อนการเข้าท ารายการตามรายละเอียดในข้อ 1.9.1 ที่ส าคัญ เช่น การขอใบอนุญาตลงทุนจาก
คณะกรรมาธิการลงทุนแห่งเมียนมาร์ (MIC Permit) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ หรือการเข้าท าสัญญาเงินกู้ ส าหรับการด าเนินการก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 โครงการระยะที่ 3 
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และโครงการระยะที่ 4 เป็นต้น ไม่ส าเร็จครบถ้วนหรือไม่ได้รับการผ่อนผัน บริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าลงทุนใน
โครงการฯ ได้ และหากในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าท ารายการส าเร็จหรือได้รับการผ่อนผัน และบริษัทฯ ได้เข้า
ท ารายการซื้อขายหุ้นของ GEP Thailand ส าเร็จลุล่วงแล้ว แต่ผู้ขายไม่สามารถด าเนินการให้เงื่อนไขบังคับหลังการ
เข้าท ารายการตามรายละเอียดในข้อ 1.9.2 ส าเร็จครบถ้วนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับการผ่อน
ผัน ผู้ขายจะต้องรับซื้อคืน 1) หุ้นสามัญของ GEP Thailand ทั้งหมดที่ผู้ซื้อ ได้ซื้อจากผู้ขายและ 2) หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ GEP Thailand ที่ได้จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ ส่งผลให้บริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าลงทุนในโครงการฯ และไม่ได้รับผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในโครงการฯ อย่างไรก็ดี  
เนื่องจากผู้พัฒนาโครงการฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินโครงการให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ภายในเวลาที่ก าหนด ประกอบ
กับมีคณะท างานท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่า
เงื่อนไขบังคับก่อนและหลังการเข้าท ารายการทั้งหมดซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญของการพัฒนาโครงการฯ จะสามารถ
ส าเร็จครบถ้วนได้ภายในเวลาที่ก าหนด ท าให้บริษัทฯ สามารถเข้าลงทุนในโครงการฯ และได้รับผลตอบแทนตามที่
คาดหวังได้ในที่สุด  

 หาก GEP Thailand ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเนื่องจากมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น ยังปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของธนาคารไม่ครบถ้วน อาจส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผลลดลง และอาจส่งผลกระทบทาง
ลบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี GEP Thailand ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา
ผู้ช านาญการ เป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จากผลการศึกษาพบว่าโครงการฯ จะสามารถมีผล
ประกอบการและสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของธนาคารได้ครบถ้วนและจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น 

 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP Thailand จะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน ดังนั้น กลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงหากอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนอย่างมีนัยส าคัญ โดยหากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
จะส่งผลให้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในโครงการฯ ลดลงเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารจัดการความเส่ียง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวตามความเหมาะสม รวมถึงหากบริษัทฯ มีการลงทุนโครงการใหม่ใน
ต่างประเทศที่ใช้เงินลงทุนในสกุลเงินเดียวกับรายได้สกุลเงินต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้รับ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะน า
รายได้สกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไปลงทุนต่อ ซึ่งจะเป็นการบริหารความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้
บางส่วน  

 อนึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ช าระเงินให้แก่ผู้ขายแล้ว จ านวน 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 133.19 
ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เมื่อเทียบกับจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระตาม
ข้อตกลงที่ 7.63 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 267.49 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) 
แล้ว พบว่าเงินที่ได้ช าระให้แก่ผู้ขายไว้แล้วคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของจ านวนเงินที่ต้องช าระทั้งหมด 
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ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูง โดยมิได้เป็นไปตามเง่ือนไขในการเข้าท ารายการตามปกติ และท าให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมกับบริษัทฯ ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสบนเงินที่บริษัทฯ ได้ช าระล่วงหน้าให้กับคู่สัญญา แต่ทั้งนี้ ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ ให้ข้อมูลว่าได้ท าการพิจารณาเงื่อนไขการเข้าท ารายการดังกล่าวอย่างรอบด้านแล้ว 
และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนั้นเกิดจากจากการเจรจาต่อรองอย่างดีที่สุดของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เช่น เงื่อนไขบังคับก่อน  (Conditions Precedent) และเงื่อนไข
บังคับภายหลัง (Conditions Subsequent) และการช าระเงินราคาซื้อขายหุ้น งวดที่ 4 ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ จากการที่ไม่สามารถ
พัฒนาโครงการฯ ได้แล้วเสร็จลงได้อย่างมาก รวมไปถึงการได้มาซึ่งผลตอบแทนเพื่อชดเชยหาก
ผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทฯ (Equity IRR) ลดลงต่ ากว่าระดับที่ก าหนดตามเงื่อนไขการปรับราคา  
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) และเงื่อนไข
บังคับภายหลัง (Conditions Subsequent) ได้ในข้อ 1.9 เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ, ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องงวดการช าระราคาซื้อขายหุ้นได้ในข้อ 1.4.2 เงื่อนไขในการช าระเงิน และ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการปรับราคาได้ในข้อ 1.4.3 การปรับราคา 

1.12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

ไม่มี  

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ และนายพลรชฏ เปียถนอม ได้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการ
ตรวจสอบอีกท่านหนึ่งคือนางวสรา โชติธรรมรัตน์ ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ  

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มตี่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี้และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบข้อมูลท่ีมีต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศ
ฉบับนี้และในเอกสารอื่นท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้น ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ซึ่งจ าเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิดอันเป็นสาระส าคัญ 

3. คุณสมบัตขิองผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ  

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับเข้าซื้อ
หุ้นของ GEP Thailand ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดย บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่
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ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้ และประสบการณ์ในการเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทั้งนี้ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากัด ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และ บริษัท บียอนด์
แอดไวเซอร์ จ ากัด ยินยอมให้เผยแพร่รายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 (โปรดดูรายงานที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560) 

4. รายละเอียดหนี้สินทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบัน และหนี้ สินที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

4.1. ยอดรวมตราสารหนีข้องบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ไม่มี 

4.2. เงินกู้ที่มกี าหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ไม่มี 

4.3. ยอดรวมหนี้สนิประเภทอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเงนิเบกิเกนิบัญชี และภาระการน า
สินทรัพยว์างเปน็หลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดรวมหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี และ
ภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน รวมทั้งสิ้น 463.14 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ ประเภทหนี้สนิ ยอดคงค้าง ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 

(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1 เงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคาร 311.06 ไม่มี 
2 เจ้าหน้ีการคา้ 108.38 ไม่มี 
3 เจ้าหน้ีอื่น 6.32 ไม่มี 
4 ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย 15.34 ไม่มี 
5 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 7.25 ไม่มี 
6 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 5.22 ไม่มี 
7 เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 5.46 ไม่มี 
8 หน้ีสินตามภาระผู้พันโครงการผลประโยชน์พนักงาน 6.86 ไม่มี 
 รวม 463.14  
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4.4. หนี้สนิที่อาจจะเกิดขึน้ในภายหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผู้พันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นดังนี้  

 ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค้ าประกันเพื่อค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจเป็นจ านวนเงินรวม 158 ล้านบาท 

5. สรุปข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ 

5.1. ข้อมูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

5.1.1. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามค าส่ังซื้อของลูกค้า (Made to Order) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “QTC” และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า รวมถึงมีแผนท่ีจะขยายกิจการสู่ธุรกิจ
พลังงาน เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกลุ่มธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ดังนี ้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้ 

ชื่อบริษทั ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว ณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2559  
 (ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นโดยบริษทัฯ 
ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2559  
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั
(มหาชน) 

270 - ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลง
ไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บริษัท คิวทีซี ปานโก จ ากัด 20 85 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลง
ไฟฟ้าที่ประเทศลาว 

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัท คิวทีซี โกลบอล
เพาเวอร ์จ ากัด 

140 100 จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงาน 

บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด  1 50 จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยร่วม
ลงทุนกับบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด 
(มหาชน) 

 

5.1.2. แนวโน้มธุรกิจ 

1) ธุรกิจในประเทศไทย 
อุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็น

ส่ิงจ าเป็นพื้นฐานที่มีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน  รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับลดแรงดันไฟฟ้า ที่ส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าให้มี
ระดับแรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า และอาคารสูงต่างๆ เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารส านักงาน เป็นต้ น 
ดังนั้น การขยายตัวของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าจึงปรับตัวสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่
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ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักที่ส าคัญอันประกอบไปด้วย การขยายตัวของประชากร การขยายตัวของอุตสาหกรรม 
และการขยายตัวของเศรษฐกิจ  

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ 

จากการท่ีพลังงานไฟฟ้าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงมี
ความหลากหลายตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และที่อยู่อาศัย โดยจากกราฟด้านล่างซึ่งแสดงปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า จะเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด รองลงมาคือที่
อยู่อาศัย และภาคธุรกิจ โดยในปี 2558 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวมีจ านวน 74,773 กิกะวัตต์-
ชั่วโมง 41,286 กิกะวัตต์-ชั่วโมง และ 33,219 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.44 ร้อยละ 23.99และ
ร้อยละ 18.49 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ ตามล าดับ 

กราฟแสดงประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่างปี 2552 – 2558 

 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน 
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ภาคอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย ภาคธุรกิจ ลูกค้าโดยตรงของ กฟผ. อ่ืนๆ 

กิกะวัตต-์ชั่วโมง 
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการผลิตไฟฟ้า ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 
และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ* 

 

 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

* ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 

นอกเหนือจากปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
การขยายตัวของประชากรก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหน่ึงที่จะก าหนดปริมาณความตอ้งการใช้ไฟฟ้าของประเทศ 
โดยประเทศไทยมีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชน ซึ่งการที่ชุมชนมีการ
ขยายตัวดังกล่าวจะส่งผลท าให้การไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการจ่าย
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศต้องลงทุนในระบบจ าหน่ายเพิ่มขึ้น อันจะท าให้หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์
หน่ึงในระบบการจ่ายไฟฟ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานพื้นฐานที่มีความจ าเป็น โดยหากมีปริมาณไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและภาพรวมของธุรกิจต่างๆ รวมทั้ง
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น กระทรวง พลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงได้จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย โดยฉบับล่าสุด คือ แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) 
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 
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พันล้านบาท กิกะวัตต-์ชั่วโมง 
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และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าดังกล่าวได้
ใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทยฉบับใหม่เป็นครั้งแรก 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  พ.ศ. 2558 - 2579   (PDP2015) 

จากแนวทางในการจัดท าแผน ข้างต้น แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 – 2579 
(PDP2015) สรุปได้โดยสังเขปเป็นดังนี้  เมื่อสิ้นปีแผน ในปลายปี 2579 จะมีก าลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335 เมกะ
วัตต์ โดยประกอบด้วยก าลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน ณ ส้ินปี 2557 เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ มีการปลดก าลังผลิต
โรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2558 – 2579  จ านวน 24,736 เมกะวัตต์ 

 

ก าลังผลิตไฟฟ้าในชว่งปี 2558 – 2579 เมกะวัตต ์

 ก าลังผลิตไฟฟ้า ณ ธันวาคม  2557 37,612 

ก าลังผลิตไฟฟ้าใหมใ่นช่วงปี  2558 – 2579 57,459 

ก าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ  
ในช่วงปี 2558 – 2579 

- 24,736 

รวมก าลังผลิตไฟฟ้าทั้งส้ิน  ณ  ส้ินปี 2579 70,335 

 

ก าลังผลิตไฟฟ้าใหมใ่นช่วงปี 2558 – 2579 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

 

ประเภทพลังงาน เมกะวัตต ์

 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน 21,648 

- ในประเทศ 12,105 

- ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 9,543 

โรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับ 2,101 

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 4,119 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 17,478 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 12,113 

- โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 7,390 
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ประเภทพลังงาน เมกะวัตต ์

- โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ 2,000 

- โรงไฟฟ้ากังหันแก็ส 1,250 

- ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 1,473 

รวม 57,459 

 

โครงการโรงไฟฟ้าตามแผน ในช่วง 10 ปีแรก (2558 – 2569) ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีภาระผูกพันตาม
สัญญา และเป็นโครงการเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า  ในพ้ืนท่ีที่เป็นจุดเส่ียงและมีความส าคัญ โดยก าลัง
ผลิตไฟฟ้าใหม่รวม 36,804 เมกะวัตต์  มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทพลังงาน เมกะวัตต ์

 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน 10,644 

- ในประเทศ 8,101 

- ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 2,543 

โรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับ 1,300 

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 4,119 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 14,878 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 5,863 

- โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 4,390 

- ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 1,473 

รวม 36,804 

 

2) ธุรกิจในประเทศอื่นๆ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อปริมาณความต้องการไฟฟ้าในต่างประเทศ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
ขยายตัวของประชากรโลก โดยสถาบัน Energy Information Administration (EIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประมาณ
การเติบโตของปริมาณการผลิตไฟฟ้าในแต่ละทวีปทั่วโลกจนถึงปี 2578 ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 
2.30 ต่อปี เห็นว่าตัวเลขการประมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศนอกกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทาง
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เศรษฐกิจ (Organization Economic Cooperation and Development : OECD) มีอัตราการเติบโตสูงกว่า
ประเทศในกลุ่ม OECD ค่อนข้างมาก โดยอัตราการเติบโตเฉล่ียของปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศนอกกลุ่ม 
OECD เท่ากับร้อยละ 3.3 ในขณะที่อัตราการเติบโตเฉล่ียของปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศในกลุ่ม OECD 
เท่ากับร้อยละ 1.1 ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียที่อยู่นอกกลุ่ม OECD เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของปริมาณการผลิตไฟฟ้า
สูงสุดโดยเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ต่อปี ดังนั้น ภูมิภาคนี้จึงมีแนวโน้มการเติบโตของปริมาณความต้องการหม้อแปลง
ไฟฟ้าสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ และหากพิจารณาฐานลูกค้าต่างประเทศของบริษัทฯ  ในปี 2559 พบว่าประมาณร้อยละ 
53.94 ของรายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศเป็นลูกค้าที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งเป็นตลาดส่งออก
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ส าคัญและเป็นตลาดใหญ่ที่มีภาคอุตสาหรกรรมที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายตลาด
ต่างประเทศในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบังคลาเทศ ที่
ก าลังมีการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมพื้นฐาน เหมืองแร่ โรงไฟฟ้า การสร้างนิคมอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการผลิต และการลงทุนจากต่างประเทศยอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายความเส่ียง และเพิ่ม
ฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น 

5.2. ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสดุ พร้อมค าอธิบายและการ
วิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงานในปทีี่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด ตลอดจนปัจจัย
ความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 

5.2.1. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา และปีปัจจุบันจนถงึไตรมาสล่าสุด 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557  

(งบเฉพาะ) 

ปี 2558 (งบรวม) ปี 2559 (งบรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินลงทุนชั่วคราว 
  ลูกหนี้การค้า  
    -  ลูกหนี้ทั่วไป - สุทธิ  
    -  บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
    -  ลูกหนี้อื่น – บริษัทย่อย 
  สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 
   ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 
 

86.24 
0.11 

 
146.17 

2.99 
- 

136.29 
1.93 
4.74 
4.52 

 
 

12.10 
0.02 

 
20.51 

0.42 
- 

19.12 
0.27 
0.67 
0.63 

 
 

93.56 
20.00 

 
469.62 

0.82 
- 

155.28 
- 

6.95 
5.11 

 
 

8.75 
1.87 

 
43.93 

0.08 
- 

14.53 
- 

0.65 
0.48 

 
 

98.65 
221.87 

 
234.55 

0.68 
0.04 

207.54 
7.70 
4.68 
6.86 

 
 

8.08 
18.17 

 
19.21 

0.06 
0.03 

17.00 
0.63 
0.38 
0.56 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 382.98  53.73 751.33 70.29 782.94 64.13 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 

 
0.77 

 
0.11 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557  

(งบเฉพาะ) 

ปี 2558 (งบรวม) ปี 2559 (งบรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 

  เงินลงทุนอื่น 
เงินมัดจ าส าหรับศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนที่
สามารถเรียกคืนได้ 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

- 
0.05 

 
- 

323.42 
2.11 
3.44 

- 

- 
0.01 

 
- 

45.37 
0.30 
0.48 

- 

- 
0.05 

 
- 

308.63 
4.13 
4.81 

- 

- 
0.00 

 
- 

28.87 
0.39 
0.45 

- 

17.00 
0.05 

 
81.11 

307.20 
6.54 

23.92 
2.04 

1.39 
0.00 

 
6.64 

25.16 
0.54 
1.96 
0.17 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 329.80 46.27 317.62 29.71 437.86 35.87 
รวมสินทรัพย์ 712.78 100.00 1,068.95 100.00 1,220.80 100.00 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สินหมุนเวียน 
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
  เจ้าหนี้การค้า 
  เจ้าหนี้อื่น 
  เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

- บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
  เงินมัดจ าค่าสินค้ารับ 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย 
  หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 

 
 

66.68 
66.17 

3.05 
24.68 

        3.63 
12.93 
12.37 

- 
3.76 

- 
5.77 

 
 

9.35 
9.28 
0.43 
3.46 
0.51 
1.81  
1.74 

- 
0.53 

- 
0.81 

 
 

215.12 
164.56 

5.22 
18.08 

4.06 
29.23 
24.95 

- 
3.76 

11.21 
8.99 

 
 

20.12 
15.39 

0.49 
1.69 
0.38 
2.73 
2.33 

- 
0.35 
1.05 
0.84 

 
 

311.06 
108.38 

6.27 
- 

2.71 
- 

15.34 
0.05 
7.25 

- 
5.22 

 
 

25.48 
8.88 
0.51 

- 
0.22 

- 
1.26 
0.00 
0.59 

- 
0.43 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 199.02 27.92 485.17 45.39 456.28 37.38 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
  เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธ ิ
  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ – สุทธิ 
  หนี้สินตามภาระผูกพันส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 
19.52 

3.55 
2.57 

 
2.74 
0.50 
0.36 

 
0.75 
5.49 
4.28 

 
0.07 
0.51 
0.40 

 
- 

2.75 
4.11 

 
- 

0.23 
0.34 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25.64 3.60 10.51 0.98 6.86 0.56 

รวมหนี้สิน 224.66 31.52 495.69 46.37 463.14 37.94 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้ 
  ทุนจดทะเบียน 
  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ 
ก าไรสะสม 
  จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 
  ยังไม่ได้จัดสรร  

 
 

200.00 
200.00 
45.94 

 
20.00 

222.19 

 
 

28.06 
28.06 

6.45 
 

2.81 
31.17 

 
 

200.00 
200.00 
45.94 

 
20.00 

303.93 

 
 

18.71 
18.71 

4.30 
 

1.87 
28.43 

 
 

270.00 
270.00 
304.94 

 
20.00 

159.40 

 
 

22.12 
22.12 
24.98 

 
1.64 

13.06 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557  

(งบเฉพาะ) 

ปี 2558 (งบรวม) ปี 2559 (งบรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น - - 0.36 0.03 0.35 0.03 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 488.12 68.48 570.23 53.34 754.69 61.82 

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย - - 3.04 0.28 2.97 0.24 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 488.12 68.48 573.26 53.63 757.67 62.06 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 712.78 100.00 1,068.95 100.00 1,220.80 100.00 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2557  

(งบเฉพาะ) 

ปี 2558 (งบรวม) ปี 2559 (งบรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ 

รายได้จากการขาย 
รายได้จากการบริการ 
รายได้อื่น 

 
743.83 
16.68 
12.38 

 
96.24 

2.16 
1.60 

 
1,209.57 

19.63 
5.59 

 
97.96 

1.59 
0.45 

 
518.34 
12.89 

8.32 

 
96.07 

2.39 
1.54 

รวมรายได้ 772.88 100.00 1,234.79 100.00 539.55 100.00 

ต้นทุนและค่าใช้จา่ย 
ต้นทุนขาย 
ต้นทุนบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 
(565.14) 
(15.01) 

(115.35) 

 
(73.12) 
(1.94) 

(14.92) 

 
(924.77) 
(11.64) 

(139.92) 

 
(74.89) 
(0.94) 

(11.33) 

 
(493.53) 
(10.02) 

(127.44) 

 
(91.47) 
(1.86) 

(10.02) 
รวมค่าใช้จ่าย (695.50) (89.99) (1,076.33) (87.17) (631.50) (117.04) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 
ต้นทุนทางการเงิน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
77.38 
(7.54) 

(14.54) 

 
10.01 
(0.98) 
(1.88) 

 
158.46 
(8.77) 

(31.14) 

 
12.83 
(0.71) 
(2.52) 

 
(91.95) 
(7.76) 
19.11 

 
(17.04) 
(1.44) 

3.54 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส าหรับปี 55.30 7.15 118.55 9.60 (80.59) (14.94) 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 
 

(0.59) 

 
 

(0.08) 

 
 

(1.06) 

 
 

(0.09) 

 
 

- 

 
 

- 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  
- 

 
- 

 
0.36 

 
0.03 

 
(0.00) 

 
(0.00) 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้  
(0.59) 

 
(0.08) 

 
(0.70) 

 
(0.06) 

 
(0.00) 

 
(0.00) 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี 54.70 7.08 117.85 9.54 (80.60) (14.94) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น) 

 
0.28 

 
- 

 
0.59 

 
- 

 
(0.34) 

 
- 

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00 - 1.00  1.00  
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งบกระแสเงินสด ปี 2557 
 (งบเฉพาะ) 

ปี 2558 
 (งบรวม) 

ปี 2559 
 (งบรวม) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้
รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมด าเนินงาน 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าล้าสมัย 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
ขาดทุน (ก าไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกดิขึ้นจริง 
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 
ค่าเผื่อภาระผูกพันส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ดอกเบี้ยจ่าย 

 
69.84 

 
 

38.10 
3.21 
0.08 

    (2.44) 
    (3.80) 

0.01 
- 

     1.25 
    7.54 

 
149.69 

 
 

40.02 
2.50 
1.03 

(0.71) 
0.49 

(0.00) 
- 

0.27 
8.77 

 
(99.71) 

 
 

42.81 
7.96 
5.35 
0.03 
1.26 

(1.87) 
0.50 
1.25 
7.76 

เงินสดรับจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 
ลูกหนี้การค้า-ลูกค้าทั่วไป 
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ลูกหนี้อื่น – บริษัทย่อย 
สินค้าคงเหลือ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
เจ้าหนี้การค้า 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
เงินมัดจ าค่าสินค้ารับ 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 
113.78 

 
 (24.11) 

0.12 
- 

14.98 
(1.56) 
(1.49) 

- 
 

(11.41) 
0.06 

(3.89) 
(4.36) 
(1.97) 

 
202.05 

 
 (326.60) 

2.17 
- 

(20.02) 
13.14 
(2.80) 

- 
 

100.73 
12.58 

0.01 
3.24 

- 

 
(34.66) 

 
227.33 

0.13 
(0.40) 

(57.61) 
(18.91) 

2.16 
(2.04) 

 
(55.26) 
(9.61) 

3.49 
(3.78) 
(1.60) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 
จ่ายภาษ ี
จ่ายดอกเบี้ย 

80.03 
(13.47) 
(7.02) 

(15.49) 
(16.03) 
(8.25) 

49.23 
(30.56) 
(7.14) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 59.54 (39.77) 11.53 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ลดลง (เพ่ิมขึ้น) 
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพ่ิมขึ้น) 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น – บริษัทร่วมเพ่ิมขึ้น 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมขึ้น 
เงินมัดจ าส าหรับศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนที่
สามารถเรียกเก็บคืนได้ 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

 
(0.19) 
10.74 

- 
- 
 

- 
5.14 

 
0.77 

(19.89) 
- 
- 
. 
- 

1.27 

 
- 

(200.00) 
(17.00) 
(0.50) 

 
(81.11) 

0.01 
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งบกระแสเงินสด ปี 2557 
 (งบเฉพาะ) 

ปี 2558 
 (งบรวม) 

ปี 2559 
 (งบรวม) 

จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่น 
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(45.73) 
(1.65) 

(19.32) 
(2.89) 

(40.87) 
(3.26) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 31.69 (40.06) (342.74) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
จ่ายช าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ 
เงินสดรับหุ้นเพิ่มทุน 
บริษัทย่อยรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม 
จ่ายเงินสดปันผล 

 
 

(2.57) 
(9.82) 
(4.59) 

- 
- 

(41.99) 

 
 

148.44 
(25.37) 
(3.65) 

- 
3.29 

(36.00) 

 
 

94.66 
(18.82) 
(4.52) 

329.00 
0.00 

(64.00) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (58.97) 86.71 336.31 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
- 

 
0.45 

 
(0.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) – สุทธิ (31.12) 7.32 5.09 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 117.36 86.24 93.56 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 86.24 93.56 98.65 

 

5.2.2. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด 

5.2.2.1 ผลการด าเนินงาน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการผลิต
และความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการปรับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งผลิต
ให้มีระดับลดลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และ
อาคารสูง เป็นต้น ดังนั้น จึงมีแนวโน้มการเตบิโตไปในทิศทางเดยีวกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ กฟผ. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าทั้ งหมดของ
ประเทศไทย  รวมทั้งการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟ้าภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า จะต้องด าเนินการปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลท าให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  

ในปี  2559 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และได้ตั้งบริษัทย่อย คือบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ 
จ ากัด และจัดตั้งบริษัทร่วม คือบริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด เพื่อลงทุนในโครงการพลังทางเลือก ส าหรับปี 2559 ทั้ง 2 
บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการท่ีจะลงทุน  
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 ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าเป็น 736.66 ล้านบาทและ 1,198.99 ล้านบาท 
ตามล าดับ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการขยายการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์
มากขึ้น ส าหรับปี 2559 ยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ  ปรับตัวลดลงเป็น 513.09 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นอัตราลดลง
ร้อยละ (57.21) จากปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนมีภาวะชะลอตัวส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
ทางด้านการตลาดสูงขึ้น และการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกชะลอตัว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราคา
วัตถุดิบที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นเหล็กซิลิกอน Copper Foil และ ลวดทองแดงที่ใช้ในการพันฉนวนส าหรับขดลวดแรงต่ ามี
ความผันผวนอย่างมาก แต่ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหารซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามายาวนานกว่า 20 
ปี ประกอบกับการเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการ
ที่มีผลก าไรมาโดยตลอด นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resources Planning หรือ ERP) เข้ามาใช้ในการ
บริหารงานทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การจัดซื้อ การขาย บัญชีและการเงิน รวมถึงการบริหาร
คลังสินค้า เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้รวดเร็วด้วยระบบ Real Time จึงช่วยให้
การท างานโดยรวมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

จากการที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่า
ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 384-2543 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO 9001:2000 ส าหรับการออกแบบ การผลิต และการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย  รวมถึง
การได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน    มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึง
คุณภาพระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า  

(ก) รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวม จ านวน 772.88 ล้านบาทในปี 2557  จ านวน 1,234.79 ล้านบาทในปี  2558 และจ านวน 
539.55 ล้านบาทในปี 2559 ทั้งนี้ รายละเอียดของรายได้จากการขายและบริการ รวมทั้งรายได้อื่น สามารถสรุปได้ดังนี้  
รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 

ประเภทลูกค้า 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 
หน่วยงานรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ 

189.58 25.74 (29.90) 336.54 28.07 77.51 90.03 17.55 (73.25) 
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ประเภทลูกค้า 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 

ตัวแทนจ าหน่าย 95.57 12.97 (33.91) 83.24 6.94 (12.90) 96.83 18.87 16.33 

เอกชน 451.51 61.29 25.63 779.21 64.99 72.58 326.23 63.58 (58.13) 

รวมรายได้จากการขาย 736.66 100.00 (4.88) 1,198.99 100.00 62.76 513.09 100.00 (57.21) 

 

ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ านวน 736.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 4.88 
โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าเอกชน  เพิ่มขึ้นจาก 359.41 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 451.51 ล้าน
บาท ในปี 2557คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.63  ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2557 ในส่วนรายได้จากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ลดลงจากจ านวน  270.46 ล้านบาท ในปี 
2556 เป็นจ านวน 189.58 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 29.90 ซึ่งเป็นผลภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศและความไม่แน่นอนทางการเมือง 

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ านวน 1,198.99 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 
62.76 โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าเอกชน เพิ่มขึ้นจาก 189.58 
ล้านบาท และ451.51 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 336.54 ล้านบาทและ 779.21 ล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.51 และ 72.58 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2558 ใน
ส่วนรายได้จากตัวแทนจ าหน่าย ลดลงจากจ านวน  95.57 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นจ านวน 83.24 ล้านบาทในปี 2558 
คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 12.90 ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายในส่วนตัวแทนขายในต่างประเทศลดลงตามภาวะการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคของประเทศตัวแทนจ าหน่าย 

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ านวน 513.09 ล้านบาทลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ (57.21) 
โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าเอกชน ลดลง 779.21 ล้านบาทใน
ปี 2558 เป็น 326.23 ล้านบาท ในปี 2559 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ (58.13) เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้าน
การตลาดเพิ่มสูงขึ้น และการลงทุนในโครงการพลังงานทางเลือกมีการชะลอตัว ในส่วนรายได้จากตัวแทนจ าหน่าย 
เพิ่มขึ้นจากจ านวน  83.24 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นจ านวน 96.83 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
16.33 ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายในส่วนตัวแทนขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค
ของประเทศตัวแทนจ าหน่าย 
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รายได้จากการบริการ 

รายได้จากการบริการของบริษัทฯ ปี 2557 – 2559 มีจ านวน 16.68 ล้านบาท จ านวน 19.63 ล้านบาท และ 
จ านวน 12.89 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้จากการบริการสามารถแบ่งเป็น (1) รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 
(2) รายได้จากการให้บริการตรวจเช็คสภาพและบ ารุงรักษาหม้อแปลง และ (3) รายได้จากการให้บริการตัดเหล็ก (4) 
รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าและอื่นๆ ทั้งนี้ หากพิจารณารายได้จากการบริการในปี 2559 จะประกอบด้วย 
รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 6.39 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.65 ของรายได้จากการบริการ 
รายได้จากการให้บริการตรวจเช็คสภาพและบ ารุงรักษาหม้อแปลงจ านวน 3.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.98 
ของรายได้จากการบริการ รายได้จากการให้บริการทดสอบจ านวน 1.48 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.52 ของรายได้จาก
การบริการ และรายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน  0.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.85 ของรายได้
จากการบริการ  
รายได้อื่น 

รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซาก ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ดอกเบี้ยรับ เงินตอบ
แทนจากการลงทุนระยะส้ัน เป็นต้น ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จ านวน 12.38 ล้านบาท จ านวน 5.59 ล้าน
บาท และจ านวน 8.32 ตามล าดับ ส าหรับปี 2559 รายได้อื่น ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายเศษซาก 2.00 ล้าน
บาท รายได้จากเงินตอบแทนจากการลงทุนระยะส้ัน  2.62  ล้านบาท  ก าไรจากอันตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
1.72 และรายได้อื่น ๆ 1.98 ล้านบาท 

(ข)  ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ
ดอกเบี้ยจ่าย โดยในปี 2557-2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 703.04 ล้านบาท จ านวน 1,085.09 ล้านบาท และ
จ านวน 639.26ล้านบาทตามล าดับ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

ต้นทนุขายและบริการ และก าไรขั้นตน้ 

ต้นทุนขายและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ จ านวน 580.15 
ล้านบาทในปี 2557 จ านวน 936.41 ล้านบาทในปี 2558 และจ านวน 503.55 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 
82.52  ร้อยละ 86.30 และร้อยละ 78.77 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามล าดับ 

หากพิจารณาต้นทุนขายและบริการเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ มีสัดส่วนดังกล่าวคิด
เป็น ร้อยละ 76.29 ร้อยละ 76.18 และร้อยละ 94.79 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตรา
ก าไรขั้นต้นเท่ากับ    ร้อยละ 23.71 ร้อยละ 23.82 และร้อยละ 5.21 ตามล าดับ  ท้ังนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราก าไร
ขั้นต้นของบริษัทฯ มีดังนี ้
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1. สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแต่ละประเภท (Customer Mix) ในแต่ละปี จากการท่ีลูกค้าของบริษทั

ฯ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วย (1) ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ (2) ลูกค้าที่

เป็นตัวแทนจ าหน่าย และ (3) ลูกค้าเอกชน ซึ่งการจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าทั้ง 3 ประเภทก็มี

อัตราก าไรขั้นต้นที่แตกต่างกัน โดยปี 2557 และ 2558 ลูกค้าประเภทหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่ม

ที่มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงสุด    เนื่องจากเป็นการส่ังซื้อจ านวนมากในแต่ละครั้งท าให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ ากว่า

การผลิตหม้อแปลงของลูกค้าประเภทอื่น รองลงมาเป็นลูกค้าประเภทตัวแทนจ าหน่ายต่างประเทศ  

 ส าหรับปี 2559 สัดส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจลดลงจากร้อยละ 28.07

ในปี 2558 เป็น 17.55 ในปี 2559 และภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการลงทุน ท าให้เกิดการแข่งขัน

ทางการตลาดในประเทศค่อนข้างสูง  ราคาขายสินค้าปรับลดลง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในประเทศทั้ง

หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ และเอกชนในประเทศ   ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นลดต่ าลงมากจาก  ร้อยละ 

23.82 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 5.21 ในปี 2559                                 

2. ต้นทุนราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุดิบหลัก ประกอบด้วย เหล็กซิลิกอน ลวดกลมอาบน้ ายา และ 

Copper Foil ล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่มีผู้ผลิตน้อยราย และราคาปรับตัวตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก 

ดังนั้นจึงมีความผันผวนสูง โดยในปี 2558 ราคาเหล็กซิลิกอนมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วง

ปลายปี 2558 คิดเป็นอัตราร้อยละ 40-50 จากความต้องการใช้เหล็กซิลิกอนที่เพิ่มสูงขึ้นและมีการปรับตัว

ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2559 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 20-30 ในขณะท่ีราคาลวดกลมอาบน้ ายา และ 

Copper Foil นั้น ราคาได้ปรับลดลงเล็กน้อยใน ปี2559 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจ านวน 115.35 ล้านบาท  ในปี 2557 จ านวน 139.92    ล้านบาท 
ในปี 2558 และจ านวน 127.44 ในปี 2559  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.92 ร้อยละ 11.33 และร้อยละ 23.53 ของรายได้
รวม ตามล าดับ  

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 115.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อย
ละ  6.75 เนื่องจากบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือน  มี
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอย่างต่อเนื่อง  และมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 23.92 เพื่อ
สร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส าคัญในปี 2557 
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ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.37 ค่าเส่ือมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.73 ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดคิดเป็นร้อยละ 10.31 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 139.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น
ร้อยละ  21.30 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตรา
เงินเดือน  และค่าใช้จ่ายด้านฝ่ายขาย เช่น ค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า และค่าบรรจุหีบห่อ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารท่ีส าคัญในปี 2558 ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.73 
ค่าเส่ือมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.28 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 127.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 คิดเป็น
ร้อยละ  8.56 เนื่องจากบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายด้านฝ่ายขายลดลงแปรตามยอดขายที่ลดลง เช่น ค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า 
ค่าบรรจุหีบห่อ และค่าทดสอบ เป็นต้น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ผู้บริหารและพนักงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.47 ค่าเส่ือมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.47 ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.68 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น  

ภาระดอกเบี้ยจ่าย 

ในปี 2557-2559 บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่าย จ านวน 7.54 ล้านบาท จ านวน 8.77 ล้านบาท และจ านวน 7.76 
ล้านบาท ตามล าดับ ภาระดอกเบี้ยจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากการใช้วงเงิน  B/E P/N และ LC/TR ซึ่งเป็น
วงเงินกู้ยืมประเภทหมุนเวียนในการส่ังซื้อวตัถดุิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกู้ยืมระยะ
ยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจกัรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  จึงท าให้มีภาระดอกเบี้ยจา่ย
จากเงินกู้ระยะยาวส่วนดังกล่าวเกิดขึ้น 

(ค)  ก าไรสุทธิ 

จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 55.30 ล้านบาท 
จ านวน 118.55 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิจ านวน 80.59 ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 7.15 ร้อยละ 9.60 
และร้อยละ (14.94) ตามล าดับ  

หากพิจารณาอัตราก าไรสุทธิในช่วงปีที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าอัตราก าไรสุทธิของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  หรือ
ลดลงแปรตามรายได้บริษัทฯ  รวมถึงสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มีอัตราก าไรขั้นต้นสูง  อยู่ใน
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประมาณร้อยละ 37 – 40 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผัน
แปรตามรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน  ค่าเส่ือมราคาเป็นต้น  ในปี 2558 อัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 9.64 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 61.63 จากปี 2557 และสัดส่วน
ในการขายสินค้าให้กับรัฐและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าในกลุ่มที่เป็นลูกค้าเอกชนเพิ่มสูงขึ้น  
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ส าหรับปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 80.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 15.17 เป็นผลมาจาก
รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ลดลงในอัตราร้อยละ 56.78 ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การลงทุน
โครงการด้านพลังงานทางเลือกลดลง การประมูลงานภาครัฐวิสาหกิจลดลง และเกิดภาวะการแข่งขันด้านการตลาด 
นอกจากนี้จากยอดขายที่ลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรตามการผลิตและการ
ขาย ซึ่งบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 30 – 40 ของค่าใช้จ่ายรวม  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ 

เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  จะปรับตัวไป
ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ โดยบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 11.18 ในปี 
2557  ร้อยละ 20.72 ส าหรับปี 2558 และร้อยละ  (12.11) ส าหรับปี 2559  บริษัทฯ มีอัตราตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นจาก
การเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 329 ล้านบาทจากผลประกอบการของบริษัทร้อยละ 32.17 นอกจากนี้ ในปี 
2557-2559 บริษัทฯ ยังมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ ร้อย
ละ 75.96 ร้อยละ 30.37 และร้อยละ (79.41) ตามล าดับ 

5.2.2.2 ฐานะทางการเงิน 

 (ก) สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ านวน 712.78 ล้านบาท จ านวน 1,068.95 ล้านบาท และ
จ านวน 1,220.80 ล้านบาทตามล าดับ ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ลูกหนี้การค้า 
สินค้าคงเหลือ  และเงินลงทุนชั่วคราว  โดยในปี 2559 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิด
เป็นร้อยละ 25.16 ร้อยละ 19.21 ร้อยละ 17.00 และร้อยละ 18.17 ตามล าดับ ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส าคัญ
ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ลูกหนีก้ารค้า 

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 157.82 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2557 จ านวน 481.60 
ล้านบาท ณ ส้ินปี 2558 และจ านวน 254.35 บาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20.93 ร้อยละ 44.01 และ ร้อยละ20.93 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล าดับ  ณ ส้ินปี 2559 ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลดลงร้อยละ 47.19  เมื่อเทียบกับปี 
2558  เนื่องจากในปี 2559  มียอดขายสินค้าลดลง ค่อนข้างสูงท าให้ยอดลูกหน้ี ณ ส้ินงวดลดลงบริษัทฯ มีนโยบายการ
ให้ระยะเวลาช าระหนี้ (Credit Term) แก่ลูกค้าประมาณ 30 – 60 วัน แต่หากเป็นลูกค้าใหม่ บริษัทฯ อาจก าหนดให้
ลูกค้าช าระค่าสินค้าเป็นเงินสดก่อนส่งมอบสินค้า หรือช าระเงินมัดจ าค่าสินค้าล่วงหน้า หรือหากเป็นลูกค้าต่างประเทศ 
อาจก าหนดให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี หรือช าระเป็น L/C at Sight ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ลูกค้าของฝ่ายขายโดย
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ค านึงถึงศักยภาพในการช าระหนี้ของลูกค้าเป็นส าคัญ          โดยในช่วงที่ผ่านมา   บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนี้
เฉล่ียเท่ากับ 68.72 วัน ส าหรับปี 2557 94.37วัน ส าหรับปี 2558 และ 252.32 วัน ส าหรับปี 2559 ในปี 2559 ระยะเวลา
ในการเก็บหนี้เฉล่ียสูงขึ้นมาก เนื่องจากยอดขายที่ลดลงถึง ร้อยละ 58.13 และลูกหนี้คงเหลือค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
สัดส่วนการขายเนื่องจากมียอดขายสินค้าในช่วงปลายปีค่อนข้างสูง 

 

ระยะเวลาค้างช าระ ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค.2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 79.47 50.35 328.37 68.18 111.85 43.98 

ค้างช าระเกินก าหนด :       
  ไม่เกิน 3 เดือน 60.59 38.39 128.10 26.60 111.07 43.67 

  3-6 เดือน 3.40 2.15 9.30 1.93 9.11 3.58 

  6-12 เดือน 4.55 2.89 4.65 0.97 3.20 1.25 

  มากกว่า 12 เดือน 9.82 6.22 11.18 2.32 19.12 7.52 

ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 157.82 100 481.60 100 254.35 100 

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8.67)  (11.16)  (19.12)  

ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 149.16  470.44  235.23  

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระของบริษัทฯ ณ ส้ินปี 2557 – 2559 มีสัดส่วน   ร้อยละ 
50.35 ร้อยละ 68.18 และร้อยละ 43.98 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ตามล าดับ ในขณะที่
ลูกหนี้ค้างช าระของบริษัทฯ มีสัดส่วนร้อยละ 49.65 ร้อยละ 31.82 และร้อยละ 56.02 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่า
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ตามล าดับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ยังไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอให้ถึงงวดการวางบิลและช าระเงินของลูกค้า และจากการที่ลูกค้าเอกชน
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้าประเภทผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไปติดตั้งในโครงการ
ต่างๆ ดังนั้น การช าระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสามารถเรียกเก็บเงินจากเจ้าของโครงการได้แล้ว
เท่านั้น    ซึ่งในบางครั้งอาจต้องใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีดังกล่าวได้ครบถ้วน 

ณ ส้ินปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วนลูกหนี้ที่ค้างช าระเกินก าหนดมากกว่า 1 ปี คิดเป็น ร้อยละ 6.22    ร้อย
ละ 2.32 และร้อยละ 7.52 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ตามล าดับ   ในปี 2559 ยอดลูกหนี้ที่
ค้างช าระเกินก าหนด 1 ปีเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 71.28  บริษัทฯ ได้พิจารณาด าเนินการต่างๆ เพื่อติดตาม
หน้ีจ านวนดังกล่าวซึ่งมีทั้งการด าเนินการตามกฎหมาย  หรือการเจรจาให้ลูกหนี้ทยอยช าระหนี้ให้แก่บริษัทฯ   ส าหรับ
ลูกหนี้รายที่ยังสามารถติดต่อได้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและจ าเป็นของลูกหนี้แต่ละราย โดยฝ่ายจัดการจะ
ให้ความส าคัญและมีการติดตามความคืบหน้าและการด าเนินการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการประชุมซึ่งจัด
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ให้มีขึ้นทุกเดือน ส่งผลท าให้บริษัทฯ ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 2.11 ล้านบาท 
ในปี 2557 จ านวน 1.24 ในปี 2558 และจ านวน 0.80 ในปี 2559 ส าหรับนโยบายในการตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ พิจารณาตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหน้ีการค้าที่ค้างช าระเกินกว่า 1 ปีเต็ม
จ านวนโดย ณ ส้ินปี 2559  บริษัทฯ มีการตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับ 19.12 ล้านบาท  

สินค้าคงเหลือ 

ณ ส้ินปี 2557 – 2559 บริษัทฯ  มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส ารองค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคุณภาพและค่าเผ่ือมูลค่าสินค้า
ลดลง จ านวน 139.72 ล้านบาท จ านวน 159.75 ล้านบาท และจ านวน 217.36 ล้านบาท ตามล าดับ โดยส่วนประกอบ
ของสินค้าคงเหลือที่มีปริมาณมากที่สุด คือ วัตถุดิบ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ 42.70 ร้อยละ 50.47 
และร้อยละ 49.70 ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก 

- วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ เหล็กซิลิกอน และ  Copper Foil เป็นสินค้าที่มีผู้ผลิต

น้อยรายและในการส่ังซื้อจะต้องส่ังจองวัตถุดิบล่วงหน้าจากผู้ผลิต หรือ Supplier เพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบ

เพียงพอกับวัตถุดิบท่ีต้องใช้ในการผลิต และลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

- โดยทั่วไปในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งชุดจะต้องใช้วัตถุดิบหลายขนาด   ซึ่งปริมาณการใช้วัตถุดิบแต่ละ

ขนาดจะแตกต่างกัน   ในขณะที่การส่ังซื้อวัตถุดิบจะมีปริมาณการส่ังซื้อวัตถุดิบขั้นต่ า (Minimum Order) 

จึงท าให้มีวัตถุดิบคงเหลืออยู่จ านวนหน่ึง  

- เนื่องจากวัตถุดิบบางประเภท เช่น Copper Foil ลวดกลมอาบน้ ายา เป็นต้น จะมีลักษณะเป็นม้วน ในการ

เบิกใช้วัตถุดิบจะมีเศษทองแดงหรือลวดที่เหลือปลายม้วน ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาขายเศษวัตถุดิบดังกล่าว

ตามความเหมาะสม  โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตัดจ าหน่ายออกไป บริษัทฯ จะยังคงบันทึกเศษทองแดง

หรือลวดดังกล่าวเป็นวัตถุดิบคงเหลือ 

 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค.2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วัตถุดิบ 59.66 42.70 80.63 50.47 108.04 49.70 

งานระหว่างท า 11.27 8.07 7.50 4.70 10.52 4.84 

สินค้าส าเร็จรูป 60.75 43.47 61.11 38.25 72.73 33.46 

สินค้าระหว่างทาง 8.04 5.76 10.51 6.58 26.07 11.99 

รวมสินค้าคงเหลอื 139.72 100 159.75 100 217.36 100 
หัก : ส ารองสินคา้เสื่อมคุณภาพและส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (3.44)  (4.47)  (9.82)  

สินค้าคงเหลือ – สุทธ ิ 136.28  155.28  207.54  
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หากพิจารณาสัดส่วนสินค้าส าเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลือซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 43.47 ณ ส้ินปี 2557 ร้อยละ 38.25 ณ 
ส้ินปี 2558 และร้อยละ 33.46 ณ ส้ินปี 2559 และระยะเวลาการขายสินค้าซึ่งเท่ากับ 95.14 วัน 59.10 วัน และ 139.45 
วัน ตามล าดับ    ทั้งนี้ สินค้าส าเร็จรูป ประกอบด้วย (1) หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จแล้วและรอจัดส่งให้แก่ลูกค้า 
เนื่องจากในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าระบุไว้ ดังนั้น 
ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมสถานท่ีเพื่อรอรับหม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัทฯ ซึ่งในบางครั้งลูกค้าจะแจ้งเล่ือนก าหนดการจัดส่ง
หม้อแปลงไฟฟ้า ท าให้บริษัทฯ จะยังคงบันทึกหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นสินค้าส าเร็จรูป เนื่องจากตามนโยบายบัญชี
ของบริษัทฯ จะบันทึกเป็นรายได้ต่อเมื่อได้จัดส่งหม้อแปลงให้แก่ลูกค้าแล้วเท่านั้น (2) หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตส ารองไว้
เพื่อขาย จากการท่ีในปี 2554 และปี 2555 ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับ
การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าส าเร็จรูปส ารองไว้เพื่อขายมากขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด
มาตรฐานที่มียอดส่ังซื้อเป็นประจ า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
จากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้บริษัทฯ มีหม้อแปลงส าเร็จรูปคงเหลือจ านวนหน่ึง  

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส ารองค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคุณภาพและค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง
จ านวน 217.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 36.07 โดยยอดสินค้าคงเหลือก่อนหักส ารอง
ดังกล่าว ประกอบด้วย วัตถุดิบจ านวน 108.04  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากยอด ณ ส้ินปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 33.99 งาน
ระหว่างท าจ านวน 10.52ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอด ณ ส้ินปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 40.26 และสินค้าส าเร็จรูปจ านวน 
72.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอด ณ ส้ินปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 19.02 ซึ่งเป็นผลมาจาก การเร่งการผลิตหม้อแปลง
ไฟฟ้าเพื่อให้ทันตามก าหนดส่งมอบสินค้าของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่มีก าหนดส่งภายในต้นปี 2560   

ณ ส้ินปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการตั้งส ารองสินค้าเส่ือมคุณภาพเท่ากับ 4.47 ล้านบาท และ 9.82      
ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเป็นการตั้งส ารองส าหรับสินค้าคงเหลือทุกประเภทโดยฝ่ายผลิตจะพิจารณาจากการใช้
ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ หากรายการใดไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้ บริษัทฯ จะพิจารณาขายสินค้า
คงเหลือดังกล่าวเป็นเศษวัตถุดิบและตั้งส ารองสินค้าเส่ือมคุณภาพเท่ากับผลต่างระหว่างต้นทุนและมูลค่าสุทธิที่คาดว่า
จะขายได้ส าหรับสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งส ารองค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลงจ านวน  3.92 ล้านบาท ณ ส้ินปี 
2558 และ 8.87 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2559 
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ ์

บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จ านวน 323.42 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2557 จ านวน 308.63 ล้านบาท  
ณ ส้ินปี 2558 และจ านวน 307.20 ล้านบาท  ณ ส้ินปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 45.37  
28.87 และ 25.16 ตามล าดับ ในปี  2557 บริษัทฯ มี เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 43.38 
ล้านบาท จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น เครื่องตัดเหล็ก เครื่อง
พับเหล็ก   
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ส าหรับปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ มี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 14.79 ล้านบาทและ1.43  ล้านบาท 
ซึ่งเป็นผลมาจากการคิดค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินเป็นปกติ และมีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจากใน
บางส่วน ซึ่งการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก าลังการผลิต  บริษัทฯ ได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน 
(ข) สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงานจ านวน 59.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 
เนื่องจาก บริษัท ฯ มีก าไรก่อนหักภาษีจ านวน 69.84 ล้านบาท และได้น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในส่วนของลูกหนี้
การค้าที่เพิ่มขึ้น 24.23 ล้านบาท และบริษัทฯ น าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้นจ านวน 45.73 ล้านบาทซึ่ง
สินทรัพย์ที่ส าคัญที่ลงทุน เช่น เครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงาน จ านวน 29.20 ล้านบาท  เครื่องใช้และเครื่องตกแต่ง
ส านักงาน 6.57 ล้านบาท และยานพาหนะ 3.15 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหา
เงิน จ านวน 58.98 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ านวน 25.22 ล้านบาท มีเงินกู้ยืม
ระยะยาวเพิ่มขึ้น 15.40 ล้านบาท และมีการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 42.00 ล้านบาท จากสาเหตุดังกล่าว ท า
ให้ปี 2557 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจ านวน 31.12 ล้านบาท 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากการด าเนินงานจ านวน 39.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 
เนื่องจาก บริษัทฯ มีก าไรก่อนหักภาษีจ านวน 149.69 ล้านบาท และได้น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในส่วนของลูกหนี้
การค้าที่เพิ่มขึ้น 321.28 ล้านบาท และบริษัทฯ น าเงินไปลงทุนในเงินกองทุนต่างๆ เพิ่มขึ้นจ านวน 19.89 ล้านบาท  และ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภทยานพาหนะ 5.65 ล้านบาท และบริษัท ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมการจัดหา
เงิน จ านวน 86.71 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะส้ันเพื่อเพิ่มขึ้น 148.44 ล้านบาท มีการช าระเงินกู้ยืมระยะยาว
จากธนาคารจ านวน 25.37 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 36.00 ล้านบาท   จากสาเหตุ
ดังกล่าว ท าให้ปี 2558 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจ านวน 7.32 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงานจ านวน 11.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2558 ถึงแม้ว่าปี 2559 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสูงถึง 99.71 ล้านบาทแต่ ในส่วนของลูกหน้ีการค้ามียอดลดลง
จาก 326.60 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น  227.33 ล้านบาทในปี 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่ม
สูงขึ้นจ านวนมากจากการน าเงินไปลงทุนในเงินกองทุนต่างๆ เพิ่มขึ้นจ านวน 200.00 ล้านบาท  และลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานจ านวน 44 ล้านบาท และวางมัดจ าในการเข้าศึกษาโครงการลงทุนด้าน
พลังงาน จ านวน 81 ล้านบาท บริษัท ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมการจัดหาเงิน จ านวน 336.31 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น 75.83 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจ านวน  329.00 ล้านบาท มีการ
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จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 64.00 ล้านบาท จากสาเหตุดังกล่าว ท าให้ปี 2559 มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เพิ่มขึ้นจ านวน 5.09 ล้านบาท 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เงินสดสุทธไิด้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 59.54 (39.77) 11.53 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (31.69) (40.06) (342.74) 

เงินสดสุทธไิด้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (58.98) 86.71 336.31 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (31.12) 7.32 5.09 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง 

ณ ส้ินปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ  1.92 เท่า 1.55 เท่า และ 1.72 เท่า ตามล าดับ 
และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.18 เท่า  1.20 เท่า และ 1.22 เท่าตามล าดับ สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วมีส่วนต่างจากอัตราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อ
สินทรัพย์หมุนเวียนในอัตราที่สูง คิดเป็นร้อยละ 35.59 ร้อยละ 20.67 และร้อยละ 26.51 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทฯ จะเห็นว่าบริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 109.20 วันในปี 2557 99.45 
วัน ในปี 2558 และ 275.54 วันในปี 2559 ส าหรับระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษทัฯ ในปี 2557 – 2559 อยู่ที่ 68.72 วัน  
94.37 วัน และ 252.32 วัน ตามล าดับ ส าหรับปี 2559 ระยะเวลาในการเก็บหนี้ของบริษัทอยูท่ี่ 252.32 วัน เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาเนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าในปี 2559 ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2558 และเป็นการขายสินค้า
ให้กับโครงการขนาดใหญ่และมีการส่งมอบงานในช่วงปลายปีท าให้มีลูกหนี้คงค้างสูงขึ้นซึ่งทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การติดตามหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     (เท่า) 1.92 1.55 1.72 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 1.18 1.20 1.22 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 68.72 94.37 252.32 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 95.14 59.10 139.45 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วัน) 54.65 54.02 116.22 

Cash Cycle  (วัน) 109.20 99.45 275.54 
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(ค) แหล่งที่มาของเงินทนุ 

หนี้สนิ 

ณ ส้ินปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จ านวน 224.66 ล้านบาท 495.69 ล้านบาท และ 463.14 ล้านบาท  
ตามล าดับ จะเห็นว่าหน้ีสินรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ต้อง
ท าการซื้อวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตสินค้า  ซึ่งหากพิจารณาโครงสร้างหนี้สินของบริษัทฯ จะพบว่าหนี้สินส่วน
ใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินรวมจะเท่ากับ ร้อยละ 
88.59 ณ ส้ินปี 2557 ร้อยละ 97.88 ณ ส้ินปี 2558 และร้อยละ 98.52 ณ ส้ินปี 2559 หนี้สินหมุนเวียนที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ 67.16  ของหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2559 ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะเป็นเงินกู้ยืมประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) และ LC/TR ที่ใช้ใน
การส่ังซื้อวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ หนี้สินหมุนเวียนยังรวมถึงเจ้าหน้ีการค้าซึ่งมีสัดส่วนร้อย
ละ 23.40 ของหนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2559 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 488.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2556 จ านวน 12.70 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลก าไรส าหรับปี  จ านวน 54.70 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
จ านวน  42.00 ล้านบาท 

ณ ส้ินปี 2558  บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 571.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2557 จ านวน 83.17      
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลก าไรส าหรับปี  จ านวน 119.17 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
จ านวน  35.99 ล้านบาท 

ณ ส้ินปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 757.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2558 จ านวน 184.41     
ล้านบาท   ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในระหว่างปีจ านวน  329 ล้านบาท  ลดลงจากผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน 
80.60 ล้านบาท  และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน  64.00 ล้านบาท 

  



BAN-#860384-v5 

 
 
 

 

47 

5.2.3. ปัจจัยความเส่ียงซึง่อาจมีผลกระทบต่อก าไรของบรษิัทฯ 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

5.2.3.1  ความเส่ียงดา้นความไม่สม่ าเสมอของรายไดแ้ละการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ ่

บริษัทฯ มีรายได้จากการประมูลขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ภาครัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหลัก คิด
เป็นประมาณร้อยละ 25 – 36 ของรายได้จากการขายรวม มีสัดส่วนที่สูงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษัทฯ หากต้องสูญเสียลูกค้าดังกล่าว นอกจากนี้ รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้จะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ในการชนะประมูลโครงการต่างๆ และยังขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและ
งบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นส าคัญ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ชนะการประมูล หรือหากมีการเล่ือน
ระยะเวลาการประมูล หรือปรับลดงบประมาณการลงทุนการซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จะส่งผลกระทบท าให้
รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เน้นการขยายฐานลูกค้าที่เป็นเอกชนทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ในปี 2559 สัดส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังต่างประเทศมีสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าโดยภาพรวมสัดส่วนการขายให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะยังคงสูงถึงร้อยละ 58.26 ของ
ยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าในปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาเพิ่มความหลากหลายของประเภท
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตหม้อ
แปลงไฟฟ้าระบบก าลัง (Power Transformer) ได้ถึง 30 MVA ระบบไฟสูงสุด 72 กิโลโวลต์ และได้พัฒนา
และสามารถผลิตหม้อแปลง Amorphous ซึ่งเป็นหม้อแปลงที่มีค่าความสูญเสียไฟฟ้าต่ า (No Load Loss) 
ได้อีกด้วย  

 
5.2.3.2  ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถดุิบ 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ เหล็กซิลิกอน ลวดกลมอาบน้ ายา และ Copper 
Foil โดยราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจะผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน
ในตลาดโลก โดยในช่วงที่ผ่านมาราคาของเหล็กซิลิกอนและทองแดงมีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้น หาก
ต้นทุนราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายและอัตราก าไรขั้นต้น
ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ในอัตราที่เท่ากันหรือมากกว่าอัตราการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนราคาวัตถุดิบดังกล่าว และจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในที่สุด 
อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาสินค้าจากต้นทุนบวกก าไรขั้นต้นที่เหมาะสม 
โดยในการก าหนดราคาหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบราคาวัตถุดิบอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัตถุดิบที่มีความผันผวนของราคาสูง เพื่อให้สามารถประมาณการต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
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และใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด และสามารถก าหนดราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ทางบริษัทได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบในตลาดโลกตลอดเวลาเพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว 

5.2.3.3  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีทั้งการน าเข้าวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายต่างประเทศ โดยในปี 2559 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเป็นเงินตราต่างประเทศจ านวน 109.79  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.40 ของ
รายได้จากการขายรวม   ในขณะที่มีการส่ังซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศจ านวน 155.38 ล้านบาท ซึ่งจะต้อง
ช าระเป็นเงินสกุลต่างประเทศ จึงสามารถลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในลักษณะ 
Natural Hedge ได้ในส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันความเส่ียง
ดังกล่าว โดยฝ่ายการเงินของบริษัทฯ จะติดตามข่าวสารและความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอย่าง
ใกล้ชิด และจะพิจารณาป้องกันความเส่ียงด้วยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 
Contract) ตามสถานการณ์และความจ าเป็น นอกเหนือจากนี้แล้ว ในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า
ต่างประเทศนั้น ฝ่ายขายจะค านวณราคาหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่ได้
บวกเพิ่ม (Mark up) เพื่อให้ครอบคลุมค่าความเส่ียงและความผันผวนต่างๆ ไว้แล้ว ซึ่งการด าเนินการ
ดังกลา่วจะช่วยลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนได้ในระดับหน่ึง 

5.2.4. รายชื่อ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปดิสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น 

ณ วันท่ี 19 เมษายน 2560 รายชือ่คณะกรรมการบริษัทมดีังนี ้

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายเกริกไกร จีระแพทย ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2 นายณัฐพล ลีลาวฒันานันท ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3 นายพลรชฎ เปียถนอม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4 นางวสรา โชติธรรมรัตน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5 ดร. กมล ตรรกบุตร กรรมการอิสระ  
6 นายพูลพิพฒัน์ ตันธนสิน กรรมการ 
7 นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการ 
ณ วันท่ี 19 เมษายน 2560 รายชือ่ผู้บริหารของบริษัทฯ มดีังนี ้

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2 นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จดัการ 
3 นางสาวบุญพา รุดดิษฐ ์ รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร 



BAN-#860384-v5 

 
 
 

 

49 

4 นางสาวโชตกิา ชมุภูนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน 
5 นายเจริญศักดิ์ สารวงศ ์ รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน 
6 นายชาญวฒุิ มีพลอย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม 
7 นายวชิัย พร้อมศิริสุข ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain and Logistic 
8 นางสาวสุอัญญา ภุมมานุลาภ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ 
9 นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 
10 นายนิพัฒน์ จรงิจามิกร ผู้จัดการฝ่ายศูนยด์ูแลและบริการลูกค้า 
11 นางสาวศศกิาญจน์ ตันธนสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 

ณ วันท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นครั้งล่าสุด 19 เมษายน 2560 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้  

ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
1.  นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ ์ 73,000,000 27.04 
2.  MR.CHANTHANOME PHOMMANY 42,500,000 15.74 
3.  MR.THATNAKHONE THAMMAVONG 42,500,000 15.74 
4.  น.ส.ศศิกาญจน์ ตันธนสิน 22,000,000 8.15 
5.  นายวชิาญ วชิรพงศ์ 18,015,400 6.67 
6.  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 12,000,000 4.44 
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 11,613,900 4.30 
8.  นายนวพล สวนใจเย็น 6,250,000 2.31 
9.  น.ส.วรรณี บุญยสิริวัฒน์ 2,522,000 0.93 
10.  นายสยาม สุวัฒนางกูร 2,000,000 0.74 
 รวม 232,401,300 86.06 

5.2.5. ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอยา่งมีนยัส าคัญ (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัความเพียงพอของเงนิทุนหมนุเวียน 

เงินลงทุนในโครงการฯ มีมูลค่าเป็นจ านวนทั้งส้ิน ประมาณ 764.21 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) มูลค่าหุ้นสามัญของ 
GEP Thailand จ านวน 38,634 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งหมด มูลค่ารวมประมาณ 
267.09 ล้านบาท และ (2) มูลค่าของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GEP Thailand ที่บริษัทฯ จะจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อมี
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การเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคตจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 497.12 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ คาดว่าจะใช้แหล่งเงินลงทุนจากภายในบริษัทฯ ในการช าระมูลค่าหุ้นสามัญของ GEP Thailand จ านวน 38,634 หุ้น 
เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีเงินคงเหลือจากการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามงบ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 782.94 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 
456.28 ล้านบาท คิดเป็นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิจ านวน 326.66 ล้านบาท จึงคาดว่าเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จะเพียงพอต่อ
ความต้องการดังกล่าว 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะใช้ เงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ   
QTC-W1 และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาจัดหาเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างเจรจา ในการช าระมูลค่า
ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GEP Thailand ที่บริษัทฯ จะจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคต
จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เนื่องจากการก่อสร้างโครงการฯ ทั้ง 4 ระยะจะทยอยท าการก่อสร้างทีละระยะ ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงไม่จ าเป็นต้องระดมทุนส าหรับการก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 โครงการระยะที่ 3 และโครงการระยะที่ 4 ทั้งหมด
ในทันที และสามารถทยอยระดมทุนเพื่อการดังกล่าวได้ 

7. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนนิการ 

ไม่มี 

8. ผลประโยชน์หรือรายการทีเ่กีย่วข้องกนัระหว่างบริษทัจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุน้
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแตร้่อยละ 10 ขึ้นไป 

ไม่มี 

9. สรุปสาระของสัญญาทีส่ าคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาที่ส าคัญได้แก่สัญญาซื้อขายหุ้นของ GEP Thailand และสัญญาผู้ถือหุ้น 
โดยสรุปสาระส าคัญของสัญญาดังกล่าวปรากฎในข้อ 1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1) ข้างต้น 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 รายเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ล าดับที่ 4 และ 5 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่        

วันที่       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

หุ้นบุริมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

(1)       อายุ    ปี อยู่บ้านเลขที่     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อายุ    ปี อยู่บ้านเลขที่     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อายุ    ปี อยู่บ้านเลขที่     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนชั่น ห้องบอลรูม ชั้น 3 ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานครหรอืที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

  

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่        

วันที่       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า          สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

หุ้นบุริมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

(1)           อายุ           ป ี
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อายุ           ป ี
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อายุ           ป ี
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนชั่น ห้องบอลรูม ชั้น 3 ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานครหรอืที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 

  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2560  

 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นร้อยละ 15 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Minbu ที่ประเทศ
เมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด เป็นผู้เข้าลงทุนซื้อ
หุ้นดังกล่าว 

    (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ ให้ถอืเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่         

วันที่       เดือน       พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า             

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     

ในฐานะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กับ        

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ              เสียงดังนี ้

หุ้นสามัญ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

หุ้นบุริมสทิธิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้

(1)                       อายุ            ป ี 

อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์           หรือ 

(2)                        อายุ           ป ี 

อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง       

อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์             หรือ 

(3)                        อายุ           ป ี 

อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์            

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องบอล
รูม ชั้น 3 ถ. ศรีนครนิทร ์กรุงเทพมหานครหรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

      หุ้นสามัญ    หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 

     หุ้นบุริมสทิธิ   หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด    เสียง 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนีด้ังนี้ 

  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2560  

 วาระที่ 2    เรื่อง พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นร้อยละ 15 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Minbu ที่ประเทศเมียนมาร์ 
โดยให้บริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด เป็นผู้เข้าลงทุนซื้อหุ้นดังกล่าว 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง   

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ
ในกรณีทีท่ี่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
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 กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

 (  ) 

 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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รายละเอียดกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายณัฐพล   ลลีาวัฒนานันท์                                            

อายุ 58  ป ี

สัญชาติ ไทย 

ท่ีอยู่ เลขที่  7/212  หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.7  ถ.ทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่3/2004 

ประวัติการท างาน  กรรมการบริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  

 กรรมการบริษัท ยนูิคไมลิ่ง เซอวิสเซล  จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจเม้นท ์
จ ากัด 

 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง 
จ ากัด 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) 

 กรรมการบริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  

 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจ
เม้นท์ จ ากัด 

 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ  บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอน
ซัลติ้ง จ ากัด 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)/บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจเม้นท์ จ ากัด/บริษัท เอ็นบเีอส รีเสิร์ชแอนด์คอน
ซัลติ้ง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 
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จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 6  ป ี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ             
ประชุมครั้งน้ี 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559  จ านวน  9  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  11  ครั้ง 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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รายละเอียดกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 64  ป ี

สัญชาติ ไทย 

ท่ีอยู่ 310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท การจัดการ สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่118/2009 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 

 หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 31/2010 

 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)   
รุ่นที่ 31/2014 

ประวัติการท างาน   ผู้อ านวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จ ากัด 

 กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด  

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 6  ป ี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 197,900 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.075 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่มี 
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ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ    
ประชุมครั้งน้ี 

 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559  จ านวน  11  ครั้งต่อการประชมุทั้งหมด  11 ครั้ง 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธเิข้าร่วมประชุม 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้น ผูล้งทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพือ่ให้การประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร 
หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ท้ังน้ี 
เนื่องจากผู้ถอืหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีน ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผอ่นผันการยื่นเอกสาร หรอืหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรอืผู้แทนของผู้ถอืหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุน้ที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถอืหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตวัของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
1.2 ผู้ถือหุน้ชาวต่างประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณเีปน็ชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
2. นิติบคุคล 
2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจท่ีได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจท่ีได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท าข้ึนในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิคไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป 
หมายเหต ุ 
 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นครั้งท่ี 1/2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของ
บริษัท เพือ่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุข้อความครบถ้วน
สมบูรณ์แล้วมายังบรษิัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 2/2 ซอยกรุงเทพกรฑีา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240 
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ข้อบังคับของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) ที่เกีย่วข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1. กำรมอบฉนัทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบยีนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชมุ และ
อย่างน้อยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค.  ครั้งที่ของการประชมุที่มอบฉันทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. กำรด ำเนินกำรประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 39 

การประชุมผูถ้ือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดับระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

เมื่อที่ประชมุพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถอืหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมได ้

ในกรณีท่ีที่ประชุมพจิารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วัน และเวลาทีจ่ะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยังผู้ถือหุน้ไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วัน
ก่อนการประชมุ ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสอืพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชมุด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิต่อกัน 

หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 



  

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
 

 

BAN-#860603-v1 

3. องค์ประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 37 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี เข้ารว่มประชุมไม่น้อยกวา่
ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ         การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมใิชเ่ป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชุม 

4. กำรลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนไดเ้สียเปน็พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 
การออกเสียงลงมตใิด ๆ หรือการอนุมัติกจิการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน

เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอยา่งอืน่ในข้อบังคับน้ี หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว ้
หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากจิการของบรษิัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
จ. การเพิม่ทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุ้นกู ้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษทั 
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5. กำรแต่งตั้งกรรมกำร 

หมวด 3 ข้อ 15 

 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างนอ้ย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้
และกรรมการไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจักร 

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีท่ี เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้  

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลอืกตั้งในล าดับถัดลงมามคีะแนนเสียงเทา่กันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

หมวด 3 ข้อ 18 

 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา      ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากวา่ผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอกีก็ได้ 
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